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Resumo 
 
 
 
O objetivo desta dissertação é investigar as contribuições que a Fundação Real Grandeza vem 

dando no sentido de desenvolver uma conscientização dos seus gerentes sobre a importância 

da liderança como fator relevante para ativar o processo de transformação da empresa e 

enfrentar os constantes desafios de sua missão.  

Para que as relações entre teoria e prática ficassem mais fortemente embasadas,  foram 

realizadas pesquisas bibliográfica e documental. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi essencialmente qualitativa, buscando compreender 

melhor a organização e suas manifestações de liderança, através do convívio da pesquisadora 

com os sujeitos envolvidos. O levantamento dos dados foi feito através de  entrevistas com os 

próprios gerentes e um workshop com diretor e gerentes. Para complementar a pesquisa 

qualitativa, foram utilizados questionários para os funcionários, possibilitando também uma 

análise quantitativa dos dados. 

Os resultados desta pesquisa indicam que, apesar de conviver com características de uma 

cultura conservadora, a empresa estudada está vivendo um momento no sentido de uma 

conscientização da importância de seus gerentes atuarem como líderes para que possam 

enfrentar as dificuldades atuais e futuras e que são inerentes à natureza dos serviços que esta 

organização presta. A transformação já está acontecendo e, no momento, algumas 

manifestações de liderança nesta direção já podem ser observadas, embora sejam necessárias 

outras iniciativas concretas de ação para que a empresa possa estar mais preparada para 

competir no cenário de crescimento e expansão que se prospecta para os fundos de pensão. 
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Abstract 
 

The purpose of this investigation was to examine the contributions that the Fundação Real 

Grandeza is giving toward the awareness of its managers on the relevance of leadership as a 

pertinent factor to  activate  the organization’s transformation process to face the constant 

challenges of its mission. 

Relationships between theory and experience during the construction of this study were 

strongly based on bibliographic and documental research. The methodology was essentially 

qualitative in search for a better understanding of the organization in terms of leadership 

building and practices, through personal contact of the researcher with the people involved. 

The expected data was gathered through interviews with managers, some senior employees 

and experts as well as during an especially planned workshop, including one high staff 

member and a team of managers. Questionaries were also issued to employees, favouring the 

presentation of  quantitative data. 

The results of this investigation indicate that the organization still presents some 

characteristics of a conservative culture but, at the present time, it also shows a growing 

process of self organizational consciousness among its managers in relation to the importance 

of acting as leaders to face present and future difficulties which are considered inherent to the 

nature of services that this organization deals with. Transformation is beginning to take place 

and manifestations of leadership already exist at the moment, although other concrete 

initiatives are necessary to enable the organization to be better prepared to compete in the 

emerging  scenario of development and expansion of pension funds. 
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Introdução 

 

Novos paradigmas  estão  surgindo  na  sociedade, trazendo enormes transformações de 

ordem econômica, social e tecnológica. Diante desse cenário é hoje inquestionável a 

necessidade de mudança e renovação contínuas dentro das organizações para que possam 

enfrentar os constantes desafios do mundo moderno. 

Ninguém duvida de que estamos vivendo num mundo que está se tornando cada vez 

mais complexo e incerto. Lidar com essa complexidade e obter um resultado positivo 

representa o maior desafio para as organizações e indivíduos neste novo milênio. 

As organizações têm que ter níveis de flexibilidade elevados, bem como habilidades 

para serem capazes de se mover e mudar muito rapidamente. 

Uma das lições do momento atual é que as empresas simplesmente não podem voltar 

para as suas formas tradicionais de se organizar e, com isso, esperar que possam sair ilesas. 

Elas têm que reconhecer que as mudanças que estão acontecendo são fundamentais e exigem 

respostas e comportamentos diferentes. Na verdade, exigem transformação.  

 Destaca-se, pois, a importância de existir um grupo de colaboradores efetivamente  

disposto  a  contribuir para  o  alcance  dos  objetivos  organizacionais, partindo-se do 

pressuposto de que uma organização para ser eficiente vai depender  de  uma  força  de  

trabalho  realmente  comprometida  com os valores e missão  organizacionais. 

Os grandes responsáveis pela efetivação  da  mudança  nas  organizações são os 

gerentes, cujo compromisso é o de promover a formação de equipes à luz dos valores e 
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crenças que orientam as políticas e estratégias empresariais,  através  de um estilo de liderança 

que conduza  à aproximação, à  confiança  e  ao  respeito  entre  os seus membros. 

Somente através de equipes energizadas, comprometidas e apoiadas em sólidos valores 

humanos  é  que  as  empresas  poderão  enfrentar  o  atual  cenário competitivo. 

No entanto, para conduzir as empresas nesse cenário de ambigüidade e incerteza, é 

necessário que os gerentes exerçam também um papel de liderança, de forma a conduzir 

melhor as equipes, orientando e motivando as pessoas. 

Não é possível negligenciar, neste estudo, a questão da cultura nacional presente nas 

organizações, contribuindo e, por vezes, interferindo na postura esperada dos gerentes 

enquanto líderes. Embora não seja a cultura o objeto deste estudo, ela inevitavelmente surgirá 

nas práticas gerenciais, como possibilidade ou como "defeito" (FRAGA, 1999), dificultando a 

transformação organizacional.  

Para lidar com situações de instabilidade é preciso que se tenha um equilíbrio mental e 

emocional que não se perca na confusão nem se assuste com os desafios e que se tenha a 

capacidade de tomar decisões rápidas e inequívocas.  E é nisso que se diferencia um gerente 

de um líder.  Um líder motiva e inspira, revelando-se mais em situações difíceis e ambíguas, 

enquanto um gerente está mais ligado ao planejamento, orçamento, controle e solução de 

problemas, estando mais preparado para atuar em  momentos  de previsibilidade e ordem. 

No contexto crítico em que vivemos é preciso entender que não adianta lutar contra  

este cenário de complexidade, caos e mudança. Não é preciso temer esta realidade; o 

importante é saber aprender a conviver com ela. A solução para isto está em desenvolver 
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novos valores e fortalecer crenças mais adequadas, sem fantasiar a realidade.  E, para isto, 

necessitamos de gerentes-líderes capacitados para desempenhar um papel transformador no 

momento de transição que as empresas enfrentam. 

Diante desse cenário, pretende-se, através do presente estudo, investigar como a 

empresa  está preparando os seus gerentes para que se tornem verdadeiros líderes e quais as 

manifestações de liderança que  poderão contribuir para  orientar a  empresa em direção a  sua 

missão.   

1. A liderança como recurso para a transformação na Fundação Real Grandeza 

1.1 Formulação do Problema 

Em função das mudanças que estão ocorrendo nas empresas e que vêm gerando 

insegurança  e  medo  em seus funcionários,  observamos  que  parece existir  uma “crise de 

liderança” dentro das organizações e dentro das equipes.  Esta possível crise  se traduz por um 

perceptível enfraquecimento do vínculo indivíduo-organização e, também, por uma falta de 

motivação e de iniciativa própria, em um momento em que  os processos produtivos exigem 

que o trabalhador seja, simultaneamente,  mais  participativo e  autônomo,  apresentando 

desenvolvida capacidade para o trabalho em  equipe  e,  sobretudo, comprometimento  com  os 

resultados da equipe e da organização a que pertence, porém, mantendo sua maneira singular 

de liderar na gestão, resguardando a criatividade e a auto-estima. 

Diante deste contexto, coloca-se o seguinte problema: existem manifestações que 

possibilitem a apreensão e a explicitação de uma conscientização por parte dos 

administradores da organização enfocada  sobre a necessidade da atuação dos gerentes como 
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líderes que contribuam  para a formação   de  equipes  comprometidas  com   os   valores e 

com a missão organizacional? 

1.2 Objetivo geral da pesquisa 

          Analisar as contribuições da empresa para o desenvolvimento de conscientização 

dos gerentes quanto à  liderança como fator relevante para a transformação cultural  das 

equipes organizacionais e destacar manifestações de iniciativas  próprias  dos gerentes nessa 

direção, considerando os desafios da missão. 

l.3 Objetivos intermediários  

• Identificar a percepção da alta administração sobre o papel da liderança no atual 

ambiente organizacional de constantes mudanças e necessidades de transformação. 

• Identificar a percepção dos gerentes sobre o papel da liderança nas equipes 

organizacionais, considerando a significância da cultura de equipe para a transformação 

organizacional, visando a competitividade e zelo pela missão. 

• Explicitar as manifestações das características da cultura de equipe presentes na 

organização a partir dos gerentes. 

• Explicitar as medidas que a alta administração vem tomando para contribuir com o 

desenvolvimento de liderança transformadora, em especial no perfil gerencial, nas 

práticas de avaliação do desempenho, no treinamento  e no desenvolvimento gerencial. 

• Levantar os interesses e motivações que originaram a criação da empresa e o papel da 

liderança em sua história. 
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1.4 Questões que o estudo se propôs a responder 

• Qual a percepção dos gerentes e da alta administração sobre o papel da liderança na 

empresa?  

• Quais as características gerenciais que evidenciam uma cultura de equipe dentro da 

organização? 

• Que medidas a empresa vem adotando para desenvolver uma liderança transformadora 

na organização, em especial, no que tange ao perfil gerencial, à avaliação de 

desempenho e ao treinamento e desenvolvimento gerencial? 

• Quais os interesses e motivações que geraram a criação da empresa? 

• Quais as pressões mais atuais para a sua transformação e quais as possibilidades de 

sucesso nessa direção, a partir de seu passado pioneiro e presente desafiador? 

1.5 Pressupostos 

Embora se percebendo que várias suposições podem surgir, tanto  ao longo do estudo 

quanto somente em seu final, sugerindo investigações futuras, foi possível adiantar alguns 

pressupostos que indicaram a linha na qual o trabalho foi desenvolvido:  

• É provável que o estilo de liderança que caracteriza a empresa pesquisada seja 

semelhante ao da empresa para a qual presta serviços. 
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• A fase exploratória da pesquisa, que possibilitou a elaboração do projeto desta 

dissertação, permite supor que o rodízio constante na diretoria da empresa possa 

impactar sobre iniciativas de liderança em suas equipes. 

• É possível que a alta administração procure  valorizar a capacitação dos seus gerentes 

através de treinamento e desenvolvimento, na expectativa de que estes possam atuar 

melhor no atual cenário de mudanças.  

• É provável que a criação da empresa tenha tido sua origem na organização para a qual 

hoje presta serviços. 

• É possível que as razões que motivaram a criação da Fundação Real Grandeza tenham 

relação com as pressões que ela hoje vem recebendo.  

• Pode ser que haja dificuldade na empresa quanto à explicitação da filosofia 

organizacional e que isto se reflita na atuação gerencial. 

1.6 Delimitação do estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa nacional de previdência privada, situada 

no município do Rio de Janeiro – a Fundação Real Grandeza (FRG), a qual presta serviços a 

Furnas Centrais Elétricas, uma empresa pública, o que clarifica a delimitação física em termos 

geográficos e organizacionais. 

Quanto ao seu objeto, este estudo ficou delimitado pelas preocupações da alta 

administração e do corpo gerencial da empresa com relação à questão da liderança, visando 
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atuação orientada para a sua missão em assistência privada, atualmente uma questão em 

ebulição no cenário nacional. 

A delimitação temporal da pesquisa de campo apresentou três diferentes momentos, de 

acordo com a descrição a seguir: uma fase de pesquisa exploratória, que ocorreu durante a 

elaboração do projeto desta dissertação, teve duração aproximada de três meses, com os 

seguintes objetivos: identificar a viabilidade da execução da proposta inicial da pesquisa em 

torno do fator liderança; encontrar possíveis fontes documentais e disposição para relatos 

verbais  para embasar o estudo; perceber previamente  as necessárias condições de diálogo no 

interior da  organização para cuidar do problema; refletir sobre as próprias possibilidades da 

pesquisadora quanto à receptividade que poderia encontrar. 

Esta fase foi antecedida por uma outra, que envolveu uma negociação para se obter 

acesso ao campo, em que foram informados aos administradores os benefícios e as 

contribuições deste trabalho para a empresa estudada. 

Um terceiro momento – a fase da “investigação focalizada” (MAZZOTTI e 

GEWANDSZNAJDER, 1998, p.160-161) – ocorreu após a definição do contorno da pesquisa 

feito na fase exploratória e se iniciou com a coleta sistemática de dados. A análise e  

interpretação dos dados aconteceram de forma interativa com a coleta, durante todo o processo 

de investigação.  

Quanto à temporalidade, a pesquisa de campo, propriamente dita, cobriu o período 

entre 2000 e meados de 2002. 
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Além disso, cabe esclarecer que a necessidade de encontrar a origem da organização, 

para compreender melhor a questão da liderança, exige uma leitura retrospectiva da 

organização, mesmo que breve, para resgatar vestígios motivacionais que resultaram em sua 

constituição formal, o que amplia o espectro temporal, rumo ao passado. 

1.7 Relevância do estudo 

 Diante das constantes e rápidas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, 

impactando a vida das organizações, torna-se necessária a existência de gerentes que possam 

conduzir pessoas num ambiente de crescente complexidade e transformação. Para que isto se 

efetive, é preciso desenvolver na empresa uma cultura de valorização da liderança como 

recurso, no sentido de possibilitar a transformação organizacional. 

Até hoje, as empresas parecem ter reforçado apenas o gerenciamento e não a liderança. 

Sendo assim, a identificação das contribuições de uma empresa nacional para o 

desenvolvimento de liderança transformadora poderá oferecer subsídios para que outras 

empresas também possam desenvolver uma cultura de liderança. 

Além disso, sem a pretensão de gerar teoria, o fato de este estudo se propor a discutir 

liderança – tema que se revela muitas vezes nebuloso entre os próprios gerentes nas vivências 

da pesquisadora em trabalhos de consultoria e ainda  se apresentar  como terreno escorregadio 

na leitura comparada de diferentes autores – também poderá contribuir para a relevância do 

trabalho. 

Uma vez que a empresa pesquisada revela uma relação antiga e sólida com uma 

empresa pública, prestando serviços de assistência privada, torna-se importante e oportuno o 
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presente estudo, nesse momento em que se percebem e se vislumbram mudanças consideradas 

críticas no sistema previdenciário do país e, quando é dada ênfase à  alternativa de 

complementação assistencial  de natureza privada para empresas públicas. Há ainda outro 

desafio para essas organizações onde a liderança faria diferença. Trata-se de encontrar novas 

formas de gerenciar sob novas orientações legais em discussão atualmente e cuja 

implementação irá afetar os bons resultados apresentados por esses serviços. Neste ponto, não 

se está confundindo gerenciamento com liderança, mas indicando a necessidade da liderança 

em momentos críticos na vida de uma organização, quando métodos e procedimentos do 

passado não mais dão conta das necessidades. É quando a liderança aparece para incentivar a 

criatividade e o espírito de equipe em torno do problema, agilizando soluções urgentes. 

Tanto as breves, porém suficientes informações históricas que contextualizaram a 

empresa enfocada, em especial as motivações e lideranças que a originaram, quanto a questão 

da liderança diante de suas atividades e missão presente e futura poderão ser úteis no campo 

da Administração Pública. 

2. METODOLOGIA 

 2.1 Tipos de pesquisa 

 Esta pesquisa é primordialmente qualitativa, não tendo assumido, porém, uma posição 

ortodoxa que impedisse multiplicidade metodológica recomendada pela boa literatura, quando 

se trata de pesquisa em administração, possibilitando a complementação de métodos 

quantitativos. Além disso, não se limitou à determinada escola qualitativa, a fim de poder 

também  olhar a realidade sob o ponto de vista filosófico. 
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A multiplicidade citada incluiu: estudo de caso, pesquisa de campo, bibliográfica, 

documental, uma breve incursão metodológica quantitativa e a busca de uma postura 

fenomenológica, que pode ser descrita como uma inserção da pesquisadora no movimento 

próprio da instituição enfocada.       

 O método de estudo de caso foi utilizado para investigar o tema liderança em uma 

empresa, concretamente. 

A pesquisa de campo, ao levantar dados na própria realidade empresarial, com o 

emprego de questionários e entrevistas – analisados à luz do referencial teórico – possibilitou a 

leitura crítica do caso e a elaboração de considerações finais. 

Para a fundamentação teórico-metodológica deste trabalho a pesquisa foi bibliográfica, 

ao procurar investigar sobre os seguintes assuntos: gerenciamento e liderança, mudança e 

transformação organizacional, comprometimento e desenvolvimento de equipes. 

A pesquisa foi também documental porque foram utilizados documentos de trabalho, 

relatórios, instrumentos e outros documentos internos da empresa considerados relevantes para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

Em função da importância atribuída ao contexto nas pesquisas qualitativas, o ritual da 

pesquisa, conforme planejado no projeto, foi precedido de uma fase exploratória, sugerida por 

Alves-Mazzotti (1998). O objetivo principal desta fase é proporcionar, através da imersão da 

pesquisadora no contexto, uma visão geral do problema considerado, contribuindo para a 

melhor focalização das questões e a identificação de informantes e outras fontes de consulta. 
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2.2 Universo e Amostra 

O universo da pesquisa envolveu todo o corpo gerencial e a alta administração da 

empresa e que fizeram parte do objeto de estudo. Não foi utilizada amostra, uma vez que a 

população estudada (cerca de 17 pessoas entre gerentes e diretores), pelo seu tamanho 

reduzido, permitiu que se abrangesse todo o universo.  

2.3 Coleta de dados 

Os dados foram coletados da seguinte forma: 

Na pesquisa de  campo, através de : 

• Questionários: elaborados de forma a permitir a avaliação quantitativa dos dados que se 

buscou mensurar, possibilitando o seu tratamento estatístico. 

• Entrevistas: usadas  para  identificar a  percepção  qualitativa do  problema, na busca  da  

compreensão  do  significado  atribuído  pelos  sujeitos da pesquisa com  relação ao 

objeto de estudo. Foi utilizada, para isto, a entrevista semi-estruturada. Nas entrevistas 

foram feitas perguntas abertas, buscando compreender a percepção dos entrevistados 

sobre o tema. Também foi dada atenção ao discurso desses entrevistados, bem como 

sobre sua expressão corporal, gestos, tonalidade da voz e ênfase em determinadas 

palavras ou expressões. 

• Observação  participante: onde o pesquisador se torna parte da situação observada, 

interagindo com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que 

significa passar por aquela situação. A importância atribuída à observação participante 
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está relacionada à valorização do instrumental humano, em que o observador 

participante aprende a usar a sua própria pessoa como o principal e mais confiável 

instrumento de observação e interpretação. Naturalistas como Guba, Denzin e Lincoln 

(1981) prefeririam adotar mais freqüentemente a observação não-estruturada, na qual os 

comportamentos a serem observados não são predeterminados, eles são observados e 

relatados da forma como ocorrem, visando descrever e compreender o que está 

ocorrendo numa dada situação. Para tanto, segundo Alves-Mazzotti (1998), é preciso 

que o observador seja capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos, 

bem como ter sensibilidade para lidar com pessoas, tendo familiaridade com as questões 

investigadas e não tendo pressa em identificar padrões ou atribuir significados aos 

fenômenos observados. 

• A postura perseguida foi a fenomenológica, não no sentido estrito do método, mas de 

uma possível complementação, uma interação não-intervencionista, de permanente 

busca de inserção no movimento das pessoas/profissionais, gerentes e líderes da 

empresa em seu cotidiano. Husserl (1982), um dos representantes da fenomenologia, 

dizia que um dos maiores desafios do ser humano é a busca da subjetividade mais como 

uma intersubjetividade. E essa postura intersubjetiva surge no momento em que se 

procura substituir as chamadas intervenções na administração e no gerenciamento por 

uma postura de inserção, em direção ao respeito entre os membros do grupo, no qual a 

pesquisadora estava incluída. Na verdade, esse fundamento da fenomenologia foi muito 

importante para o estudo porque se valeu, não de uma pré-elaboração intelectual, mas 

de vivências, questões originadas no convívio. (FRAGA, 2002, p. 9-10,16).  
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A liderança deixa de agir sobre o outro para transformar-se em um agir com o outro. A 

postura do pesquisador, dentro deste enfoque foi, portanto, a de uma experiência vivencial que 

exige acesso ao conhecimento e a significados e tempo de convívio no campo (EASTERBY-

SMITH, LOWE E THORPE, 1999). A fenomenologia é diferente do naturalismo quanto à 

indução, pois vai ao pré-categorial, ao conhecimento antes de qualquer reflexão. Merleau-

Ponty propõe a “rejeição dos mitos da indutividade”, que vão sendo passados de geração a 

geração e comenta que nem mesmo Husserl conseguiu realizá-la. Merleau-Ponty complementa 

essa sua argumentação com a indistinção fenomenológica entre fato e essência. (MERLEAU-

PONTY, 1971, p.114). 

Na pesquisa documental, os dados foram coletados diretamente de documentação, 

preferencialmente original, tais como: relatórios, atas de reunião, arquivos, instrumentos de 

avaliação, planejamento, treinamento, regulamentos, comunicações internas e outros 

documentos da empresa que pudessem ser usados como fonte de informação sobre o tema 

estudado, o que possibilitou um maior conhecimento das normas e princípios que regem o 

comportamento do grupo, das relações que se estabelecem entre as pessoas e subgrupos e, 

ainda, das relações da organização com seu importante cliente e com os beneficiários em 

geral. 

A pesquisa bibliográfica buscou em livros, periódicos, revistas, jornais, anais e 

similares, fundamentação teórica para embasar a metodologia da pesquisa, à medida que o 

estudo foi avançando e que apresentou necessidade de novos procedimentos e abordagens. 

A análise de resultados e a consistência das conclusões a partir de literatura existente  

possibilitou uma revisão sobre os principais temas e questões do estudo que enfatizem 
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liderança e gerenciamento, mudança e transformação, comprometimento e desenvolvimento 

de equipes, missão e responsabilidade diante da clientela.  

O fichamento dos dados selecionados contribuiu para posterior inserção do problema 

no contexto da literatura existente. 

2.4 Tratamento dos dados 

Além da coleta e do tratamento dos dados, de acordo com a metodologia de pesquisa 

qualitativa, visando caracterizar a organização em seus propósitos e manifestações de 

liderança à luz da literatura selecionada, ao assumir uma postura fenomenológica, a 

pesquisadora intenciona  compreender e explicitar as iniciativas pró-liderança a partir do relato 

das pessoas envolvidas e do convívio com as mesmas em seus programas gerenciais. Na 

leitura de documentos por elas produzidos, de suas falas, silêncios e ações torna-se 

fundamental uma abordagem interpretativa compartilhada, em busca de uma compreensão em 

comum. O objetivo é chegar ao significado e ao sentido dos depoimentos, ações e reações  que  

poderão estar velados no que Vigotski (1996, p.125) chama de "palavras dicionarizadas". 

Foram privilegiados, portanto, os procedimentos qualitativos de pesquisa, ao se utilizar 

entrevistas e observação participante, cujo produto foi trabalhado através dos seguintes passos: 

coleta de dados, tabulação dos mesmos e análise  das informações. A coleta de dados neste 

estudo, além de empregar diversos métodos qualitativos a fim de melhor apreender e 

compreender a realidade, como sugerem vários autores, como por exemplo, Easterby-Smith, 

Lowe e Thorpe (1999) em Pesquisa Gerencial, ainda pôde, eventualmente, levantar dados 

quantitativos para dar maior consistência às conclusões. À medida que os dados foram sendo 

coletados, a postura da pesquisadora foi a de procurar identificar fundamentos e relações, 
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construindo interpretações, podendo, com isso, gerar novas questões e/ou aperfeiçoar as 

anteriores, o que levou a “buscar novos dados, complementares ou mais específicos, que 

testassem suas interpretações”. (ALVES-MAZZOTTI, 1998, p.170).  

Além disso, para complementar a análise qualitativa, foram utilizados questionários, 

possibilitando uma análise quantitativa desenvolvida através das seguintes fases: coleta de 

dados, tabulação e análise das informações. 

2.5 Limitações do Método 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta algumas limitações e dificuldades 

quanto à coleta e ao tratamento dos dados. Primeiramente, requer considerável esforço de 

interpretação por parte do pesquisador, o que pode levar a inferências incorretas. No entanto, 

isto pode ser minimizado pelo uso de outras técnicas, como a checagem das interpretações 

feitas pelo pesquisador com as dos sujeitos, cuja disposição e disponibilidade podem não ser 

muito favoráveis. Além disso, é necessária uma leitura e releitura não somente de documentos 

e resultados de entrevistas, mas de situações concretas no convívio com os participantes. 

Deve-se aqui ressaltar que, se não houver este convívio e um alto grau de abertura, não existe 

qualquer possibilidade de se usar a abordagem fenomenológica.  

Outra limitação é que não se deve manter expectativas de generalização, o que  não 

seria coerente com a opção por estudo de caso, uma vez que os resultados obtidos nesta 

pesquisa podem não ser aplicáveis a outras organizações. Esta característica dos estudos de 

caso não invalida o método qualitativo ou os estudos decorrentes, quando for detalhado cada 

movimento, sujeitos, situações, contextos, história e fatos enfocados, em especial, experiências 

vivenciadas. Além disso, estes cuidados favorecem um entendimento melhor do contexto em 
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que ocorreram problemas, processos, relações e soluções, obtendo resultados e conclusões que 

poderão ser úteis como fonte de consulta para trabalhos em universo semelhante. 

Em relação à pesquisa documental, não houve dificuldade para se conseguir 

autorização para o acesso a documentos internos da empresa e/ou disponibilidade de 

documentos antigos. 

Uma interpretação mais tradicional da relação entre pesquisador e pesquisado pode 

considerar a presença do pesquisador como possível interferência na situação observada. “É o 

caso da pesquisa experimental, em que o pesquisador é independente”. (EASTERBY-SMITH, 

LOWE E THORPE, 1999, p.33). Essa discutível dificuldade ficaria minimizada pela 

permanência mais prolongada do pesquisador no campo, uma vez que, com o tempo, a 

tendência das pessoas é agregar-se aos grupos. Além disso, as relações que se estabelecem 

entre pesquisador e pesquisados não são diferentes daquelas que existem na sociedade, 

devendo ser encaradas e discutidas como tal. No caso da fenomenologia, porém, esse aspecto 

não constitui problema, pois a relação sujeito e objeto coloca o “sujeito como parte do que é 

observado” (EASTERBY-SMITH, LOWE E THORPE, 1999, p.27). Nesse caso, a questão 

andaria em outra direção, isto é, a disposição para permanente busca de ser em comum, como 

única maneira de se conseguir um relato autêntico. Diferentemente da posição científica, 

porém sem nenhuma intenção de negá-la, para a fenomenologia “a independência é do próprio 

fenômeno que, em se mostrando por si mesmo, é independente do pesquisador”. (MERLEAU-

PONTY,1971, p.116) 
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A coleta de dados pode consumir muito tempo e recursos e a análise dos dados e sua 

interpretação podem ser difíceis. Nas pesquisas qualitativas, porém, o consumo de tempo é 

inerente à necessidade de apreender o significado dos eventos e comportamentos.  

3.  REFERENCIAL  TEÓRICO 

3.1 Cultura e liderança  

Antes de se analisar as relações da liderança com a cultura organizacional, é importante 

que se faça uma revisão do conceito de cultura, em geral e, mais especificamente, o de cultura 

organizacional. 

A cultura é importante porque pode influenciar de forma significativa o 

comportamento humano, tornando difícil a sua alteração, em função da sua quase 

invisibilidade. Segundo Kotter (1997, p.150), geralmente, “os valores compartilhados, que são 

menos evidentes, porém mais enraizados na cultura, são bem mais difíceis de alterar do que os 

padrões de comportamento”. 

A cultura organizacional pode também impactar o comportamento e os valores das 

pessoas nas empresas, provocando resistências em relação ao processo de mudança, uma vez 

que os padrões culturais se encontram bastante cristalizados. Quando novas práticas criadas 

dentro do processo de  transformação organizacional não são compatíveis com as culturas 

relevantes, sempre estarão sujeitas ao retrocesso. Para que uma mudança se consolide, é 

necessário que esteja firmemente estabelecida nas normas e valores do grupo, do contrário, 

corre o risco de ser anulada, mesmo após vários anos de esforços no sentido de uma 

transformação.  
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3.1.1 Conceito de cultura 

Ao se consultar o significado da palavra “cultura” no dicionário, verifica-se que o 

termo diz respeito ao “complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições 

e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma 

sociedade”. (FERREIRA, 1975). 

Para que se possa melhor entender o seu significado, Sorokin (1968) identifica três 

níveis de cultura: ideológico, que diz respeito à totalidade dos significados, valores e normas 

que os indivíduos e grupos interagentes têm; comportamental, que consiste em um conjunto 

de ações-reações significativas, através das quais os significados, valores e normas puros são 

comunicados e socializados; e material, que abrange a totalidade de todos os demais veículos, 

os objetos e energias materiais e biofísicas através dos quais a cultura ideológica se manifesta, 

se exterioriza, se socializa e se consolida. 

Sorokin (1968) concebe a cultura como sendo tudo o que é material e imaterial criado 

pelo homem no seu processo de vida. Para ele, a cultura compreende as idéias, crenças, 

significados, valores, padrões de comportamentos e todo o instrumental, incluindo objetos, 

utensílios, bens e artefatos criados pelo homem. 

Segundo Erny (1981), quando se fala de cultura, deve-se pensar nos seguintes pontos: 

suas bases geográficas, ecológicas, econômicas e demográficas; sua tecnologia (ferramental, 

habitação, alimentação, vestimenta, técnicas corporais etc); seus sistemas de comunicação: 

língua, mímicas, gestos; as estruturas sociais e os sistemas de qualificação e de atitudes que 

delas derivam; seus sistemas de representações; seus sistemas de valores; seu ethos, sua 

sensibilidade, sua maneira particular de sentir as coisas e reagir afetivamente; seu patrimônio, 
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o que ela transmite de geração a geração sob forma de um saber codificado, de produções 

artísticas, de construções, de meios de comunicação, de literatura; seu estilo de pensamento, 

de vida, de relação, de expressão; a dinâmica que a anima. 

3.1.2 Cultura organizacional   

Souza (1978, p.36), ao conceituar cultura organizacional, define-a como “o conjunto de 

fenômenos resultantes da ação humana, visualizada dentro das fronteiras de um sistema”. Para 

a autora, a cultura organizacional compõe-se de três elementos: 

Preceitos – diz respeito à autoridade e ao conjunto de regulamentos e valores, explícitos ou 

implícitos, que regem a vida organizacional, tais como: política administrativa, costumes 

sociais, estilos  de gerência, rituais, cerimônias, tabus, tradições, dogmas, sanções, padrões de 

conduta esperada etc. É a função reguladora de autoridade dentro da organização. Dentre 

todos os elementos que constituem os preceitos, o estilo gerencial é o mais significativo, na 

medida em que põe em exercício as normas e regulamentos, sendo decisiva a adequação do 

estilo aos aspectos da tecnologia e do caráter.  

Tecnologia – é o conjunto de instrumentos e processos usados no trabalho organizacional, 

inclusive nas suas relações com o ambiente externo e onde se  incluem: maquinaria, 

equipamentos, divisão de tarefas, estrutura de funções, lay-out, racionalização de trabalho, 

fluxo organizacional, recursos materiais, cronogramas, redes de comunicação, linguagem 

especializada, metodologia de serviços etc. É a função técnica, metodológica científica, 

racional e operativa da organização.  

Caráter – refere-se ao conjunto das manifestações afetivo-volitivas espontâneas dos 

indivíduos que compõem a organização. Engloba as percepções, os sentimentos e as  reações 
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positivas ou negativas destes sujeitos organizacionais, em que se incluem: depressão, alegria, 

agressividade, medo, tensão, malícia, jocosidade, entusiasmo, carinho, apatia etc.  

Para Souza (1978), os preceitos e a tecnologia constituem as variáveis objetivas da 

organização e estão ligados aos seus aspectos materiais. Já o caráter está ligado aos aspectos 

subjetivos e não-materiais da organização. Os três elementos da cultura  estão ligados, 

respectivamente,  aos três subsistemas principais da organização: o gerencial-administrativo, o 

tecnológico-estrutural e o  psicossocial.  

Segundo Souza (1978), dentre os três elementos culturais, o caráter parece ser o mais 

crítico, em termos de mudança,  por ser o menos lógico, menos racional, mais impulsivo e 

reativo, sendo necessária, em termos de estratégia de inovação, uma dedicação maior ao 

manejo do caráter para se obter melhor eficácia organizacional. 

Os três elementos da cultura são interdependentes, de forma que quando há alteração 

em algum deles, os outros também vão reagir. A interdependência mais estreita e direta ocorre 

entre preceitos e caráter, uma vez que as normas são responsáveis pela segurança e expressão 

das necessidades psicológicas dos indivíduos. Algumas manifestações pessoais podem 

ameaçar a segurança e a disciplina da organização, sendo necessária uma atuação gerencial 

para garantir esta segurança. Equilíbrio entre preceitos e caráter resulta em coesão, moral 

elevado e satisfação. 

Desta forma, dentre todos os elementos que constituem os preceitos, o estilo gerencial 

é o mais significativo, na medida em que põe em exercício as normas e regulamentos, sendo 

decisiva a adequação do estilo aos aspectos da tecnologia e do caráter presentes na 

organização.  
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Para  a autora, embora o clima organizacional seja o fenômeno resultante da interação 

dos elementos da cultura, tem também efeito sobre ela, pois climas tensos podem provocar 

uma revisão do binômio preceitos-caráter, havendo, portanto, uma relação de causalidade 

circular entre cultura e clima organizacional. 

Schein (1985, p.9) define cultura como “um padrão de pressupostos básicos 

inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo ao aprender a lidar com seus 

problemas de adaptação externa e integração interna”,  podendo ser ensinados aos novos 

membros como a maneira mais correta de perceber, pensar e sentir com relação a estes 

problemas. 

A cultura apresenta os seguintes níveis, de acordo com Schein: 

Nível 1: Artefatos e criações –  é a parte mais visível e  abrange a tecnologia, a produção 

artística, a linguagem, os padrões de comportamento visíveis, enfim, tudo o que é construído 

no ambiente físico e social. Se, por um lado, é bastante fácil identificar os artefatos, por outro, 

existe uma dificuldade em se compreender o que eles significam, como estão inter-

relacionados e o que os seus padrões mais profundos refletem. 

Nível 2: Valores – são difíceis de se observar diretamente e, quando se consegue identificá-

los, geralmente representam apenas os aspectos manifestos da cultura, ou seja, expressam o 

que as pessoas reportam ser a razão consciente das suas ações, mas que, muitas vezes, pode 

corresponder a idealizações ou racionalizações feitas por elas, fazendo com que suas 

verdadeiras razões ainda permaneçam inconscientes ou escondidas. São testados no ambiente 

físico e só ocorrem  através da validação do consenso social, podendo predizer muitos dos 

comportamentos que serão  observados nas organizações. 
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Nível 3: Pressupostos básicos inconscientes – são pressupostos implícitos que orientam o 

comportamento, dizendo aos membros do grupo como perceber, pensar e sentir sobre as 

coisas. Na medida em que certos valores compartilhados pelo grupo conduzem a determinados 

comportamentos e quando estes se mostram adequados para solucionar problemas, o valor é 

gradualmente transformado em um pressuposto inconsciente sobre como as coisas realmente 

são.  

Para Schein (1985), os pressupostos básicos são difíceis de localizar. Quando se 

examinam cuidadosamente os artefatos e valores organizacionais, pode-se tentar inferir  os 

pressupostos subjacentes que estão intimamente relacionados, através de um profundo 

trabalho de pesquisa. Ao se conseguir aflorar estes pressupostos, o padrão cultural 

repentinamente  torna-se  claro e se começa a compreender o que está acontecendo e por quê. 

Os pressupostos e crenças são respostas aprendidas para problemas de sobrevivência do grupo 

no seu ambiente externo e nos seus problemas de integração interna. 

Segundo Schein (1985), culturas organizacionais são criadas pelos líderes e uma das 

mais decisivas funções da liderança, pois esta poderá ser a responsável pela criação, pelo 

gerenciamento e, quando necessário, pela própria destruição da cultura. Destaca que a única 

coisa de real importância que os líderes fazem é criar e administrar a cultura e que o único 

talento destes líderes é sua habilidade para trabalhá-la. Ao se examinar ambas, observa-se que 

cultura e liderança  são dois lados de uma mesma moeda e nenhuma delas pode ser entendida 

sem a outra. 

Schein (1985) atribui uma grande importância ao papel dos fundadores da organização 

no processo de modelar seus padrões culturais, uma vez que esses primeiros líderes acabam 
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por imprimir aos outros a sua visão de mundo e a sua percepção do papel que a organização 

deve desempenhar na sociedade.  

Ao discutir possíveis técnicas de investigação dos fenômenos culturais da organização, 

Schein destaca a importância das entrevistas com esses membros fundadores e que 

representam os elementos-chave para melhor compreensão  da cultura organizacional. 

Para Kotter (1997, p.150), “a cultura se refere a normas  de comportamento e valores 

compartilhados entre um grupo de pessoas”. As  normas de comportamento são as formas de 

ação difundidas e encontradas em um grupo, consolidando-se na medida em que seus 

membros aprendem a se comportar de uma tal maneira, que os ajustados são recompensados e, 

os que não se enquadram, são castigados. Os valores dizem respeito às preocupações 

importantes e metas compartilhadas pela maioria das pessoas em um grupo, tendendo a 

estabelecer um comportamento grupal, que, com freqüência, persiste através do tempo, mesmo 

quando os membros do grupo mudam. 

Para o autor, a cultura está em toda parte, embora invisível. Simplesmente não se pensa 

nela, apesar da grande influência que exerce sobre as pessoas. Pode-se obter uma certa 

previsibilidade, uma boa quantidade de apoio positivo e uma forte ligação emocional com a 

organização através da sua cultura. 

Como a cultura corporativa exerce uma forte influência, as novas práticas criadas em 

uma reengenharia, reestruturação ou uma aquisição precisam estar ligadas a ela de alguma 

forma; senão, podem ser muito frágeis e não se efetivarem na prática. Para Kotter (1997), 

dentro do processo de transformação, o núcleo da velha cultura não é incompatível com a nova 
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visão, embora algumas regras específicas sejam. Nesse caso, o desafio é inserir novas práticas 

nas velhas raízes, eliminando as partes inconsistentes.  

Segundo Kotter (1997), os valores e as regras grupais são persistentes, especialmente 

os antigos. Quando os valores compartilhados são apoiados pela contratação de personalidades 

parecidas em uma organização, mudar sua cultura pode exigir uma mudança nas pessoas-

chave da organização, sendo também necessário que os resultados alcançados por novos 

métodos de trabalho se mostrem eficazes e superiores aos antigos, para provocar alguma 

transformação.   

Srour (1998, p. 174) entende a “cultura  como equivalente à dimensão simbólica das 

coletividades, porque as representações imaginárias formam seu substrato”. Para ele, a cultura 

refere-se  a toda atividade humana nas suas esferas cognitiva, afetiva, motora, sensorial, pois 

considera que todo comportamento humano é simbólico, mas que não se limita ao mundo 

abstrato das idéias, incluindo também o que é vivido e praticado pelo homem. 

Para Srour (1998), a cultura organizacional expressa a identidade da organização, 

sendo construída ao longo do tempo. Quando existe a necessidade de alguma mudança para 

poder enfrentar a concorrência, como no caso de ter que inovar a tecnologia,  alterar a forma 

de gestão, adotar uma nova postura moral, podem surgir muitas resistências que vão  colocar 

em evidência  os padrões culturais  que ficaram cristalizados ao longo dos anos. No caso de 

haver fusões, aquisições ou incorporações de empresas, pode acontecer, segundo o autor, um 

“choque cultural”, que chega a levar a uma desorientação  ou até a uma paralisia das suas 

atividades do dia-a-dia. 
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Nas organizações, afirma o autor, a cultura chega a impregnar todas as práticas, 

funcionando como uma cola que procura unir todos os seus membros em torno dos mesmos 

objetivos e das mesmas maneiras de agir. 

Já o clima organizacional procura captar a “temperatura social” que predomina na 

organização num determinado momento, correspondendo ao somatório de opiniões e de 

percepções conscientes dos seus membros, traduzindo seus anseios e o ânimo presente. 

Segundo Srour (1998), é possível que haja diferentes climas em função dos diferentes estados 

de ânimo existente nas várias subunidades da organização. 

Kotter (1997) afirma que a cultura é poderosa por três motivos básicos: os indivíduos 

são selecionados em função de uma compatibilidade cultural e bem doutrinados; a cultura se 

exerce através das ações de inúmeras pessoas e tudo isso acontece sem muita intenção 

consciente, sendo difícil discutir o assunto. 

Para Kotter (1997), o processo de criação de uma grande mudança ocorre em oito 

etapas, conforme o Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 –  Etapas do processo de mudança 

 
1. Estabelecimento de um senso de urgência  

• Examinar o mercado e as realidades dos concorrentes 
• Identificar e discutir  crises potenciais e oportunidades  

 
2. Formação de uma coalizão de liderança administrativa 

• Formar um grupo com poder suficiente para conduzir esforços de mudança 
• Motivar o grupo para trabalhar junto, como um time 

 
3. Desenvolvimento de uma visão  

• Criar uma visão para ajudar a direcionar os esforços de mudança 
• Desenvolver estratégias para alcançar essa visão 
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4. Comunicação da visão da mudança 

• Usar cada veículo possível para comunicar constantemente a nova visão e 
as estratégias (reuniões, palestras...) 

• Modelar novos comportamentos através da liderança baseada no exemplo, 
visando maior coalizão  

 
 

5. Delegação de poder para agir na nova visão 
• Superar obstáculos para a mudança 
• Mudar sistemas ou estruturas que enfraquecem a visão 
• Encorajar tomada de riscos e idéias, atividades e ações não tradicionais 

 
6. Planejamento sistemático e criação de ganhos a curto prazo 

• Planejar para melhorias visíveis de performance 
• Criar essas melhorias 
• Reconhecer e recompensar empregados envolvidos com essas melhorias 

 
7. Consolidação de ganhos e criação de mais mudanças  

• Usar credibilidade para mudar estruturas e políticas incompatíveis com a 
visão 

• Engajar e promover pessoas que possam implementar a visão  
• Revigorar o processo com novos projetos, temas e agentes de mudança 

 
8. Institucionalização de novos enfoques 

• Articular as conexões entre novos comportamentos e o sucesso da 
corporação 

• Desenvolver meios para assegurar o desenvolvimento da liderança e a 
sucessão, ancorando mudanças à cultura da organização 

 
Fonte: Adaptado de John P. Kotter. Liderando mudança. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.21. 
 

Segundo o autor, as quatro primeiras etapas do processo de mudança vão contribuir 

para o descongelamento do status quo inflexível. As fases de cinco a sete vão propor práticas 

novas e a fase oito vai implementar as mudanças na cultura corporativa. 

Em função dessas idéias, Kotter (1997, p.158) afirma que “o processo de mudança 

cultural ocorre no final de uma transformação e não no começo”. Como a cultura não é algo 

que se manipule facilmente, ela só muda depois que as ações das pessoas tiverem se alterado  
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com sucesso, ou seja, depois que o novo comportamento provocar resultados percebidos pelo 

grupo como vantajosos e benéficos e quando as pessoas identificarem a correlação entre as 

novas ações e a melhoria  de desempenho.  

Isto não significa que o comportamento de mudança e uma sensibilidade às questões 

culturais não seja essencial nas primeiras fases de uma transformação. Quanto melhor se 

entender a cultura existente, mais facilmente pode-se descobrir como formar uma visão e 

como criar uma coalizão administrativa. Isso também não significa que algumas mudanças de 

atitude não façam parte do início do processo de mudança. Mas a mudança real de regras e 

valores ocorre no último estágio do processo. Pelo fato de a mudança ser tão difícil de realizar 

é que o processo de transformação, com freqüência, demora muito tempo, exigindo, também, 

liderança de várias pessoas. 

Kotter (1997), ao comparar a cultura das organizações do século XX com as do século 

XXI, destaca os seguintes pontos: 

Quadro 2 -  Comparação das culturas organizacionais nos séculos XX e XXI 

Cultura  das organizações no século XX Cultura  das organizações no século XXI 

 
• Internamente orientada 
• Burocrática, com muitos níveis 

hierárquicos 
• Avessa aos riscos 
• Lenta no processo decisório 
• Política  
• Centralização do poder.  

 

 
• Externamente orientada 
• Não-burocrática, com poucas regras 

e poucos níveis hierárquicos 
• Mais tolerante aos riscos 
• Rápida na tomada de decisões 
• Aberta e franca 
• Os funcionários são investidos de 

empowerment. 
 

 

Fonte: Adaptado de John P. Kotter. Liderando  mudança. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.174-175. 
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Para Kotter (1997), nem todas as organizações típicas do século XX conseguiram 

operar bem em um ambiente em rápida transformação. A estrutura, os sistemas, as práticas e a 

cultura se constituíram mais em um fator inibidor do processo de mudança organizacional do 

que um aspecto facilitador. As organizações no terceiro milênio terão que se adaptar a este 

ambiente de rápidas mudanças, adotando novas práticas que sejam absorvidas na criação de 

culturas corporativas adaptáveis. As culturas podem facilitar a adaptação se valorizarem bem o 

desempenho, se apoiarem a administração e a liderança competentes, se encorajarem o 

trabalho em equipe e se demandarem um mínimo de burocracia. As empresas verdadeiramente 

adaptáveis, com culturas adaptáveis, são bastante competitivas, pois geram produtos e serviços 

mais rapidamente e com melhor qualidade. 

Para o autor, no próximo século, as empresas terão que ser capazes de criar líderes, 

pessoas capazes de criar e transmitir visões e estratégias. Sem líderes suficientes,  a visão, a 

comunicação e o empowerment , que representam o núcleo central  de uma transformação, 

correm o risco de não se efetivarem de forma rápida e satisfatória para que a organização 

possa atender as suas necessidades e expectativas. 

Para Kotter (1997), desenvolver essa liderança demandará culturas menos 

controladoras, que assumam mais riscos e que tenham estruturas mais enxutas. Vai ser 

necessário que se encoraje pessoas para que assumam a liderança, o que vai ajudar não só a 

organização a se adaptar ao novo contexto de mudança, como também será útil para ajudar as 

pessoas a crescerem. 
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3.1.3 Cultura organizacional brasileira 

Geert Hofstede (1984, apud MOTTA E CALDAS, 1997, p.27), em seus trabalhos de 

pesquisa em diferentes países, pôde descobrir que tanto administradores, quanto funcionários  

podem ser situados ao longo de quatro dimensões básicas: “individualismo e coletivismo, 

distância do poder, nível em que se evita a incerteza e masculinidade e feminilidade”. Para o 

autor, a cultura nacional tem uma importância na explicação das diferenças em  atitudes e 

valores em relação ao comportamento das pessoas no trabalho. 

Em função dessas quatro dimensões, Hofstede (apud MOTTA E CALDAS, 1997) 

identifica no Brasil as seguintes características: é uma sociedade coletivista, caracterizada pelo 

determinismo, onde o desejo do grupo precisa prevalecer sobre as crenças e comportamentos 

dos membros individuais e onde existem redes sociais profundas, nas quais as pessoas 

esperam que seus grupos dêem proteção aos seus membros, fornecendo-lhes segurança em 

troca de lealdade.  

A segunda dimensão, distância do poder, refere-se à medida pela qual os participantes 

menos poderosos da organização aceitam a distribuição desigual de poder. Esta dimensão é 

alta no nosso país, sendo que a participação nos processos decisórios é  encarada como um ato 

de benevolência do patrão. Por outro lado, tanto superiores quanto subordinados têm em 

mente que passar por cima de um nível hierárquico é um ato de insubordinação.  

A terceira dimensão está ligada ao nível em que se procura evitar a incerteza, estando 

relacionada com a maneira de lidar com as situações ambíguas, bem como a forma pela qual 

estas situações são evitadas. O país aparece como uma das nações onde é maior a busca de se 

evitar a incerteza, havendo uma necessidade de maior estabilidade e de segurança. 
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No que se refere à quarta dimensão, masculinidade e feminilidade, a definição que 

Hofstede dá para masculinidade está ligada à medida pela qual os valores dominantes 

procuram salientar tanto a assertividade quanto a aquisição de dinheiro e de bens materiais, 

não enfatizando as pessoas. Por outro lado, a feminilidade está ligada aos relacionamentos 

interpessoais,  à preocupação com o próximo e à qualidade de vida global. O Brasil encontra-

se na dimensão feminina, mas também muito próximo da dimensão masculina, sendo bastante 

difícil situá-lo com precisão. A forma como os trabalhadores e executivos são tratados parece, 

por um lado, basear-se em controles do tipo masculino, como o uso da autoridade, e, de outro, 

em controles do tipo feminino, como o uso da sedução. 

Segundo Motta (1997), outras características  também são marcantes na cultura 

brasileira:  existe um nepotismo no provimento de cargos e no mercado de trabalho em geral; a 

sua base é o engenho, onde se destaca o binômio casa grande e senzala, em que a classe 

dominante, com traços de burguesia e tecnocracia, apresenta valores e comportamentos de 

pretensa aristocracia dos senhores de engenho. No âmbito das organizações brasileiras, 

geralmente, os valores democráticos não são muito fortes. Mas, por outro lado, não se trata de 

autocracia, mas de algo intermediário e ambíguo, como muitos traços da cultura brasileira. 

Charles Hampden-Turner (1992, apud MOTTA, 1997, p.31), ao estudar um grupo com 

executivos de 29 países, estima que o nível de  motivação dos trabalhadores brasileiros e da 

sua identificação com a empresa está um pouco acima da média. Por outro lado, observa que 

“o talento administrativo brasileiro seja relativamente baixo”. 

Segundo Arruda (apud MOTTA, 1997, p. 30), baseando-se em Hofstede e outros, “as 

empresas brasileiras  são marcadas por decisões que tendem a ser caracterizadas por uma 
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interação social intensa, bem como por um envolvimento ativo dos dirigentes superiores, 

geralmente autoritários”. As decisões brasileiras, de um modo geral, tendem a ser tomadas de 

forma mais rápida e arriscada, fazendo uso de um número menor de informações de obtenção 

fácil, porém, quase sempre pobres em conteúdo e com maior dificuldade para atingir seus 

objetivos. 

A ambigüidade pode favorecer caminhos alternativos, onde se incluem a criatividade e 

a inovação, mas também o cultivo de “padrinhos”  e o apelo às relações informais como forma 

de se assegurar na empresa. Além disto, existe o uso do “jeitinho brasileiro”, que é uma 

prática cordial que implica personalizar relações através da descoberta de um elemento em 

comum com as pessoas. No entanto,  é  diferente  da  arrogância  ao apelar  para um  status 

mais  alto de  um parente ou amigo, sendo que os dois aspectos são freqüentes no país e, 

muitas vezes, aparecem combinados. O “jeitinho” está próximo do conceito de 

“malandragem”, mas na verdade são duas coisas diferentes. A “malandragem” implica uma 

predisposição para tirar vantagem, passar para trás, enganar e até algumas formas de 

corrupção, o que a prática do “jeitinho” não envolve. 

Freitas (apud MOTTA, 1997) sintetiza no Quadro 3 abaixo alguns traços brasileiros 

que são mais influentes no âmbito organizacional, correlacionando-os com as respectivas 

características-chave. 

Quadro 3 –  Traços brasileiros e características presentes nas organizações 

           Traço                             Características-chave 

1. Hierarquia • Centralização do poder 
• Distanciamento nas relações entre os diferentes grupos 
• Passividade  e aceitação dos grupos inferiores 
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2. Personalismo • Busca de proximidade e afeto nas relações pessoais 
• Paternalismo 

3. Malandragem • Flexibilidade e adaptabilidade 
• “Jeitinho”  

4. Sensualismo  • Gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais 

5. Aventureiro • Espírito sonhador 
• Tendência à aversão ao trabalho manual ou metódico 

  

Adaptado de Alexandre B. Freitas. Traços brasileiros para uma análise organizacional. In: MOTTA, 
Fernando C.  Prestes; CALDAS, Miguel P. (Org). Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: 
Atlas, 1997, p.44. 

Ao considerar essas características gerais das empresas brasileiras, é importante 

salientar que cada organização vai apresentar as suas peculiaridades culturais, onde estas e 

outras características podem estar presentes em maior ou menor grau de intensidade. Nesse 

sentido, para que se possa melhor conhecer a organização, é fundamental que se  faça uma 

análise da sua cultura. 

Barbosa (1999) destaca que uma análise cultural das organizações tem como objetivo 

explicitar os valores e as lógicas que, consciente ou inconscientemente, dão sentido às 

práticas e ao comportamento das pessoas, ao construírem a realidade organizacional.  Dessa 

forma, conhecer a cultura de uma empresa implica um trabalho de mapeamento e não de mera 

enunciação dessa realidade. Implica o que vai ao encontro da proposta deste estudo, isto é, 

conhecer os valores que conferem sentido ao que se faz e às estratégias adotadas, enfim,  fazer 

emergir o sentido da existência organizacional em seus diferentes contextos e momentos nos 

quais a liderança se manifesta.  

Barbosa (1999, p. 141) destaca a abordagem que trata a “cultura como alguma coisa 

que a organização é”, segundo uma visão próxima da antropológica. Dentro desse enfoque, 

não existe a possibilidade de manipulação da cultura e de sua substantivação, nem de fornecer 
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tecnologias que permitam intervenções, manejos e mudanças de forma controlada e que, na 

sua maioria, correspondem às expectativas pragmáticas dos administradores em geral. O 

sentido atribuído a esta visão de cultura, portanto, é bem mais compreensivo e interpretativo, 

sendo a cultura, no máximo, descrita e interpretada.  

É nesse sentido que este trabalho de pesquisa está orientado, ao procurar a 

compreensão da cultura em suas manifestações na organização investigada, o que possibilita 

maior  compreensão das manifestações de lideranças existentes. 

3.1.4 Relações entre liderança e cultura organizacional 

Para Schein (1996), o tema da liderança tem sido identificado como um componente 

central da complexa situação humana, o que se observa em diversas teorias sobre o assunto, 

onde este tema é analisado com detalhes e com diferentes focos. Mas, muitas vezes, são 

ignorados vários outros pontos, tais como a dinâmica empresarial, por exemplo, sobretudo 

diante do fato de que a organização tem necessidades e problemas distintos nos vários estágios 

de sua evolução. Tentou-se, desta forma,  tratar o tema da liderança de forma isolada, em vez 

de se especificar  a relação que existe entre o líder e a organização em determinado momento. 

No entanto, esse relacionamento líder e organização será cada vez mais próximo e complexo.  

Schein (1996) identifica alguns desafios do líder e suas implicações no comportamento 

da liderança. 

O líder como animador 

Nos estágios iniciais da criação da empresa, uma função primordial da liderança é 

suprir a energia necessária para que a organização comece a ter êxito. É essa energia resultante 
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de fortes convicções pessoais e de sua capacidade de visão o que motiva o empresário e gera 

estímulo nos subordinados.  

O líder como criador da cultura 

Quando a organização já possui potencial para sobreviver, as crenças, os valores e as 

premissas maiores do empresário são transmitidos aos subordinados. Segundo Schein (1996), 

este processo de construção da cultura ocorre de três maneiras: os empresários só contratam e 

mantêm pessoas que pensam e sentem como eles; doutrinam e socializam os subordinados 

segundo seu modo de pensar e sentir; seu próprio comportamento serve como modelo que vai 

estimular os subordinados a se identificarem com eles, internalizando, desse modo, suas 

crenças, valores e premissas. 

Neste estágio, se a organização é bem sucedida e o sucesso é atribuído ao líder, a 

personalidade dele se incorpora à cultura da organização. Se o líder tiver conflitos, haverá  

políticas incoerentes quanto à tomada de decisão, incentivos e recompensas, podendo originar 

organizações “neuróticas”, que mostram padrões  desiguais de pontos fortes e fracos. 

O líder como sustentador da cultura 

Segundo Schein (1996, p.84), “o  que foi bom para a organização jovem – o alto nível 

de energia e a visão compulsiva de seus fundadores – transforma-se em dificuldade à medida 

que a organização descobre a necessidade de se estabilizar, tornar-se mais eficiente”. 

Os líderes mais bem sucedidos nesta fase são aqueles com suficiente percepção pessoal 

para crescer com a organização e realizar a sua própria mudança ou aqueles que reconhecem 

as suas limitações e permitem que outras formas de liderança possam aflorar. É importante 
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nesta fase que se entenda a cultura da empresa, com todos os seus pontos fortes e fracos e que 

se procure manter a capacidade da organização para funcionar e crescer. Nesta etapa ocorre a 

“institucionalização”, que consiste em identificar os elementos bem-sucedidos  e 

proporcionar-lhes permanência e estabilidade.  

O líder como agente de mudança 

Para Schein, os líderes precisam começar a atuar como agentes de mudança, 

procurando não só estar voltados para a aquisição de novos conceitos e habilidades, mas 

também para o processo de desaprender o que não é mais útil à organização. Desaprender é 

um processo totalmente diferente, pois envolve um maior nível de ansiedade, atitude defensiva 

e resistência à mudança. 

Para poderem se considerar agentes de mudança, os líderes necessitam desenvolver 

duas características especiais. Em primeiro lugar, devem ter capacidade emocional para apoiar 

a organização no seu processo de desaprender conceitos e procedimentos anteriormente bem-

sucedidos. Em segundo lugar, precisarão de uma maior compreensão das características e da 

dinâmica da sua própria cultura empresarial. 

Para Schein (1996), a cultura é modificada através de mudanças nos modelos mentais 

das pessoas que sejam as principais portadoras da cultura. No entanto, estas transformações 

não ocorrem através de discursos ou programas formais, mas a partir de uma mudança no 

comportamento dos líderes e através da incorporação de novas definições nos processos e 

rotinas organizacionais.  Para isto, o líder precisa ser coerente, implicando que ele também 

passe por uma transformação pessoal como parte do processo de mudança global.  
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Para Schein (1996, p.88), as organizações que  sobreviveram até hoje, passando por 

importantes transições ao longo do tempo, parecem sempre ter tido um núcleo cultural básico 

– “um compromisso com o aprendizado e com a mudança; um compromisso com as pessoas e 

com todos os grupos de interesse da organização; (...) e, antes de tudo, um compromisso com a 

construção de uma organização saudável e flexível”. Se este núcleo cultural não existir desde 

o início, é provável que a organização não sobreviva a longo prazo, principalmente, se a 

turbulência do ambiente continuar aumentando.   

3.1.5 Relação entre liderança e mudança de paradigmas organizacionais 

O filósofo e historiador da ciência Thomas Kuhn (1970b, apud RUSSELL, 1995, 

p.136), no seu livro The structure of scientific revolutions (A estrutura  das revoluções 

científicas), utiliza a palavra  paradigma  (do grego paradigma, que significa “padrão”, 

“parâmetro”, “modelo”) “para designar o arcabouço teórico dominante ou o conjunto de 

pressupostos subjacentes a uma ciência qualquer”.  

De acordo com Kuhn (1970b, apud ALVES-MAZZOTTI, 1998, p.24), a pesquisa  

científica é orientada não apenas por teorias, mas por algo mais amplo –  o paradigma –  que 

seria uma espécie de “teoria ampliada”, envolvendo “leis, conceitos, modelos, analogias, 

valores, regras para a avaliação de teorias e formulação de problemas”, propiciando para a 

ciência um modelo da realidade, com força até para determinar como o cientista irá pensar e 

teorizar. 

Kuhn (1970b, apud ALVES-MAZZOTTI,1998, p.26) afirma que nos períodos 

chamados de  “Revoluções Científicas”, em que novos fenômenos são descobertos e antigos 
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conhecimentos são abandonados para dar lugar a novos, existe uma mudança radical na visão 

do mundo do cientista e de sua prática científica, ocorrendo uma mudança de paradigmas. 

Para Ferguson (1995, p.26), um “paradigma é uma estrutura de pensamento (...) e um 

esquema para a compreensão da realidade e a explicação de certos aspectos da realidade (...) e 

uma mudança de paradigmas é uma maneira clara e nova de pensar sobre velhos problemas”.  

De acordo com Ferguson, um paradigma proporciona um modelo básico da realidade 

para a ciência em questão, determinando o modo de o cientista raciocinar e interpretar as 

observações experimentais. Estes princípios também podem ser aplicados ao modo de se 

perceber a realidade e à maneira pela qual a pessoa se relaciona com ela mesma. 

Segundo Ferguson, uma vez que o paradigma é incorporado e aceito, raramente é 

contestado e, desta forma, torna-se um dogma científico que tende a se perpetuar. No entanto, 

há momentos em que os fenômenos que não se enquadram no paradigma vigente se tornam 

tão sólidos, que não podem mais ser ignorados. Isso resulta no que Kuhn chamou de mudança 

de paradigma. 

Capra (1999), em seu artigo Uma abordagem de sistemas ao paradigma nascente, 

compara o velho paradigma que dominou a nossa cultura nos últimos séculos e que  moldou a 

sociedade ocidental, influindo significativamente no resto do mundo, com o novo paradigma 

nascente. 

O velho paradigma  teve a influência da física newtoniana  e da filosofia cartesiana  e 

abrange algumas idéias. Entre elas estão: a visão do universo como um sistema mecânico 

composto de blocos de construção elementares; visão do corpo humano como uma máquina, 
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conceito ainda hoje presente como base da teoria e da prática médica; visão da vida em 

sociedade como uma luta competitiva pela existência, a qual foi herdada dos darwinistas 

sociais; a crença no progresso material ilimitado que se realiza através do crescimento 

econômico e tecnológico. Todos estes são pressupostos que estão sendo desafiados por uma 

série de acontecimentos recentes, provocando uma revisão radical desta antiga percepção do 

mundo.  

Capra (1999, p. 210) chama o paradigma emergente de “visão ‘holística’ do mundo, 

onde este é visto como um todo integrado e não como um conjunto dissociado de partes”. 

Refere-se a uma visão “ecológica”, ao usar também o termo no sentido de uma ecologia 

profunda em contraposição à ecologia “rasa”, de base antropocêntrica,  que vê os seres 

humanos como estando acima ou fora da natureza.  A ecologia profunda não separa os seres 

humanos do ambiente natural, nem separa da natureza o que quer que seja. Vê o mundo como 

uma rede de fenômenos que são fundamentalmente interligados e interdependentes. A 

ecologia profunda  reconhece os valores intrínsecos de todos os seres vivos e vê os seres 

humanos como um fio particular que integra o tecido da vida. Para ele, esta percepção 

ecológica profunda é também percepção espiritual ou religiosa, na medida em que o conceito 

de espírito humano é entendido como o modo de consciência no qual o indivíduo se sente 

ligado ao cosmo como um todo. 

Pode-se fazer uma correlação do conceito de ecologia profunda de Capra com o 

conceito de Krenak (1996, p. 201) sobre habitat  na tradição indígena, que “é um lugar onde a 

alma de cada povo, o espírito de um povo, encontra a sua resposta, resposta verdadeira”. Não é 

apenas um lugar, um sítio, uma cidade, mas é também espírito, onde se percebe a presença do 
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humano concreto nesse habitat, e que está intimamente ligado a outros seres, a cada uma das 

famílias no sentido universal da criação.    

A mudança de paradigmas vai exigir não só uma expansão da percepção e da maneira 

de pensar, como também uma reformulação dos valores. No que tange aos valores, Capra 

(1999, p.212) identifica “uma passagem correlata da competição para a cooperação, da 

expansão para a conservação, da quantidade para a qualidade, da dominação para a parceria”. 

No que se refere ao pensamento, Capra (1999) destaca que está ocorrendo uma 

passagem do racional para o intuitivo, da análise para a síntese, do reducionismo para o 

holismo, do pensamento linear para o não-linear.  

A mudança de paradigmas pode ser vista sob a ótica de duas tendências que são 

aspectos essenciais de todos os seres vivos: a auto-afirmativa e a integrativa. Nenhuma delas é 

essencialmente boa ou má; o que é mau é o desequilíbrio ou ênfase excessiva sobre uma 

tendência e conseqüente desvalorização da outra. No velho paradigma, houve uma ênfase nos 

valores e modos de pensar auto-afirmativos, negligenciando suas contrapartidas integrativas. 

O que Capra propõe é um equilíbrio dinâmico entre ambos os aspectos, de forma que haja uma 

integração maior das duas tendências. 

Segundo Capra (1999, p. 212), “os valores auto-afirmativos estão geralmente  ligados à 

dimensão masculina e podem ser observados na sociedade patriarcal, em que os homens são 

os mais favorecidos, recebendo maiores recompensas econômicas e poder político”.  

O poder, no sentido da dominação sobre os outros, está ligado à tendência auto-

afirmativa e pode ser exercido mais eficazmente na estrutura social hierárquica. A maior parte 
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das nossas estruturas políticas, militares e empresariais ainda são organizadas 

hierarquicamente, com os homens ocupando os níveis superiores e as mulheres os níveis 

inferiores.  Isto provoca nas pessoas uma percepção da sua posição na hierarquia como parte 

de sua identidade, provocando um certo medo existencial no que se refere à passagem para um 

sistema de valores diferente.  

No entanto, Capra destaca que há um outro tipo de poder, que está mais relacionado ao 

novo paradigma: o poder de influência sobre os outros. A estrutura ideal para se exercer este 

tipo de poder não é a hierárquica, mas a de rede, que é também um dos pilares de sustentação 

do pensamento sistêmico. Dessa forma, a mudança de paradigmas vai incluir uma passagem, 

dentro das organizações sociais, das estruturas hierárquicas para estruturas em rede. 

Essa abordagem sistêmica de pensar, originária da Cibernética surgida nos anos 40, 

permite uma visão do mundo em termos de sua integração e de suas relações, fornecendo a 

linguagem ideal para permitir a unificação dos diferentes campos de estudo que, no antigo 

paradigma, se tornaram fragmentados e isolados.  

Capra (1999) aborda a dificuldade que os líderes das organizações estão enfrentando 

em relação às questões críticas do mundo atual, pois não conseguem ver como os diferentes 

problemas estão correlacionados entre si e se recusam a perceber como a maioria das suas 

soluções afeta as gerações futuras, uma vez que continuam apoiando-se na abordagem 

mecanicista e fragmentada para lidar com eles. O que ocorre é que os problemas do mundo de 

hoje são sistêmicos e globais requerendo uma visão holística para serem resolvidos, pois as 

únicas soluções viáveis são as que se apóiam no conceito de sustentabilidade, ou seja, soluções 
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que possam atender às nossas necessidades de hoje, sem diminuir as chances das gerações 

futuras. 

Segundo Ferguson (1995, p.202-203), “a função da maior parte dessas redes é o apoio 

mútuo e o enriquecimento, o fortalecimento do indivíduo e a cooperação para efetuar a 

transformação”. A estrutura em rede visa a um mundo mais humano e receptivo, aumentando 

a comunicação, a cooperação e a percepção das pessoas. Ao mesmo tempo, a rede é uma 

matriz para a exploração pessoal e a ação coletiva, a autonomia e o relacionamento. Consiste 

numa estratégia através da qual pequenos grupos podem transformar uma sociedade inteira. A 

rede conecta pessoas e interesses de uma forma surpreendente, fomentando a invenção e a 

criatividade.  

O poder está mudando de mãos, passando de hierarquias agonizantes para redes cheias 

de vida, em que estas representam um processo e não uma estrutura cristalizada. Ferguson 

(1995, p.201) afirma, ainda, que “as redes são cooperativas, não competitivas, (...) auto-

geradoras, auto-organizadoras, por vezes até autodestruidoras”, gerando poder suficiente para 

reformular a sociedade e oferecendo ao indivíduo apoio emocional, intelectual, espiritual e 

econômico. 

Ferguson (1995) destaca que, quando os antropólogos estudaram as redes, julgaram 

que não havia liderança nelas. Entretanto, o que ocorre não é uma escassez de liderança, mas 

sim, uma  abundância de alternativas, onde a liderança passa de pessoa  a pessoa, conforme as 

necessidades do momento e onde a intenção essencial é a redistribuição do poder. 

Para  Ferguson (1999, p.42), procura-se  a  evidência   de  um   novo paradigma  

baseado  em  valores, que procura transcender o velho paradigma da economia, o qual teve sua 
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ênfase no crescimento, no controle e na manipulação. “A mudança para o paradigma de 

valores reflete-se na alteração dos estilos de vida, procurando um estilo que tire proveito da 

sinergia, da partilha, da permuta, da cooperação, da criatividade e que permita uma qualidade 

de vida melhor”. Um estilo que leve a uma consciência mais desenvolvida a respeito do 

trabalho, da escolha da profissão, da vocação, do dinheiro e que leve as pessoas a apreciar, de 

uma maneira nova, as coisas simples da vida.  

Segundo Ferguson (1995, p.325), “no novo paradigma, o trabalho é um  veículo para a 

transformação. Através dele estamos plenamente engajados na vida”. A integração 

experimentada  através do processo transformador possibilita a percepção de que não deve 

haver uma separação entre trabalho e prazer, entre convicções e carreira, entre éticas pessoais 

e profissionais.  O trabalho possibilita que se esteja plenamente engajado na vida. Ao atender à 

vocação, as pessoas criam e descobrem  significado no trabalho. Ferguson  distingue uma 

pessoa que trabalha por compulsão, que vive apenas para o trabalho, tentando, dessa forma,  

encontrar  um significado para sua vida, daquela que percebe a sua vocação e que, por isso, 

encontra um trabalho significativo. Para ela, “uma vocação não é um emprego; é uma relação 

transformadora em marcha”. Ferguson (1995, p.102) define vocação como sendo “o processo 

de seguir na direção de alguma coisa”. É uma direção, um “chamado”, é mais que um 

objetivo, pois se encontra fortemente vinculada à intuição. 

De acordo com Ferguson (1995, p.328), “uma nova compreensão do sucesso e fracasso 

muda o foco do trabalho, que passa do produto – ‘chegar lá’ -  para o próprio processo”. Para 

trabalhar com criatividade e de modo significativo, é preciso que se concentre no objetivo, que 

se esteja alerta ao momento presente e que haja uma disposição para modificar os planos, 
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quando os eventos apontarem outras possibilidades. É necessário correr riscos, cooperar com 

novos desenvolvimentos, conciliar conflitos.   

Para que novos valores possam emergir, junto com novas atitudes e padrões de 

comportamento, é necessário, portanto, que surjam líderes, com capacidade de exercer uma 

gestão participativa capaz de liberar o potencial de sua equipe para trabalhar com criatividade 

e de forma significativa, estimulando que a liderança seja exercida por todos e não apenas por 

uma única pessoa, renunciando às práticas autoritárias tradicionais que predominaram no 

antigo paradigma. 

Estendendo esses pontos de discussão de Capra e Ferguson para uma leitura 

fenomenológica, o que se encontraria não seriam apenas redes, mas um tecido comum no qual 

as organizações humanas aparecem enredadas no mundo. A diferença entre as redes como 

construção humana e a idéia de rede na fenomenologia, é que a primeira é o resultado de um 

ato originado da vontade, da intencionalidade, enquanto que, segundo a fenomenologia, esse 

enredamento já existe e a ação humana iria apenas retomar o que já existe para, 

conscientemente, agir como tal. A sinergia, esse termo das ciências biológicas, tão 

freqüentemente empregado na ciência da administração, ganharia um novo sentido, pois 

sinergia seria referente à interação, não entre diferentes organismos, mas entre “órgãos” de um 

único corpo homem-organização-mundo com estatuto do corpo próprio, com o qual Merleau-

Ponty radicaliza a relação sujeito-objeto. Essa seria uma relação não apenas muito íntima 

como acontece na cooperação, mas uma relação originária, a ação de assumir a partilha do 

mundo com o outro, isto é, em comum. Nesse ponto haveria sentido em se falar na 

possibilidade de a liderança ser exercida por todos. O todo do holismo, pois, assumiria o 
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significado de todo em aberto, do mundo e do homem, com suas organizações em permanente 

possibilidade de transformação. 

Ferguson (1995, p.215) destaca que, ao se redefinir liderança, é importante que se 

pense “de modo diferente com relação às mulheres nos papéis de líderes”. Burns (apud 

FERGUSON, 1995, p. 215) chamou de “preconceito machista” a visão da liderança como 

mero comando ou controle, quando, na verdade, “liderança é o engajamento  e a mobilização 

de aspirações humanas’’. Quando houver uma  consciência maior da verdadeira natureza da 

liderança, afirma Burns (apud FERGUSON, 1995, p.215), “as mulheres serão mais 

prontamente reconhecidas como líderes e os homens modificarão seus estilos de liderança”. 

As abordagens masculinas no exercício da liderança atingiram um ponto de estagnação. Sendo 

assim, as abordagens femininas devem ser consideradas, pois ao revelar uma maior 

sensibilidade aos relacionamentos e às formas sociais, uma capacidade de espera, de 

integração, empatia e reconciliação e uma intuição da direção, poderão criar meios para 

transcender conflitos e confrontos.  

Para a autora, os valores rotulados de femininos, tais como: compaixão, cooperação, 

paciência, intuição,  capacidade de espera, empatia, sensibilidade, flexibilidade, integração e 

reconciliação são extremamente necessários  para que se possa construir um futuro mais 

humanizante nas organizações, que só será possível através de uma combinação de amor com 

poder ou auto-afirmação. 

Já em 1916, o psicólogo George Stratton (1916, apud FERGUSON, 1995, p. 215), da 

Universidade do Sul da Califórnia, destacou a superioridade do cérebro feminino na percepção 
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do todo, salientando que “o gênio masculino para a organização necessita da sensibilidade 

feminina  do âmago das coisas, e não do aspecto exterior”.  

Segundo Moura (1992), pesquisas e estudos científicos vêm demonstrando que o 

cérebro humano está dividido em dois hemisférios, que se encarregam de  armazenar e 

processar diferentes tipos de informação. 

O hemisfério esquerdo é o dominante na cultura ocidental e as suas características 

estão relacionadas aos aspectos masculinos. O hemisfério direito tem tido uma função 

secundária, sendo aquele que processa os aspectos inconscientes, estéticos e interpessoais. 

Suas características estão relacionadas aos aspectos femininos. 

Pode-se visualizar no Quadro 4 a seguir uma síntese das principais características 

masculinas e femininas, correspondentes aos dois hemisférios e que foram apontadas tanto  

por Moura como por Ferguson:                                                                       

Quadro 4 – Correlação das características masculinas e femininas com os hemisférios 

cerebrais 

     Hemisfério esquerdo (masculino) Hemisfério direito (feminino) 

• razão e lógica 
• controlado 
• analítico 
• objetivo 
• padrões exatos 
• fechado 
• agressivo 
• rigidez  
• competição 
• comunicação vertical 
• individualismo 
• visão fragmentada 

• intuição e criatividade 
• emotivo, sensível 
• sintético 
• subjetivo 
• padrões abstratos 
• aberto 
• passivo 
• flexibilidade 
• cooperação 
• comunicação em rede 
• parceria 
• visão sistêmica, holística 
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• prático e realizador 
• poder de posição 
• valores auto-afirmativos 
• intelectual 

• sonhador e inovador 
• poder de influência 
• valores integrativos 
• emocional 

Fonte própria 

Para Boog e Boog (2000), se uma pessoa que exerça a liderança tiver as características 

masculinas e femininas em desequilíbrio, pode criar situações que vão influenciar as pessoas  

com quem convive, podendo rebaixar a sua competência e poder. Se tiver características 

exageradamente masculinas, vai dirigir as pessoas com mais autoritarismo, podendo anulá-las. 

Se houver uma predominância de características femininas, pode correr o risco de ser 

percebida como fraca ou indecisa. Nos dois casos, a liderança não será bem exercida. 

Para os autores, o exercício da liderança,  no atual contexto empresarial, requer uma 

integração e um equilíbrio dos papéis masculinos e femininos, na medida em que a forma de 

atuação do líder pode afetar diretamente o desempenho das pessoas, das equipes e da própria 

empresa. 

Estamos entrando em um período de real transformação das organizações, em que há 

necessidade da humanização do local de trabalho e conseqüente melhoria dos relacionamentos 

no trabalho, para que este possa oferecer uma chance maior de crescimento pessoal.  

Diante da atual realidade do mundo globalizado, em que a tecnologia e a informação    

tornaram este mundo “mais denso em fatos  e mais escasso em tempo” (AUGÉ, 1994, apud 

FRAGA, 1999, p.151), surge a necessidade de uma revisão dos conceitos existentes, na 

medida em que isto poderá levar a novas formas de pensar este mundo da modernidade, para 

que se  possa retomá-lo como projeto humano. Para Fraga (1999, p. 151), “o grande desafio 
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nesta tarefa  é acompanhar a velocidade das mudanças que se operam em ritmo avassalador, 

caso contrário, se poderá perder o sentido da humanidade”. 

Augé (1994, p. 33, apud FRAGA, 1999, p. 150) reconhece que o ritmo acelerado do 

tempo faz com que se tenha dificuldade em pensá-lo, até porque percebe “o tempo abarrotado 

de fatos” e informações, o que pode levar a uma compreensão simplificada do ser humano. 

Essa pressão toda leva ao fortalecimento do que Augé (1999, p.147) chama de “não-lugares”, 

que é um fenômeno da modernidade e que  está ligado a uma ausência do humano nas relações 

interpessoais. De acordo  com  Goffman  (1998, p. 13, apud FRAGA, 1999, p. 151), o que 

existe  é  a  falta de uma “situação social”, de uma relação autêntica, onde há o verdadeiro 

encontro e que, muitas vezes, chega até a substituir a própria fala. 

Quando os homens trabalham de dia, de noite, a qualquer hora, eles estão se parecendo 

muito com a criação dos homens que são as máquinas, mas, muito pouco, com o criador do 

homem que é o espírito”. (KRENAK, 1996, p.204, apud FRAGA, 1999, p.151). 

Segundo Fraga (1999, p.151), “essa nova relação tempo e espaço parece gerar 

incompatibilidade entre espaço e espírito  e entre tempo e encontro humano” também no 

âmbito organizacional. No primeiro caso, existe uma despersonalização do espaço, onde o que 

se vê é o homem desumanizado vagando pelas salas de reunião e  escritórios das empresas,  

com as inadequações da sua “singularidade humana encapsulada”. (FRAGA, 1999, p. 156). 

No segundo aspecto, o relacionamento humano acaba sendo reduzido à única realidade que 

parece ser viável: a realidade virtual, onde não existe uma real possibilidade de encontro  entre 

as pessoas. 
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“Relacionar-se com o outro, não seria apenas o que se poderia fazer de melhor”, afirma 

G. Adams, mas a única maneira de o homem instituir-se como humano (1994, p. 82, apud 

FRAGA, 1999, p.157), de encontrar-se. 

Augé (1994, apud FRAGA, 1999), ao destacar a necessidade de se repensar o mundo e 

a cultura, também está preocupado com o surgimento de novos métodos que permitam 

desapegar-se do particular, do individual,  para apreender o singular, o ser próprio, que é um 

pressuposto básico que a filosofia fenomenológica assume diante das questões inerentes ao 

humano. 

Para Fraga (1999), ainda existe esperança de que isto aconteça, uma vez que a cultura, 

como pensar e agir humano, é em aberto, havendo sempre a possibilidade desta retomada do 

humano nas organizações, apesar dos não lugares ou dos lugares de omissão.  

Harman e Hormann (1992, apud MARTINS, 1995) destacam que o trabalho humano 

sobrevive  nas sociedades tecnologicamente avançadas, em função, principalmente, do 

autodesenvolvimento dos seus realizadores, enquanto sua função utilitária passa a ser 

secundária. Schaff (1992, apud MARTINS, 1995, p.64) afirma que “o trabalho atual assumirá 

a característica de criativo como uma conseqüência natural das transformações tecnológicas e 

econômicas radicais por que passa a sociedade rumo ao futuro, quando as ocupações humanas 

passarão a ser fonte de alegrias e satisfação”. 

Para Harman e Hormann,  autores de O trabalho criativo  (1992, apud MARTINS, 

1995), os principais pontos que estão definindo a trama de um novo tecido social são novas 

formas de organização, de relacionamento e de ser. 
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Novas formas de organização 

As novas organizações estarão apoiadas no desenvolvimento e utilização de 

tecnologias mais adequadas às suas necessidades, num ambiente em que haverá novas formas 

de negócios baseadas no conceito budista de um reto viver,  proposto por Schumaker (1976, 

apud MARTINS, 1995). O modelo de organização centralizada, hierarquizada e burocrática 

estará ultrapassado e tenderá a desaparecer.  

Novas formas de relacionamento 

Deverão surgir novos modos de relacionamento, muito mais voltados para a natureza e 

para a vida comunitária; para a parceria em lugar da dominação; para as formas de democracia 

participativa em substituição ao modelo representativo. Estes aspectos encontram-se dentro de 

um cenário de uma sociedade em busca de autodesenvolvimento, a qual Hutchins (1992, apud 

MARTINS, 1995, p. 65) denominou de “sociedade de aprendizagem”. 

Novas formas de ser 

A sociedade que se anuncia nesse momento de transformação traz um novo ser em 

processo de gestação, que é influenciado pela psicologia transpessoal, pelo movimento de 

auto-ajuda, por uma necessidade de reespiritualização liberta da subserviência ao poder 

secular, despertando no homem um autêntico sentido de responsabilidade pessoal, bem como 

um sentimento de fortaleza e de paz, traços característicos dessa versão superior de homem. 

Martins (1995) aponta que  o desafio que a humanidade enfrenta agora e, em particular 

as organizações, no transcurso de mais uma era histórica, parece resumir-se à tarefa de 
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contribuir para a formação de um novo homem, um ser participativo, consciente da sua 

responsabilidade no mundo, íntegro, universal e criativo. 

A mudança pessoal surge quando nos tornamos conscientes de nossos próprios 

processos de pensamento, quando vemos que podemos escolher como reagir em uma 

determinada situação, quando despertamos para as influências do condicionamento. Uma 

cultura, dessa mesma forma, também pode tornar-se ciente de si mesma e de seu 

condicionamento.  

Storey (1992, apud MARTINS, 1995, p. 67) destaca que o padrão de mudança tem 

provocado um impacto na cultura e na estrutura da organização, o que pode ser observado 

através da “redução de níveis e cargos hierárquicos, o uso de equipes de trabalho, uma 

mudança de rumos no compromisso com o desenvolvimento/treinamento e uma abordagem 

completamente nova de qualidade”. 

Gould (apud FERGUSON, 1995, p.151) sugere que “a mudança ocorre em grandes 

saltos, depois de um lento acúmulo de pressões a que um sistema resiste até que seja atingido 

o ponto de ruptura”. Para Ferguson (1995), este salto para uma nova ordem ocorre de forma  

repentina. Qualquer aspecto da transformação social produz o efeito de ondas concêntricas, ou 

seja, a transformação deverá ocorrer em todas as partes de uma só vez, e não em uma de cada 

vez.  

A teoria das estruturas dissipadas, de Ilya Prigogine (apud FERGUSON, 1995), 

oferece um modelo científico de transformação da sociedade em todos os níveis, explicando o 

papel crítico da tensão na transformação. 
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O termo “estruturas dissipadas” é usado por Prigogine (apud FERGUSON, p.155) para 

se referir aos sistemas abertos, que se transformam através da interação e constante troca de 

energia com o meio ambiente. A forma ou estrutura destes sistemas é mantida através de uma 

dissipação (consumo) de energia, sendo que esta dissipação cria o potencial para uma súbita 

reorganização. São altamente organizados, mas estão sempre em processamento. Destaca as 

culturas como as mais coesas e  estranhas das estruturas dissipadas.  

Segundo Prigogine (apud FERGUSON, 1995, p. 155), “quanto mais complexa uma 

estrutura dissipada, mais energia se faz necessária para manter todas as conexões. Assim ela é 

mais vulnerável às flutuações internas (...) e está longe do equilíbrio”. O movimento contínuo 

da energia através do sistema resulta em flutuações; caso sejam pequenas, o sistema as abafa e 

elas não alteram sua integridade estrutural. Mas se as flutuações atingirem proporções críticas, 

elas vão abalar o sistema, estabelecendo novas conexões de suas partes, que vão se organizar 

em um novo todo, passando a uma ordem superior. Por outro lado, quanto mais coesa ou 

intrincadamente ligada for a estrutura, maior é a sua instabilidade. Ou seja, maior coesão gera 

maior instabilidade, sendo esta  a chave para a transformação. No que se refere ao campo  

organizacional, pode-se inferir que as tensões, crises e os momentos críticos por que passam as 

organizações no cenário atual podem se constituir numa grande oportunidade para a 

transformação da sua cultura. 

A teoria das estruturas dissipadas oferece, portanto, um modelo científico para a 

transformação da sociedade por uma minoria dissidente, em que o comportamento de um 

pequeno grupo de pessoas pode alterar o padrão de comportamento do grupo como um todo.  



 52

Para Kotter (1997), a transformação do ambiente está aumentando a cada dia, fazendo 

com que as pressões para que as organizações se transformem aumentem nas próximas 

décadas. Desta forma, a saída para lidar com esse fato será aprender mais sobre o que gera 

uma mudança bem-sucedida e passar esse conhecimento para grupos de pessoas cada vez 

maiores. 

É necessário, para isso, que os gerentes formem, desenvolvam e utilizem suas equipes 

com mais freqüência, para produzir as transformações requeridas pelas empresas. No entanto, 

este problema também tem raízes históricas, pois a maioria dos executivos desenvolveu-se em 

uma época em que o trabalho em equipe não era essencial. Em seus esforços  de reengenharia 

e reelaboração de estratégias, as empresas têm dedicado pouca atenção à formação de equipes. 

De nada adianta tentar criar uma nova visão ou reduzir o tamanho da empresa, se ainda 

persistir a ausência de uma equipe forte para conduzir esses esforços. Ou seja, para que as 

organizações possam lidar com a complexidade do mundo atual, “o maior desafio é o de 

liderar a mudança”. (KOTTER, 1997, p. 30). 

3.2 Liderança 

A palavra liderança tem apresentado significados diferentes para as pessoas que 

tentaram conceituar esse fenômeno humano. Os pesquisadores usualmente definem liderança  

em função de suas perspectivas individuais e dos aspectos que mais os interessam pesquisar. 

Em função dessa realidade e, diante de uma literatura tão ampla, diversificada e 

dispersa, foi necessário, primeiramente, selecionar e ordenar o que seria relevante para uma 

leitura abrangente que os limites temporais e de condições para uma pesquisa de mestrado 

pudessem proporcionar. Em seqüência, foi possível refletir e incluir na elaboração da pesquisa 
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de campo, conceitos e posturas relativos à liderança, de alguma forma relacionados à cultura 

organizacional. 

3.2.1 Conceitos de liderança 

De acordo com Yukl (1998, p.2), “a liderança tem sido definida em termos de traços, 

comportamentos, influência, padrões de interação, papel dos relacionamentos e ocupação de 

uma posição administrativa”. Yukl (1998, p.2-3) relaciona algumas das definições que foram 

mais representativas durante os últimos cinqüenta anos, tais como: 

Liderança é  o incremento da influência sobre e acima de uma 
submissão  mecânica com as diretrizes rotineiras da organização. 
(KATZ & KAHN, 1978) 
 
Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo 
organizado em direção à realização de um objetivo. (RAUCH & 
BEHLING, 1984, p. 46) 
 
 Liderança é o processo de dar propósito (direção significativa) ao 
esforço coletivo e provocar o desejo de despender este esforço para se 
atingir o objetivo. (JACOBS & JAQUES, 1990, p. 281) 
 
Liderança é a habilidade de se colocar fora da cultura (...) de 
deflagrar os processos de mudança evolucionária que são mais 
adaptativos. (SCHEIN,1992, p. 2) 
 
Liderança é sobre a articulação da visão, incorporação de valores e a 
criação de um ambiente dentro do qual as coisas podem ser 
concretizadas. (RICHARDS & ENGLE, 1986, p. 206) 
 

Bergamini (1994, p. 14-15) sugere algumas outras definições de liderança: 

 Liderança é influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida 
através do processo de comunicação, no sentido do atingimento de um 
objetivo específico ou objetivos. (TANNENBAUM, WESCHELER & 
MASSARIK, 1961, p.324) 
 
Liderança é o início e a manutenção da estrutura em termos de 
expectativa e interação. (STOGDILL, 1974, p.411)  
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Para Bergamini (1994), a maioria das definições de liderança apresenta dois 

elementos em comum. Um primeiro aspecto é que todas encaram a liderança como um 

fenômeno grupal, envolvendo duas ou mais pessoas. O segundo elemento é que a 

liderança está ligada a um processo de influência exercida de forma intencional pelo 

líder sobre seus seguidores. 

No entanto, as definições diferem em vários aspectos, incluindo os seguintes: 

“quem exerce a influência, o objetivo pretendido na influência, a maneira pela qual a 

influência é exercida e o resultado da tentativa de influência”. (YUKL, 1998, p.3). Os 

pesquisadores diferem na sua concepção de liderança, selecionando vários fenômenos 

para investigar e interpretar resultados através de diferentes maneiras. 

Hollander (1978, p.2, apud BERGAMINI, 1994, p.16) conseguiu sintetizar a 

maioria desses aspectos ao definir que “o processo de liderança normalmente envolve 

um relacionamento de influência em duplo sentido, orientado principalmente para o 

atendimento de objetivos mútuos, tais como aqueles de um grupo, organização ou 

sociedade”. Nesse sentido, a liderança, para Hollander, não se refere apenas ao cargo do 

líder, mas está também ligada aos esforços de cooperação por parte de outras pessoas. 

No entanto, embora todas essas definições tenham pontos que possam, 

aparentemente, ser contraditórios, na realidade, complementam-se mutuamente. Para 

Bergamini (1994), o que se observa é que se trata de um assunto bastante amplo, no qual 

as inúmeras variáveis devem ser levadas em conta para que o conhecimento do assunto 

não seja considerado insuficiente ou distorcido. 
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3.2.2 Teorias de liderança 

Segundo Bergamini (1994), o termo liderança vem sendo estudado ao longo dos anos, 

tendo originado uma série de conceitos entre os pesquisadores do comportamento humano, o 

que tem levado a uma dificuldade de maior precisão e de uma real abrangência do tema. 

Apesar de fazer parte das preocupações dos pesquisadores, até hoje não existe um consenso 

quanto à definição do fenômeno da liderança. Desta forma, todos os que se aprofundarem 

neste assunto não encontrarão um só enfoque que vá congregar a amplitude de significado do 

tema. 

Os estudos sobre liderança iniciaram-se com teorias bem simples e, com o tempo, as 

investigações se tornaram cada vez mais complexas. Entre as abordagens assumidas pelas 

diferentes escolas de pensamento em liderança, serão analisadas as seguintes: a teoria dos 

traços, a teoria dos estilos de liderança e o modelo contingencial, que representa um dos 

enfoques mais modernos nos estudos da liderança.  

Teoria dos traços 

Esta teoria enfatiza especialmente as qualidades pessoais do líder. De acordo com 

Bergamini (1994, p.28), “os líderes deveriam ter certas características  de personalidade 

especiais que seriam basicamente as principais facilitadoras no desempenho do papel de 

liderança”. Para Vergara (1999, p.75), “só exerceria influência sobre indivíduos e grupos, 

quem nascesse com determinados traços de personalidade”. 

Segundo Vergara (1999, p. 75), no perfil do líder existiriam “quatro tipos de traços de 

personalidade: físicos, intelectuais, sociais e relacionados com a tarefa”. 
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Vergara (1999) destaca os seguintes traços físicos: aparência, estatura, energia e força 

física. Os traços intelectuais estão ligados às características de adaptabilidade, entusiasmo, 

autoconfiança e elevado coeficiente intelectual. Os traços sociais estariam relacionados aos 

aspectos de cooperação, habilidades interpessoais e habilidades administrativas. E, finalmente, 

os traços relacionados à tarefa estariam ligados às características de impulso de realização, 

persistência e iniciativa. 

Para Stodgill (1974, apud BERGAMINI, 1994), o líder caracteriza-se por um senso  de 

responsabilidade e perfeição na realização da tarefa; persistência no alcance dos objetivos; 

arrojo e originalidade na resolução de problemas; iniciativa, autoconfiança e senso de 

identidade pessoal; desejo de aceitar as conseqüências da decisão e ação; maturidade para lidar 

com o estresse interpessoal; capacidade de tolerar as frustrações e  habilidade para influenciar 

o comportamento de outras pessoas.  

Dentro deste enfoque, a liderança estava sendo considerada simplesmente como um 

somatório de características pessoais, não se cogitando da interdependência que elas pudessem 

manter entre si. 

Bass (apud BERGAMINI, 1994, p. 30-31) afirma que  a “liderança bem sucedida deve 

envolver certas habilidades e capacidades – interpessoais, técnicas, administrativas e 

intelectuais” – que vão permitir que os líderes possam manter níveis satisfatórios de coesão 

grupal, energia e produtividade. 

Segundo Vergara (1999), pode-se inferir da teoria dos traços o conceito de liderança 

nata, onde o líder já nasce feito. Quem nascesse com esses traços seria líder e quem não 

tivesse essas características, com certeza, seria liderado. No entanto, esse conceito de liderança 
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nata não se sustentou por muito tempo, uma vez que os estudiosos da teoria dos traços não se 

preocuparam em correlacionar as características a aspectos tais como a eficácia no processo de 

liderança e aos aspectos circunstanciais que poderiam estar interferindo no processo.  Se a 

liderança não é nata, então é possível aprender a liderar. 

Segundo Bergamini, o enfoque dos traços predominou até a década de 40, não se 

sustentando por muito tempo, uma vez que a liderança estava sendo considerada apenas como 

um somatório de características pessoais.  

Na opinião de Yukl (1989, p.173, apud BERGAMINI, 1994, p.30), “os primeiros 

pesquisadores em liderança não estavam seguros sobre que tipos de traços seriam essenciais à 

eficácia da liderança, mas confiavam que tais traços poderiam ser identificados pela pesquisa 

empírica”. 

Teoria dos estilos de liderança 

De acordo com Bergamini (1994, p. 36), no início da década de 50, começou a haver 

uma preocupação com o aspecto que caracteriza mais claramente a dinâmica do 

comportamento do líder: “aquilo que o líder faz”. Procurou-se, ainda, identificar os tipos de 

comportamentos adotados pelo líder que teriam maior impacto no aumento da eficácia do 

desempenho dos seus seguidores.  

Para a autora, os estudiosos da liderança, tendo à frente Kurt Lewin, estavam 

preocupados em determinar como caracterizar um comportamento eficaz de liderança, 

procurando realizar seus estudos em ambientes reais, com pessoas que já ocupassem posição 

de liderança. 
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Bergamini (1994) destaca que, nesta abordagem, passa-se a aceitar que, ao se conhecer 

o comportamento responsável pela liderança eficaz, as pessoas poderiam ser treinadas para 

apresentar este comportamento  e se tornarem  líderes.  

Durante as décadas de 50 e 60, dois centros de pesquisa norte-americanos sobre o 

comportamento humano nas organizações destacaram-se como pioneiros na investigação 

sobre os estilos de liderança: a Ohio State University e a University of Michigan. Estes centros  

de pesquisa inspiraram uma série de programas de treinamento e desenvolvimento (T& D) em 

liderança oferecidos às empresas americanas e ao mundo todo. 

Segundo Guiot (1987, p. 142, apud BERGAMINI, 1994, p.37), a hipótese que orienta a 

pesquisa é a de que o “estilo de liderança manifestado pelo líder determina o nível de 

desempenho atingido pelo grupo (ou unidade organizacional) por ele comandado”. Um 

aspecto importante desta teoria é que começa a aparecer a figura do subordinado (liderado) em 

meio ao processo de liderança.  

O grupo da Ohio State University utilizou duas dimensões comportamentais que os 

subordinados percebiam nos seus líderes e que foram chamadas de liderança voltada para a 

“consideração” e liderança voltada para o “início da estrutura” (BERGAMINI, 1994, p.39). 

Para Yukl (1998, p.47), “consideração é o grau em que o líder age de maneira amiga e 

oferece apoio, mostrando preocupação com os subordinados e cuidando do seu bem-estar”. 

Alguns exemplos incluem: encontrar tempo para ouvir os problemas de seus subordinados,  

consultar a equipe sobre assuntos importantes antes de ir adiante, mostrar-se desejoso em 

aceitar as sugestões do subordinado  e tratá-lo como um igual.   
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De acordo com Yukl (1998, p.47), “o início de estrutura é o grau no qual o líder 

define e estrutura seu próprio papel e o papel dos subordinados para atingir os objetivos 

formais do grupo”. Alguns exemplos incluem: dar feedback em relação a trabalhos mal feitos, 

enfatizar a  importância de prazos, designar subordinados para assumirem tarefas, manter 

padrões de desempenho definidos, coordenar e acompanhar as atividades dos subordinados, 

observando se eles estão trabalhando até o limite de suas capacidades. 

 Cada um destes dois estilos de liderança segue filosofias de gestão bem diferenciadas, 

não havendo confusão a respeito das suas características. Para os pesquisadores de Ohio, essas 

duas dimensões eram consideradas de forma separada e não como dois extremos dentro de um 

contínuo. 

Yukl (1998) identifica o segundo maior programa  de pesquisa do comportamento de 

liderança desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Michigan. Uma comparação 

dos gerentes eficazes e  ineficazes, sumarizada por Rensis Likert (1961, apud YUKL, 1998), 

revelou algumas diferenças no comportamento gerencial.  

Likert (apud BERGAMINI, 1994, p. 41) segue a mesma orientação no delineamento 

dos estilos, denominando-os como o estilo de chefia “orientado para o empregado” e estilo 

“orientado para a produção”. Cada um desses estilos representa os dois extremos de um 

contínuo, que vai desde a participação e o envolvimento total do subordinado até o tipo  onde 

o subordinado deve seguir aquilo que lhe é indicado fazer, sem saber as razões ou o porquê. 

Likert (apud BERGAMINI, 1994) propõe na sua teoria quatro graduações de participação que 

constituem o conhecido contínuo de Likert, divulgado por volta de 1967: 
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Sistema 1 – Os chefes não têm confiança nos subordinados, sendo estes obrigados a trabalhar 

à base do medo, das ameaças, punições e, eventualmente, com algumas gratificações 

esporádicas. As decisões, o processo de controle e o estabelecimento dos objetivos são feitos 

pelo topo da organização. 

Sistema 2 – Os chefes têm uma confiança condescendente nos subordinados. As principais 

decisões e o estabelecimento dos objetivos são feitos ainda no topo, mas  muitas decisões  são 

tomadas nos níveis mais baixos da organização. Já o  processo de controle, apesar de ainda 

estar concentrado no topo, começa a ser deslocado para níveis intermediários. 

Sistema 3 – Os chefes já têm confiança nos seus subordinados, mas não uma confiança total. 

A comunicação flui no sentido ascendente e descendente da hierarquia. Aspectos de controle 

são delegados através de uma responsabilidade partilhada, tanto nos níveis mais altos como 

nos níveis mais baixos. Utilizam-se recompensas para motivar e, raramente, punições. 

Sistema 4 – Os chefes têm confiança total nos seus subordinados. A comunicação flui não 

apenas nos sentidos ascendente e descendente, mas também no sentido horizontal. Os 

funcionários são motivados pela participação e envolvimento a aumentarem os lucros e a 

estabelecerem  objetivos. 

Likert recomenda que as empresas passem dos sistemas 1 e 2, que são os menos 

participativos,  para os sistemas 3 e 4, em que o nível de participação é maior e o clima de 

maior satisfação, possibilitando elevar a produtividade. 
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As teorias da liderança situacional 

As teorias contingenciais, também conhecidas como situacionais, enfatizam os 

aspectos que cercam o processo da liderança, sem deixar de enfocar os diferentes tipos de 

comportamentos do líder. Dentro do modelo contingencial, serão revisadas, brevemente, as 

seguintes teorias: a do caminho-objetivo de House, a da liderança situacional de Hersey e 

Blanchard, a do líder substituto, o modelo dos elos múltiplos, a  teoria contingencial LPC 

(Least Preferred Coworker), de Fiedler, e a teoria dos recursos cognitivos de Yukl.  

Segundo Yukl (1998, p.265), a teoria do Caminho-Objetivo foi desenvolvida para 

explicar “como o comportamento de um líder influencia a satisfação e o desempenho dos 

subordinados”. 

Bergamini destaca que  a teoria do Caminho-Objetivo, desenvolvida por House 

(1971, apud BERGAMINI, 1994, p. 56), ressalta “a importância do liderado como um reduto 

motivacional dentro do processo de liderança”. Neste sentido, portanto, a teoria estabelece 

uma forte relação entre liderança e motivação, onde falar de  um dos assuntos implica, 

necessariamente, falar do outro. 

Para Bergamini (1994, p. 58), “as idéias centrais da teoria do Caminho-Objetivo 

partem das suposições teóricas defendidas pela teoria da expectância em motivação enfatizada 

por Vroom”. Segundo esta teoria, a motivação para realizar um determinado trabalho está 

ligada a “uma escolha racional feita em termos de desejabilidade do resultado de um 

determinado esforço”. (BERGAMINI, 1994, p. 60). As pessoas se esforçam, portanto, quando 

tiverem como resultado situações bastante desejadas, tais como: reconhecimento, prêmios, 

promoções.  
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A teoria do Caminho-Objetivo propõe que a tarefa do líder é assegurar que os 

subordinados compreendam como atingir os objetivos organizacionais e que é a energia 

positiva que, do ponto de vista motivacional, vai canalizar forças para fazer com que as 

pessoas trabalhem para poder ter um desempenho  cada vez melhor. 

De acordo com Bergamini (1994, p.60-61), House distingue quatro tipos 

comportamentais em liderança. O primeiro é chamado de “liderança diretiva”, em que o 

comportamento do líder se caracteriza por definir o que espera do subordinado, procurando 

orientá-lo a atingir os padrões de desempenho desejados. O segundo tipo é denominado de 

“liderança de apoio”, em que o líder se preocupa com o bem-estar dos seus subordinados. O 

terceiro tipo é o da “liderança participativa”, no qual o líder consulta sua equipe e solicita 

sugestões que auxiliem no processo decisório. O último tipo está ligado à “liderança orientada 

para a realização”, em que o líder estabelece objetivos desafiantes e evidencia confiança na 

responsabilidade e no esforço por parte dos subordinados. Sendo um enfoque contingencial, 

cada estilo a ser assumido pelo líder vai depender da situação, ou seja, de acordo com o grau 

de estruturação da tarefa, surgem diferentes recomendações quanto ao estilo de liderança mais 

apropriado. 

Segundo Yukl (1998, p. 266), de acordo com a teoria do Caminho-Objetivo, “o efeito 

do comportamento do líder sobre  a satisfação do subordinado e o esforço dependem de 

aspectos da situação, incluindo as características da tarefa e as características do subordinado”. 

Para Yukl (1998, p.270), a  teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard 

propõe o uso de um diferente padrão de comportamento de liderança que depende da 

“maturidade do subordinado”. A maturidade inclui dois componentes intimamente 
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relacionados: a maturidade para o trabalho e a “maturidade psicológica”. Um subordinado 

com alta maturidade tem ambas as habilidades, sentindo-se confiante para realizar a tarefa e 

com uma tendência a assumir mais responsabilidades para atingir  as metas. 

A Liderança Situacional de Hersey e Blanchard (1977) baseia-se numa inter-relação 

entre três aspectos:  a quantidade de orientação e direção (comportamento de tarefa)  que o 

líder oferece, a quantidade de apoio sócio-emocional (comportamento de relacionamento) 

dado pelo líder e o nível de prontidão (maturidade) dos subordinados no desempenho de uma 

tarefa, função ou objetivo específico. Estes aspectos podem ser visualizados, no sentido de 

favorecer a leitura, na figura 1 a seguir:  

Figura 1 – Estilo do líder 

                                               Fonte: Adaptado de P. Hersey e K. H Blanchard. Psicologia  
                                               para administradores de empresas. São Paulo: EPU, 1977. 
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Quando um funcionário é muito imaturo em relação à tarefa (M1), o líder deve se 

concentrar no comportamento orientado para a tarefa e ser bastante diretivo ao determinar o 

papel do subordinado e estabelecer objetivos, padrões e procedimentos, pois as pessoas que 

não têm capacidade nem vontade de assumir a responsabilidade de fazer algo, não são 

competentes nem seguras de si.  

Se o liderado tem um nível de maturidade de baixa para moderada (M2), é desejável 

que o líder adote um comportamento diretivo, por causa da falta de capacidade do subordinado 

em relação à tarefa, mas, ao mesmo tempo, que ofereça apoio para reforçar a sua disposição e  

entusiasmo para aprender a tarefa. Neste caso, o estilo persuadir será o mais apropriado para 

esse  nível de maturidade. 

No caso de o subordinado ter um nível de maturidade de moderada para alta (M3), o 

líder deve dar suporte e consultar o subordinado na tomada de decisão, pois as pessoas deste 

nível de maturidade têm capacidade, mas nem sempre estão dispostas a fazer o que o líder 

quer. Muitas vezes, o seu problema está mais ligado a uma questão motivacional, sendo 

necessário que o líder use um estilo participativo, de apoio e não diretivo. O estilo também se 

chama compartilhar, porque o líder e o liderado participam juntos da tomada de decisão. 

Segundo Yukl (1998), quando o subordinado é maduro (M4), o líder deve delegar 

responsabilidade para ele e permitir considerável autonomia para que  possa decidir como o 

trabalho deve ser feito. Um funcionário maduro tem a habilidade para trabalhar sem muita 

direção e sem comportamento de apoio por parte do líder. 

Hersey e Blanchard (1977) identificam os conceitos de adaptabilidade e amplitude 

de estilo, onde a adaptabilidade é a capacidade para variar o estilo de liderança de acordo com 
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as diferentes situações. Os líderes adaptativos têm potencial para serem eficazes em várias 

situações. Já os líderes rígidos tendem a ser eficazes somente nas situações em que seu estilo é 

compatível com o ambiente. O conceito de amplitude de estilo diz respeito à capacidade de o 

líder usar os quatro estilos básicos. 

Hersey e Blanchard (apud YUKL, 1998) lembram que é essencial tratar os diversos 

tipos de subordinados de forma diferenciada e tratar o mesmo subordinado também de forma 

diferente, se a situação mudar. 

Kerr e Jermier (1978, apud YUKL, 1998) desenvolveram um modelo para identificar 

aspectos da situação que reduzem a importância da liderança  pelos gerentes e outros líderes 

formais. A teoria do substituto da liderança faz uma distinção entre duas espécies  de 

variáveis situacionais: os substitutos e os neutralizadores. Os substitutos fazem com que o 

comportamento do líder seja desnecessário e redundante  Os autores destacam que algumas 

características dos subordinados, da tarefa e das organizações podem servir como substitutos 

e/ou neutralizadores para o comportamento do líder, assegurando que os subordinados poderão 

compreender claramente seus papéis, saber como fazer o trabalho,  serem altamente motivados 

e estarem  satisfeitos em relação ao seu emprego. Os neutralizadores estão relacionados a 

algumas características da tarefa ou da organização, podendo prevenir o líder de agir de uma 

maneira específica ou anulando os efeitos das suas ações. 

A teoria dos elos múltiplos, desenvolvida por Yukl  (1971,1981,1989), constrói em 

cima dos modelos de liderança e da eficácia do grupo surgidos anteriormente. O modelo inclui 

quatro tipos de variáveis: comportamento gerencial, variáveis intervenientes, variáveis de 

critério e variáveis situacionais. Descreve, de uma forma geral, os efeitos da interação do 
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comportamento gerencial e das variáveis situacionais sobre as variáveis intervenientes que 

determinam o desempenho de uma unidade de trabalho. 

Segundo a teoria de Yukl, as variáveis intervenientes interagem umas com as outras 

para determinar a eficácia de um grupo ou de uma subunidade organizacional, de forma que  

uma séria deficiência em uma variável interveniente pode diminuir a eficácia do desempenho  

do grupo, mesmo que outras variáveis não sejam deficientes.   

O autor destaca alguns exemplos de variáveis intervenientes: o esforço dos 

subordinados, suas habilidades e clareza do papel que desempenham, a organização do 

trabalho  pelo grupo, a cooperação e o espírito de equipe, os recursos e o suporte para a 

realização da tarefa e a coordenação externa, que envolve uma sincronia entre as atividades 

interdependentes de outras sub-unidades da mesma organização ou de organizações externas.  

O modelo contingencial LPC (Least Preferred Coworker – subordinado menos 

preferido), de Fiedler (1967), procura explicar como a situação em que o líder se encontra 

pode influenciar no uso eficaz do seu estilo de liderança. Para Fiedler (1967, p.11-12), “a 

liderança é, por definição, um relacionamento interpessoal, no qual poder e influência são 

desigualmente distribuídos, de forma que uma pessoa é capaz de dirigir e controlar as ações e 

o comportamento de outras, na mesma medida em que dirige e controla os seus próprios”. 

De acordo com a mais recente interpretação  de Fiedler feita em 1978, o escore LPC 

indica uma hierarquia de motivação do líder. Segundo Fiedler (1967, p. 45), “líderes com LPC 

alto tendem a se preocupar  com o estabelecimento de boas relações interpessoais e em ganhar 

proeminência e auto-estima através deste relacionamento com os colaboradores”. O motivo 

secundário deste tipo de líder está ligado a realizações e objetivos de tarefas, que se tornarão 



 67

importantes apenas quando o motivo primário de afiliação estiver satisfeito através de 

relacionamentos interpessoais mais próximos com os subordinados e colegas. 

Segundo Feidler (apud YUKL, 1998), a motivação primária de um líder com baixo 

LPC está ligada a resultados e tarefas. Este tipo de líder está preocupado em realizar um bom 

trabalho e seu comportamento está mais voltado para a tarefa em si. O motivo secundário de 

estabelecer boas relações  com os subordinados só vai aparecer no caso de o grupo apresentar 

um bom desempenho e quando não houver nenhum problema sério ligado à tarefa.  

Os líderes com LPC baixo estão mais preocupados em atingir o sucesso, em fixar 

tarefas, mesmo correndo o risco de ter relações interpessoais mais empobrecidas com os seus 

subordinados. É possível, portanto, identificar na teoria de Fiedler dois tipos básicos de líder: 

o orientado para a tarefa e o orientado para o relacionamento, onde cada um destes estilos só 

será bem-sucedido e, portanto, a ação do  líder só será eficaz, em situações especiais. 

Segundo Yukl (1998), o modelo contingencial LPC de Fiedler descreve como a 

situação influencia a relação entre a eficácia da liderança e a medida do escore chamado de 

LPC. Este escore é determinado, pedindo que o líder  pense nos seus colaboradores do passado 

e nos atuais. Em seguida, selecione um com quem não trabalhava tão bem e, depois, avalie 

esta pessoa numa escala com uma série de adjetivos bipolares (por exemplo: cooperativo – não 

cooperativo; eficiente – ineficiente; amigável – não amigável). 

Segundo este modelo, a relação entre o escore LPC e a eficácia do líder depende de 

uma variável situacional complexa que Fiedler (1967, p.13) chamou de “favorabilidade 

situacional” ou “controle situacional”, que é definida por ele como “o grau com que a situação 



 68

capacita o líder a exercer influência sobre seu grupo de subordinados”. Segundo Yukl (1998), 

a favorabilidade está diretamente relacionada a três aspectos:  

relacionamento do  líder com seus subordinados – quando o líder dá suporte e lealdade aos 

subordinados, as relações com eles são mais amistosas e cooperativas;  

posição de poder – ocorre quando o líder tem autoridade para avaliar o desempenho de seus 

subordinados e administrar recompensas e punições;  

estrutura da tarefa – ocorre quando existem padrões de procedimentos operacionais para a 

realização a tarefa, uma descrição detalhada do produto ou serviço acabado e indicadores 

objetivos de como a tarefa deve ser feita. 

Segundo Fiedler (1967), a situação de maior favorabilidade para o líder é aquela em 

que as relações com os subordinados são boas, o líder tem uma substancial posição de poder e 

a tarefa é altamente estruturada. A situação menos favorável para o líder é aquela inversa, em 

que as relações entre líder e subordinados não são boas, a tarefa não é estruturada e a posição 

de poder é baixa. 

De acordo com o modelo de Fiedler, quando a situação é tanto mais favorável quanto 

menos favorável, líderes com baixo LPC serão mais eficazes que os líderes com alto LPC. 

Quando a situação é intermediária em relação à favorabilidade, líderes com alto LPC é que 

serão os mais eficazes. Para Yukl (1998), o modelo de Fiedler não consegue explicar porque 

líderes com baixo LPC são mais eficazes em algumas situações e líderes com alto LPC o são 

em outras. 
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O estilo de liderança mais apropriado será determinado também pelas  motivações 

básicas e pelas necessidades que as pessoas na equipe precisam satisfazer. Nesse sentido, 

segundo Fiedler (1967, p.221), o líder precisa  exercer três funções: trabalhar a favor da 

motivação de cada membro da equipe, dispensar um treinamento individualizado e exercer o 

que ele chama de funções “quase terapêuticas”, em que as interações interpessoais servem 

para ampliar a habilidade de ajustamento do indivíduo. 

 O ponto de maior importância da teoria é que a eficácia da liderança, isto é, o 

desempenho eficaz do grupo, depende tanto da situação do grupo, quanto do líder.  Se a teoria 

está certa, isto significa que “um programa que lide apenas com os aspectos da personalidade 

do líder ou somente com os aspectos situacionais da organização está fadado ao fracasso”. 

(FIEDLER, 1967, p.247). 

Yukl (1998) destaca que o mais recente modelo situacional é a teoria dos recursos 

cognitivos, desenvolvida por Fiedler e colaboradores. Esta teoria lida com as habilidades 

cognitivas dos líderes, examinando as condições sob as quais estas habilidades – tais como 

inteligência e experiência – estão relacionadas com o desempenho do grupo. De acordo com 

Fiedler (1986), o desempenho do líder de um grupo é determinado por uma complexa 

interação entre os seguintes aspectos: duas habilidades do líder (inteligência e experiência), 

um tipo de comportamento do líder (liderança diretiva) e dois aspectos  da situação (estresse 

interpessoal e a natureza da tarefa do grupo). 

Fiedler afirma que a habilidade do líder pode contribuir para o desempenho do grupo, 

somente quando o líder é diretivo e os subordinados precisam de orientação para poder 

desempenhar efetivamente a tarefa e, ainda, que líderes inteligentes e experientes são melhores 



 70

ao planejar ações estratégicas do que líderes não-inteligentes, principalmente nas tarefas mais 

complexas. Fiedler destaca, ainda, que o estresse pode influenciar a relação entre inteligência e 

qualidade da decisão tomada pelo líder, influenciando, também, a relação entre a experiência 

do líder e o seu desempenho, podendo restringir sua atuação. Um dos pontos mais 

controversos da teoria é a idéia de se poder predizer a eficácia do líder através da sua 

inteligência, no caso de situações de baixo estresse e pela experiência, em situações de alto 

estresse. 

Segundo Yukl (1998), nenhuma das teorias situacionais examinadas foi 

adequadamente testada, sendo que cada teoria pode apresentar algumas contribuições para o 

estudo da eficácia da liderança, mas cada teoria pode ter, por outro lado, alguma limitação 

conceitual que restrinja  sua utilidade. 

Esses estudos, que analisam estilos e teorias de liderança e sua eficácia em situações 

diferentes no âmbito das organizações, poderão contribuir não somente como referenciais para 

categorizar e conceituar as lideranças no estudo de caso, mas para melhor compreender as 

relações entre os líderes da organização enfocada e suas equipes. Nessa direção, o estudo 

poderá, ainda, extrapolar a explicação do que cada tipo é, podendo clarificar o sentido das 

lideranças organizacionais, seus valores, seu espírito. 

Nesse sentido, a fundamentação teórica ligada às três teorias de liderança exerce uma 

importância vital para o pesquisador, pois vai possibilitar que se use no estudo de campo o 

ferramental adequado à situação, investigando aspectos que possam  dar subsídios para uma 

compreensão maior do papel das lideranças na empresa estudada. 
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 Dessa forma, cada teoria abordada tem uma contribuição específica e diretamente 

relacionada à pesquisa de campo. A teoria dos traços pode ser de grande valia ao se investigar 

a percepção dos  gerentes sobre a importância das características do líder-fundador, no período 

de criação da empresa e sua influência naquele histórico  momento.  A teoria dos estilos de 

liderança pode servir de referencial na investigação dos estilos de liderança adotados pelos 

gerentes da organização pesquisada, bem como o impacto desses estilos sobre o 

comportamento dos seus colaboradores. Além disso, a teoria da liderança situacional  pode 

contribuir  para a investigação das relações dos líderes com suas equipes de colaboradores e na 

dinâmica desta relação.  

Uma vez que existe uma necessidade permanente de liderança no contexto da 

organização estudada, o papel dos gerentes enquanto líderes cresce de importância em função 

não só do impacto que a missão da Fundação Real Grandeza exerce na sociedade, como 

também no que se refere à importância da problemática da Previdência  nos dias de hoje.  

3.2.3 Gerenciamento e liderança 

Seria uma interpretação precária considerar gerenciamento e liderança como 

sinônimos. Observa-se que, na prática, as empresas têm reforçado muito mais o gerenciamento 

em detrimento da liderança. É importante, portanto, que se estabeleça a diferença entre os dois 

termos, a fim de se realizar uma análise consistente dessas práticas.  

Lapierre (apud BERGAMINI, l994, p.110-111) faz uma distinção entre o líder e o 

administrador ou gerente. Para ele, “o administrador é caracterizado como uma pessoa que 

reage, sobretudo, em resposta à situação exterior”.  É alguém que dirige uma empresa de 

maneira a ser eficiente e eficaz em uma estrutura interna ordenada, regulamentada e 
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hierarquizada. Por outro lado, “o líder apresenta-se como uma pessoa que dirige e inicia uma 

empresa, centrada, antes de mais nada, na sua visão pessoal”.  Ele reage de acordo com a sua 

realidade interior, proagindo no ambiente e está mais centrado na sua  própria pessoa, menos 

regulamentado e hierarquizado. 

McLean e Weitzel (1992, p.8, apud BERGAMINI, 1994, p.111) propõem alguns 

termos que diferenciam o administrador do líder. O administrador é aquele que faz as coisas 

de maneira certa e que tem as seguintes qualificações: “restringir, controlar, agir com 

segurança, moldar, forçar, regulamentar, sufocar, enrijecer, ser autoritário, ser consistente”. O 

líder, por sua vez, faz as coisas certas “capacitando, liderando, arriscando, libertando, 

desenvolvendo, desafiando, participando, sendo flexível, democrático, prognosticando”.   

Para Bennis (1999, p.104), “gerenciar é fazer com que as pessoas façam o que é 

preciso. Liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso” e isto requer 

comunicação.  

Segundo Covey (1996, p.163), existe uma diferença significativa  entre gerência e 

liderança. Ambas são funções vitais e, por isso, torna-se importante compreender sua 

diferença para não confundi-las. “Liderança está mais voltada para fazer as coisas certas” 

(eficácia), enquanto a “gerência se preocupa em fazer certo as coisas” (eficiência). 

Zaleznik (1977, apud YUKL, 1998, p. 4) propõe que “gerentes estão ligados em como 

as coisas devem ser feitas e líderes estão mais relacionados ao que as coisas significam para as 

pessoas”. 
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De acordo com Kouzes e Posner (1991, p.26), “se existe uma distinção clara entre os 

processos de gerência e de liderança, esta é a diferença entre conseguir que os outros façam e 

conseguir que os outros desejem fazer”. Os líderes estabelecem uma relação de credibilidade 

com as pessoas através de suas ações, sendo esta  a base da liderança.  

 Bennis (1996) faz uma distinção onde descreve o comportamento de gerentes e 

líderes, como se observa no Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 – Distinção entre o comportamento dos gerentes e dos líderes (Bennis) 

Gerente Líder 

• Administra 
• Prioriza  sistemas e estruturas 
• Tem uma visão de curto prazo 
• Pergunta como e quando   
• Exerce o controle 
• Aceita e mantém o status quo 
• É o clássico bom soldado 
• Faz certo as coisas (é eficiente) 

• Inova 
• Prioriza as pessoas 
• Tem perspectiva de futuro 
• Pergunta o quê e por quê 
• Inspira confiança 
• Desafia o status quo 
• É a sua própria pessoa 
• Faz a coisa certa (é eficaz) 

 
 Fonte: Adaptado de Warren Bennis.A formação do líder. São Paulo: Atlas,  1996, p.42. 

Kotter (1997, p.26) também faz uma diferenciação entre gerenciamento e liderança. 

Para ele, “o gerenciamento é um conjunto de processos que podem manter um complicado 

sistema de pessoas e tecnologias funcionando satisfatoriamente” e que inclui os seguintes 

aspectos: planejamento, orçamento, organização, recrutamento de pessoal, controle e solução 

de problemas. A liderança é um conjunto de processos que cria organizações em primeiro 

lugar ou as adapta para modificar significativamente as circunstâncias. A liderança “define 

como deverá ser o futuro, alinha o pessoal a essa visão e as inspira para a ação, apesar dos 

obstáculos”. 
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Segundo Kotter (1997), a transformação organizacional bem sucedida requer de 70 a 

90% de liderança e apenas 10 a 30% de gerenciamento. Mas, por razões históricas, muitas 

organizações hoje em dia não têm muita liderança, tendo o gerenciamento sido mais  

enfatizado, por ser mais fácil de ensinar do que a liderança. 

Bennis (apud BOLT, 1996, p.174) faz uma outra distinção entre liderança e 

gerenciamento. “Gerentes, segundo ele, estão mais envolvidos em como fazer, com o curto 

prazo e com os resultados financeiros, enquanto os líderes devem ter visão, missão, intenção 

estratégica e sonhos”. 

3.2.4. Papéis, competências e funções da liderança 

Ao se analisar as funções da liderança é importante que também se faça um paralelo 

com as funções do gerenciamento. 

Funções básicas do gerenciamento 

De acordo com Kotter (1997, p. 27), o gerenciamento moderno “produz um grau de 

previsibilidade e ordem e tem o potencial para produzir, de forma consistente, os resultados a 

curto prazo” esperados por diferentes interessados (clientes e acionistas). 

Segundo Kotter (1997), este gerenciamento envolve três sub-processos:  

Planejamento e  orçamento - Envolve o estabelecimento das etapas e prazos detalhados, bem 

como os cronogramas para alcançar os resultados pretendidos, alocando também os recursos 

necessários para fazer a mudança acontecer. 
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Organização e recrutamento de pessoal -  Envolve o estabelecimento de uma estrutura para 

alcançar os requisitos do plano, alocando pessoal para essa estrutura, delegando 

responsabilidade e autoridade para colocar o  plano em ação, suprindo normas, políticas  e 

procedimentos que vão  ajudar a guiar as pessoas e criando métodos para o monitorar a 

implementação. 

Controle e solução de problemas - Envolve o monitoramento dos resultados em relação ao 

plano, indicando os desvios e respectivas sugestões para solucionar os problemas surgidos. 

Funções básicas da liderança 

  Segundo Kotter (1997), o conceito de liderança  está ligado a uma função implícita de 

mudança, que se  desenvolve através de três  sub-processos que podem ser descritos em:  

Estabelecimento de direção -  Desenvolver uma visão do futuro e estratégias para produzir as 

mudanças necessárias à realização dessa visão.  

Alinhamento das pessoas - Este alinhamento envolve a “comunicação da direção a ser 

seguida, com palavras e   ações, a todos aqueles cuja cooperação pode ser necessária, de modo 

a influenciar a criação das equipes e coalizões que compreendam a visão e estratégias e 

aceitem sua validade”. (KOTTER,1997 p. 27). 

Motivação e inspiração - Incentivar as pessoas a superar importantes barreiras políticas, 

burocráticas e barreiras ligadas às mudanças, satisfazendo as necessidades humanas básicas, 

mas que, com freqüência, não são atendidas. 

De acordo com Bergamini e Coda (1997, p.335), “os gerentes ou administradores têm 

como função primordial manter a continuidade da organização”, estando mais focados nas 
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ações que prevêem um possível fracasso quanto à estratégia atual de ação das organizações, ou 

seja, preocupam-se com a manutenção da organização no dia-a-dia. Já “o líder está vivamente 

mais voltado para as possíveis oportunidades de desenvolvimento organizacional bem-

sucedido”. Ao contrário do gerente, que se atém ao presente, o líder busca perspectivas futuras 

e oportunidades de sucesso, usando mais a intuição e a sensibilidade, enquanto o gerente é um 

referencial de racionalidade e pragmatismo. 

Para Kotter (1997, p.28), “as visões e estratégias não são formuladas  por indivíduos 

que aprenderam apenas a lidar com planos e orçamentos”. Isto não quer dizer que o 

gerenciamento não seja importante. Sem um gerenciamento competente, o processo de 

transformação organizacional tende a ficar descontrolado. Mas, para a maioria das 

organizações, o maior desafio é liderar a mudança, pois somente a liderança pode fazer a 

mudança acontecer. Somente a liderança consegue inspirar e motivar as ações necessárias para 

alterar o comportamento das pessoas de forma significativa, provendo uma mensagem 

motivadora e desafiadora que vai provocar uma ligação com seus valores pessoais, 

conseguindo anular muitas fontes de inércia na organização.  Neste sentido, tempo e energia 

devem ser investidos no estabelecimento e na comunicação de um senso de direção, o que vai 

contribuir para produzir as mudanças esperadas e significativas. 

Na opinião de Nanus (2000, p.139), “os líderes vivem a visão tornando suas ações e 

seus comportamentos coerentes com ela, e criando um sentido de  urgência e paixão por sua 

realização”, gerando mais segurança nas pessoas, pois seus comportamentos são cada vez mais 

consistentes e compatíveis com esta visão. 
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As pessoas energizadas e comprometidas são, cada vez mais, um fator de vantagem 

competitiva para as empresas poderem enfrentar melhor a questão da concorrência. Esta 

energia está ligada à satisfação das necessidades humanas básicas através do reconhecimento, 

da possibilidade de auto-realização e auto-estima e do sentimento de pertencer a uma equipe. 

Isto pode ser conseguido pela articulação contínua da visão, pelo envolvimento das pessoas na 

decisão de como concretizar esta visão, pelo suporte por meio de treinamento e “feedback” 

constantes, através do reconhecimento dos sucessos obtidos, além do fato de o líder servir 

como exemplo pessoal de entusiasmo.             

Bennis (1999), em pesquisa iniciada nos anos 80 sobre liderança, entrevistou 90 dos 

líderes mais eficazes e bem-sucedidos dos Estados Unidos – 60 deles do setor privado (a 

maioria de empresas apontadas pela Revista Fortune como entre as 500 melhores) e 30 do 

setor público. A meta de Bennis (1999, p. 78) era “encontrar  pessoas com habilidade para 

liderar,  contrastando com aqueles que eram  apenas bons gerentes”. Buscava descobrir o que 

havia em comum entre eles, o que o levou a definir as quatro competências que foram mais 

evidentes em todos os que participaram da pesquisa. São elas: 

Gerenciamento da atenção - Os líderes gerenciam a atenção por meio de uma visão 

persuasiva que leva as pessoas a atingirem  um resultado, um objetivo ou uma direção. Sua 

capacidade de trazer as pessoas para perto de si e do seu sonho transmite um extraordinário 

senso de comprometimento, o que as leva a compartilhar  sua visão.  

Gerenciamento do significado - Segundo Bennis (1999, p. 80), “os líderes tornam as idéias 

tangíveis e reais para os outros, para que possam apoiá-las”. Bennis (1999, p.81) afirma que “a 

meta do líder não é simplesmente explicar ou esclarecer, mas criar um significado”. Líderes 
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transformam fatos, conceitos e relatos em significados. Para tornar os sonhos visíveis e para 

levar as pessoas a aderir a eles, o líder deve transmitir o significado de sua visão. Nesse 

sentido, a comunicação e o alinhamento caminham juntos.  

Gerenciamento da confiança - A confiança é um elemento fundamental para as organizações 

e tem como determinante principal o que o autor denomina de “constância”. Para Bennis 

(1999, p. 82), “as pessoas preferem seguir indivíduos nos quais podem confiar, mesmo que 

discordem de seus pontos de vista”, do que seguir indivíduos com os quais concordam, mas 

que vivem mudando de opinião. É importante que a pessoa permaneça focada, coerente e que 

mantenha uma constância. 

Gerenciamento de si próprio - Gerenciar a si mesmo é uma das competências cruciais  e 

significa conhecer as próprias limitações e capacidades para empregá-las com eficácia. Sem 

isso, gerentes e líderes podem trazer mais problemas que soluções. Os líderes de verdade 

conhecem a si mesmos e aprimoram seus pontos fortes. Também têm a qualidade relacionada 

à capacidade  de aceitar riscos, procurando aprender a tirar vantagem do que dá errado. 

Nanus (1989, p.7, apud NANUS, 2000, p.10) caracteriza a liderança da seguinte 

maneira: “os líderes assumem o controle, fazem com que as coisas aconteçam, sonham e 

depois traduzem esses sonhos em realidade”. Para o autor, são os líderes que atraem o  

comprometimento dos seguidores, gerando energia suficiente para transformar as empresas em 

novas entidades com maior potencial  de sobrevivência, crescimento e excelência. Para Nanus 

(2000, p.10), os gerentes são conhecidos por suas “habilidades para solucionar problemas”, 

enquanto os líderes se destacam por serem “mestres em projetar e construir instituições; eles 

são os arquitetos do futuro da organização”. 



 79

Para Nanus (2000), ser um líder eficaz no atual mundo de rápidas mudanças requer um 

delicado ato de equilíbrio composto por quatro partes. Dessa forma, o líder deve ser capaz de 

se relacionar habilmente dentro da empresa com os gerentes e funcionários que recorrem a ele 

em busca de orientação, incentivo e motivação; aproveitar ao máximo o ambiente externo e se 

relacionar habilmente com as pessoas externas à empresa; influenciar todos os aspectos das 

operações e processos da empresa (ex.: produção, sistemas de controle de qualidade, sistemas 

de informação etc); prever o futuro, isto é, deve estar altamente habilitado a avaliar e se 

preparar para os acontecimentos que, provavelmente, terão implicações fundamentais para a 

sua empresa na próxima década.  

Em função destes aspectos, o líder assume, para Nanus (2000), quatro papéis 

fundamentais para uma liderança eficaz: 

Indicador de direção -  Para Nanus (2000, p.12), “o líder seleciona e articula o alvo no futuro 

ambiente externo para onde a empresa deve dirigir as suas energias. Esse é o significado da 

visão”. Para ser um bom indicador de direção, o líder deve ser capaz de estabelecer uma visão 

tão convincente que faz com que as pessoas reconheçam nela um símbolo de progresso real 

para a empresa, estando dispostas a concretizá-la. 

Agente de mudança - Nanus (2000, p.12) afirma que “o líder é responsável por catalisar as 

mudanças no ambiente interno – por exemplo, em questões de pessoal, recursos e instalações – 

para que a visão se realize no futuro”. Para ser um bom agente de mudança, ele deve ser capaz 

de prever os acontecimentos no mundo externo, avaliar suas conseqüências para a empresa, 

criar o sentido de urgência e prioridade para as mudanças, promover a experimentação e 

energizar as pessoas para fazerem as mudanças necessárias,  através de uma postura flexível. 



 80

De acordo com Nanus (2000), um aspecto importante da liderança visionária está no 

monitoramento do processo de mudança, uma vez que é responsável pelas correções de rumo 

necessárias para dar início, se preciso, a um novo processo de formação da visão, orientando a 

empresa para as realidades emergentes do mundo exterior. 

Porta-voz - Segundo Nanus (2000,  p.13-14), o líder  é “o principal defensor e negociador dos 

interesses da empresa e de sua visão junto aos envolvidos externos”. Deve ser o construtor de 

redes de relações para fornecer idéias, recursos, apoio, ou informações úteis à empresa, 

gerando confiança e consenso para suas visões. 

Na opinião de Nanus (2000), na formação de redes, o líder eficaz é também bom 

ouvinte, prestando atenção ao que os funcionários dizem, solicitando-lhes  feedback, pois isto 

pode ajudá-lo na tarefa de implementação da visão, alertando-o para os problemas potenciais 

surgidos e que podem sinalizar a necessidade de mudanças ambientais que possam exigir 

alguma alteração da visão. 

Nanus (2000, p.138) afirma que, “como porta-vozes para o futuro ainda desconhecido, 

os líderes alimentam não apenas uma esperança e um sonho, mas também uma forma de 

caminhar para a frente, de progredir e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços da empresa com 

seus liderados”. 

Treinador - Segundo Nanus (2000, p.14), o líder é “o formador de equipe que energiza os 

indivíduos dentro da empresa e, apaixonadamente, ‘vive a visão’, com isso atuando como 

mentor e servindo de exemplo para aqueles cujos esforços são necessários para tornar a visão 

uma realidade”. Um dos exemplos mais notáveis foi Martin Luther King, que viveu a visão 
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(“Eu tenho um sonho”) e serviu de modelo para todo o mundo no movimento pelos direitos 

civis. 

Para ser um treinador (coach) eficaz, o líder precisa informar as pessoas  o que a visão 

significa para ele e o que fará  para torná-la realidade. Nanus destaca, também, que o líder 

deve estar comprometido com o sucesso de todos na organização, respeitando-os, construindo 

confiança, ajudando-os a aprender e a crescer, de forma que possam desenvolver 

constantemente suas habilidades  para que a visão se realize. 

Esses quatro papéis juntos – indicador de direção, agente de mudança, porta-voz e 

treinador – definem a função do líder visionário. Na opinião de Nanus (2000, p.17), “a partir 

do momento em que as pessoas aderem à visão do líder, elas possuem autoridade, isto é, são 

investidas de empowerment, para agir de modo a desenvolver a visão”, pois as ações daqueles 

que compartilham o sonho serão altamente valorizadas e consideradas legítimas e produtivas. 

A visão é, portanto, a chave para a liderança e esta é a chave para o sucesso organizacional. 

Desenvolver e disseminar esta visão é o maior desafio e a finalidade mais verdadeira da 

liderança. “Visão não é um luxo, mas uma necessidade; sem ela, os trabalhadores ficam 

confusos ou, o que é pior, agem de acordo com objetivos diversos”. (NANUS, 2000, p.18).  

De acordo com Nanus (2000, p.15-17), quando a empresa consegue selecionar e 

articular a visão certa, ela já estará a caminho da realização de seu sonho, pois existem 

algumas forças poderosas que desencadeiam este processo: “a visão certa atrai o compromisso 

e energiza  as pessoas; dá sentido às vidas dos trabalhadores; estabelece um padrão de 

excelência e liga o presente ao futuro”. 
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Para o autor, no entanto, este tipo de liderança visionária parece escassa nos dias de 

hoje. No lugar de visões que inspiram a esperança, existe apenas uma fórmula improvisada: 

uma redução de custos, um pouco de downsizing, uma nova saída empresarial e, com 

freqüência, muitas palavras vazias que zombam da real necessidade de uma liderança 

visionária. Na realidade, a liderança visionária pode ser desenvolvida ou, pelo menos, 

melhorada. Se as empresas não podem sobreviver sem ela e se existem muitas pessoas que já 

ocupam posições de liderança em empresas de todos os tipos e portes – ou que aspiram estar 

nessa situação em breve, está na hora destas pessoas  se revelarem, declarando suas visões, de 

forma a colocar suas empresas à frente de uma renovação que transformará os próximos anos 

em tempos de otimismo e esperança  para as pessoas com quem trabalham.  

Nanus (2000, p.8) afirma que “uma visão constitui um futuro realista, digno de crédito 

e atraente para a sua empresa”. Ter uma visão é apenas uma imagem do futuro mais desejável 

para a organização, mas ter a visão certa é tão energizante que, de fato, consegue antecipar o 

futuro, conjugando as habilidades, competências e talentos necessários a sua concretização.  

Nanus (2000, p.54) chama a atenção para o fato de que a empresa necessita fazer o que 

ele chamou de “auditoria da visão”, procurando verificar se não há necessidade de fazer 

algumas correções no rumo, quando houver necessidade. Isto pode ser feito, segundo o autor, 

através das respostas, dentre outras, às seguintes perguntas: “A empresa possui uma visão 

claramente definida? Qual? Se a empresa continuar a seguir o seu caminho atual, que direção 

ela terá tomado na próxima década? (...) O pessoal-chave da empresa sabe para onde ela está 

caminhando e concorda com esta direção?”.  

Covey (1996) desmembra a liderança em três funções ou atividades básicas: 
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Explorar - Segundo Covey (1996, p.162), “a essência e a força de explorar são encontradas 

em uma visão e uma missão instigantes”. A função explorar relaciona-se com o sentido maior 

de futuro, onde o líder procura vincular seu sistema de valor e sua visão às necessidades dos 

clientes e de outros grupos de interesse, através de um plano estratégico.  

Alinhar - De acordo com Covey (1996, p.162), a segunda função de um líder é alinhar, que 

“consiste em assegurar que a estrutura organizacional, sistemas e processos operacionais 

contribuam para realizar a missão e a visão de atender às necessidades de clientes e de outros 

grupos de interesse”. O princípio de alinhamento ocorre, portanto, quando o pessoal está 

alinhado à missão, visão e estratégia organizacionais. Quando as pessoas compartilham um 

poderoso compromisso de realizar a visão, o líder obtém o alinhamento. Sem esta condição, o 

líder não pode obter uma boa qualidade; tudo o que pode conseguir são programas frágeis. É 

importante  que o líder tenha em mente que programas e sistemas são vitais, porém eles não 

são o mais importante. São as pessoas que os desenvolvem que vão fazer a diferença. 

Dar autonomia (empowerment) - Para Covey (1996, p.162), quando o líder “obtém o 

verdadeiro alinhamento à visão e à missão comuns, começa a desenvolver as missões em 

conjunto com estas pessoas”. Nesse sentido, missão e objetivos individuais se mesclam à 

missão da organização, gerando uma grande sinergia, que vai despertar talentos, habilidades e 

criatividade latentes para fazerem o que for coerente com os princípios acordados, valores, 

visão e missão. Isso é o que se entende por dar autonomia (empowerment). 

Na opinião de Covey (1996, p. 163), estas funções da “liderança baseada em princípios 

– explorar, alinhar e dar autonomia – representam um paradigma que é diferente do tradicional 

pensamento gerencial”. A maioria dos gerentes e administradores opera segundo paradigmas 
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já existentes, mas só os líderes têm a coragem de desafiá-los, desenvolvendo um novo 

conjunto de habilidades sinérgicas e uma nova mentalidade em que estes princípios estão 

presentes.  

Para Covey, (1996, p.164-165), “em muitos casos, o líder do futuro será o mesmo que 

o do presente. Não haverá  mudança de pessoal, mas uma mudança interna: alguém se torna o 

líder do futuro  através de uma completa transformação”.  

Covey (1996, p.159) destaca que “o líder do futuro, ou do atual milênio, será alguém 

capaz de desenvolver uma cultura ou um sistema de valor baseado em princípios”. 

Desenvolver este tipo de cultura em uma empresa será um grande desafio, que só será 

alcançado por líderes com visão, coragem e humildade para aprender e crescer 

constantemente. Este aprendizado acontece quando se procura ouvir mais as pessoas, ao 

observar tendências e necessidades do mercado, ao se avaliar sucessos e erros do passado, e 

absorvendo as lições que a consciência e os princípios nos ensinaram . 

3.2.5 A crise da liderança 

Os desafios do mundo no atual milênio exigem que haja uma necessidade crítica de 

liderança. John Kotter (1988, p.15 apud BOLT, 1996, p.170), no seu livro The leadership 

factor (O fator da liderança), afirma que “este será um mundo de intensa atividade competitiva 

entre organizações muito complexas (...) será um mundo no qual mesmo os melhores 

‘administradores profissionais’ serão ineficazes, a menos que também possam liderar”. 

Para Bolt (1996, p.171), no entanto, “a carência de liderança está evidente em toda a 

sociedade. (...) No mundo inteiro, as corporações chegam ao século XXI com um grave déficit 
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de dirigentes empresariais preparados para lidar com as complexidades, com a volatilidade e 

as novas regras do mercado global”. 

Segundo Bolt (1996, p. 171), esta “crise de liderança é na verdade uma crise de 

desenvolvimento da liderança”, o que o faz pensar que os líderes estão falhando na ação. 

Acredita o autor que os dois principais fatores que provocaram esta crise são: em primeiro 

lugar, os métodos tradicionais utilizados no treinamento e na educação dos executivos, que 

não acompanharam o ritmo das enormes mudanças que ocorriam no mundo e, em segundo 

lugar, as experiências e o desenvolvimento na função não produziram a liderança que as 

nossas organizações precisavam para enfrentar o novo cenário. 

Segundo Bennis e Nanus (1988, p.192), “a ausência ou falta de efetividade na 

liderança implica a ausência de visão, uma sociedade sem sonhos”, o que pode levar à 

desintegração da sociedade por falta de propósito e coesão. É importante que, na sociedade e 

nas organizações, haja pessoas que  possam assumir esta liderança, pois o mundo necessita 

urgentemente de líderes que possam moldar um futuro mais desejável para todos.  

Para Bolt (1996),  a realidade atual das organizações brasileiras denuncia uma ausência 

marcante daqueles que poderiam ser qualificados como verdadeiros líderes.  Além disso, não 

existe uma definição clara do que caracterizaria um líder para essas organizações, o que vai 

impactar no momento da seleção e do treinamento dos gerentes. 

Na opinião de Kotter (1997, p. 59), a ausência  de liderança é resolvida de três formas:  

“as pessoas são trazidas de fora da empresa; os funcionários com características de  liderança 

são promovidos ou os funcionários que detêm posições que exigem liderança, mas que 

raramente agem dessa forma, são estimulados a aceitar o desafio”. 
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Kotter (1997, p.59) destaca que o resultado final que se espera é uma equipe com 

aptidões de liderança para poder enfrentar o processo de mudança, uma vez que  “uma 

coalizão administrativa composta somente por gerentes – mesmo gerentes fantásticos que 

sejam pessoas maravilhosas – arruinará os esforços de mudança”. 

Kotter (1997, p.57-58) afirma que “a gerência e a liderança são pontos necessários na 

coalizão administrativa e devem funcionar paralelamente, como num trabalho em equipe. A 

gerência mantém todo o processo sob controle, enquanto a liderança conduz a transformação”. 

Para ele, uma coalizão administrativa com bons gerentes, mas que tem líderes pouco 

qualificados, não terá sucesso, uma vez que o gerente não será capaz de comunicar a 

importância e a direção da mudança e estará mais preocupado em controlar as pessoas, em vez 

de lhes dar poder. Infelizmente, muitas empresas ainda possuem uma cultura corporativa 

criadora de idéias gerenciais preconcebidas, em que líderes e liderança são rejeitados. 

 Durante muito tempo as pessoas escolhidas para um cargo gerencial eram funcionários 

mais antigos na empresa, com bastante conhecimento da organização e da tecnologia utilizada 

no setor.  Aspectos comportamentais ligados ao papel de liderança a ser desempenhado pelos 

gerentes não eram levados em consideração, bem como as características do grupo com o qual 

o gerente deveria interagir.  A filosofia de gestão empresarial, dentro desse contexto, parte do 

pressuposto de que a resolução de problemas técnicos exige conhecimento, mas a boa solução 

das dificuldades com pessoas requer apenas uma certa dose de bom senso. 

3.2.6. Liderança e transformação 

James McGregor Burns (1978, apud BERGAMINI, 1994, p.114), cientista político e 

historiador, no seu livro Leadership (Liderança), identificou dois tipos de liderança: 
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transacional e transformacional. “A liderança transacional ocorre quando uma pessoa  toma 

a iniciativa de fazer contato com os outros com o objetivo de trocar alguma coisa de valor”, ou 

seja, os líderes transacionais incentivam os seguidores a atingir  objetivos difíceis, que 

normalmente não perseguiriam, enquanto a liderança transformacional, por sua vez, envolve 

modificações de crenças, atitudes, necessidades e valores dos seguidores. Este segundo tipo de 

liderança pressupõe identificação e comprometimento dos liderados aos valores do líder. 

Burns (apud FERGUSON, 1995, p.189) definiu a liderança como “um processo de 

contínua mudança e crescimento”. Utilizou Gandhi como exemplo desta “liderança 

transformadora”, pois este foi um verdadeiro líder, ou seja, aquele que sentiu e transformou as 

necessidades de seus seguidores, mobilizando as suas mais elevadas aspirações, criando neles 

novas  esperanças e expectativas e engajando-os tão intensamente que suas atitudes foram 

transformadas e suas consciências mobilizadas. 

Pela definição de Burns, a liderança transformacional não é um processo unilateral, de 

mão única, ou seja, os ditadores não podem ser verdadeiros líderes, porque ao suprimir o 

feedback, interrompem a dinâmica do relacionamento. Os verdadeiros líderes provocam uma 

mudança de paradigmas naqueles que estiverem prontos, criando maneiras de incitar  estas 

mudanças, pois sabem que a simples argumentação racional não é suficiente para sensibilizar 

as pessoas, sendo necessário encontrar maneiras mais humanas e imediatas para se relacionar 

com os outros.   

Bernard M. Bass (apud KOUZES e POSNER, 1991, p.277), da State University of New 

York, investigou a natureza e os efeitos de dois tipos de líderes: o transacional e o 

transformacional. Para ele, o líder transformacional é “aquele que inspira os outros a se 
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superarem, dando consideração individual aos demais, e estimulando as pessoas a pensarem de 

novas maneiras”. O líder transacional  “obtém desempenho das outras pessoas oferecendo 

recompensas”. O conceito de líder transacional é muito parecido com a definição de gerente, 

enquanto o de líder transformacional está mais voltado para a real liderança. Bass constatou 

que, embora ambos fossem associados positivamente à eficácia, “os fatores de liderança 

transformacional, em particular, o carisma e a consideração individual, eram mais fortemente 

relacionados à satisfação e eficácia do que os fatores de liderança transacional”.  

Para atuar como líder transformador e chegar a uma compreensão maior do outro, é 

importante que o líder amplie o grau de conhecimento sobre si mesmo. Este autoconhecimento 

vai permitir clarificar seus próprios valores e seu estilo de administração, reconhecer suas 

forças, aceitar suas fraquezas, possibilitando um maior equilíbrio interno. Bennis (1996, 

p.107) já afirmava: “Liderança é primeiro ser e depois fazer. Tudo o que o líder faz, reflete o 

que ele é”.   

Para Kouzes e Posner (1991, p.292), “a liderança é uma arte”. O domínio desta arte da 

liderança vem com o domínio de si mesmo, ou seja, o desenvolvimento da liderança é um 

processo de autodesenvolvimento. A busca da liderança é uma busca interior para descobrir 

quem  você é, sendo que, através do autodesenvolvimento, vem a confiança necessária para 

liderar. A autoconfiança é, na verdade, a consciência e a fé em seus próprios poderes. 

Segundo Bolt (1996, p.196), “a autoliderança é a essência da liderança” e se baseia no 

autoconhecimento”. Muitos pensadores , com suas célebres frases, estimularam para que cada 

um olhe dentro de si mesmo, visando buscar sua orientação de liderança. Dentre eles, 
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encontram-se Tales de Mileto (“Conhece-te a ti mesmo”), Shakespeare (“Para teu próprio 

proveito, sê  verdadeiro”)  e  Gandhi (“ Você  deve  ser a mudança que deseja ver no mundo”). 

No século XXI, a autoliderança constituirá o desafio fundamental da liderança, sendo 

importante que os líderes cada vez mais se apóiem em seus objetivos, visão, missão e valores 

pessoais, pois isto irá contribuir para o resgate da integridade da liderança. 

Freqüentemente, segundo Leider (1996, p.194), “os líderes  costumam fugir do lado 

humano no gerenciamento da mudança”, pois se sentem mais à vontade com tarefas técnicas 

do que com as questões humanas. Não querem lidar com este tipo de questão, preferindo se 

ater em obter  resultados. 

Leider (1996), em seus trabalhos com dirigentes de empresas durante situações de 

mudança, destaca três aspectos relacionados ao processo de mudança: 

Toda mudança é uma mudança de si mesmo - Toda mudança envolve uma escolha, um 

processo de tomada de decisão. Não se pode obter os resultados de que se precisa hoje, sem 

entrar neste “tema humano”. (LEIDER, 1996, p.194). 

Com a mudança de si mesmo, você se emociona  - Não é necessário ser um psicólogo para 

ajudar as pessoas a se ajudarem. Isto requer a arte da liderança de pessoas para fazê-las se 

sentirem ouvidas. Este aspecto está relacionado a uma questão humana – seu coração (heart). 

Segundo Leider (1996, p.194), “a palavra heart é formada por duas outras palavras: ouvir 

(hear) e arte (art)”. A essência do processo de mudança reside na arte de ouvir. Isto é 

absolutamente indispensável à mudança. 



 90

Mudança requer autoliderança - Os líderes devem olhar constantemente para dentro de si 

mesmos, a fim de decidir o que querem, o que valorizam e o que estão dispostos a enfrentar. A 

autoliderança é importante para que a mudança se processe.  

Leider (1996, p. 195) destaca que “a verdadeira mudança depende da motivação e da 

autoliderança tanto dos líderes quanto dos seguidores”. Um elemento crítico no processo de 

mudança é deixar predominar a motivação e os talentos das pessoas e oferecer apoio para que 

sejam utilizados de modo eficaz na organização. Mesmo no novo mundo das equipes, a 

escolha individual permanece como a chave para desenvolver equipes de alto desempenho.   

Ferguson (1995, p.210) afirma que “o autoconhecimento conduz a uma profunda 

mudança do conceito de poder do indivíduo”. Segundo a autora, até que a tecnologia pudesse 

nos liberar da luta pela sobrevivência, poucos tinham tempo, vontade ou oportunidade de se 

voltarem para dentro, no sentido de explorar a sua psique. Com o autoconhecimento, a 

necessidade de dominar, de vencer, se retrai, havendo uma liberação da energia antes 

canalizada para uma angustiada competição. 

Segundo Kouzes e Posner (1991), embora os estudiosos discordem sobre as origens da 

liderança, existe um consenso de que os líderes precisam ser competentes nas relações 

interpessoais. Nesse sentido, o líder precisa se esforçar em melhorar seu próprio entendimento 

dos objetivos e expectativas dos subordinados, conhecendo em maior profundidade aqueles 

que lidera, mobilizando as energias destas pessoas em direção a propósitos mais elevados. 

Para poder liderar, é preciso, portanto, que o líder possa desenvolver a confiança e o respeito 

dos outros,  caso contrário, não poderá exercer a liderança.  
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De acordo com Kouzes e Posner (1991), existe na discussão da liderança uma 

dimensão ética que não pode ser ignorada, seja pelo líder, seja pelo liderado. O líder 

conseguirá resolver os  conflitos e as contradições da liderança apenas se estabelecer, para si 

mesmo, um conjunto ético de padrões, sobre os quais baseie todas as suas ações. O líder só 

poderá evitar, por exemplo, o excesso de orgulho, se reconhecer que é humano e, portanto, 

precisa da ajuda dos outros. O desenvolvimento do líder começa com seu sistema de valores,  

em que as palavras sejam coerentes com as ações, sendo necessário, para isto, que  esteja em 

um estado de harmonia interna.  

Segundo Kouzes e Posner (1991), quando o líder clarifica os princípios que vão 

governar a sua vida, consegue estabelecer um propósito às suas decisões diárias. A resolução 

interna de crenças concorrentes também leva à integridade pessoal, sendo essencial à 

credibilidade. Um líder íntegro conta com um conjunto de valores que orienta suas opções de 

ação, independentemente da situação. Isto não significa que os líderes sejam pessoas só 

voltadas para o seu trabalho, nem seres sem falhas ou perfeitos. Os líderes são humanos e 

também cometem erros, mas precisam resolver seus aspectos dissonantes internos para 

poderem exercer a liderança. Só quando tiver liderado a si mesmo através de uma luta com 

seus valores oponentes é que o líder estará preparado para liderar outras pessoas. Ele não 

poderá elevar os outros a propósitos mais altos, antes de elevar a si mesmo.  

John Gardner (apud KOUZES E POSNER, 1991, p.294) identificou quatro metas 

morais da liderança: “liberação do potencial humano; equilíbrio das necessidades do indivíduo 

e da comunidade; defesa dos valores fundamentais da comunidade; instilar nos indivíduos um 

senso de iniciativa e responsabilidade”. 
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Para Kouzes e Posner (1991), a satisfação dessas metas sempre atrairá para propósitos 

mais elevados. Quando a pessoa trabalha para se tornar aquilo que pode ser, começa a abrir 

mão de seus interesses pessoais e servir a valores tais como: liberdade, justiça, igualdade, 

interesse e dignidade, podendo, então, renovar constantemente, as bases da democracia e, com 

isso, terá mais condições de se tornar um líder.  

De acordo com  Wilhelm (1996, p.227), “a liderança pelo exemplo sempre foi uma das 

formas mais eficazes de liderar e também uma das mais difíceis”, pois os seguidores buscam 

em seus líderes padrões bastante elevados de conduta pessoal. Além disso, é necessário que 

valores sólidos orientem cada vez mais o comportamento da liderança. 

Para Kotter (1997, p.96), o conceito da liderança pelo exemplo é simples. “As palavras 

podem ser esquecidas, mas a ação não. Os céticos entre nós, em particular, tendem a não 

acreditar nas palavras, mas ficarão impressionados com a ação”. Segundo o autor, dizer algo 

às pessoas, e depois se comportar de forma inversa,  contribui para minar a comunicação de 

uma visão de mudança.  

Covey (1996, p.161) destaca que “a primeira função de um líder, portanto, é ser um 

modelo da liderança baseada em princípios. Quando uma pessoa ou organização está baseada 

em princípios, torna-se um modelo – um exemplo – para  outros”. Princípios são leis naturais 

que se manifestam e se confirmam por si mesmos. À medida que vivemos em harmonia com 

princípios fundamentais, tais como: imparcialidade, presteza, igualdade, justiça, integridade, 

honestidade e confiança, podemos caminhar na direção certa, sendo a chave para que haja 

confiança entre as pessoas. Princípios corretos são como bússolas: estão sempre indicando o 

caminho. É este tipo de modelo, este tipo de caráter, competência e ação que promove a 
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confiança entre as pessoas, fazendo com que se identifiquem com ele e por ele sejam 

influenciadas. Servir de modelo, conseqüentemente, é uma combinação de caráter (quem você 

é enquanto pessoa) e competência (o que você pode fazer). Estas duas qualidades representam 

seu potencial, mas quando você realmente faz algo, ou seja, quando combina caráter e ação, é 

que  consegue estabelecer o modelo. 

Segundo Covey (1996, p.165), “a principal fonte de transformação pessoal é a 

insatisfação”. Sem a insatisfação pessoal, as pessoas costumam ficar tão profundamente 

voltadas para si mesmas e para o próprio mundo que não se elevam acima dos próprios 

interesses ou do método de conduzir as coisas, tanto na vida pessoal como na profissional. 

Quando estão vivendo a insatisfação, as pessoas “costumam ser mais abertas a um novo 

modelo de vida, no qual elementos comuns de humildade e sacrifício pessoal levam à 

mudança total baseada  em princípios”. 

Talvez o maior desafio do líder seja evitar que o potencial motivacional de seus 

colaboradores entre em degeneração. O ingênuo “chefe” estará à procura de regras de como 

motivar os funcionários, enquanto o líder eficaz estará atento para que o potencial, os talentos 

e a riqueza contida nas necessidades de cada um não se perca, talvez para sempre. A grande 

preocupação em conseguir agir eficazmente desenvolverá no líder a valorização das 

características individuais dos seus seguidores como um recurso por ele reconhecido, tendo 

em vista o seu ajustamento. 

Na opinião de Bennis (1999, p.84), “o empowerment é o efeito coletivo da liderança”, 

e em organizações com líderes eficazes, é mais evidente em quatro aspectos: 
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As pessoas se sentem importantes - “Todos sentem que são necessários ao sucesso da 

organização. (...) Quando energizadas, as pessoas percebem que o seu trabalho possui 

significado e importância”. (BENNIS, 1999, p.84).  

Aprendizado e competência têm relevância - Os líderes, e quem trabalha para eles, 

valorizam o aprendizado e o conhecimento. E deixam claro que não há fracassos, mas sim 

erros que nos dão feedback e dizem o que deve ser feito depois. 

As pessoas são parte de uma comunidade - Onde existe liderança, existe uma equipe, uma 

unidade. Mesmo pessoas que não gostam muito umas das outras sentem o espírito de 

comunidade. 

O trabalho é estimulante - Onde há líderes, o trabalho é estimulante, desafiador, fascinante e 

divertido. Um elemento essencial na liderança organizacional é atrair as pessoas, em vez de 

empurrá-las em direção a uma meta. A influência baseada na atração mobiliza as pessoas a 

aderirem, despertando nelas a  motivação por meio da identificação e não por meio de 

recompensas e punições. Os líderes articulam e personificam os ideais pelos quais a 

organização luta. 

Para Carvalho (1995), o gerente-líder que tem uma visão mais humanística passa a 

compreender melhor a natureza das motivações humanas, percebendo a influência dos valores, 

sentimentos e atitudes do indivíduo sobre o desempenho organizacional. Neste sentido, sua 

percepção da organização está  mais voltada para o sistema social, sem esquecer o sistema de 

produção, estando consciente de que as pessoas desempenham um importante papel na 

consecução dos objetivos organizacionais. 
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Segundo Bergamini (1994), freqüentemente, o trabalho ainda é visto como muito 

mecânico e repetitivo. A maioria das atividades  realizadas pelo gerente é de curta duração, o 

ritmo de trabalho é intenso, normalmente sem paradas para descanso, sendo comum ocorrerem 

interrupções freqüentes. Os gerentes acabam recebendo solicitação de informações de um 

grande  número de pessoas (subordinados, colegas, superiores e terceiros à organização), 

agindo de uma forma mais reativa do que proativa. As atividades urgentes acabam tendo 

prioridade sobre as importantes. Além disso, o processo decisório acaba não sendo tão 

racional e ordenado como se vê na literatura sobre gerenciamento, sendo mais desorganizado, 

confuso e emocional.   

Isso tudo acarreta uma perda do sentido do trabalho em si, o que vai provocar  a sua 

fragmentação e a do mundo interior do trabalhador. O que se observa é que as empresas têm 

optado pela administração por movimento, em vez de se prepararem para favorecer a liderança 

pela motivação. “Gerir pelo movimento significa maior simplicidade administrativa, maiores 

resultados em termos de eficiência imediata”. (BERGAMINI, 1994, p.102). A motivação para 

o trabalho só vai ocorrer quando esse trabalho fizer algum sentido para as pessoas e isso 

implica conseguir levar uma vida útil com relação a ele. É nesse contexto que entra a liderança 

pela motivação, onde o papel do líder é decisivo, valorizando as necessidades individuais e o 

potencial e o talento inerente a cada um, na busca da identidade e inteireza do ser, 

contribuindo dessa forma para o ajustamento da pessoa, ao existir de forma plena. 

3.2.7 O desenvolvimento de líderes 

Os programas de treinamento, na sua maioria, foram planejados no sentido de oferecer 

aos participantes os conhecimentos técnicos mais sofisticados a respeito da área de trabalho 
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em que atuam. Quando o treinamento gerencial era voltado para os aspectos comportamentais, 

muitas vezes sofria um tratamento superficial a respeito dos problemas humanos no trabalho, 

tendo com freqüência assumido a suposição básica de que o comportamento humano fosse 

previsível, devendo haver uma forma ideal de se lidar com as pessoas. 

Poucas empresas se têm dado conta da sinergia organizacional e humana que é 

desperdiçada pelo fato de não possuírem líderes eficazes.  Elas têm muitos chefes em todos os 

níveis, mas é raro que estas pessoas consigam fazer com que o ambiente de satisfação, 

produtividade e motivação predominem.  Isso é reforçado por Alfred Tack (l989, p.26), 

quando afirma que:  

Os gerentes, muitas vezes, gerenciam departamentos, gerenciam 
pessoas, mas não as lideram. Muito poucos empregados trabalham 
utilizando seu potencial. A liderança eficaz os motiva voluntariamente, 
e esta é a palavra-chave, a dedicarem suas mentes e atributos físicos 
para o objetivo maior.  

 

Para o autor, o valor da boa liderança é esquecido com freqüência, para que o valor da 

boa administração seja enaltecido. Isto é percebido dentro das empresas, uma vez que o 

gerenciamento produz resultados ordenados que mantêm o funcionamento eficiente da 

organização. Em épocas de estabilidade isto era suficiente e, por isso, a liderança era 

esquecida. Em momentos de instabilidade que agora presenciamos, cresce a importância da 

liderança, uma vez que só ela provoca transformações. 

Para Bolt (1996), apesar de os métodos de treinamento e desenvolvimento gerencial 

estarem ultrapassados não significa que as atitudes com respeito à educação executiva 
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permanecessem estáticas. Muitas pesquisas confirmam que este tipo de treinamento tornou-se 

uma prioridade da empresa. Bolt (1996, p.172) destaca que: 

Diante da necessidade de novos padrões de produtividade, eficácia 
nos custos, qualidade e necessidade de reformar as culturas 
empresariais com novos valores, estilos gerenciais e estratégias 
empresariais, empresas com visão de futuro voltaram-se cada vez mais 
para programas internos e personalizados de educação de executivos, 
a fim de alcançar seus objetivos estratégicos e agirem como 
catalisadores da mudança organizacional. 

 

Segundo o autor, os esforços de desenvolvimento nas principais empresas são agora 

estratégicos, pois estão mais direcionados para a geração de recursos necessários aos 

executivos, de modo a favorecer a liderança nos ambientes turbulentos em que atuam e que 

são passíveis de rápidas mudanças. Além disso, a liderança é considerada a mais alta 

prioridade  no desenvolvimento dos executivos. 

Para Kotter (1997, p.111), em muitas situações,  não é necessário um grande 

investimento em treinamento, se as pessoas não estão sendo solicitadas “a aprender novas 

técnicas, comportamentos ou atitudes significativamente novos”. Muitas vezes, as pessoas 

aprendem as habilidades técnicas, mas não as habilidades sociais e as atitudes.  Com isso, o 

treinamento de atitudes ganha uma importância tão grande ou maior que o treinamento 

técnico. 

 Outro aspecto destacado pelo autor é que só o treinamento não é suficiente, sendo 

preciso que haja um acompanhamento para ajudar os gerentes na solução de problemas  que 

surgem na execução dos trabalhos.  
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Bolt (1996) constata que, nos dias de  hoje, os métodos de treinamento empregados 

pela maioria das empresas, nas universidades e demais instituições, não resultam na liderança 

de que se precisa, pois os possíveis líderes recebem a mesma educação que seus antecessores, 

que era apropriada às exigências de uma outra época, mas que não funciona nos dias de hoje. 

Entre as principais falhas apontadas em relação aos  atuais  programas de desenvolvimento de 

executivos e da liderança, Bolt destaca as seguintes: 

O treinamento não é completo - Abraham Zaleznik (1989, p.124, apud BOLT, 1996, p.172), 

professor da Faculdade de Administração de Harvard, em seu trabalho de 1989,  “The 

managerial mystique” (A mística do gerenciamento), escreveu que “liderança é feita de 

solidez,  qualidade humana e princípios morais”.  Infelizmente estamos em falta destas três 

qualidades na nossa sociedade. A educação executiva concentrou-se basicamente nas 

habilidades profissionais, deixando a questão da liderança de lado e distante dos desafios 

enfrentados por estes profissionais, sugerindo que a liderança pudesse simplesmente ser 

acrescentada às outras habilidades. Este treinamento limitado resulta em líderes não 

plenamente desenvolvidos. 

O treinamento oferece um “remendo rápido” - Acreditar que a liderança pode ser 

desenvolvida através de um seminário isolado, com duração de um ou dois dias , ou até 

mesmo de uma semana, é irreal. O treinamento, para ser eficaz, deve ser contínuo e de longo 

prazo. 

O treinamento é genérico e ultrapassado - Poucas abordagens dão aos participantes a 

oportunidade de integrar o conteúdo do programa de treinamento gerencial às questões 

próprias de suas organizações. O aprendizado tende, portanto, a permanecer conceitual, pois 



 99

os gerentes não têm chance de colocá-lo em prática. Além disso, nem sempre existe uma  

atualização dos estudos de caso apresentados com a realidade atual das organizações. 

O treinamento ignora a liderança - Em muitas situações, os programas de treinamento 

tendem a ser mais orientados para os níveis funcional e técnico, preparando para o 

desenvolvimento de habilidades gerenciais e quantitativas, ou seja, preparando os executivos 

para gerenciar, mas não para  liderar.   

Segundo Carvalho (1995, p.76), “para o exercício de um papel multifacetado como o 

do gerente faz-se necessário o desenvolvimento de competências múltiplas”. É necessário que 

o gerente desenvolva a competência técnica para que possa melhor compreender o mercado, a 

natureza do negócio e a tecnologia  utilizada. Já a competência administrativa é importante 

para poder otimizar os recursos existentes, de forma que a organização possa realizar seus 

objetivos. A competência interpessoal, para compreender melhor o comportamento das 

pessoas e, dessa forma, desenvolver relações positivas no trabalho e, por fim, a competência 

política, ao identificar as forças de poder para que possa exercer uma liderança mais eficaz.  

Para a autora, nas modernas organizações, o conceito de gerente está sendo substituído 

pelo de líder, onde o exercício da liderança pressupõe uma visão mais global e uma 

capacidade de mobilizar recursos que permitam à organização, e também aos seus membros, 

atingir seus objetivos. Surge, então, o conceito do gerente-líder, em que as funções de direção 

e controle  adquirem novas configurações, pois o líder vai compartilhar o poder com sua 

equipe, delegando responsabilidades e assegurando as condições de liberdade para que as 

pessoas possam desenvolver uma visão mais crítica, de forma que façam escolhas mais 
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adequadas, e buscando obter o empenho das pessoas como elemento-chave para assegurar o 

sucesso organizacional. 

Segundo Carvalho (1995, p.74), “cumpre ao líder identificar e desenvolver o talento 

das pessoas, criando condições para a construção de equipes competentes, empenhadas e 

realizadoras”. Uma  grande função do líder  consiste em remover barreiras e aumentar as 

oportunidades para que sua equipe atinja a satisfação almejada através do desempenho no 

trabalho. Compete ao gerente-líder descobrir os motivos que determinam o comportamento 

dos seus subordinados, encontrando os mecanismos que favoreçam o atendimento das 

necessidades humanas através das organizações, ou seja, quanto mais o líder venha a se 

empenhar em favor da realização motivacional dos seus liderados, maior aceitação terá. O 

resgate do sentido do trabalho parece ser, portanto, a grande diferença entre o simples chefe e 

o líder. 

Segundo Carvalho (1995), os novos desafios gerenciais, num ambiente caracterizado 

por crescente complexidade e incerteza, exigem, portanto, líderes mais qualificados para atuar 

num ambiente interno onde existem interesses diferenciados e muitas vezes conflitantes, 

exigindo deles também maior grau de abertura para lidar com o poder e as contradições e, 

acima de tudo, comprometimento com novos valores de democracia e participação.  

A excelência do corpo gerencial passa a ser um fator diferencial para o sucesso das 

organizações, onde gerentes qualificados e comprometidos com sua função são poderosas 

alavancas para o processo de desenvolvimento organizacional. 

Desta forma, destaca a autora, o foco do treinamento gerencial deverá estar voltado 

para a questão dos valores que orientam as ações dos gerentes e para a avaliação do impacto 
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de seu comportamento sobre o desempenho da equipe. Deve também privilegiar as discussões 

sobre ética, responsabilidade social e interesse público como questões centrais que 

condicionam o exercício da função gerencial, uma vez que  o gerente é também fonte de 

poder, devendo estar preparado para usá-lo em benefício das pessoas, das organizações e da 

sociedade. 

Para Carvalho (1995), é importante que se repense a orientação a ser dada aos 

programas de desenvolvimento gerencial, de forma que eles possam contemplar uma 

dimensão estratégica e uma dimensão humana. A visão do gerente impacta a sua ação no 

processo de gestão de recursos humanos. A visão que o gerente tem do homem no trabalho 

vai, de modo geral, condicionar a sua forma de agir. Se ele vê as pessoas apenas como 

recursos, sua preocupação será a de maximizar estes recursos para gerar produção e lucro.  Se, 

por outro lado, o gerente tem uma visão mais humanística, passa a compreender melhor a 

natureza e as motivações humanas, percebendo a influência dos valores, sentimentos e atitudes 

do indivíduo sobre o desempenho organizacional. Vê a organização não só como um sistema 

de produção, mas também como um sistema social, onde as pessoas desempenham um 

importante papel na concretização dos objetivos organizacionais. 

James Bolt (1996, p.175) propõe uma estrutura de desenvolvimento da liderança numa 

dimensão holística e tridimensional, que pressupõe “o desenvolvimento de habilidades 

profissionais, de liderança e de eficácia pessoal”. Não basta ser um perfeito especialista no 

negócio; um executivo também deve ser um excelente líder e ainda deve ter excepcionais 

habilidades de eficácia pessoal. 
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O foco da maior parte do desenvolvimento gerencial tem sido a dimensão profissional. 

A proposta tridimensional de Bolt (1996) não reduz sua importância, mas procura integrá-la 

com as dimensões de liderança e de eficácia pessoal. 

A dimensão profissional se desenvolve, segundo o autor, provendo os gerentes de 

recursos necessários para identificar os desafios profissionais críticos e como lidar com eles. 

Dentro desta dimensão poderiam ser incluídos os seguintes aspectos: criação de novos tipos de 

organizações, a construção de organizações voltadas para o mercado e para o cliente, a 

institucionalização da liderança pela qualidade total, a liderança de mudanças organizacionais 

em grande escala, métodos de vencer no mercado global, a criação de uma nova organização 

voltada para o aprendizado, o favorecimento da inovação e da tecnologia, valorização da 

diversidade e pensamento estratégico.  

Bolt (1996) afirma que  a dimensão da liderança tem sido tradicionalmente esquecida 

na educação executiva, pois muitas vezes ainda sobrevive a crença de que ela não pode ser 

ensinada, pois o líder já nasce feito. Como foi visto anteriormente, esta é uma  abordagem 

ligada à teoria dos traços, que hoje já não é mais aceita. 

O mito mais nocivo é a liderança reservada a apenas algumas pessoas. Liderança 

certamente não é um gene, assim como não é algo místico ou etéreo, que não possa ser 

entendido e praticado por  pessoas comuns. Não é verdade que apenas alguns venturosos 

possam decifrar o código da liderança. As pesquisas indicam que a liderança é um conjunto de 

práticas observáveis e passíveis de aprendizado. 

Quando a liderança é considerada um conjunto de traços de caráter que não podem ser 

aprendidos ou que sejam equivalentes a uma alta posição, uma profecia de auto-realização 
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acontece, condenando as sociedades a terem apenas alguns bons líderes. É muito mais 

produtivo pensar na premissa de que todos podem liderar. Se admitirmos que a liderança pode 

ser aprendida, poderemos descobrir quantos líderes bons realmente existem em todos os 

segmentos da sociedade. Basta que cada um possa liberar o líder que tem dentro de si. 

Para Bolt (1996), a dimensão da liderança deve concentrar-se no estudo de ampla gama 

de teorias e habilidades clássicas e contemporâneas, onde, a partir destes fundamentos, os 

executivos podem desenvolver uma expressão pessoal da liderança, baseada na integridade, na 

ética  e na autenticidade, aprendendo como personificar uma forte visão pessoal da liderança, 

como estimular e alavancar a diversidade e como desenvolver a coragem e a vontade de agir. 

Esta dimensão reconhece que a especialização sozinha não é suficiente, sendo a liderança uma 

combinação de competência e caráter. 

Segundo  Bolt (1996, p.176), “a dimensão pessoal se baseia na crença de que as 

pessoas não podem ser líderes efetivos, se forem ineficazes na sua vida pessoal”. Os 

executivos devem aprender as habilidades necessárias para alcançar a excelência e a contínua 

renovação. Esta dimensão deve concentrar-se em ajudar a esclarecer e desenvolver o objetivo, 

a visão, os valores e os talentos da pessoa, e a integrar metas e prioridades de trabalho na sua 

vida pessoal. Também deve incluir outros aspectos, tais como: autodelegação (self- 

empowerment) e a responsabilidade pessoal; o desenvolvimento de uma mentalidade de 

aprendizado contínuo e a responsabilidade pessoal pelo crescimento; o bem-estar físico e 

emocional; uma compreensão dos atributos humanos, da natureza, da arte e da ciência.  

Dentro da dimensão pessoal, a coragem é um requisito imprescindível no líder, pois é 

importante para conceber uma visão, para desafiar o status quo e assumir riscos, para admitir 
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as próprias falhas e reconhecer a necessidade de um desenvolvimento e aprendizado 

contínuos. Segundo Joseph Badaracco e Richard Ellworth (1989, p.28, apud BOLT, 1996, p. 

177), autores de  Leadership and  the quest for integrity (Liderança e a busca pela 

integridade), “coragem é fazer e dizer o que se tem como certo, em vez do que é conveniente, 

familiar ou popular; é a coragem de agir de acordo com uma visão para a organização.”   

Para Bolt (1996), as organizações não mais poderão se basear somente na 

superioridade tecnológica para atingir o domínio econômico, pois as rápidas mudanças na 

tecnologia tornam obsoleto o que ontem era considerado vanguarda. A sobrevivência 

empresarial, cada vez mais, estará relacionada à vontade de cultivar líderes. A liderança é o 

fator que determinará de forma decisiva o sucesso ou o fracasso das organizações. A estrutura 

tridimensional proposta por Bolt (1996, p.180) tem o mérito de colocar uma importante 

questão: “pode o talento da liderança ser uma fonte de vantagem competitiva?” 

Sabe-se, no entanto, que grande parte das pessoas usa apenas uma fração de seu 

potencial para liderar e que os desafios enfrentados pelas organizações requerem um pleno 

desenvolvimento e a manifestação de uma gama de recursos de liderança. 

Para Schein (1996, p.89), os líderes do futuro terão que possuir as seguintes 

características:  

Níveis extraordinários de percepção e compreensão das realidades do 
mundo e de si mesmos; níveis extraordinários de motivação que lhes 
possibilitem aprender a mudar; força emocional para gerenciar a 
própria ansiedade e a dos outros; novas habilidades para analisar 
premissas culturais, identificando as funcionais e as  disfuncionais; 
disposição e capacidade de envolver as pessoas e evocar sua 
participação.  
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Segundo Schein (1996, p. 89), “o aspecto mais relevante da futura liderança talvez seja 

que estas características não estarão presentes apenas em algumas pessoas o tempo todo”, mas, 

uma vez que a situação muda, qualquer pessoa pode assumir o papel de liderança. Desta 

forma, a liderança será, então, uma função cada vez mais emergente, em vez de uma 

propriedade das pessoas nomeadas para papéis formais. 

Para o autor, o líder do futuro será uma pessoa que pode estar hierarquicamente acima 

ou abaixo, ser central e marginal, individualista e membro da equipe e, acima de tudo, um 

eterno aprendiz. Se o mundo deve aprender a gerenciar-se melhor, muito mais pessoas nas 

organizações terão de ser líderes e as funções de liderança terão que ser mais largamente 

compartilhadas.  

Para que as principais idéias dos vários autores abordados neste estudo fiquem 

sistematizadas de uma forma mais clara e objetiva, procurou-se organizá-las através de 

quadros-síntese, visando facilitar a compreensão deste material pelo leitor, de forma que ele 

possa atribuir o seu devido valor. Apesar das particularidades dos autores estudados, cujas 

idéias centrais podem ser visualizadas nos quadros, é possível reunir alguns pontos-chave 

comuns de cada autor . 

Quadro 6 – Síntese das principais idéias apresentadas pelos diferentes autores 
selecionados no referencial teórico 
 
 
 
 
 
    Schein 
 
 
 
 

 
• Uma das mais decisivas funções da liderança é que as culturas 

organizacionais são criadas pelos líderes. 
• Importância dos fundadores da organização no processo de modelar 

padrões culturais, incluindo a liderança. 
• Papéis do líder: animador, criador e sustentador da cultura e agente  

de mudança. 
• Para que a empresa sobreviva é importante que exista um núcleo 

cultural básico: o compromisso com o aprendizado e com a 
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Schein 

 (continuação) 

mudança, com as pessoas e com todos os grupos de interesse da 
organização. 

• O aspecto mais relevante da liderança futura é que as características 
de liderança não estarão presentes apenas em algumas pessoas o 
tempo todo, mas, uma vez que a situação muda, qualquer pessoa 
pode assumir o papel de líder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kotter 
 
 
 

 
• A cultura se refere a normas de comportamento e valores 

compartilhados entre um grupo de pessoas. 
• Uma vez que a mudança é tão difícil de se realizar, o processo de 

transformação demora muito tempo, exigindo liderança de muitas 
pessoas. 

• As culturas podem facilitar a adaptação se valorizarem o 
desempenho, se apoiarem a administração e a liderança 
competentes, se encorajarem o trabalho em equipe e se 
demandarem um mínimo de burocracia. 

• As empresas terão que ser capazes de criar líderes, pessoas capazes 
de criar e transmitir visões e estratégias. 

• Os aspectos mais importantes do gerenciamento incluem 
planejamento, orçamento, organização, recrutamento de pessoal,  
 controle e solução de problemas. Já a liderança define como será o         
futuro, alinha o pessoal  a essa visão e as inspira para a ação. 

• A transformação organizacional bem sucedida requer 70 a 90% de  
 liderança e 10 a 30% de gerenciamento. 

• A gerência e a liderança são pontos necessários na coalizão 
administrativa e devem funcionar paralelamente. A gerência 
mantém todo o processo sob controle, enquanto a liderança conduz 
a transformação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Capra 
 

 
• Paradigma mecanicista – racional; analítico; visão reducionista; 

pensamento linear; ênfase na competição, na expansão e na 
quantidade; dominação; predomínio da ecologia rasa, que vê os 
seres humanos como estando separados da natureza; ênfase nos 
valores auto-afirmativos, que estão ligados à dimensão masculina; 
estrutura hierárquica; poder de posição.  

•  Paradigma holístico – intuitivo, sintético, visão sistêmica; 
pensamento não linear,  ênfase na cooperação, na conservação e na 
qualidade; parceria; predomínio da ecologia profunda, em que os 
seres humanos estão integrados na natureza; ênfase nos valores 
integrativos, que estão ligados à dimensão feminina; estrutura em 
rede; poder de influência. 

• Conceito de sustentabilidade – soluções de hoje afetam as 
gerações futuras.  
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   Ferguson 
 
 
 

 
• O poder está mudando, saindo das estruturas hierárquicas para as 

redes autogeradoras e auto-organizadoras, cuja função é o apoio 
mútuo e a cooperação, que geram poder suficiente para transformar 
a sociedade, oferecendo ao indivíduo apoio emocional, intelectual, 
espiritual e econômico. 

• Novo paradigma baseado em valores transcende o velho paradigma 
da economia. 

• No novo paradigma, o trabalho possibilita que se esteja plenamente 
engajado na vida. 

• As pessoas, ao atenderem à vocação, descobrem significado no 
trabalho. 

• Liderança exercida por todos (compartilhada). 
• Liderança com capacidade de exercer uma gestão participativa, 

capaz de liberar o potencial criativo da equipe. 
• Mudança para uma nova ordem ocorre de forma repentina, em que 

a transformação acontece em todas as partes de uma só vez e não 
em uma de cada vez. 

 
 

 
 
 
 
 
    Burns 
 

 
• Liderança transformadora, provocando mudança de paradigmas e 

estimulando o feedback. 
• Liderança é o engajamento e a mobilização das aspirações 

humanas. 
• Valores masculinos no exercício da liderança atingiram um ponto 

de estagnação. 
• Valores femininos são necessários para uma humanização da 

organização e para uma melhoria dos relacionamentos no trabalho. 
• Importante na liderança é a integração dos aspectos masculinos 

com os femininos. 
 
 
    Bennis 
 

 
• Quatro competências dos líderes: gerenciamento da atenção, 

gerenciamento do significado; gerenciamento da confiança e 
gerenciamento de si próprio. 

• Empowerment é o efeito coletivo da liderança. 
 

 
 
 
    Nanus 

 
• Quatro papéis do líder visionário: indicador de direção, agente de 

mudança, porta-voz e treinador. 
• A visão é a chave para a liderança e esta é a chave para o sucesso 

organizacional. 
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    Covey 
 
 
 
 

 
• Três funções básicas da liderança baseada em princípios: explorar 

(visão de futuro), alinhar (compromisso de realizar a visão, missão 
e estratégia) e dar autonomia às pessoas (empowerment). 

• Liderança está mais voltada para fazer as coisas certas (eficácia),  
enquanto o gerenciamento se preocupa em fazer certo as coisas 
(eficiência). 

 
 
    Leider 
 
 

 
• Três aspectos relacionados ao processo de mudança: toda mudança 

é uma mudança de si mesmo; com a mudança de si mesmo,você se 
emociona; mudança requer autoliderança. 

 
 
 
 
 
 
     Bolt 
 
 

 
• Propõe uma estrutura de desenvolvimento da liderança numa 

dimensão holística e tridimensional, que pressupõe o 
desenvolvimento de habilidades profissionais, de liderança e de 
eficácia  pessoal. 

• A dimensão de liderança está baseada na integridade, na ética, e na 
autenticidade. 

• A dimensão pessoal se baseia na crença de que as pessoas não 
podem exercer a liderança, se forem ineficazes na sua vida pessoal 
(autoliderança). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kouzes  
       e 
    Posner 
 
 
 

 
• A liderança é uma arte. O domínio desta arte da liderança vem com 

o domínio de si mesmo, ou seja, o desenvolvimento da liderança é 
um processo de autodesenvolvimento. 

•  A busca da liderança é uma busca interior para se descobrir quem  
você é, sendo que, através do autodesenvolvimento vem a 
confiança necessária para liderar. A autoconfiança é, na verdade, a 
consciência e a fé em seus próprios poderes. 

• Os líderes precisam ser competentes nas relações interpessoais e 
precisam se esforçar em melhorar seu próprio entendimento dos 
outros, mobilizando as energias das pessoas em direção a 
propósitos mais elevados. A menos que possa desenvolver a 
confiança e o respeito dos outros, você não poderá liderar.  

• Só quando tiver liderado a si mesmo é que o líder estará preparado 
para liderar outras pessoas. Você não poderá elevar os outros a 
propósitos mais altos, antes de elevar a si mesmo.  

• Existe na discussão da liderança uma dimensão ética que não pode 
ser ignorada, seja pelo líder, seja pelo liderado. Você só poderá 
resolver os conflitos e contradições da liderança se estabelecer, 
para si mesmo, um conjunto ético de padrões, sobre os quais baseie 
todas as suas ações. 

 Fonte própria 
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Apesar das particularidades dos autores estudados, cujas idéias centrais podem ser 

visualizadas no Quadro 6, é possível reunir alguns pontos-chave comuns entre eles e que são 

complementares entre si, que servirão para iluminar os diferentes conceitos ligados à 

liderança.  

No Quadro 7, a seguir, podem ser comparadas as idéias e conceitos de diferentes 

autores sobre vários temas ligados à liderança: 

Quadro 7 – Pontos em comum entre os diferentes autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liderança  

 
 
 
 
 
 

 
• Schein 

 
 

• Kotter 
 
• Burns 

 
 

• Kotter; Covey  
 
 
 

• Leider; Ferguson 
 

• Kouzes e Posner 
 
 
 
 
 
 
 
• Zaleznick 

 
 

• Bennis 
 

• Bolt 

 
•   É o poder de criar a cultura 

organizacional. 
 

• É poder de transformação. 
 

• É o engajamento e a mobilização 
das aspirações humanas. 

 
• Define como será o futuro, alinha 

o pessoal a essa visão e as inspira 
para a ação. 

 
• Requer autoliderança. 

 
• O desenvolvimento da liderança é 

um processo de auto- 
desenvolvimento; a busca da 
liderança é uma busca interior. 

• Envolve um conjunto ético de 
padrões, sobre os quais o líder 
baseia todas as suas ações. 

 
• É feita de solidez,  qualidade 

humana e princípios morais.  
 

• É primeiro ser e depois fazer.  
 

• É  um conjunto de práticas 
observáveis e passíveis de 
aprendizado contínuo. 
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Relações da   
liderança 
com a cultura  

 (Schein) 
 
 
 
 
 
 

 
• O líder como animador 

 
 

• O líder como criador da 
cultura 

 
• O líder como sustentador da 

cultura 
 
 
 

• O líder como agente de 
mudança 

 
•   O líder supre a energia necessária 

para que a organização tenha 
êxito. 

• A personalidade do líder se 
incorpora à cultura da 
organização. 

• O líder tem suficiente percepção 
pessoal para crescer  com a 
organização e mudar a própria 
perspectiva, permitindo que haja 
outras formas de liderança. 

• A mudança na cultura 
organizacional começa a partir de 
uma mudança no comportamento 
do líder e pela incorporação de 
novas definições nos processos e 
rotinas organizacionais. 

 
 

 
 
 
 
Relações 
entre 
liderança e 
trabalho em 
equipe 

 
 
 
 
 

 
• Ferguson 

 
 
 
 
 
 

• Bennis; Kouzes e Posner; 
Kotter 

 
 

 

 
• Liderança como capacidade de 

exercer uma gestão participativa, 
capaz de liberar o potencial 
criativo da equipe. 

• A liderança é compartilhada na 
equipe. 

 
• Um componente fundamental do 

trabalho em equipe é a confiança 
gerada pelo líder. 
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Relações da 
liderança 
com  a 
motivação 

 
 

 
• Ferguson 

 
 

• Fiedler 
 
 

• Covey 
 
 
 
 

• Leider 
 
 

 
•   Ao atenderem à vocação, as 

pessoas criam e descobrem o 
significado do trabalho. 

• O líder precisa trabalhar a favor 
da motivação individual de cada 
membro da equipe. 

•   O papel do líder é decisivo, 
valorizando as necessidades 
individuais, o potencial e o talento 
inerente a cada um, na busca da 
identidade e da inteireza do ser.  

•   A verdadeira mudança depende da 
motivação e da autoliderança 
tanto de líderes quanto dos 
seguidores. 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
    
 Estrutura de   
desenvolvi- 
mento da                                           
liderança       

      (Bolt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

•   Dimensão profissional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dimensão da liderança 
 
 

 
 
 
 

• Dimensão pessoal 
 
 

 
• Desenvolver uma organização 

inovadora, voltada para o cliente e 
para o mercado.  

•   Liderar as mudanças 
organizacionais. 

• Pensar estrategicamente. 
• Criar uma organização voltada o 

aprendizado. 
• Alavancar a tecnologia. 
• Gerenciar em um mercado 

globalizado. 
 
 

• Ser visionário. 
• Dar autonomia e empowerment. 
• Desenvolver uma expressão 

pessoal da liderança, baseada na 
ética e na integridade. 

• A coragem é importante para 
desafiar o status quo e assumir 
riscos.  

 
• Integrar a visão, os valores, a 

missão e as metas  pessoais com 
as metas profissionais. 
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Estrutura de 
desenvolvi- 

 mento da                    
liderança       

      (Bolt)           
(continuação) 

 
 
       
 
 
      Dimensão pessoal 
         (continuação) 

 
• Autoliderança e autonomia (self-

empowerment). 
• Ter responsabilidade pessoal pelo 

crescimento. 
• Apreciação da natureza e dos 

atributos humanos.  
• Desenvolvimento e aprendizado 

contínuos. 
• Bem-estar físico e emocional. 

 
 
 
 
Funções da  
liderança 

 (Covey) 
 

• Explorar 
 

• Alinhar 
 

• Dar autonomia 

•  Ter visão de futuro e uma missão 
instigante.  

• Compartilhar o compromisso de 
realizar a missão. 

• Desenvolver a missão em 
conjunto com as pessoas. 

 
 
 
 
 
 
Papéis da 
liderança 

 (Nanus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Indicador de direção 

 
 
 

• Agente de mudança 
 
 
 

• Porta-voz 
 
 

• Treinador  
 

 
•   O líder estabelece uma visão de 

futuro, prevendo os 
acontecimentos no ambiente 
externo. 

•   O líder é responsável por catalisar 
as mudanças no ambiente interno, 
para que a visão se realize no 
futuro. 

• O líder é um hábil orador, sabe 
ouvir e é um negociador, um 
coach  e um construtor de redes. 

• O líder é o formador da equipe, 
que energiza as pessoas a viverem 
a visão, servindo de exemplo para 
que a visão se torne realidade.  

 
 
 
 
Tipos de       
liderança 
(Burns) 

 
 
 

 
• Liderança transacional  

 
 

• Liderança transformacional 
 

 
• O líder estimula os seguidores a 

atingirem objetivos difíceis em 
troca de algo de valor.   

• Envolve modificações de crenças, 
atitudes, necessidades e valores 
dos seguidores, com o 
comprometimento aos valores do 
líder. 
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Aspectos da 
liderança 
futura 

 
 
 
 

 
• Schein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Covey 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leider 
 
 

• Bolt 
 
 

 
•   As características de liderança não 

estarão presentes apenas em 
algumas pessoas o tempo todo. 

•   Quando a situação muda, qualquer 
pessoa pode assumir o papel de 
liderança. 

•   Mais pessoas nas organizações 
terão de ser líderes e as funções de 
liderança terão que ser mais 
largamente compartilhadas.  

 
•   O líder do futuro será o mesmo 

que o do presente; não haverá  
mudança de pessoal, mas uma 
mudança interna. 

•   O líder do futuro será alguém 
capaz de desenvolver uma cultura 
ou um sistema de valor baseado 
em princípios. 

 
•   A autoliderança constituirá o 

desafio fundamental da liderança. 
 

• A liderança é o fator que 
determinará o sucesso ou o 
fracasso das organizações. 

 
 

Fonte própria 

 

No Quadro 8, a seguir, podemos visualizar os mais relevantes conceitos de liderança 

apresentados neste estudo correlacionados aos principais autores consultados.  

 

Quadro 8 – Conceitos  de liderança X Autores consultados 

 

 

         

          Líder visionário 

 

• Nanus 

• Kotter 

• Covey 
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          Líder como formador de equipes 

 

• Bennis 

• Kouzes e Posner 

• Kotter 

       

 

          Liderança e relacionamento humano 

 

• Burns 

• Kouzes e Posner 

• Ferguson 

             

 

           Autoliderança 

 

• Leider 

• Ferguson 

• Kouzes e Posner 

 

 

           Liderança e princípios 

 

• Bennis 

• Bolt 

• Covey 
 

Fonte própria 

 

3.3 A Previdência Social no Brasil: desafios e iniciativas para complementação 

3.3.1 Introdução: conceito e origens da Seguridade Social 

Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado, que lhe 
assegure, bem assim à sua família, a saúde e o bem-estar, e em 
especial a alimentação, o vestuário, a habitação, a assistência médica 
e os serviços sociais necessários; tem, ademais, direito aos seguros em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros de 
perda de seus meios de subsistência por circunstâncias independentes 
de sua vontade. 
 

Segundo Rio Nogueira (1985, p.19), esse princípio contido no “item I do artigo 25 da 

Declaração Universal de Direitos do Homem, votado pela ONU em 1948”, nos remete à 
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questão da Previdência. No entanto, ele revela, por um lado, o dualismo existente entre 

assistência e previdência, ao distinguir serviços e prestações securitárias, apesar de, por outro 

lado, conferir igual peso em relação à proteção social. Previdência e assistência não deveriam 

existir isoladamente, ambas devem se complementar e se integrar  nos processos garantidores 

do bem-estar dos que trabalham ou já não podem mais trabalhar.  

Na opinião de Rio Nogueira (1981, p.39), “Seguridade Social foi o termo introduzido 

em 1952 no convênio 102 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), quando essa 

instituição fixou normas básicas de administração dos sistemas de previdência social de todos 

os países-membros”. A OIT foi criada em virtude do Tratado de Versalhes, funcionando como 

um autêntico legislativo internacional do Seguro Social, procurando incentivar o movimento 

no sentido de uma  universalização do bem-estar. 

A Seguridade Social seria o movimento que abrange, entre outros , os processos de 

desenvolvimento do amparo previdencial e assistencial.  

De acordo com Rio Nogueira (1985, p. 13), desde as suas antigas origens, a seguridade 

se desenvolveu em dois rumos distintos. O primeiro é o da “seguridade básica, estatal e 

compulsória”, implantada com essa finalidade pela primeira vez na Alemanha, por Bismarck. 

O segundo é o da “seguridade complementar, privada e facultativa”, que remonta aos gregos, 

romanos, aos montepios espanhóis e portugueses e às irmandades britânicas. Na verdade, estes 

dois rumos deveriam complementar-se. 

Para o autor, esse dualismo, além  de ser histórico, é também de natureza política e até 

teleológica, pois decorre da diferença fundamental entre as finalidades objetivadas pelos dois 

tipos de estratégia securitária. 
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3.3.2 Breve histórico da Previdência oficial 

Segundo Rubem Rosa (apud RIO NOGUEIRA, 1981, p. 67), “a previdência social 

brasileira (...) remonta a 2 de setembro de 1795, com o plano de benefícios dos órfãos e viúvas 

dos oficiais da Marinha”.  Dessa forma, coube aos militares o primeiro diploma de concessão 

de montepio, assinado pelo príncipe D. João, no Palácio de Queluz, em Lisboa. 

Na opinião de Rio Nogueira (1981), foram precisos muitos outros anos de espera para 

que a medida se estendesse aos servidores civis e, mais algumas décadas  para que o sistema 

também abrangesse os empregados de estradas de ferro, e que é considerado o primeiro passo 

para a socialização da previdência brasileira. (Lei nº. 4.682, de 24/01/1923). 

Posteriormente, foram criados os Institutos dos Marítimos (1933), dos Comerciários e 

Bancários (1934), dos Industriários (1936) e dos Estivadores e Empregados em Transporte e 

Cargas (1938), tendo a Lei Orgânica da Previdência Social, de 26/08/1960, unificado os 

planos de benefícios destas instituições, tornando-se a fonte inspiradora de sua fusão, que se 

objetivou através do Decreto-Lei nº.72, de 21 de novembro de 1966, na forma do antigo INPS, 

até chegar ao atual INSS.  

Conforme Rio Nogueira (1981), a previdência brasileira do trabalhador privado 

assumiu tanta relevância entre os encargos da administração nacional, que levou o Governo a 

criar o Ministério da Previdência Social. (Lei nº. 6.062/74). 

Para o autor, hoje, o Brasil se insere entre os países mais civilizados, cujas 

Constituições garantem o seguro social como direito fundamental dos cidadãos.  
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Por ser indispensável à segurança nacional, a previdência básica é obrigatória. O órgão 

gestor da previdência oficial da maioria dos trabalhadores brasileiros é o INSS. Sendo assim, 

“o Estado é o principal segurado do INSS, razão pela qual o Governo se incumbe da gestão da 

previdência básica, com a contribuição obrigatória de todos, trabalhadores, empresas e a 

própria União”. (RIO NOGUEIRA, 1985, p. 14).  

Para Rio Nogueira (1985), o INSS não garante a integralidade da renda familiar, pois 

se baseia no axioma que prevê uma limitação consciente da proteção compulsória, garantindo 

grande parte -  porém, não a totalidade -  da renda dos mais necessitados, assim como 

assegura, apenas parcialmente, a dos mais favorecidos. Este fato não elimina, portanto, a 

preocupação da empresa com a situação previdenciária dos seus empregados, passando a 

mesma  a olhar como atribuição sua a complementação da previdência básica em favor dos 

seus funcionários. Essa é a origem da idéia da previdência privada, de caráter facultativo. As 

entidades de previdência privada devem sempre constituir “fundos” para garantir as 

aposentadorias e pensões, oferecendo a segurança almejada pelos contribuintes e permitindo 

os investimentos a longo prazo, desejados pelo Governo para o desenvolvimento social. O 

Governo reconhece o seu interesse relevante no plano econômico-social, justificando os 

incentivos concedidos por lei às entidades fechadas, com base no que prescreve o art.19 da 

Constituição¹.   

3.3.3 Breve histórico da previdência privada 

De  acordo   com  Rio  Nogueira  (1981, p. 68), quase  tão antiga  quanto  a  seguridade 

_______________________  

1  Lei nº.6.435/77, art.39,§ 3º. e 4º. 
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básica obrigatória, “a previdência facultativa nasceu com o Decreto Imperial de 10 de janeiro 

de 1835, que criou o Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, depois 

conhecido como MONGERAL”. Este era uma forma de associação voluntária extensiva aos 

empregados civis e militares de qualquer província do Império. 

“Fugindo às regras que orientaram o MONGERAL, (...) várias caixas de pensões e 

sociedades mútuas de pecúlio proliferaram entre 1910 e 1915, com vida efêmera e quase 

sempre tortuosa”. (RIO NOGUEIRA, 1981, p. 68). Estas sociedades cometeram muitos 

abusos, de forma que o Código Civil Brasileiro (1916), ao tentar coibir estes problemas, 

condicionou a constituição dessas entidades à prévia  autorização do Governo. No entanto, 

isso era feito sem a indicação do órgão oficial normativo, fato que não impediu que se 

organizassem  as associações  pelo simples registro dos atos constitutivos no Ofício Civil. 

Dessa forma, a legislação continuou omissa em relação à previdência privada, o que 

propiciou  muitos desacertos. Mesmo  ao instituir a  fiscalização oficial através do Decreto-Lei 

nº.73/66, o seu artigo 143 admitia que as associações de classe e de beneficência que 

funcionavam na época ficassem excluídas do regime estabelecido neste Decreto-Lei, facultado 

ao Conselho Nacional de Seguros Privados mandar fiscalizá-los se e quando julgar 

conveniente. 

“Mas era necessário conformar esse movimento aos elevados desígnios da Seguridade 

Social, protegendo a economia popular envolvida”. (RIO NOGUEIRA, 1981, p.69). Tudo era 

feito sem arte, sem técnica e, sobretudo, sem vinculação lógica aos princípios elementares da 

ética securitária. 
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De acordo com Rio Nogueira (1981), no final da década de 60, o esforço de um 

pequeno grupo de previdencialistas da Petrobrás, liderado por Daphnis Ferreira Souto, faria 

surgir a Seguridade Social Supletiva,  com características essencialmente brasileiras, sem se 

inspirar em modelos de outros países.   

Segundo Rio Nogueira (1985, p.21), o Sistema Supletivo de Seguridade Social (SSSS) 

é um sistema jurídico-atuarial absolutamente adaptado ao modus vivendi  brasileiro que “foi 

implantado em 1970, com a criação da Petros (Fundação Petrobrás de Seguridade Social), e  

serviu de modelo às fundações de seguridade de inúmeras empresas  governamentais” (Vale 

do Rio Doce, Embratel, Correios, BNDES, Rede Ferroviária, Casa da Moeda, Furnas...) e 

também às de muitos bancos e empresas privadas (Caemi, Promon, Philips, Banorte...). “O 

SSSS inspirou o projeto afinal convertido na Lei nº. 6435, de 15/07/1977, que disciplina a 

atividade de previdência privada brasileira” e que haveria por consagrar a preferência das 

grandes empresas pelo sistema fechado, de excelência já comprovada nos sete primeiros anos 

de vida da fundação pioneira. 

Conforme descreve Rio Nogueira (1981, p.69), o sistema provocou um grande 

interesse por parte dos empregadores: 

Criando ou participando de fundos de seguridade, as empresas 
públicas ou privadas, grandes, médias ou pequenas, eliminam salários 
e encargos sociais pelo processo natural e humano da aposentadoria, 
suprimem do orçamento as despesas de amparo social, renovam a 
massa empregada, aumentam a produtividade da mão-de-obra, fixam 
nos quadros funcionais o elemento produtivo ou de treinamento 
oneroso e abatem do imposto de renda o que incidiria sobre a parte do 
lucro doada à Fundação para a manutenção do sistema. E, tudo isso, 
a custos  sensivelmente reduzidos, por não terem que repassar a 
terceiros os lucros das operações. 
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Na opinião de Rio Nogueira (1981, p. 40),  “a essência comum a Fundos de Pensão e 

Fundações de Seguridade reside no mecanismo de captação de recursos garantidores de rendas 

individuais, temporárias ou vitalícias”. 

A expressão Fundo de pensão, tradução literal de Pension fund , em relação à 

terminologia previdencial brasileira, tem um sentido restrito, pois a palavra pensão aparece 

apenas como renda garantida ao conjunto de dependentes do empregado falecido. 

O que vai distinguir as Fundações de Seguridade não é a minúcia terminológica, nem a 

finalidade social dos investimentos, nem o sentido de integralização do bem-estar, que, nas 

Fundações já criadas, se manifesta pela tendência à exaustão do plano de benefícios. Na 

verdade, o  que caracteriza as Fundações de Seguridade, segundo Rio Nogueira (1981, p.41), 

“é a sua índole supletiva em relação à previdência nacional, que permite, a custos reduzidos, o 

instrumento de imediata adequação da empresa ao plano governamental de previdência”, 

permitindo  a sua complementação sem que haja excessos de custos e, garantindo, a qualquer 

momento, a seguridade total dos seus empregados. As Fundações de Seguridade Social são, 

portanto, Fundos de Pensão, mas nem todo Fundo de Pensão é uma Fundação de Seguridade. 

3.3.4 A Assistência Social 

É importante definir  também o que hoje representa a Assistência Social no Brasil, não 

só no que se refere à sua formulação como política pública, quanto do ponto de vista de suas 

práticas e de sua efetividade. Segundo Machado (2001), o termo Assistência Social sofreu 

uma forte mudança através dos tempos, tendo como marco histórico a Constituição Federal de 

1988, que inseriu a Assistência Social como política pública, fazendo parte da Seguridade 

Social. De início, havia uma conotação da Assistência Social enquanto prática de clientelismo. 
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Mas, aos poucos, esta  vai sendo substituída por um conjunto de ações de iniciativa pública e 

da sociedade, que visa garantir o atendimento às necessidades básicas da população. O 

conjunto de ações que formam a Política Nacional de Assistência Social tem como pilar básico 

o desenvolvimento humano, fundamentado em dois aspectos principais: a promoção humana, 

alcançável a partir de uma gama de direitos e da assunção de responsabilidade social e a 

promoção social decorrente das mudanças coletivas e do capital social que vier a ser 

constituído numa determinada comunidade. 

De acordo com Machado (2001, p.21-22), o objetivo maior que norteia as ações da 

assistência social é o enfrentamento da pobreza e da exclusão social, fazendo com que “a ação 

prioritária da política esteja voltada para a promoção  do  ser  humano  mais  fragilizado,  mais  

despossuído, menos capaz de ser autor de  sua   própria   transformação”.   No   entanto,  esse  

ideal  de cidadania inserido  no  texto da Constituição ainda não se reflete na prática cotidiana 

dos serviços e das ações do setor. Não se pode deixar de considerar, porém, que importantes 

avanços foram concretamente obtidos no país nos últimos anos . 

3.3.5 Os axiomas da política de Seguridade 

Inserida a Seguridade Social entre os direitos elementares dos cidadãos, compete ao 

Estado promovê-la em benefício dos trabalhadores e seus dependentes, fato já reconhecido 

pela Constituição Federal de 16 de julho de1934. 

Segundo Rio Nogueira (1985, p. 23), “o próprio Governo deve gerir a Seguridade 

Básica, em caráter obrigatório, deixando às empresas (ou entidades de classe) a administração 

facultativa da Seguridade Supletiva, sempre com o incentivo e a fiscalização do poder 

público”. Esse dualismo teleológico vai justificar os axiomas da seguinte política: 
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Sobre a Seguridade Social 

“Compete ao Estado promover a Seguridade Social para a proteção de todos os 

trabalhadores e de todas as pessoas que vivam justificadamente sob sua dependência 

econômica”. (RIO NOGUEIRA,1985, p.22-23). A Seguridade Social abrangerá: a Seguridade 

Básica, em caráter oficial, limitado e obrigatório, e a Seguridade Supletiva, em caráter 

privado, complementar e facultativo. 

Sobre a Seguridade Básica 

“Compete ao Estado gerir a Seguridade Básica em benefício de todos os trabalhadores  

e seus dependentes”. (RIO NOGUEIRA, 1985, p.23). A Seguridade Social Básica abrangerá a 

Previdência Básica e a Assistência Básica. 

A Previdência Básica garantirá grande parte da remuneração dos mais necessitados e, 

em menor parte, a dos mais favorecidos, nos casos de afastamento involuntário da atividade 

(desemprego, doença, invalidez,velhice, reclusão e morte). 

A Assistência Básica proverá o bem-estar dos trabalhadores, assegurando-lhes os 

serviços médicos e sociais nos limites adequados às suas necessidades. 

Sobre a Seguridade Supletiva 

A Seguridade Supletiva é de relevante interesse econômico e social, devendo ser 

incentivada pelo Estado e será gerida por entidades privadas sem fins lucrativos, cujo 

funcionamento deverá subordinar-se à prévia aprovação e permanente fiscalização do Estado. 
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A Seguridade Supletiva abrangerá a Previdência Supletiva e a Assistência Supletiva. A 

Previdência Supletiva complementará a Previdência Básica para amenizar os efeitos das 

perdas involuntárias da renda líquida familiar. A Assistência Supletiva complementará a 

Assistência Básica para elevar o nível de bem-estar do trabalhador. 

3.3.6 A crise da Previdência: implicações dos fundos de pensão 

De acordo com Luiz Soares, em entrevista publicada no Jornal da Fundação Real 

Grandeza (1991), o principal problema estrutural da Previdência Social remonta ao início da 

década de 90 e estava ligado a sua utilização como instrumento de distribuição de renda, já 

que seus recursos provinham das contribuições de cerca de 28 milhões de trabalhadores com 

carteira assinada, que eram os responsáveis pela manutenção da estrutura de atendimento da 

saúde pública e pelo pagamento de aproximadamente 14 milhões de benefícios. Para realizar 

este “milagre da multiplicação”, ao longo do tempo, o INSS tem instituído limites de 

contribuição e compressões de benefícios, dificultando a aposentadoria da mão-de-obra 

melhor remunerada.   

De acordo com Soares, em entrevista concedida à pesquisadora (2001), a filosofia da 

previdência, nessa época, era a de um “pacto de gerações”, baseado num sistema de repartição 

simples, no qual todo mês havia arrecadação e, a partir desta, eram feitos os pagamentos. 

Havia na época uma suposição de que a arrecadação iria aumentar com o aumento da 

riqueza do país e também uma suposição de que era uma temeridade criar um grande fundo. 

Estes fatos contribuíram para a criação de um sistema de caixa. 
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O aumento da expectativa de vida da população mundial também  veio impactar nos 

fundos de pensão, colocando a previdência em crise em todo o mundo. Além disso, no Brasil, 

a Constituição de 1988 gerou mais benefícios, sem que houvesse uma preocupação com uma 

base de arrecadação. Entre esses benefícios gerados destacam-se: a renda mensal vitalícia, 

aposentadoria proporcional para a mulher aos 25 anos de contribuição e algumas vantagens 

para o trabalhador rural. Por outro lado, não houve uma preocupação com o pessoal que estava 

na economia informal e que atualmente representa cerca de 20 milhões de benefícios 

concedidos. Sendo assim, não houve uma contrapartida de recursos arrecadados que pudesse 

sustentar o modelo vigente relacionado aos fundos de pensão. 

Para Soares (2001), após a Constituição de 88, o Brasil ficou sem fazer alterações no 

que se refere aos fundos de pensão, não se posicionando em relação às pessoas que estavam 

ingressando nas organizações. Porém, percebe-se que é indispensável que haja uma política 

pública transparente no que concerne aos direitos e deveres, de forma que estes fiquem 

bastante claros. 

O Brasil, há três ou quatro décadas atrás, constituía um país jovem, com aquela 

pirâmide etária de base larga  e que ia se estreitando. Hoje, já se projeta no país uma pirâmide 

etária de população idosa, como é o caso dos países da Europa. Ainda que não tivesse havido a 

crise previdenciária por força desses fatores institucionais produzidos pela Constituição de 

1988, o sistema de repartição simples enfrentaria, no Brasil, os mesmos problemas que 

atualmente enfrenta por conta da transição demográfica.  

Além disso, houve a elevação do teto do salário-de-benefício que veio a agravar 

encargos; incrementou-se o desconto, mesmo dos que percebiam salário mínimo e das 
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empresas deficitárias, favorecendo a miséria e o desemprego. Nessa época não se cogitou em 

recuperar fundos, socorrer inválidos ou desestimular aposentadorias precoces.  

Segundo Soares (1991), um outro problema que tem prejudicado o fortalecimento dos 

fundos de pensão é que, em um país com dificuldades na formação de poupança, um setor que 

possui um patrimônio de mais de 15 bilhões de dólares, certamente, desperta a atenção e, 

conseqüentemente, recebe pressões para o direcionamento das aplicações dos recursos 

disponíveis, que acabam se transformando em compulsoriedades. Para ele, nos dias de hoje, os 

fundos de pensão já se mostram maduros, sólidos e conscientes do seu papel no 

desenvolvimento sócio-econômico brasileiro e, para crescer, reclamam maior 

desregulamentação nos investimentos. 

Segundo o ex-ministro da Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornelas (2001), 

podemos identificar, portanto, três fases distintas na Previdência Brasileira. Na primeira fase 

as contribuições eram baixas, não havia passivo nem aposentadorias a pagar, só havia 

contribuintes. Mais tarde, em uma segunda fase, ingressou-se em um período no qual se 

elevaram as contribuições para cobrir o custo das aposentadorias e, posteriormente, em outra 

etapa, em que se ia buscando ajustar os benefícios. 

De acordo com Ornelas (2001), o método de cálculo do benefício era um método 

distorcido, viciado, pois calculava o benefício da aposentadoria pelos últimos 36 meses de 

contribuição. Dessa forma,  pessoas  que tivessem tempos de contribuição diferentes, mas com 

a mesma remuneração nos últimos 36 meses de atividade, teriam o mesmo benefício. Além 

disso, o teto, que inicialmente era de 20 salários mínimos, foi reduzido para 10 e, mais tarde, 

houve a desvinculação do salário mínimo.  
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Segundo Rio Nogueira (1985, p.18), a solução para estes problemas deveria partir de 

“uma axiomática ético-securitária que substituísse a perplexidade política e se comprometesse 

apenas pelos imperativos atuariais com os superiores desígnios da previdência básica”, quais 

sejam os de contribuir para a manutenção do padrão de vida do trabalhador em níveis 

razoáveis e sem custos demasiados, no caso de perda involuntária do potencial de trabalho 

remunerado. 

Um outro problema decorrente é que, atualmente, as pessoas saem do mercado, se 

aposentam e voltam ao mesmo mercado, voltando a contribuir para a Previdência Social, mas 

sem ganhar nada por isso, porque essa contribuição não vai permitir que eles completem outra 

vez o ciclo que lhes dá direito a um nova aposentadoria. 

Segundo Ornelas (2001), pode-se dizer que, hoje, o país está entrando em uma terceira 

etapa da Previdência Social, que corresponde ao início da introdução de critérios atuariais em 

nosso regime previdenciário.  

Ornelas (2001, p.8) afirma que o novo método de cálculo traz o alongamento do 

período de contribuição para o efeito do cálculo do benefício, iniciando-se a partir de julho de 

1994, que foi o momento de implantação do Plano Real, ou seja, o início da história recente de 

estabilidade  em nosso país  e  a  “introdução  do  fator  previdenciário  que  considera  o  

tempo  de   contribuição, a  expectativa de sobrevida e  oferece um prêmio pela permanência 

em atividade”. O trabalhador também poderá definir, por conta própria, com quanto vai querer 

contribuir para a Previdência Social e que prêmio de seguro ele vai pagar para ter direito a sua 

aposentadoria. Com a introdução do fator previdenciário, as pessoas  poderão  permanecer em 

atividade e, à medida que isso acontecer, farão jus a um benefício, a um prêmio adicional 
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sobre a  sua aposentadoria. Esse novo modelo visa “acabar com o subsídio que a sociedade 

vem dando às pessoas que se aposentam precocemente e que não contribuíram para fazer jus a 

um benefício, com base no valor das suas últimas 36 remunerações, devidamente atualizadas”. 

(ORNELAS, 2001, p.8-9). 

Para Ornelas (2001), a Previdência Social foi concebida, portanto, como um modelo de 

carteira assinada. Hoje, vemos o país e o mundo passando por profundas transformações no 

mercado de trabalho, com um contingente cada vez maior de trabalhadores autônomos, de 

trabalhadores sem carteira assinada, que não estão protegidos pelo seguro social e isso é um 

fator de instabilidade social no nosso país. 

O Brasil ainda não desenvolveu uma cultura de seguro social. De acordo com Ornelas 

(2001, p.5), estima-se que cerca de “70% dos executivos brasileiros não têm plano de 

previdência privada”. Isto supõe que não é algo que atinge apenas as camadas mais pobres e 

mal informadas. Até poderíamos pensar que, não estando vinculadas à Previdência Básica, as 

pessoas estivessem contribuindo para planos abertos de Previdência, o que não é verdade. 

Ainda segundo Ornelas (2001, p.5), “mesmo as pessoas de renda mais elevada que estão no 

mercado informal  de trabalho, que hoje em dia já não é mais  sinônimo de desemprego, de 

subemprego ou de desemprego disfarçado, não estão vinculadas a nenhum sistema de 

previdência e não têm seguro social”. 

Ao lado dessas questões, nos últimos anos ocorreram muitas mudanças no que se 

refere  à legislação previdenciária, introduzindo transformações nos fundos de pensão pouco 

vistas em outros setores  econômicos e que  vão configurar um novo padrão para o sistema de 

previdência complementar. 
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Segundo Flávio Martins Rodrigues (2001), presidente do RioPrevidência, uma das 

mudanças mais significativas foi introduzida pela Lei Complementar 109/2001, que passou a 

enfatizar os planos previdenciários, a exemplo do que já ocorre em outros países onde os 

fundos se desenvolveram, ao contrário da Lei 6.435/1977, que considerava apenas as 

“entidades” previdenciárias. 

De acordo com Reis (2001, p.25), embora ainda não tenha havido a mudança 

terminológica das entidades de previdência complementar, que em vários países são chamadas 

de “administradoras  de planos”, o fato é que estas entidades são vistas pela nova legislação 

como “administradoras”, “executoras” e “operadoras” de planos de benefícios.  

Segundo Fernando Antonio Pimentel de Melo, presidente da ABRAPP (Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada), o potencial de crescimento dos 

fundos de pensão no Brasil é enorme. Para Melo (2002, p.47), “o número de empresas 

patrocinadoras chegará a cerca de 7.000 mil, contra as 2.110 atuais, e o de fundos de pensão a 

1.200. Com isso, o número de trabalhadores assistidos pela previdência complementar poderá 

passar de 2,3 milhões para 8 milhões”. Na sua opinião, até 2005, as reservas dos fundos de 

pensão deverão passar dos atuais R$154 bilhões (13% do PIB) para R$220 bilhões (20% do 

PIB).  

Para Melo (2002), os fundos de pensão brasileiros deverão ter o mesmo tratamento dos 

países desenvolvidos, onde o sistema é fomentado pelo governo, já que se constitui em um 

importante fator de justiça e estabilidade social. 

 A legislação atual está permitindo a criação de fundos de pensão para associações de 

classe e sindicatos, bem como a instituição da previdência complementar para os servidores da 
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União, Estados e Municípios, o que vai impactar, consideravelmente, o setor da Previdência 

Privada. Um outro ponto previsto é a independência dos planos, o que Reis (2001) considera 

um grande avanço, na medida que impede que eventuais problemas em um deles contamine os 

demais. Outro aspecto a ser destacado no atual cenário é a presença ativa dos fundos de 

pensão no processo de privatização das estatais. 

Em decorrência da nova legislação, os fundos ficarão submetidos a uma 

regulamentação específica bastante rigorosa, sendo acompanhada atentamente pela Secretaria 

de Previdência Complementar. Diante disso, cresce, portanto, a necessidade de uma  

profissionalização maior neste setor, uma vez que será exigido um desempenho cada vez 

melhor dessas empresas, com mais produtividade e competitividade.  

3.3.7 A Fundação Real Grandeza 

A Fundação Real Grandeza (FRG) é uma entidade fechada de previdência privada, –

também chamada de fundo de pensão –  instituída por Furnas Centrais Elétricas S.A., sendo 

considerada pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos e com autonomia 

administrativa e financeira. A empresa conta hoje com 147 funcionários do quadro próprio e 

27 funcionários cedidos de Furnas, apresentando um corpo gerencial composto por 1 

superintendente, 3 diretores e  13 gerentes. É patrocinada por Furnas Centrais Elétricas, 

empresa que lhe deu origem e, desde a cisão de Furnas em 01/05/97, pela Eletronuclear – 

Eletrobrás Termonuclear S. A. (ex Nuclen). 

A empresa possui cerca de 10.000 participantes cadastrados, que se dividem em quatro 

categorias: ativos, aposentados, vinculados contribuintes e vinculados não contribuintes. 

Também se encontram cadastrados cerca de 38.000 dependentes. 
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Criada em 05 de agosto de 1971, começou a operar efetivamente a partir de 01 de 

janeiro de 1972, com a finalidade de complementar, total ou parcialmente, as prestações a que 

o funcionário, pertencente ao quadro da Fundação como participante, teria direito a receber ou  

a legar, na qualidade de segurado do INSS. No início, visava, ainda, à concessão de serviços 

assistenciais ou benefícios a seus participantes. Hoje, em função da legislação previdenciária 

de julho de 2000, que regulamenta que os fundos de pensão patrocinados por empresa estatal 

não podem prestar qualquer benefício de natureza assistencial, os serviços assistenciais e 

benefícios passaram a ser administrados pela CAEFE (Caixa de Assistência dos Empregados 

de Furnas e  Eletronuclear). 

Os empregados do quadro da Real Grandeza são regidos por uma política própria de 

recursos humanos e não são participantes da Fundação, não tendo direito aos benefícios 

previdenciários de complementação de aposentadoria, nem a alguns benefícios assistenciais. 

No entanto, já existe um estudo junto à Secretaria da Previdência Complementar  para que os 

funcionários sejam também participantes. 

De acordo com o seu estatuto, a Real Grandeza possui um Conselho de Curadores, que 

é o órgão máximo de deliberação da empresa e conta, ainda, com um Conselho Fiscal e uma 

Diretoria Executiva. Os conselheiros são tanto representantes indicados pelas patrocinadoras, 

quanto os eleitos pelos participantes ativos e assistidos. As decisões dos conselhos são 

tomadas pela maioria dos votos. A Diretoria Executiva é formada pelo Diretor-

Superintendente, Diretor de Seguridade, Diretor Financeiro e Diretor de Administração e 

Benefícios Sociais. Um dos diretores é eleito pelos participantes e os demais são indicados 

pelas patrocinadoras para ocuparem o cargo por um período de três anos, podendo ser 

reconduzidos por mais um período. 
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A Fundação Real Grandeza adotou, desde o seu início, o modelo de benefício definido, 

mas está implantando o modelo da contribuição definida, que já foi apresentado aos 

participantes, tendo obtido um bom nível de adesão.    

Deve-se destacar o pioneirismo de seu fundador, engenheiro John Cotrim, fundador e 

ex-presidente de Furnas, líder visionário, que entendeu a criação da Fundação Real Grandeza 

como uma política de recursos humanos, que visava preservar a qualidade de vida e o poder 

aquisitivo do trabalhador aposentado. 

Segundo Luiz Soares (2001), ex-diretor da Fundação Real Grandeza, no início da 

criação do fundo havia um atendimento a um pequeno e constante número de aposentados 

(cerca de 600 participantes). A partir da primeira reforma administrativa ocorrida em Furnas, 

em 1983, começou a haver um crescimento acentuado do número de aposentadorias. Este 

número cresceu ainda mais a partir do governo Collor, chegando a cerca de 4000 participantes 

assistidos. O fato provocou um déficit atuarial enorme,  causando um impacto muito grande na 

administração do fundo, que não estava preparado para este aumento de demanda.  

Na opinião de Soares, entre as vantagens originadas pelos fundos de pensão pode-se 

destacar: para o país, cria uma poupança estável; para as empresas, é uma ferramenta de RH; e 

para os participantes, estimula-os a fazer uma poupança. 

De acordo com Soares, há, por parte do Governo, de Furnas e dos seus empregados um 

evidente interesse na existência da Fundação Real Grandeza. Para o Governo, a Fundação 

Real Grandeza interessa porque complementa o sistema de Previdência Social; promove o 

aumento da poupança interna; facilita a harmonia entre o capital e o trabalho, reduzindo 
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tensões e contribui para a paz social; contribui para a Previdência Oficial, na concessão correta 

de seus benefícios. 

Os empregados de Furnas também têm interesse na Fundação porque visam assegurar 

um padrão de vida compatível com o auferido quando em atividade, em razão de 

aposentadoria por tempo de  serviço, velhice, especial ou invalidez, de forma a garantir aos 

dependentes a complementação de pensão, em caso de morte do participante. 

Para Furnas, o interesse está  ligado ao fato de a Fundação se constituir em   

instrumento valioso de política de Recursos Humanos, através de renovação de pessoal, 

motivação obtida com a tranqüilidade presente e futura de seu quadro de pessoal,  com o 

conseqüente aumento de produtividade e melhoria nas relações trabalhistas.  

Um problema significativo ocorrido nos fundos de pensão, segundo Soares, está 

relacionado a um descolamento destes com as patrocinadoras, uma não alimentando a outra 

em termos de dados. Por exemplo, quando mudava o plano de carreira nas empresas, elas não 

informavam aos fundos. Isto ainda tem acontecido na Fundação Real Grandeza, onde talvez 

uma ação gerencial possa contribuir para minimizar esse e muitos outros problemas. 

3.3.8 Desafios exigem liderança 

A Seguridade Básica  constitui uma necessidade primária de ordem econômico-social, 

devendo ser gerida pelo Estado e sustentada pela contribuição obrigatória de todos: 

trabalhadores, empresas e também o próprio Governo. O Estado deve preservar padrões 

limitados para não sacrificar a grande massa na sustentação obrigatória dos que estão em 
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patamares mais elevados, contribuindo, desta forma, para  sua própria segurança e reforçando 

o seu interesse pela paz social. 

Diante da enorme transformação do cenário internacional, estado e sociedade devem se 

reestruturar, o que vai exigir uma efetiva política de proteção social, que tenha uma 

aplicabilidade sob a forma de investimentos  mais eficientes e mais eficazes. Esta  política 

precisa romper com o passado do assistencialismo clientelista, devendo estar calcada não 

apenas em pontos específicos e setoriais, mas fundamentalmente voltados para o 

desenvolvimento social integrado.  

Considerando o histórico da previdência social, sabe-se que a previdência privada, de 

caráter facultativo, surgiu no momento em que a empresa passou a olhar como atribuição sua a 

complementação da previdência básica em favor dos empregados. Nesse sentido, o governo 

reconhece o seu interesse relevante no plano econômico-social, justificando-se, dessa forma, 

todos os incentivos que a lei tem concedido às entidades fechadas – eminentemente 

previdenciais e sem fins lucrativos. 

Para Rio Nogueira (1981, p.69), existe um grande interesse por parte dos 

empregadores ao criar ou participar de fundos de seguridade.  

As empresas públicas ou privadas, grandes, médias ou pequenas, 
eliminam salários e  encargos sociais pelo processo natural e humano 
da aposentadoria, suprimem do orçamento as despesas de amparo 
social, renovam a massa de empregados, aumentam a produtividade 
da mão-de-obra, fixam nos quadros funcionais o elemento produtivo 
ou de treinamento oneroso e abatem do imposto de renda o que 
incidiria sobre a parte do lucro doada à Fundação para a manutenção 
do sistema. 
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 Isso tudo acontece, a custos bastante reduzidos, uma vez que os lucros das operações 

não  têm que ser repassados a terceiros. 

O que caracteriza as Fundações de Seguridade, portanto, é a sua índole supletiva em 

relação à previdência básica, permitindo, a custos reduzidos, o instrumento de imediata 

adequação da empresa ao plano governamental de previdência, ao completá-lo sem muito 

ônus, garantindo a seguridade total de seus empregados.  

A Petros, primeira fundação de seguridade social, trouxe a solução para um antigo 

anseio do trabalhador urbano: a segurança na velhice, invalidez e morte. Também  serviu de 

modelo para  a criação de fundações de seguridade de inúmeras empresas e, dentre elas, 

Furnas.  

O pioneirismo e a liderança proativa de um dos presidentes de Furnas, que se 

antecipou em relação aos problemas relativos à seguridade, com o intuito de minimizar a 

situação crítica em que se encontrava o país diante da crise previdenciária, levaram-no a 

propor a criação de sua fundação de seguridade -  a Fundação Real Grandeza .  

Uma vez que este trabalho estará inserido em um estudo maior, o qual tem a liderança  

como objeto de pesquisa, é importante que se investigue até que ponto  a liderança continua 

presente nos dias de hoje na Fundação Real Grandeza, de forma que ela possa retomar o que 

foi feito ao longo do tempo, desde a sua criação até o momento, para vencer os desafios do 

cenário atual. 

Mas o desafio que exige liderança, não parece limitar-se à situação presente. O próprio 

passado da organização já é um indício de que os desafios  serão permanentes, porque o ato  
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de criação da organização se mostra, ele próprio, como uma iniciativa aberta ao futuro, não 

apenas uma ação eventual para a solução definitiva de um problema delimitado no tempo e 

claramente definido. Sendo de conhecimento público a presença da problemática 

previdenciária, mesmo em países de Primeiro Mundo, pressupor que em um país emergente, 

como é o caso do Brasil, os desafios decorrentes possam assumir manifestações até inusitadas 

diante de uma conjuntura econômica adversa e de mudanças no grau de concentração da 

população beneficiária, é uma posição realista.  

Diante desse cenário, os fundos de pensão estão começando a despertar para a 

necessidade de maior profissionalização dos seus quadros, pois a gestão de um fundo é 

bastante complexa, sendo necessária a adoção de práticas de gestão cada vez mais modernas e 

eficazes e isto requer gestores comprometidos com os objetivos do negócio e com perfil 

empreendedor .  

Conseqüentemente, recorrer-se à liderança, além de ser necessário à administração de 

um problema peculiar devido as suas permanentes possibilidades de transformação, é ir ao 

encontro da tradição da organização em estudo, é reconhecer o seu pioneirismo. 

Neste trabalho de investigação, são enfocados estilos e fundamentos de liderança, de 

acordo com o que a literatura atual considera fundamental para enfrentar a problemática 

organizacional de atualidade, a fim de favorecer uma leitura crítica da organização enfocada 

no estudo de caso, porém, sem jamais ignorar as implicações sociais do problema que motivou 

a sua criação, a dinâmica do mesmo, os impactos da conjuntura econômica e política sobre a 

questão previdenciária, as emoções e reações que a circundam, quando a liderança passa a 

emergir como uma necessidade vital. Por essas razões, o estudo se propõe a identificar as 
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lideranças organizacionais existentes e a destacar as características e sentido que poderão 

contribuir para enfrentar os desafios relativos à gestão organizacional, diante das mudanças 

ocorridas  no contexto nacional no que diz respeito à Previdência Social. 

4. Pesquisa de campo: o caso da Fundação Real Grandeza 
 
 
4.1 Elaboração da pesquisa 
 
 

Este capítulo vai procurar descrever a forma pela qual foi realizada a pesquisa de 

campo, de modo a  confirmar os pressupostos relacionados à contribuição da liderança para o 

processo de transformação da organização estudada. 

O desenvolvimento da pesquisa de campo foi feito de acordo com as seguintes etapas: 
 
 

• elaboração das perguntas selecionadas para as entrevistas semi-estruturadas com os 

gerentes e diretores; 

• redação das cartas de encaminhamento dos questionários e do roteiro de entrevistas; 

• elaboração do questionário aplicado ao nível operacional; 

• realização das entrevistas; 

• distribuição e recepção dos questionários; 

• planejamento e realização do workshop realizado com diretor e gerentes; 

• tabulação, análise e interpretação dos dados coletados. 

Em função do aspecto indutivo que caracteriza os estudos qualitativos, as etapas de 

coleta, análise e interpretação dos dados não seguem uma seqüência rígida, uma vez que, 

muitas vezes, a análise e interpretação dos dados ocorrem de forma interativa durante a coleta.   
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4.2 Perguntas selecionadas  como roteiro para as entrevistas  
 

Foi elaborado um roteiro de perguntas a serem investigadas com os gerentes, composto 

de onze questões (ANEXO I). Este roteiro foi enviado previamente aos entrevistados, 

acompanhado de uma carta de apresentação sobre a finalidade do estudo.   

Procurou-se apreender durante as entrevistas a percepção e os sentimentos dos 

entrevistados, buscando uma compreensão do significado atribuído por eles às situações, fatos, 

processos ou pessoas que constituem o seu cotidiano na empresa. 

Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, em que, apesar de haver um roteiro 

específico, procurou-se deixar que o entrevistado respondesse de forma bem livre e usando 

seus próprios termos. Não houve também uma preocupação em seguir a seqüência do roteiro 

de uma maneira rígida, buscando-se aproveitar o que o entrevistado respondia em determinada 

questão para relacionar à pergunta que viria em outro momento, mas que foi antecipada em 

função da correlação de algo comentado pelo sujeito. Desta maneira, o roteiro da entrevista 

serviu mais como um referencial para o próprio pesquisador organizar suas idéias do que um 

roteiro que devesse ser seguido à risca. 

Deve-se ressaltar o grau de colaboração dispensada pelos gerentes durante as 

entrevistas, mostrando bastante disponibilidade para participar da pesquisa, apesar de estarem 

vivendo um momento de acúmulo de trabalho, devido à implantação do projeto de migração 

dos novos planos de aposentadoria que envolveu toda a empresa. Este projeto, por atingir 

muitos funcionários de todas as áreas e demandar a presença das lideranças, propiciou um 

clima positivo, que esteve presente durante todos os momentos da pesquisa. 
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Com exceção de uma diretoria, onde só foi envolvido um gerente, todos os outros 

participaram das entrevistas, diretamente, ou, no caso de impossibilidade de presença, através 

de seus substitutos. Além disso, tiveram participação nesta etapa da pesquisa dois assessores 

de diretoria.  

4.3  Os questionários 

O questionário foi introduzido por uma carta de apresentação aos funcionários, sendo 

destinado aos que não exercem cargo gerencial e que foram escolhidos através de indicação  

dos seus respectivos gerentes, abrangendo um total de quinze (15) respondentes. 

Na elaboração desse instrumento foram observadas as seguintes etapas: 

• seleção dos tópicos que estão mais relacionados ao tema do estudo, organizados 

em dez questões, sendo algumas mais objetivas e outras de caráter mais 

subjetivo;  

• elaboração do instrumento e da carta de apresentação (ANEXO 2); 

• distribuição dos questionários feita pessoalmente pela pesquisadora a cada 

funcionário, sendo precedida por uma breve explicação sobre os objetivos, tema 

e principais tópicos da pesquisa; 

• recepção dos questionários, ficando seu recebimento centralizado na Gerência 

de Valorização do Ser Humano (GSH); 

• tabulação e interpretação dos resultados, sendo destacados os dados recorrentes 

e as informações relevantes.  
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Foram entregues 17 questionários, sendo que, deste total, 15 foram devolvidos, 

denotando um interesse dos funcionários em participar da pesquisa, o que foi expresso 

verbalmente, inclusive, em contato direto com a pesquisadora. 

4.4  Workshop  com diretor e gerentes da Diretoria de Administração 

O workshop foi realizado no dia 09/09/2002, com a duração de uma hora e quinze 

minutos, sendo desenvolvido com 3 gerentes, 2 gerentes-substitutos e o diretor da área de 

administração, visando complementar os dados levantados nas entrevistas e questionários e 

idealizado para otimizar o tempo das pessoas que se reuniram a fim de discutir temas 

relevantes à função gerencial. Na primeira parte do workshop, cujo roteiro encontra-se no 

ANEXO 3, procurou-se levantar as percepções dos participantes sobre a cultura da empresa no 

contexto atual e futuro, bem como a contribuição da liderança para o processo de 

transformação da empresa,  conforme o exercício constante do ANEXO 4 e que teve um 

suporte  dos conceitos-chave de cultura e liderança (ANEXO 5). Na segunda parte, os 

participantes foram solicitados a refletir sobre a liderança exercida na empresa em diferentes 

momentos (passado, presente e futuro), de acordo com as frases sugeridas no ANEXO 6. 

4.5  Resultados das entrevistas com os gerentes 

Todos os entrevistados permitiram que as entrevistas fossem gravadas e se mostraram 

muito interessados em contribuir para a pesquisa. 

Muitos gerentes não souberam responder à primeira questão da entrevista, que estava 

ligada à possível influência do fundador na modelação da cultura da empresa. A alegação foi a 

de não estarem na FRG no momento da sua criação. Os que responderam sobre esta questão 
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foram os funcionários mais antigos, como pode ser constatado através da síntese de alguns 

relatos feitos: “O fundador  contribuiu para a formação da cultura da FRG e sua influência foi 

total na modelação desta cultura”.  

A maior parte dos entrevistados não soube apontar as características do fundador da 

empresa, alguns desconhecendo, inclusive, a própria origem e história da empresa. Contudo, 

os que tinham conhecimento sobre o fundador apontaram as características mais marcantes na 

sua personalidade:  

Pessoa carismática, com personalidade forte e autoritária, com 
liderança marcante, empreendedor, cuidadoso, detalhista, zelava pelo 
que fazia, centralizador, com visão de futuro, preocupado com o 
crescimento da empresa através do crescimento do potencial humano, 
inovador, pioneiro, idealista, pessoa que encarava o desafio e que 
estava preocupado em reter os talentos e com a qualidade de vida das 
pessoas. 
 
Pessoa séria, correta, honesta, com princípios rígidos e que tinha a 
empresa no coração; tinha liderança presente e marcante, comandava 
com autoritarismo, mas tudo o que realizava era com muito amor e 
carinho. 

Uma das gerentes entrevistadas e que está há bastante tempo na FRG esclarece alguns 

fatos referentes aos fundadores da empresa, conforme relato a seguir: 

Foram considerados fundadores da Real Grandeza todos aqueles que 
estavam em Furnas em 31/12/1970, sendo confirmados em outubro de 
1971, destacando-se, deste grupo, John Reginald Cotrim, presidente 
da empresa na época.  

 

De uma maneira geral, a empresa foi percebida pelos gerentes com características 

muito semelhantes às da sua patrocinadora, apresentando, portanto, uma cultura que se 

assemelha à de uma empresa estatal.  
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Em relação aos motivos e interesses que levaram o fundador à decisão de criar a FRG e 

como ela foi originada (questão 3), a maior parte dos gerentes destacou a existência de uma 

preocupação com o bem-estar dos funcionários, que pode ser constatada nos seguintes relatos: 

O objetivo da criação da FRG estava ligado a oferecer o mesmo 
padrão de vida dos funcionários ativos para os aposentados, servindo 
como uma complementação da aposentadoria, além de oferecer 
benefícios e assistência social. 
 
O objetivo da criação estava ligado ao bem-estar social das pessoas 
que prestassem serviço regular e efetivo a Furnas. Nesse sentido, a 
FRG pode ser considerada como uma extensão da política de recursos 
humanos de Furnas. 
 
A criação da FRG mostrou uma significativa preocupação de seus 
idealizadores com o futuro dos empregados de Furnas, tendo 
influenciado fortemente no sentido de fomentar uma cultura 
previdenciária, até então, inexistente. 
 
A existência de uma carta do Cotrim deu partida para a criação da 
FRG. Nesta carta, a intenção da criação da FRG era a de que o 
participante ficasse como se na ativa estivesse. 
 
O nascimento da FRG se deu na patrocinadora, estando, inclusive, 
localizada fisicamente dentro de Furnas. Era quase como um 
departamento de Furnas. Só mais tarde é que adquiriram prédio 
próprio. 
 
Na época da criação da FRG, as estatais já estavam criando seus 
fundos, tendo este fato influenciado, portanto, na  criação da 
Fundação Real Grandeza. 
 
 

No entanto, algumas pessoas discordaram que houvesse um interesse humanitário, 

percebendo na criação da empresa outras motivações, como o relato que se segue: “Vejo mais 

o aspecto político do que o humanitário na criação da FRG”.  

Quanto à relação das pressões que a empresa vem sofrendo hoje com as do passado, foi 

feito o seguinte comentário:  
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A situação, hoje, em relação à Previdência está igual ou pior do que 
na época da sua criação, pois existe o déficit do INSS, uma 
perspectiva maior de vida para as pessoas, sendo que os fundos 
tinham uma expectativa menor, o quadro dos que contribuem é menor 
do que o número de aposentados, quando antes a situação era inversa. 
A criação dos novos planos veio para enfrentar esta situação, com a 
carteira de investimentos do plano de contribuição definida. Não é a 
melhor solução para cada um, mas é a solução para o problema. 
 

 Em função dos relatos dos gerentes durante as entrevistas pôde-se perceber que existe 

um pouco de desconhecimento por parte de vários deles quanto à origem da empresa, sua 

história e seus fundadores. Este fato foi comentado por um dos gerentes, no sentido de que 

isso possa ser resgatado: “Acho importante que se tenha um histórico da FRG, pois isso não 

existe hoje”. 

Quanto às pressões mais atuais para a transformação da empresa (questão 4), foram 

destacados os seguintes relatos: 

As pressões que a empresa vem sofrendo são oriundas de diferentes 
aspectos:das patrocinadoras, no que tange a um controle de custo 
maior e de uma mudança do plano de benefício definido para o de 
contribuição definida, em função do déficit; do governo,em função de 
estar havendo uma  fiscalização maior e em função da  legislação 
atual não permitir que os fundos das estatais possam prestar 
benefícios assistenciais, só saúde e previdência; pressão do mercado, 
já existindo uma preocupação da empresa em ser mais  competitiva 
em relação aos outros fundos, sendo que, para isso, vem realizando 
constantes pesquisas de mercado e, por último, pressão do 
cliente,envolvendo uma preocupação em oferecer preços melhores a 
eles (antes a empresa só estava voltada para ela mesma, agora o foco 
está no cliente). 
  
A FRG procura dar um diferencial em relação aos outros planos de 
Previdência, no sentido de resgatar sua missão original, que não seja 
só a complementação da aposentadoria, mas  também a manutenção 
do padrão de vida e dos benefícios. Para isso, foi criada há pouco 
mais de um ano a CAEFE (Caixa de Assistência dos Empregados de 
Furnas e Eletronuclear), como uma alternativa para continuar 
prestando benefícios e assistência social. 
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Os bancos começaram a se interessar pelos fundos de pensão e 
pressionaram o governo para que mudasse as regras dos fundos, de 
forma que pudessem entrar no mercado, tornando os fundos não tão 
competitivos.  
 
Uma pressão atual refere-se ao projeto de migração para os novos 
planos de aposentadoria, que se faz necessário para que haja 
equilíbrio atuarial e diminuição no déficit dos fundos.  
 
Atualmente, a Previdência está em foco, crescendo, desta forma, a 
importância dos fundos de pensão e de sua missão na sociedade. É 
necessária uma informatização maior e modernização dos sistemas e 
muita mudança na empresa para enfrentar o novo cenário. Os 
controles por parte do governo também aumentaram, pressionando 
para que haja uma mudança na forma de administrar os fundos. 
 
Existe uma pressão por qualidade no atendimento e de produto, além 
de uma exigência do mercado por uma profissionalização maior e de 
uma pressão pela privatização. Se a diretoria não enfatizar as 
mudanças, as pessoas tendem a se acomodar, mas há muitas que 
querem as mudanças. 
 

Percebe-se destes relatos que as pressões são inúmeras, sendo necessária uma grande 

transformação para que a empresa possa estar mais alinhada ao novo cenário dos fundos de 

pensão, em que é grande a pressão por maior competitividade e profissionalismo. 

No que se refere às manifestações de liderança que poderão contribuir para orientar a 

empresa em direção a sua missão (questão 5) foram apontadas pelos gerentes algumas ações, 

sendo que umas já estão começando a acontecer na empresa e outras precisam ser 

desenvolvidas: 

Investir em novos conhecimentos; desenvolver a imaginação para 
criar o futuro e buscar o novo; sintonizar-se com as diversas áreas do 
ambiente globalizado, entendendo tendências em legislação, 
tecnologia, estilo de vida, estilo de trabalho etc.; rever paradigmas já 
internalizados como verdades únicas; preservar-se da acomodação do 
sucesso, pois, diante das constantes mudanças, nenhum sucesso é 
eterno; exercitar a habilidade e competência em buscar e perceber as 
restrições, limitações e vulnerabilidades – pontos fracos – do 
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processo, do produto, do ambiente e do mercado; exercer sempre o 
papel de aprendiz, daquele que tudo busca, estuda, analisa e reflete. 
 
A elaboração do plano estratégico em 2001 já deu uma orientação 
para o futuro da empresa no que se refere a sua visão, valores e 
missão. Todos os gerentes ficaram reunidos para se chegar a uma 
visão para 2007. 
 
A diretoria atual é mais participativa e procura se integrar com os 
funcionários e com os participantes. Existem reuniões periódicas do 
diretor com os gerentes e isto está promovendo uma integração maior 
entre as áreas e entre os gerentes, provocando um maior 
comprometimento dos funcionários. Outra manifestação que ocorreu 
recentemente foram as palestras sobre os novos planos de previdência, 
que foi um trabalho pioneiro, no sentido de promover a integração, 
tendo a metodologia funcionado bem. Além disso, pode-se citar a 
melhoria da comunicação, a transparência nas ações, a transmissão 
daquilo que se aprende e a criação de coordenadores de área nas 
equipes como manifestações de liderança que podem contribuir para o 
processo de transformação da empresa. 
 

 Foram destacados alguns pontos considerados importantes para serem melhorados na 

empresa, necessitando de aperfeiçoamento contínuo, conforme o relato dos gerentes: 

Ainda se precisa trabalhar o corpo gerencial, pois existe pouca 
integração entre as gerências, falta compartilhar mais as vitórias e 
ainda existe a cultura de “apagar incêndios”. O momento é de 
aprender, de se ter uma visão de futuro, encarando de forma positiva 
os desafios.  
 
A liderança tem que ser no sentido da educação, cabendo aos 
diretores também atuarem como educadores e orientadores no sentido 
de despertar os funcionários para uma nova realidade. 
 
As características gerenciais do fundador se perderam ao longo do 
tempo, sendo necessário resgatá-las para que as lideranças possam 
melhor orientar as pessoas. 
 
É necessário um ambiente mais profissional e, apesar de o 
planejamento já existir, pode ser melhorado. 
 
A FRG carece de parceiros e deveria estar mais próxima das 
Associações e Sindicatos. 
 
A empresa vem se dedicando pouco à questão da liderança. 
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Em algumas diretorias as reuniões são freqüentes, em outras, não. 
Algumas reuniões são feitas de maneira muito informal. As reuniões 
deveriam ser mais sistematizadas, organizadas e ter como objetivo o 
comprometimento com a empresa, assim como deveria haver uma  
definição dos indicadores de desempenho da área e instrumentos de 
gestão para amarrar tudo isso. 
 
O importante para a liderança é motivar pessoas e correr riscos, o 
que falta ser desenvolvido pelos gerentes. Alguns gerentes ainda estão 
distantes dos seus subordinados. 
 
Acho que a diretoria gostaria que os gerentes liderassem mais e 
fossem proativos, mas nem todos agem e pensam assim. Existe uma 
falta de continuidade dos trabalhos, o que pôde ser evidenciado no 
planejamento estratégico. 
 

No que se refere à percepção dos diretores e gerentes sobre a importância da liderança 

na empresa (questão 6), todos foram unânimes em reconhecer que já existe uma 

conscientização neste sentido, não só no momento atual, mas também de forma perene. No 

entanto, para alguns, ainda não existe uma liderança efetiva, apesar de considerarem que já 

estão existindo algumas manifestações de liderança mais participativa.  

Nessa questão, também foram identificadas as seguintes percepções sobre o papel da 

liderança na formação das equipes: 

Minha percepção sobre o papel da liderança na formação, 
desenvolvimento e avaliação das equipes demonstra que o caminho a 
ser percorrido deve passar pelos seguintes aspectos: ter perfeita 
comunicação, incluindo o saber ouvir, o refinamento do diálogo e a 
compreensão do não-verbal – gestos, expressões, posturas; ter 
sensibilidade e intuição; demonstrar confiança e humildade; conhecer 
o pensamento dos seus liderados com profundidade; incentivar o 
improviso e demonstrar ousadia; estimular a motivação e incentivar o 
relacionamento com as pessoas; facilitar o trabalho de equipe, 
promovendo o aprendizado, a assimilação, a parceria, a criatividade, 
a integração, a tolerância, a alegria e o respeito; ter conhecimento de 
que a verdadeira sabedoria está no todo e não no indivíduo.  
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Acho importante na minha ação gerencial ser transparente, realizar 
reuniões quinzenais com os supervisores e reuniões rápidas com todo 
o grupo. Procuro dar autonomia para os supervisores reunirem o 
grupo e, hoje, faço mais reuniões com os supervisores do que com 
toda a equipe. 

 

Quanto às medidas que a empresa vem tomando no sentido de promover uma liderança 

transformadora (questão 7), podem ser destacadas as seguintes: 

A empresa procurou definir o perfil gerencial e realizar a avaliação 
do potencial dos gerentes, mas os resultados ainda não foram 
divulgados. No momento, o Desenvolvimento Gerencial está parado, 
mas será ativado a partir do perfil gerencial e das necessidades 
detectadas na avaliação do potencial. 
 
A empresa investe fortemente no treinamento gerencial, seja por 
intermédio de consultores especializados, seja através da participação 
em cursos, seminários, cursos de pós-graduação, propiciando, assim, 
a disseminação das informações que acabam auxiliando na 
transformação da organização. 
 
O novo sistema de avaliação do desempenho deverá ser implantado 
em novembro de 2002. Nele, o gerente vai trabalhar e negociar as 
expectativas dele em relação aos seus funcionários, através da 
comunicação do padrão de desempenho e dos critérios de avaliação e 
depois vai orientar o funcionário naquilo que precisa desenvolver. 
Deverá acontecer também um treinamento para os avaliadores. Ainda 
não vão trabalhar com um modelo de gestão de desempenho por 
competências. A avaliação ainda é usada como instrumento de 
progressão, o que não deveria acontecer. Deveria premiar o 
desempenho daqueles que merecem. Há uma proposta da GSH para se 
realizar a avaliação 360º e um projeto de se realizar uma pesquisa de 
clima. 
 
Hoje existem algumas consultorias externas atuando na empresa, 
procurando apoiar o processo de transformação pelo qual está 
passando. 
 

No entanto, um dos entrevistados disse não perceber nenhum trabalho para 

desenvolver uma liderança transformadora na empresa. Para outros, existem algumas medidas 
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neste sentido, mas é  necessário intensificar e empreender várias ações, conforme a síntese dos 

relatos a seguir: 

Já houve alguns treinamentos gerenciais, mas há necessidade de mais, 
pois nem sempre os ensinamentos são aplicados na prática gerencial. 
Falta continuidade de treinamento e um acompanhamento. O 
acompanhamento em relação ao gerenciamento de custos também não 
existe. Os gerentes deveriam se preocupar com o planejamento e com 
o acompanhamento do planejamento. 
 
Quanto ao treinamento, ele é importante, pois é um momento de 
reflexão e integração, mas acho que hoje ele está um pouco parado. 
Acho que a avaliação de desempenho é bastante importante para a 
empresa, apesar de observar que nem todas as áreas percebem a sua 
importância. A avaliação que é feita hoje é só do gerente em relação 
aos seus subordinados. Os gerentes são avaliados apenas 
informalmente pelo diretor. Acho que deveria haver uma avaliação 
formal dos gerentes pelo diretor. Hoje, eu avalio meus funcionários e 
também procuro estimular na equipe que todos avaliem seus colegas, 
mas a prática de feedback no grupo foi difícil no seu início. Alguns 
gerentes já estão pedindo para serem avaliados, informalmente, pelos 
seus funcionários. 
 
O plano de metas da GSH envolve: ativação do desenvolvimento 
gerencial, realização de reuniões gerenciais mensais, definição de 
metas, diretrizes e estratégias  de treinamento, maior unidade dos 
estilos de liderança, avaliação de desempenho dos gerentes, ampliação 
do foco de abrangência da GSH. 
 
É importante que se criem ferramentas de gestão, onde 
trimestralmente, os gerentes irão traçar suas metas, seus planos de 
ação, para poder haver um acompanhamento. 
 
A integração entre as diretorias pode melhorar. 
 

No que diz respeito à existência de algum impacto sobre as lideranças em função do 

constante rodízio na diretoria (questão 8), as opiniões foram bem diferenciadas, conforme se 

pode visualizar no Quadro 9 a seguir,  onde  as opiniões são apresentadas em função daqueles 

que concordam com a existência de um impacto negativo e dos que acham que o rodízio não é 

um fator impactante sobre as lideranças:  
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Quadro 9 – Quadro comparativo do impacto provocado pelo rodízio na diretoria da 

FRG 

 Rodízio na diretoria impacta          Rodízio na diretoria não impacta  

 
Não considero o rodízio como um aspecto 
positivo, pois os diretores, ao término de 
seu segundo mandato, detêm pleno 
conhecimento das atividades nas suas 
respectivas áreas e são impedidos de 
exercerem suas funções, gerando, assim, 
um impacto negativo na organização e 
uma insegurança nos gerentes, devido à 
quebra da continuidade. 
 
O rodízio dos diretores impacta nos 
gerentes, prejudicando as iniciativas de 
liderança e  podendo gerar uma certa 
acomodação. 
 
Se amanhã a direção sair, em função do 
rodízio, sem que tenha ocorrido a 
sedimentação de uma nova cultura, isto 
pode contribuir para desacelerar o 
processo de mudança, pois ainda há uma 
dependência da cúpula. O corpo gerencial 
ainda não exerce uma autonomia, talvez, 
em função da cultura paternalista da 
empresa. A partir do momento em que a 
nova cultura ficar mais sedimentada, não 
será tão importante quem esteja na 
cúpula. 

 
O problema não está no rodízio, está no 
cunho político. Os gerentes é que tocam a 
empresa, mas eles estão muito focados na 
operação e não na gestão de pessoas, em 
função da própria cultura organizacional. 
Hoje tudo é urgente na empresa e o que se 
observa é que os gerentes são muito 
reativos e pouco proativos. É necessário 
um trabalho com o corpo gerencial e que 
esses gerentes fossem avaliados pelos seus 
diretores. 

 

Fonte própria 

Na opinião de alguns gerentes já se pode perceber um novo perfil gerencial, com  

características que evidenciam uma cultura de equipe (questão 9) em algumas diretorias,  

conforme os seguintes relatos: 

Um novo perfil gerencial já está começando a existir, sendo reflexo do 
estilo mais participativo da diretoria atual, em contraste com o estilo 
mais centralizador dos diretores anteriores. Podem ser observadas as 
seguintes características que evidenciam uma preocupação com uma 
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cultura de equipe: bom relacionamento interpessoal entre os gerentes, 
a busca pelo acertar em conjunto, a colaboração mútua, o respeito, o 
propósito de se adequar às mudanças e à melhoria da comunicação. 
 
Os problemas são falados e compartilhados com a equipe, o gerente 
procura valorizar os sucessos, dividir os fracassos, ter mais 
transparência, incentivar a participação da equipe e dar mais espaço 
para as pessoas se colocarem . 
 
Hoje, como gerente, procuro assumir um estilo mais participativo, ter 
mais diálogo com os funcionários, conversar mais com eles, ter mais 
transparência e envolver mais o grupo nas decisões. 

 

No entanto, para alguns gerentes, essa preocupação com a formação de uma cultura de 

equipe ainda é muito inconsistente e não está totalmente difundida na empresa, conforme fica 

evidenciado no relato que se segue: 

Poucos gerentes se preocupam com a cultura de equipe porque 
existem poucos líderes, no máximo dois ou três. O que tem é muito 
chefe e, às vezes, nem gerente tem.  
 

Quanto ao impacto exercido pelos estilos de liderança assumidos pelos gerentes sobre 

a equipe (questão 10), todos foram unânimes em afirmar que o estilo gerencial impacta 

fortemente o grupo de colaboradores através da liderança pelo exemplo, uma vez que o 

funcionário copia o modelo. Entretanto, pode-se  verificar na empresa, segundo a opinião de 

muitos gerentes, a coexistência de vários estilos de liderança, desde estilos autoritários, 

paternalistas e laissez-faire, até  estilos mais participativos. O impacto que estes estilos geram 

na equipe pode ser ilustrado através dos seguintes relatos: 

 A mudança para um estilo de liderança mais participativo gera uma 
certa desconfiança, pois antes o perfil gerencial era mais autoritário, 
mas as pessoas estão se adaptando. O gerente tem um papel 
importante em relação a sua equipe, no sentido de compartilhar mais 
com o grupo, dar mais liberdade para as pessoas se colocarem e até 
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para que se possa errar e aprender com o erro. O estilo participativo 
gera mais motivação e maior comprometimento das pessoas. 
 
No que se refere a minha área, onde o estilo de liderança é 
participativo, ele exerce sobre a equipe os seguintes impactos: 
parceria, união, companheirismo, prazer, bom-humor, participação, 
motivação, reconhecimento, capacidade de tomar decisões, respeito, 
fidelidade, tolerância e objetividade. 
 
Ainda existem “feudos” dentro de algumas equipes, em função de 
estilos de liderança do passado, mais paternalistas ou autoritários. 
 
Antes das reuniões do diretor de administração com os gerentes havia 
mais fofoca, agora, com a aproximação do diretor, houve mudança no 
comportamento dos gerentes. Os gerentes estão, aos poucos, se 
ajustando ao estilo do diretor, através da liderança pelo exemplo. 

 

No que diz respeito à existência de alguma semelhança entre os estilos de liderança da 

FRG e os de Furnas (questão 11), houve concordâncias e discordâncias neste sentido, que 

podem ser melhor visualizadas nos relatos  apresentados no Quadro 10: 

Quadro 10 – Concordâncias e discordâncias sobre semelhanças de estilos de liderança 

           CONCORDÂNCIAS                   DISCORDÂNCIAS 

 
Acho que os estilos de liderança de 
Furnas têm influência na FRG, só que, 
como a Fundação é menor e sua 
estrutura é bem enxuta (diretoria, 
corpo gerencial e corpo funcional), 
fica mais fácil de as mudanças 
acontecerem.  
 
A cultura de Furnas é semelhante à da 
FRG, com características de 
paternalismo e com dificuldade de a 
liderança ser exercida por questões 
políticas. Hoje, o estilo gerencial 
ainda está voltado para os erros, 

 
Pelo fato de Furnas ser mais 
departamentalizada e hierarquizada, 
acredito que os estilos de liderança na 
FRG não guardam qualquer 
semelhança com os de Furnas. 
 
 
 
Os novos gerentes que assumiram têm 
um estilo de gestão do mercado, são 
mais participativos, preocupados com 
qualidade, resultados e eficiência. A 
liderança de alguns já está 
influenciando no estilo de gestão dos 
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devendo-se valorizar mais os acertos.   
 
 
Os estilos de liderança encontrados na 
FRG são os mesmos dos de Furnas, 
porque os gerentes  que vieram para a 
Fundação foram cedidos pela 
patrocinadora.  
 
Há semelhança entre os estilos 
gerenciais, observando-se as seguintes 
características: responsabilidade 
centralizada no gerente, pouca 
participação, falta de planejamento, 
gerentes mais envolvidos com as 
rotinas e com o operacional. 

outros. 

 

 

Fonte própria 

Com a finalidade de se obter uma compreensão melhor sobre as correlações das 

respostas dadas durante as entrevistas com o referencial teórico apresentado, foi organizado o 

Quadro  11 a seguir: 

Quadro 11 – Correlação das respostas das entrevistas com o referencial teórico  

               AUTOR         CONCEITO             RELATOS 

 

          Ferguson 

 
Liderança com capacidade de 
exercer uma gestão 
participativa, capaz de liberar 
o potencial criativo da equipe. 
 

 
Um novo perfil gerencial já 
está começando a existir, 
sendo reflexo do estilo mais 
participativo da diretoria 
atual, em contraste com o 
estilo mais centralizador dos 
diretores anteriores. 

 

      Kouzes e Posner 

 
Os líderes precisam ser 
competentes nas relações 
interpessoais e precisam se 
esforçar em melhorar seu 
próprio entendimento dos 
outros, mobilizando as 
energias das pessoas em 

 
O papel da liderança na 
formação das equipes está 
voltado para os seguintes 
aspectos: ter perfeita 
comunicação, incluindo o 
saber ouvir, o refinamento do 
diálogo e a compreensão do 
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direção a propósitos mais 
elevados. 
 
 
 
 

não-verbal – gestos, 
expressões, posturas; ter 
sensibilidade e intuição; 
demonstrar confiança e 
humildade; conhecer o 
pensamento dos seus 
liderados com profundidade; 
incentivar o improviso e 
demonstrar ousadia; 
estimular a motivação e 
incentivar o relacionamento 
com as pessoas; facilitar o 
trabalho de equipe, 
promovendo o aprendizado, a 
assimilação, a parceria.  

 

 

            Nanus 

              

            Kotter 

            Covey 

 
 
O líder estabelece uma visão 
de futuro, prevendo os 
acontecimentos no ambiente 
externo. 
 
As empresas terão que ser 
capazes de criar líderes, 
pessoas capazes de criar e 
transmitir visões e estratégias. 

Uma das funções do líder é 
ter visão de futuro e uma 
missão instigante. 

 
 
 
A elaboração do plano 
estratégico em 2001 já deu 
uma orientação para o futuro 
da empresa no que se refere a 
sua visão, valores e missão. 
Todos os gerentes ficaram 
reunidos para se chegar a 
uma visão para 2007. 
 

 

Fonte própria 

4.6  Resultados dos questionários 

Os questionários foram respondidos por quinze (15) funcionários das seguintes áreas: 

Gerência de Valorização do Ser Humano – GSH (2), Gerência de Benefícios Sociais – GBS 

(2), Gerência de Administração e Serviços – GAS (3), Gerência de Atendimento ao 

Participante – GAP (1),  Gerência de Teleinformática – GTI (2), Gerência de Contabilidade – 

GCB (2), Assessoria de Comunicação – ACM (2) e Assessoria Jurídica – AJR (1). 
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A maior parte dos respondentes (80%) não tinham informação sobre o fundador da 

empresa (questão 1). Os que tinham mais conhecimento sobre ele indicaram as seguintes 

características como as mais marcantes na sua personalidade: conservador, paternalista, 

futurista, inovador, visionário, idealizador, realista, persistente e preocupado com a 

coletividade. 

As seis características indicadas como mais fortemente presentes na cultura da empresa 

foram (questão 2): paternalismo (73,33%), ênfase na burocracia (73,33%), ações de 

planejamento isoladas (66,66%), conservadorismo (46,66%),  resistência à mudança (46,66%) 

e clima agradável e amistoso (46,66%). 

Entre os comentários feitos em relação a este item do questionário, podem-se destacar 

os seguintes relatos: 

O planejamento na Real Grandeza sempre ocorre de forma dispersiva, 
acarretando alterações ao longo do processo e perda de tempo. 
Quando as atividades são bem planejadas e estudadas, como o 
processo de migração dos novos planos, os processos fluem 
facilmente, com grande engajamento dos funcionários. 
 
A empresa ainda guarda muitas características de sua instituidora, 
que é uma estatal. Nos últimos anos, a diretoria vem envidando 
esforços para mudar a cultura da empresa. 
 
Falta interação entre as áreas, havendo, às vezes, competição não 
saudável entre elas. A integração ocorre sob a forma de tarefas ou 
projetos criados por ou com a insistência dos superiores. A burocracia 
é muito grande e a flexibilidade das normas é baseada em formas 
diferentes de interpretá-las. 
 
O relacionamento apresentado nas gerências e entre elas e que acaba 
por resultar no produto/trabalho final da FRG é o principal motivador 
do quadro funcional, pois o ótimo nível de diálogo dentro e entre as 
áreas é a maior matéria-prima da empresa. Por outro lado, a 
burocracia, a dependência de uma autonomia mais acentuada e, 
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principalmente, o paternalismo sempre impediram o crescimento de 
seus profissionais e da FRG. 
 
A empresa vem passando por um processo evolutivo. Embora exista 
uma tendência participativa, podemos detectar muitas características 
de uma empresa paternalista. 
 
Com as constantes mudanças, pudemos observar que nossos 
empregados têm flexibilidade para aceitá-las. Existe dentro da 
empresa uma preocupação muito grande com a hierarquia das 
pessoas, atrapalhando um pouco o andamento dos processos. Há no 
pessoal uma motivação com a intenção de ajudar a empresa.   
 

Percebe-se, com isto, que a empresa ainda está muito influenciada pela cultura da sua 

patrocinadora, que é uma empresa estatal, mas que procura se adequar aos novos cenários de 

mudança, passando, no momento, por uma fase de transição. Por um lado, ainda guarda 

aspectos mais conservadores, mas por outro, procura se flexibilizar, buscando maneiras mais 

participativas de gerenciar, que levem ao aperfeiçoamento do nível de diálogo e a ter mais 

foco nos clientes.       

Se, por um lado, houve uma percepção de alguns respondentes de que existe um bom 

relacionamento entre as gerências da FRG, por outro, constata-se que  algumas pessoas 

percebem que há uma falta de integração entre as áreas ou que ela só ocorre sob a forma de 

projetos criados com a insistência dos superiores. 

No entanto, foi destacado por alguns respondentes (40%) que existe um bom nível de 

comprometimento e responsabilidade por parte da maioria do quadro funcional com a 

execução das tarefas, havendo motivação do pessoal para ajudar a empresa. 

No que tange aos estilos de liderança predominantes no corpo gerencial (questão 3), 

foi percebido que ainda convivem na empresa estilos paternalistas (26,67%), ao lado de 

estilos mais participativos (53,33%). No entanto, existem ainda outros estilos, pois um 
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respondente (6,67%) percebeu o estilo autoritário como predominante na FRG e 26,67% 

perceberam a existência do estilo laissez-faire, conforme os relatos a seguir: 

Por estar em um processo de transição, é possível detectar estilos 
diferentes de liderança. 
 
Existe uma benevolência quase irresponsável e, por vezes, 
inconseqüente. 
 
Pela própria cultura da instituidora, o corpo gerencial da FRG 
protege seus empregados em todas as ocasiões. 
 
Não há mais espaço para gerentes não participativos nas empresas, 
independentemente de seu tamanho, e nós nos adaptamos ao mercado. 
 
Noto que algumas gerências utilizam métodos autoritários e outras, 
métodos participativos. 
 
Estilo participativo predomina – gerente reúne a equipe   para  um 
trabalho integrado. 
 
A falta de planejamento faz com que a maioria das atividades  não 
estejam ligadas ao todo da corporação, numa postura    gerencial de 
deixar acontecer. 
 

Pode-se visualizar os resultados obtidos nessa questão através do Gráfico 1 a seguir: 

          Gráfico 1 – Estilos de liderança predominantes 
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Pode-se apreender desses relatos que os estilos mais participativos estão começando a 

surgir por parte de alguns gerentes, até porque alguns são oriundos do mercado. Mas, ainda 

existem na empresa estilos mais relacionados com os antigos paradigmas de liderança, 

provavelmente, por influência da cultura da patrocinadora, uma vez que alguns gerentes são 

originários de Furnas. E, como a empresa vive um momento de transição, os diferentes estilos 

ainda convivem, mas existe uma expectativa por parte, inclusive, dos próprios funcionários de 

que o estilo participativo  predomine na empresa.   

No que se  refere aos comportamentos dos gerentes que evidenciam uma 

preocupação com a formação de uma cultura de equipe (questão 4), foram apontadas as 

seguintes ações gerenciais neste sentido: 

§ Reuniões periódicas  com o grupo 
§ Pesquisa de clima dentro da gerência 
§ Programa de integração interna 
§ Gerente mantém sua equipe informada 
§ Gerente estimula sua equipe ao trabalho integrado 
§ Gerente escuta os problemas que ocorrem no dia-a-dia e ajuda a      

pensar em soluções 
§ Gerentes abertos a críticas, solicitando opiniões e tentando 

empregar uma visão de mercado futuro aos seus empregados 
§ Discussões de idéias com o grupo 
§ Não criar focos de competição e sim de desempenho conjunto 
§ Compartilhar as coisas boas e ruins 
§ Atividades compartilhadas 
§ Diálogos em equipe; gerência participativa 
§ Compreensão e conhecimento do grupo 
§ Consulta aberta aos funcionários sobre como agir (poucas  

gerências) 
§ Comunicação efetiva 
§ Treinamento integrado 
§ Oportunidades iguais 
§ Todas as informações são passadas aos subordinados 
§ Aproveitamento de idéias 
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§ Benchmarking interno. 
 

Alguns respondentes, no entanto, não perceberam a preocupação dos gerentes com a 

formação de uma cultura de equipe na FRG, de acordo com relatos abaixo: 

Há um clima de harmonia, mas não sinto a presença dessa 
preocupação de forma relevante em nenhum setor. 
 
Alguns se mostram participativos e dedicados; outros fazem com que a 
participação e dedicação sejam apenas palavras. 
 

Em relação ao grau de satisfação com o estilo de liderança assumido pelo gerente 

(questão 5), 80% declararam-se satisfeitos e 20% responderam que estão parcialmente 

satisfeitos. Para justificar a satisfação com o estilo assumido pelos gerentes,  pode-se ilustrar 

com algumas declarações dos próprios respondentes: 

Extremamente participativo e tem conhecimento de todos os processos 
de sua área. 
 
Ao mesmo tempo em que somos cobrados, somos estimulados a um 
trabalho produtivo e integrado. 
 
Tudo é discutido e combinado. 
 
Ele acredita em seus funcionários e os incentiva com treinamento e 
promoções, dividindo sua responsabilidade com os demais membros 
da equipe. 
 
O gerente procura dividir com a equipe as responsabilidades, sem 
perder a liderança. Entre as características principais, ele possui: 
responsabilidade, disciplina, conhecimento (precisa conhecer mais da 
estrutura da FRG), sensibilidade, tolerância, assume riscos, 
empreendedor, dinâmico e sabe delegar. 
 
Sua liderança é participativa. 
 
Trabalha de forma aberta, aceitando sugestões de todos os 
funcionários, bem como confiando na capacidade de realização de 
cada um.  
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Como já é notória e antiga a carência de líderes na empresa, a FRG 
vem promovendo no último ano uma renovação do seu corpo 
gerencial, aproveitando o potencial de empregados que apresentam 
durante sua história na empresa o espírito e a tendência ao papel de 
líder, bem como um profissionalismo. Na GSH podemos constatar um 
ótimo exemplo disto. 
 
Seu estilo é participativo, estimula o trabalho em equipe e os talentos 
individuais. 
 
Ele é decidido em suas atitudes e as mesmas sempre são corretas e 
honestas. Gosto de sua postura e a confiança que ele passa para a 
equipe de trabalho. 
 
 

Pode-se visualizar as respostas dessa questão no Gráfico 2 a seguir: 
 

            
 Gráfico 2 – Satisfação quanto ao estilo de liderança do gerente 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observa-se, portanto, que já existem algumas manifestações de liderança participativa 

na empresa, podendo ser um dos fatores a contribuir para gerar um clima agradável e amistoso 

apontado por 46,66% dos respondentes como característica predominante da cultura da FRG.  

Os que se mostraram satisfeitos apenas parcialmente alegaram os seguintes motivos: 

Satisfeitos 

80% 20% 

Insatisfeitos 
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Meu gerente é inteligente, benevolente, mas possui parte de sua 
formação aqui na empresa com influência das características 
marcadas no item 2 do questionário (paternalismo, conservadorismo, 
resistente à mudança, dá ênfase à burocracia). 
 
Falta um pouco de profissionalismo. 
 
Por vezes está demasiadamente preocupado em elaborar os projetos 
com o perfil do seu diretor. 
 
 

No que se refere à conscientização por parte dos diretores e gerentes  sobre a 

importância da liderança no atual contexto da empresa (questão 6), houve uma percepção 

bastante diferenciada quanto a este aspecto, uma vez que  46,67% responderam que sim, 40% 

acham que existe em parte e 13,33% afirmaram que não existe esta conscientização. 

Os relatos a seguir ilustram os motivos destacados por aqueles que acham que essa 

conscientização já está presente: 

Existem trabalhos com os gerentes, enfatizando esta liderança, o que 
se desdobra para suas equipes. 
 
A empresa oferece cursos para sua liderança (gerentes), voltados para 
sua formação. 
 
A diretoria da empresa está observando as mudanças ocorridas no 
novo contexto e investindo no treinamento do quadro de empregados. 
 
O líder tem que ser o ponto de apoio para que a equipe possa seguir 
em frente, com progressão. 
 

Entre os que afirmaram que a conscientização está ocorrendo apenas de forma parcial, 

podem-se destacar as seguintes justificativas: 

Alguns gerentes têm essa preocupação, outros não. Mas é restrita, não 
é efetivamente exercida no ambiente profissional. 
 
A dificuldade de relacionamento entre alguns gerentes e empregados 
sob sua responsabilidade é um dos maiores agravantes para que o 
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espírito de liderança deixe de ser característica própria de todo o 
corpo gerencial. Outro problema está no comodismo mais que 
perceptível por parte de alguns gerentes, que já reagem de forma 
indiferente à iniciativa, devido ao espírito paternalista da 
patrocinadora. 
 
Sim, mas hoje o enfoque está mais voltado para o lado técnico e 
discussões sobre as mudanças.  
 
Acredito que uma grande parte dos diretores e gerentes consigam 
vislumbrar a importância da liderança positiva no processo pelo qual 
passa a Real Grandeza. Na verdade, a liderança é um processo muito 
complexo, que precisa ser muito bem trabalhado. 
 
 

Um dos motivos apontados por aqueles que consideraram que essa conscientização 

ainda não existe é o comprometimento por questões políticas, que não deixa que esse tipo de 

atitude seja evidenciada. 

Os resultados dessa questão podem ser visualizados no Gráfico 3 a seguir: 

            Gráfico 3  – Conscientização sobre a importância da liderança  
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Na questão 7 do questionário, que  procura identificar se a liderança pode contribuir 

para o processo de transformação da empresa, 80% dos respondentes concordaram que sim, 

enquanto 20% acharam que só em parte, conforme se pode visualizar no Gráfico 4 a seguir: 

Gráfico 4  – A liderança pode contribuir para o processo de transformação da empresa? 

 
 
   
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 Entre as justificativas direcionadas para as respostas afirmativas, destacam-se: 

Todo líder é agente de mudança. 
 
O líder tem o papel de motivar o grupo e a motivação é primordial 
para que as coisas aconteçam. 
 
Porque indica caminhos para o desenvolvimento da equipe e, 
conseqüentemente, de toda a organização. 
 
As lideranças em sintonia com suas equipes podem superar todo tipo 
de obstáculos e desafios. 
 
  Sem dúvida alguma. Liderança é sinônimo de incentivo, dinamismo, 
ânimo, satisfação e, principalmente, exemplo de postura. 
 
 O líder preocupado com a empresa promove ações de transformação 
da empresa. 
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Liderança com competência, conhecimento de causa e autonomia, sim. 
 
A liderança da empresa, na minha opinião, seria, por exemplo, como 
os pilares de uma casa. O líder, além de supervisionar, forma outros 
líderes. 
 
 Sim, mas não como um fator isolado. 
 
 

Entre as justificativas dos que apontaram a liderança promovendo apenas em parte a 

transformação da empresa, destacam-se:  

 Porque é necessário o comprometimento do todo e, se isto não existe, 
não há liderança que resolva. 
 
Uma liderança com liberdade, sim, autoritária, não. 
 
A liderança pode auxiliar muito no processo de transformação, mas 
depende de todos o sucesso deste, para que não haja resistência 
durante as fases de mudança. 
 

Quanto à questão 8, que se refere ao que a empresa está fazendo para preparar seus 

gerentes para que se tornem verdadeiros líderes, as respostas foram bastante diferenciadas: 

20% disseram que desconhecem  qualquer ação neste sentido, 13,33% não responderam e 

6,67% acharam que a FRG não prepara os gerentes e nem os supostos candidatos ao cargo e 

que este trabalho deve ser feito constantemente na empresa. 

Entre as ações citadas pelos demais respondentes (60%) que vislumbram na empresa 

uma preocupação em preparar seus líderes, podem ser destacadas as seguintes:  

A empresa busca o aperfeiçoamento do seu corpo gerencial através de 
reuniões, cursos e de um acompanhamento periódico das ações 
realizadas. 
 
A empresa tem investido em treinamento, participação em congressos, 
tanto para o nível técnico, quanto para o gerencial. 
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Além das oportunidades, vem oferecendo cursos, seminários e 
palestras. 
 
Promovendo workshops e reuniões para transmitir-lhes as mudanças 
no mercado de Previdência Privada e a ansiedade da diretoria em 
introduzir mudanças na gestão da FRG. 
 
Conscientizando os gerentes e empregados da importância da missão 
da empresa e da necessidade de um aprimoramento constante na 
qualidade dos serviços prestados aos clientes internos e externos. 
 
Vem escolhendo bem seus líderes (gerentes) mais recentes para o 
corpo gerencial, dando valor ao empregado comprometido e 
envolvido a fundo com o trabalho e a atividade- fim da gerência ao 
longo dos anos. Exemplos: GAP, GCB e GSH. 
 
Treinamento comportamental  e de liderança. 
 
Envolvendo os gerentes em decisões estratégicas, entre outras. 
 

Os resultados obtidos nessa questão podem ser visualizados no Gráfico 5 abaixo: 
 

 
      
  Gráfico 5 – Preocupação da empresa em preparar seus líderes 
 

 
 
 
 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

Empresa prepara seus líderes 

60% 

Desconhecem 

Não responderam 

Empresa não prepara  

20% 

13,33% 

6,67% 
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Deve-se ressaltar em relação aos respondentes que indicaram existir uma preocupação 

na empresa com o preparo dos líderes, que a ação treinamento foi apontada por 40% deles, 

enquanto as reuniões foram indicadas por apenas 20%.  

Na questão 9, foi assinalado pelos respondentes que a empresa vem recebendo 

pressões para sua transformação, principalmente, em função dos seguintes fatores: mercado 

(86,66%); patrocinadoras (86,66%) e governo (80%). Além disso, 26,66% acharam que 

também existe pressão por parte dos próprios participantes. Isso significa que existem pressões 

da patrocinadora no sentido de uma mudança do plano de contribuição, em função do déficit; 

pressões relacionadas às novas legislações governamentais e pressões para maior qualidade no 

atendimento ao cliente e qualidade do produto, em função da concorrência. 

Outros motivos apontados pelos respondentes para que essas pressões ocorram 

encontram-se nos seguintes relatos:  

Vêm acontecendo constantes mudanças nas leis do governo, onde o 
mercado se adapta e as empresas começam a inovar. As 
patrocinadoras e os participantes como contribuintes se interessam 
pelos resultados e, com isso, surgem as cobranças. 
 
A empresa sofre a pressão do mercado e da sua própria clientela, que 
está mais exigente. 
 
O governo cobra das empresas estatais ou de economia mista um 
melhor desempenho financeiro, mas com um enfoque mais voltado 
para  redução de custos que um desempenho operacional ou 
tecnológico. O mercado está de olho no filão previdenciário. A reação 
da empresa  e dos funcionários é conseqüência disto. 
 
As alterações ocorridas no modelo previdenciário privado brasileiro 
vêm fazendo com que a FRG se adapte e pense na abertura para o 
mundo externo. Com isso, o nosso trabalho terá que ser sempre 
voltado para o cliente. A empresa terá sempre que ser eficiente e 
eficaz e, para isso, a liderança fará com que a empresa funcione como 



 165

uma só, da mesma forma que uma equipe tem que ser unitária. Todos 
brigando com somente um objetivo: o crescimento da empresa. 
 
A mudança na legislação, a possível privatização da patrocinadora, a 
mudança dos planos são fatores determinantes para a mudança. 
 
Do mercado e do governo com a publicação da lei complementar 108 
e 109; da patrocinadora, com o processo de migração de planos. 
 
Os novos planos de complementação de aposentadoria mostram bem a 
realidade da empresa que passou, passa e continuará passando a 
atender as necessidades do mercado, do governo e das 
patrocinadoras, que hoje se mostram os mais importantes vínculos da 
FRG. 

 
Constantes mudanças na legislação, redução orçamentária do 
governo e impacto nas patrocinadoras, políticas internas e ações 
progressistas  de alguns funcionários. 
 
O movimento das privatizações provocou alteração substancial no 
status dos fundos de pensão, obrigando-os a se enquadrarem na nova 
expectativa do mercado. 
 
As mudanças na legislação obrigaram a empresa a se adaptar a uma 
nova realidade no ramo da previdência complementar. 
 
Mercado: devido à implantação dos novos planos; Governo: como é 
patrocinado por estatal é óbvio que existe influência; Patrocinadora: 
os dirigentes são indicados pelo governo. 
 
Por ser um fundo de pensão de estatal, estamos sempre sujeitos às 
mudanças “de humor” do governo. 
 

Percebe-se, através dos relatos dos funcionários, que cresce o papel dos fundos de 

pensão diante das pressões que  vêm sofrendo para a sua modernização, de forma que possam 

ter um modelo de gestão mais eficaz para atender às exigências de produtividade e 

competitividade que lhes são impostas pelo governo e pelo mercado. Por outro lado, cumpre 

também atender às expectativas  dos participantes e das patrocinadoras, no sentido de realizar 

sua importante missão direcionada para a manutenção da qualidade de vida dos trabalhadores. 

A questão da possível privatização da patrocinadora e que foi levantada pelos respondentes 



 166

também deve ser considerada, pois pode provocar um impacto muito grande na administração 

do fundo. 

Na questão 10, no que se refere às ações prioritárias para a transformação da empresa, 

foi destacada a importância do Treinamento e Desenvolvimento das lideranças no sentido de 

alavancar todo o processo de mudança na empresa. As ações identificadas pelos funcionários 

como prioritárias para este fim podem ser sumarizadas  no seguinte relato: 

O treinamento e desenvolvimento de lideranças se torna importante à 
medida que servirá como guia para o desenvolvimento de toda a 
empresa. O treinamento não deve ser restrito apenas aos aspectos 
técnicos, mas a questões que dizem respeito às relações interpessoais, 
manejo de conflitos na equipe, ou seja,  à gestão de pessoas. Há uma 
necessidade de se treinar os gerentes para serem líderes e de 
acompanhar como uma forma de ‘auditoria’ o seu comportamento 
perante o seu grupo, ou seja, deve haver cobrança de resultados. É 
necessária uma maior visão do mercado e uma capacitação na 
elaboração de um programa de metas. O treinamento deve capacitar 
melhor as pessoas que estão em nível hierárquico intermediário, 
através de treinamentos, palestras de conscientização, cursos e 
seminários. É importante detectar aqueles que de fato podem exercer a 
liderança, pois  um líder consciente pode conscientizar outras pessoas. 
 

Quanto à avaliação de desempenho, foram sugeridas algumas ações que possam 

contribuir para a transformação organizacional, sumarizadas a seguir : 

A avaliação de desempenho nos leva a repensar nossa atuação diária, 
favorecendo um aprimoramento de nossas ações. Através da avaliação 
de desempenho pode-se adequar as insuficiências individuais para uma 
melhoria global da empresa. A avaliação de desempenho não é uma 
auto-avaliação, nem muito menos uma avaliação de rotina para ser 
feita entre liderados. Só avalia desempenho quem lidera valores e 
motiva empenho. Uma ação prioritária é buscar apenas líderes, 
homogeneizando o corpo gerencial e, dessa maneira, capacitando as 
pessoas para avaliar desempenho/empenho. 
 
Deve-se premiar mais o comportamento profissional e não o pessoal. 
Para avaliar o desempenho é necessário que se estabeleçam metas 
claras. Avaliar desempenho com base em pontualidade e assiduidade é, 
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no mínimo, infrutífero. Desempenho deve ser medido pela 
produtividade e retorno para a empresa. Existe a necessidade de 
cobrança por parte dos gerentes.  A avaliação do empregado pode ser 
comparada com a sua auto-avaliação. A equipe deve avaliar também o 
gerente, o que hoje não acontece.  
 

Observa-se nestes relatos que os funcionários valorizam o processo de avaliação de 

desempenho, mas, ao mesmo tempo, indicam que o sistema precisa ser reformulado para que 

possa contribuir de forma mais eficaz para o processo de transformação da empresa. 

Em relação à contribuição do perfil gerencial para o processo de transformação da 

empresa, foram sugeridas algumas ações: 

É necessário avaliar o potencial de cada um e, de acordo com o perfil 
almejado, efetuar o treinamento necessário. Selecionar o gerente pela 
qualificação profissional e não pela política. Selecionar os líderes, 
dando valor ao empregado comprometido com a atividade-fim da 
gerência. O perfil gerencial deverá sempre estar ligado à 
participação, ao comprometimento e ao incentivo de sua equipe. O 
gerente que não se enquadrar no perfil deve ser substituído. É preciso 
oxigenar e profissionalizar o corpo gerencial e também é necessária 
uma mudança da cultura da empresa. São necessárias reuniões 
periódicas com os gerentes para avaliar as dificuldades de cada setor. 
 
O novo perfil gerencial está ligado às seguintes características: 
possuir autodisciplina, energia, autonomia, responsabilidade, 
conhecimento, determinação, capacidade para assumir riscos, 
capacidade para aprender sempre, ser tolerante, dinâmico, criativo, 
objetivo, ser um bom negociador, um bom comunicador e conseguir 
exercer uma boa liderança. 
 

Percebe-se nas respostas dos funcionários que existe uma tendência para que o perfil 

gerencial esteja mais relacionado a um estilo de gestão mais moderno, para que, desta forma, 

as  lideranças possam contribuir para o processo de transformação da empresa, tornando-a 

mais ágil e competitiva e mais preparada para enfrentar os constantes desafios que se impõem 

no cenário atual e futuro dos fundos de pensão. 
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A percepção dos funcionários que responderam ao questionário em relação à influência 

da cultura no processo de transformação da empresa é a de que este é um dos seus pontos 

fracos, na medida que a FRG ainda guarda muitas características de empresa estatal, que a 

impedem de se renovar com mais agilidade. As sugestões de ação para uma mudança de 

cultura podem ser apresentadas no resumo dos relatos dos funcionários: 

É preciso que a FRG aja cada vez mais de forma independente para 
que possamos perder o ranço de empresa estatal. Para isso, é 
importante que se tenha uma visão do mercado, que os processos 
sejam reavaliados e que se possa melhorar o desempenho individual 
através de pesquisas de satisfação. A cultura organizacional deverá 
estar voltada para o trabalho integrado das equipes que compõem a 
empresa, onde todos têm uma visão de grupo. A renovação da cultura 
requer tempo;é só estar sempre trabalhando para isso, até que as 
pessoas assumam a nova cultura. 
 
 
Conhecer bem a cultura da empresa em que se trabalha é de vital 
importância para uma boa liderança. Saber bem até onde se pode ir, 
como fazer, o que fazer, o que mudar são características para uma ação 
gerencial mais eficaz. 
 
 

Observa-se, portanto, que, para ser mais competitiva, a empresa precisa atuar de forma 

independente e profissional, buscando uma transformação na sua cultura, principalmente, para 

poder enfrentar um cenário de crescimento e expansão que se prospecta para os fundos de 

pensão.  

Alguns funcionários apontaram o clima no ambiente de trabalho como um dos fatores 

que pode contribuir bastante para o desenvolvimento e transformação da organização, na 

medida que pode gerar maior produtividade. Alguns respondentes (20%) destacaram que o 

clima no ambiente de trabalho da FRG é bom. No entanto, foi apontada a existência de  níveis 

disparatados e injustos de cargos e salários, pois, na opinião de um funcionário, “existe muita 
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gente ganhando muito e fazendo pouco e pouca gente fazendo muito e ganhando pouco”, fato 

que vai influenciar diretamente no clima e que, segundo ele,  atualmente consiste numa 

questão muito difícil de resolver. 

 Foram sugeridas algumas ações para que o clima organizacional contribua de forma 

mais incisiva para o processo de transformação da empresa e que podem ser brevemente 

sumarizadas a partir dos relatos dos funcionários: 

O clima no ambiente de trabalho deve ser o melhor possível, o que 
facilita consideravelmente o desenvolvimento da organização. O 
trabalho feito com vontade, com ânimo e com estímulo se torna bem 
mais produtivo. O clima da empresa é bom, mas falta um pouco mais 
de profissionalismo. Sem abrir mão da harmonia, cobrar mais 
profissionalismo e responsabilidade, promovendo uma maior interação 
entre os setores da empresa, mais comunicação e organização. Além 
do profissionalismo dos seus funcionários, o diálogo dos gerentes com 
os  seus subordinados também é muito importante. Se necessário, 
realizar pesquisa de clima e realocação de pessoal.  
 
Saber lidar com o seu grupo, saber das limitações, conhecer cada um. 
Nós trabalhamos durante os trinta melhores anos de nossas vidas, nas 
oito melhores horas do dia, se não formos felizes no trabalho, como 
ficará a nossa vida? A liderança é responsável pelo bom clima  no 
ambiente de trabalho e mantê-lo positivo é sua obrigação.  
 
É importante que quando um funcionário for indicado para assumir um 
cargo gerencial que se faça um confronto entre as 
percepções/informações da empresa e as dos colegas, de forma que 
não haja nenhum problema que possa interferir no clima do ambiente 
de trabalho. 
 

Outras observações colhidas nos relatos dos participantes através dos questionários:   

Acredito que tanto a administração pública quanto os fundos de 
pensão, por terem como principal característica a administração de 
recursos para prover o bem  de seus participantes, precisam ter o 
máximo de transparência em suas decisões e na administração desses 
recursos e, dessa forma, não gerar conjecturas/ divagações e colher 
críticas construtivas.  
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Obviamente que existem alguns setores e pessoas que colaboram e 
muito, agindo  com eficiência para se ter um bom desempenho. Vejo 
que estas pessoas colaboram e se preocupam com esse bom 
desempenho, mas para se ter uma direção independente, seria 
necessário uma desvinculação dos interesses  políticos, que no caso da 
FRG é impossível. 
 
Há um natural clima de respeito pelo surgimento de lideranças 
internas. Gerentes passam a assumir o papel de líderes e são 
respeitados como tal. Este fenômeno traz, como conseqüência, uma 
motivação a cumprir em cada uma das áreas. Essas novas lideranças 
fazem no particular o que todos clamam para o coletivo. As pessoas 
têm noção de que é preciso uma grande transformação e passam a 
acreditar em suas lideranças e, com isso,estimulam um processo 
motivacional.      
 

Para que se tenha uma visualização melhor da correlação das respostas dos 

questionários com os conceitos e teorias já apresentados, procurou-se organizá-las através de 

um quadro-síntese (Quadro 12), o que propiciará uma compreensão maior do material 

apresentado 

Quadro 12 – Correlação das respostas dos questionários com o referencial teórico 

          AUTOR           CONCEITO               RELATOS 

 

 

 

       Schein e  Nanus 

 

 

 

O líder como agente de mudança. 

 
O líder preocupado com 
a empresa promove 
ações de transformação.  

 
Todo líder é agente de 
mudança. 
 
A liderança pode 
auxiliar muito no 
processo de 
transformação, mas 
depende de todos o 
sucesso deste, para que 
não haja resistência 
durante as fases de 
mudança. 
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Conhecer bem a cultura 
da empresa em que se 
trabalha é de vital 
importância para uma 
boa liderança. 
 

 

 

            Ferguson 

 
Liderança com capacidade de 
exercer uma gestão participativa, 
capaz de liberar o potencial 
criativo da equipe. 

 

 
O líder indica caminhos 
para o desenvolvimento 
da equipe e, 
conseqüentemente, de 
toda a organização. 
 
As lideranças em 
sintonia com suas 
equipes podem superar 
todo tipo de obstáculos 
e desafios. 

 

 

             Fiedler 

 
O líder precisa trabalhar a favor 
da motivação individual de cada 
membro da equipe. 
 

 
O líder tem o papel de 
motivar o grupo e a 
motivação é primordial 
para que as coisas 
aconteçam. 

Fonte própria 

4.7  Resultados do Workshop 

Entre as características selecionadas como as mais presentes na cultura atual da 

empresa, destacam-se:  paternalismo (85.71%), ações de planejamento isoladas (85,71%), 

resistência à mudança (71,42%), ênfase na hierarquia (57,14%) e  comprometimento das 

pessoas (57,14%). Foram também apontadas por 42,85% do grupo as seguintes características: 

conservadorismo, clima agradável e amistoso, integração entre as áreas, preocupação com os 

clientes, bom nível de diálogo e pessoas motivadas. 
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Alguns comentários feitos em relação a este item foram selecionados para ilustrar 

melhor as escolhas feitas: 

A empresa assumiu o tom paternalista que caracteriza sua maior 
patrocinadora. Dessa forma, os empregados acreditam que à empresa 
cabe resolver todos os problemas. 
 
As características mais fortes na cultura atual da empresa são 
resultado da influência da cultura de Furnas. 
 
Está começando dentro da empresa um movimento provocado pelo 
planejamento estratégico que foi realizado no ano passado (2001) e 
que o RH está se esforçando para que não pare. Felizmente, existem 
alguns gerentes que também buscam mudar os conceitos da cultura 
organizacional e que ainda são muito fortes na maioria dos gestores. 
O momento é de transição entre o conservadorismo e a renovação. 

 

Foram selecionadas pelo grupo as seguintes características como as que deveriam estar 

presentes na cultura para que a empresa possa estar mais preparada para enfrentar os 

constantes desafios do contexto organizacional: preocupação com os clientes (85,71%), 

integração entre as áreas (85,71%), planejamento integrado (71,42%), visão de futuro 

(71,42%), pessoas motivadas (71,42%), abertura para mudanças (57,14%), clima agradável e 

amistoso (57,14%), gerentes mais voltados para a gestão de pessoas (57,14%), 

comprometimento das pessoas (57,14 %), profissionalismo (57,14%), bom nível de diálogo 

(57,14%), pessoas com iniciativa e proativas (42,85%), preocupação com os custos (42,85%), 

presença de lideranças (42,85%), inovação (42,85%) e autonomia (42,85%).  

O grupo comentou que a empresa conseguiu algumas mudanças em função do projeto 

de migração para os novos planos de aposentadoria, pois envolveu toda a empresa e foi 

iniciado através de um planejamento integrado das áreas, podendo servir de exemplo, segundo 

a opinião de alguns participantes, para outras ações da FRG. Este trabalho gerou um grande 
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comprometimento, um clima amistoso e de participação, além de ter elevado o nível 

motivacional das pessoas envolvidas. Segundo alguns gerentes, o momento da realização da 

pesquisa  pode ter sido influenciado por este clima e, com isso, interferir nos seus resultados, 

uma vez que não retrata muito a realidade do dia-a-dia da empresa.  

Uma das preocupações do grupo e que surgiu a partir de uma reflexão do diretor de 

administração é a de que a empresa não consiga manter este grau de participação e 

envolvimento, agora que o projeto foi concluído.  

Diante dessa questão, o grupo foi levado a refletir também sobre o último item do 

instrumento que foi usado na primeira parte do workshop e que estava voltado para a 

contribuição das lideranças para o processo de transformação da empresa e para que a energia 

gerada durante o projeto de migração dos novos planos não seja desperdiçada. Todos foram 

unânimes em responder que as lideranças têm um papel fundamental neste momento da 

empresa, principalmente, através do exemplo e através da geração de novos desafios nas suas 

respectivas equipes de trabalho. 

As  respostas dadas a este item do instrumento foram sumarizadas da seguinte maneira: 

Acredito que o processo de mudança deve iniciar através dos líderes. A 
liderança pelo exemplo e através da coerência entre palavras e atitudes 
é fundamental, uma vez que norteia as ações dos funcionários em 
determinados caminhos. É papel do líder utilizar o seu poder de 
motivação e persuasão para, a partir da integração dos subordinados na 
sua área, multiplicar para fora dos seus domínios a contaminação das 
boas idéias. Os líderes ajudam as pessoas na preparação para a própria 
transformação, seja estimulando a equipe, coordenando, reconhecendo, 
inovando e facilitando situações, ou ainda, mantendo a equipe 
equilibrada, ouvindo as pessoas, desenvolvendo a autoconfiança do 
grupo, construindo assim, uma organização baseada na confiança, no 
respeito entre as pessoas e no trabalho em equipe, desafiando a própria 
adaptação ao processo de transformação da cultura da empresa.  
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Em relação ao segundo exercício proposto, foi solicitado que o grupo escolhesse as 

afirmativas que mais retratam o conceito de liderança na empresa nos seu passado, no presente 

e no futuro.  

Os seis participantes presentes neste momento do workshop escolheram as seguintes 

frases como as que mais estavam ligadas ao passado da empresa:  

A preocupação dos líderes está mais voltada para fixar tarefas e 
atingir o sucesso, mesmo correndo o risco de manter relações 
interpessoais pobres com os seus subordinados. (66,66%). 
 
Líderes tendem a se preocupar com o estabelecimento de boas 
relações interpessoais e em ganhar proeminência e auto-estima 
através deste relacionamento com os colaboradores. (33,33%). 
 
O líder define e estrutura seu próprio papel e o papel dos 
subordinados para atingir os objetivos formais do grupo. (33,33%). 
 
A liderança é um relacionamento interpessoal, no qual poder e 
influência são igualmente distribuídos. (16,66%). 
 

Após a seleção das frases, foi pedido que o grupo escolhesse uma palavra que fosse 

comum e que sintetizasse o conceito de liderança relacionado ao passado da empresa. Os 

participantes chegaram a um consenso que seria a palavra “poder”.  

No que se refere ao atual momento, foram selecionadas as seguintes frases para 

expressar a liderança: 

A ação do líder no sentido de corrigir alguma deficiência na situação 
de trabalho pode melhorar o desempenho do grupo. (66,66%). 
 
A liderança bem sucedida deve envolver certas habilidades e 
capacidades (interpessoais, técnicas, administrativas e intelectuais), 
pois capacitam os líderes a serem valorizados pelo seu grupo de 
trabalho. (33,33%). 
 
A liderança depende da situação e envolve uma interação entre três 
aspectos: a orientação e direção dada pelo líder, o  apoio sócio-
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emocional que o líder oferece e o nível de maturidade dos 
subordinados para o desempenho da tarefa. (16,66%). 
 

As palavras escolhidas para sintetizar o conceito de liderança no atual momento foram: 

“conhecimento/capacitação” e “aconselhamento”.  

Quanto ao futuro, o conceito de liderança foi expresso através das seguintes frases:  

Os líderes devem ter confiança total nos seus colaboradores, 
procurando estimular a participação deles nas decisões e no 
estabelecimento de objetivos, gerando maior satisfação no grupo e, 
com isso, maior produtividade. (100%). 
 
A ação do líder no sentido de corrigir alguma deficiência na situação 
de trabalho pode melhorar o desempenho do grupo. (33,33%). 
 
A liderança bem sucedida deve envolver certas habilidades e 
capacidades (interpessoais, técnicas, administrativas e intelectuais), 
pois capacitam os líderes a serem valorizados pelo seu grupo de 
trabalho. (16,66%). 
 

As palavras que se referem ao conceito que a liderança deve expressar futuramente na 

empresa foram: “maturidade”, “confiança” e “participação”.  

Para que se possa visualizar melhor as relações existentes entre o referencial teórico e 

o material trazido pelos participantes durante o workshop foi organizado o Quadro 13 a  

seguir, no sentido de contribuir para uma compreensão maior dos relatos apresentados. 

Quadro 13 – Correlação dos resultados do workshop com o referencial teórico 

     AUTOR          CONCEITO                      RELATOS 

 

Kouzes e Posner 

 
Liderança envolve um 
conjunto ético de padrões, 
sobre os quais o líder 
baseia todas as suas 
ações. 

 

A liderança pelo exemplo e 
através da coerência entre 
palavras e atitudes é fundamental, 
uma vez que norteia as ações dos 
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 Covey 

 
O líder do futuro será 
alguém capaz de 
desenvolver uma cultura 
ou um sistema de valor 
baseado em princípios. 
 

funcionários em determinados 
caminhos. 

 

 

 

Bennis;  
Kouzes e Posner; 
Kotter 
 
 

 

 

Nanus 

 
 
 
 
 
Um dos componentes 
fundamentais do trabalho 
em equipe é a confiança 
gerada pelo líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O líder é o formador da 
equipe 

 
 Os líderes ajudam as pessoas na 
preparação para a própria 
transformação, seja estimulando a 
equipe, inovando, coordenando, 
reconhecendo e facilitando 
situações, ou ainda, mantendo a 
equipe equilibrada, ouvindo as 
pessoas, desenvolvendo a 
autoconfiança do grupo, 
construindo assim, uma 
organização baseada na 
confiança, no respeito entre as 
pessoas e no trabalho em equipe.  
 
 
Os líderes devem ter confiança 
total nos seus colaboradores, 
procurando estimular a 
participação deles nas decisões e 
no estabelecimento de objetivos, 
gerando maior satisfação no 
grupo e, com isso, maior 
produtividade. 
 
 

 

      Bolt 

 
Propõe uma estrutura de 
desenvolvimento da liderança 
numa dimensão holística e 
tridimensional, que pressupõe o 
desenvolvimento de habilidades 
profissionais, de liderança e de 
eficácia  pessoal. 

 
A liderança bem sucedida deve 
envolver certas habilidades e 
capacidades (interpessoais, 
técnicas, administrativas e 
intelectuais), pois capacitam os 
líderes a serem valorizados pelo 
seu grupo de trabalho. 
 

Fonte própria  
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4.8 Primeiras conclusões sobre os resultados da pesquisa 

Os resultados desta pesquisa permitem que se façam algumas considerações 

preliminares. Uma primeira conclusão é a de que existe uma convergência entre as 

percepções, visões e sentimentos dos funcionários e a dos gerentes, quanto à maioria dos 

aspectos abordados neste estudo.  

Há uma concordância quanto à influência da cultura da patrocinadora sobre a FRG, 

podendo-se afirmar que sua cultura se assemelha à de uma empresa estatal, com estilos de 

liderança semelhantes e com características ainda bem presentes de paternalismo, 

acomodação, conservadorismo, resistência a mudanças e pouca liderança. No entanto, por 

estar vivendo um momento de transição, começam a surgir algumas manifestações de 

flexibilização organizacional em função das constantes pressões que vem recebendo para sua 

transformação. Entre as ações da diretoria atual que coloca a empresa no rumo da mudança 

foram citadas pelos dois grupos: elaboração do planejamento estratégico com a participação 

dos gerentes, revisão dos processos, busca de novas soluções tecnológicas, gestão mais 

participativa, maior autonomia dos gerentes, preocupação com a parte orçamentária, 

treinamento gerencial.  

Como hoje a Previdência está mais em foco, começa a crescer a importância dos 

fundos de pensão e de sua missão na sociedade, obrigando-os a serem mais competitivos e 

eficazes, exigindo deles um ambiente mais profissional. Existe, portanto, segundo alguns 

gerentes e funcionários, um grande desafio para a empresa, que pode ser constatado no 

seguinte relato:  
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O desafio da FRG hoje é o de quebrar o conceito de empresa estatal e 
ter uma identidade própria, ficando mais próxima dos fundos de 
pensão do que da sua patrocinadora.  
 

Outra concordância percebida pela maioria dos dois grupos é a de que começa a existir 

uma conscientização por parte da diretoria e dos gerentes sobre a importância da liderança na 

empresa, com algumas manifestações de liderança participativa começando a acontecer. No 

entanto, isso precisa ser trabalhado de uma maneira mais sistematizada e organizada, sob a 

forma de ações planejadas a serem implementadas no sentido de contribuir para o processo de 

transformação da empresa. 

De acordo com a percepção dos dois grupos envolvidos nesse estudo, alguns fatores 

positivos estão presentes na cultura da empresa no presente momento, que são o clima 

organizacional amistoso, a motivação e o comprometimento do corpo funcional, tendo sido  

estimulados pela experiência em um dos primeiros trabalhos integrados na empresa, que foi o 

projeto de migração para os novos planos. Ou seja, estão começando a surgir algumas 

manifestações de características de uma cultura de equipe, que podem ser mais desenvolvidas 

a partir dos gerentes. 

A energia gerada por esse trabalho entre as pessoas da organização, devido à 

oportunidade de convívio e compartilhamento, deve ser aproveitada no sentido de conduzir a 

empresa rumo à renovação. E, dentro desta ótica, as lideranças passam a ter um papel 

fundamental, ao enfrentar os desafios da formação de uma cultura de equipe e da liderança 

pelo exemplo, podendo  contribuir, dessa forma, para o  processo de transformação 

organizacional. 
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Um ponto de convergência dos grupos e que confirma um dos pressupostos deste 

estudo, refere-se ao fato de a Fundação Real Grandeza ter sido originada na sua patrocinadora 

principal – Furnas.  

Um último aspecto em que houve concordância, apesar de parcial, foi em relação ao 

impacto que o rodízio da diretoria exerce sobre as iniciativas de liderança, trazendo, muitas 

vezes, acomodação e insegurança para os gerentes. 

5. Conclusão 

5.1 Reunindo reflexões para considerações finais 

Após a leitura dos dados e dos resultados gerados nesse trabalho de pesquisa e, quando 

se relaciona este material com as questões propostas e com o referencial teórico discutido, 

verifica-se que a empresa pesquisada, apesar de ainda conviver com elementos de uma cultura 

mais conservadora e paternalista, está vivenciando um movimento em direção a uma 

conscientização da necessidade de seus gerentes atuarem como líderes que podem contribuir 

para o processo de transformação da empresa, principalmente, através da formação de equipes 

comprometidas com a sua missão. 

Já existem na empresa algumas manifestações de características de liderança, que 

podem ser percebidas no clima amistoso de trabalho, na preocupação com os clientes, na 

motivação e comprometimento das pessoas e no bom nível de diálogo. 

 No entanto, existem outras que precisam avançar, tais como: visão de futuro, 

preocupação com a gestão de pessoas, profissionalismo, iniciativa e proatividade,  

planejamento integrado, inovação e preocupação com os custos. 
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Um dos aspectos que se pode destacar na conclusão desta pesquisa refere-se à relação 

entre a metodologia utilizada e sua contribuição para algumas reflexões. 

 Luiz Soares, um dos entrevistados, citado anteriormente no capítulo sobre 

Previdência, costuma enfatizar em suas palestras sobre Comunicação Organizacional a 

seguinte expressão: “O povo brasileiro é um povo relacional”. Esta interpretação foi 

constatada nesta pesquisa no momento da opção por três métodos de levantamento de dados – 

entrevistas, questionários e workshop. Enquanto essas ações  de pesquisa não se 

transformaram em uma possibilidade de relacionamento humano, de interação, o retorno não 

foi satisfatório. Isto foi observado quando da entrega dos questionários aos funcionários pela 

pesquisadora. Os sujeitos com os quais foi estabelecido um contato pessoal no momento da 

entrega dos questionários, deram um retorno bem expressivo. O contato pessoal consistiu em 

um fator de motivação, o que pôde ser evidenciado na situação de uma funcionária que não 

estava na empresa no período, tendo o instrumento sido entregue a ela através de uma colega, 

que o recebeu pessoalmente. Não houve retorno por parte da pessoa que não recebeu o 

instrumento em mãos, enquanto a que o recebeu pessoalmente, deu retorno imediato. Esse não 

representou um fato isolado, pois, na relação disposição para a entrevista, interesse em 

responder ao questionário ou participação no workshop, a comunicação verbal e a não verbal 

revelaram a significância do contato pessoal para a colaboração com o pesquisador. 

O contato pessoal e a questão relacional constituem, portanto, um importante elemento 

para a liderança, o que também pode ser evidenciado nas respostas de  alguns funcionários aos 

questionários: 

O relacionamento apresentado nas gerências e entre elas e que acaba 
por resultar no produto/trabalho final da FRG é o principal motivador 
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do quadro funcional, pois o ótimo nível de diálogo dentro e entre as 
áreas é a maior matéria-prima da empresa. 
 
As lideranças em sintonia com suas equipes podem superar todo tipo 
de obstáculos e desafios. 
 

Um outro ponto a ser destacado quanto à metodologia está relacionado ao aspecto da 

utilização do workshop como fator inovador no trabalho de pesquisa. O período exploratório 

deste estudo propiciou uma percepção mais acurada do clima organizacional e das 

manifestações de liderança existentes, favorecendo a escolha dos métodos e procedimentos a 

serem adotados. A complementação do método através do workshop constituiu-se em uma 

excelente experiência pela sinergia gerada durante o evento e pela qualidade das reflexões 

surgidas, principalmente,  no que tange ao papel das lideranças após o término do projeto de 

migração dos novos planos, uma vez que os desafios continuam na organização enfocada, no 

sentido de não deixar a “chama” articuladora se apagar.  

Conclui-se, ainda, que foram bastante perceptíveis as contribuições trazidas pelo 

referencial teórico para a pesquisa de campo, o que foi facilitado pela metodologia utilizada, 

uma vez que esta possibilitou o estabelecimento de uma relação imediata dos vários conceitos 

e teorias com a realidade organizacional através da interação surgida no contato com as 

pessoas.  

Uma sugestão que fica para os profissionais da empresa pesquisada, no momento em 

que  desejarem investir em um esforço por uma liderança, é que considerem a significância do 

relacionamento humano para as pessoas da organização em geral, o que a metodologia 

empregada possibilitou constatar, na prática.  
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As posições de alguns autores consultados, tais como Kouzes e Posner, Burns e 

Ferguson, cujo foco da liderança é o relacionamento humano, foram constatadas  no momento 

em que se trabalhou com as pessoas, através de características que se manifestaram nos seus 

depoimentos  referentes às entrevistas e aos questionários, conforme os relatos a seguir:  

Saber lidar com o seu grupo, saber das limitações, conhecer cada um. 
Nós trabalhamos durante os trinta melhores anos de nossas vidas, nas 
oito melhores horas do dia, se não formos felizes no trabalho, como 
ficará a nossa vida? A liderança é responsável pelo bom clima  no 
ambiente de trabalho e mantê-lo positivo é sua obrigação.  
 
Os problemas são falados e compartilhados com a equipe, o gerente 
procura valorizar os sucessos, dividir os fracassos, ter mais 
transparência, incentivar a participação da equipe e dar espaço para 
as pessoas se colocarem.  
 
Hoje, como gerente, procuro assumir um estilo mais participativo, ter 
mais diálogo com os funcionários, conversar mais com eles, ter mais 
transparência e envolver mais o grupo nas decisões. 
 

Apesar de a organização estudada poder ser classificada como uma empresa de 

pequeno a médio porte, o que, supostamente, favoreceria a realização de reuniões com 

mais freqüência e com maior interação entre as pessoas, os contatos estabelecidos 

possibilitaram a percepção de que esta não é a sua realidade. Porém, é possível afirmar 

que existe disposição para que as pessoas se reúnam e que há um clima favorável à 

interação que precisa ser implementado. O que parece estar faltando é uma liderança 

para estimular a sistematização destes encontros.  

Constatou-se, também, que os problemas e desafios servem para catalisar a 

energia das pessoas, conforme ocorreu na elaboração do “planejamento estratégico e no 

projeto de migração para os novos planos de aposentadoria”, o que possibilita uma 

reflexão sobre o papel das lideranças, uma vez que as ações gerenciais assumidas  
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durante estas atividades permitiram  a criação de um clima positivo na empresa e nas 

equipes. O papel da liderança diante desta característica da organização será o de manter 

esse poder de associação entre as pessoas, visando a administração dos problemas, a 

contribuição para a concretização da missão da empresa e para a realização pessoal dos 

envolvidos no processo. 

As observações dos entrevistados favoreceram mais uma possível conclusão: além da 

liderança visando a agregação das pessoas em torno da problemática e da missão da empresa, 

será de fundamental importância também a orientação para a modernização dos processos de 

gestão. A natureza da atividade da empresa e as suas implicações sociais exigirão, 

permanentemente, agilidade dos gestores, daí a urgência pela sua capacitação, atualização e 

maior profissionalização. 

Outro ponto a ser considerado diz respeito à surpresa sentida pela pesquisadora quanto 

ao pouco conhecimento dos atuais profissionais da empresa sobre as origens da mesma e de 

seus líderes do passado, fato que, provavelmente, deve ter sido observado igualmente entre os 

entrevistados. 

A significância da pesquisa no sentido de oportunizar  o levantamento dessas origens e 

do pioneirismo da organização, por um lado, irá elevar a auto-estima daqueles que lá atuam e, 

por outro, vai revelar a todos os envolvidos a necessidade de que haja liderança, porque os 

desafios das empresas que atuam nesse segmento da Previdência Complementar estão longe 

de acabar.   

Além disso, as duas categorias trabalhadas neste estudo – cultura e liderança –  

puderam dar oportunidade para que, de um lado, as pessoas reconhecessem as características 
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da própria cultura e, de outro, para que identificassem a liderança como fator que inspira 

motivação para promover um  trabalho mais sistemático e organizado na empresa. 

Um último ponto a ser destacado refere-se à preocupação de muitas pessoas 

envolvidas neste estudo com os desafios da Seguridade no cenário brasileiro. Sabe-se, hoje, 

que o sistema de Previdência Complementar no país pode dar um grande salto quantitativo, 

pois tem potencial para elevar de forma expressiva seu número de participantes, cabendo aos 

dirigentes das empresas de fundos de pensão a responsabilidade de participar da construção e 

aperfeiçoamento de um sistema previdenciário cada vez mais avançado e com tratamento 

semelhante ao dos países mais desenvolvidos. Para isso, é necessário instituir políticas para 

uma previdência sólida e capaz de auxiliar o país a caminhar na direção do desenvolvimento 

através da economia interna, auto-sustentada e que vise o bem-estar social. Percebe-se, 

portanto, que o potencial de crescimento e expansão dos fundos de pensão é enorme, uma vez 

que seus desafios são constantes em função também das mudanças no grau de concentração da 

população previdenciária e diante dos impactos da conjuntura política e econômica do país 

sobre a questão previdenciária. Nesse sentido e, por ser a empresa enfocada neste estudo um 

fundo de pensão, optou-se pela inclusão de um capítulo sobre previdência, com o objetivo de 

apresentar o atual cenário da Previdência Complementar, cada vez mais em foco na sociedade, 

ressaltando-se, com isso, a importância dos fundos e de sua missão social.  

Diante desse quadro, é necessária uma mudança na forma de administrar os fundos, o 

que vai exigir uma forte liderança, que seja capaz de orientar a empresa para “retomar”, no 

sentido fenomenológico do termo (FRAGA, 2002, p.12), seu projeto no mundo. Isto é, não 

simplesmente aceitar como uma fatalidade o fato de que os líderes, enquanto pessoas e 

profissionais, são projetos do mundo, mas pessoas e profissionais que podem retomar esse 
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mundo para, simultaneamente, fazer dele seu próprio projeto. Essa postura corresponderia a 

assumir sua importante missão de contribuir para a qualidade de vida dos trabalhadores.  

5.2  Sugestões e recomendações para futuras pesquisas 

A pesquisa realizada assume uma importância relevante para a empresa estudada, na 

medida que, em um determinado momento, retrata a opinião de seus funcionários e do corpo 

gerencial sobre a relevância da liderança no processo de sua transformação. Em função deste 

fato, cabe ressaltar que a divulgação deste trabalho na empresa pesquisada poderá contribuir 

bastante para o seu processo de mudança e para a capacitação do seu corpo gerencial. 

A etapa exploratória deste estudo teve uma importância muito grande para a formação 

da pesquisadora,  pois criou a possibilidade de rever pessoas com quem já havia tido um 

convívio anterior na empresa, desta vez, numa outra condição –  a de pesquisadora.  O contato 

anterior contribuiu para a escolha da organização como campo de estudo, devido à acolhida 

recebida em outras ocasiões e devido à relação estabelecida com as pessoas, sempre num 

clima de colaboração e cordialidade. Mas, na condição de pesquisadora, outras percepções 

foram surgindo, até porque o momento do encontro era outro para a organização e, ainda, 

porque a necessidade de conhecimento mútuo nunca se esgota. 

O retorno consistente dos dados, o que se deve, em boa parte, ao fato de ter sido 

realizada uma pesquisa exploratória, conforme descrita no capítulo sobre metodologia, 

contribuiu para desenvolver o autoconhecimento como pesquisadora, para tornar mais precisa 

a formulação do problema e para vislumbrar a viabilidade do estudo, em especial, a pesquisa 

de campo. 
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Por essas razões, recomenda-se aos pesquisadores que, antes de definirem sua 

metodologia de trabalho, procurem averiguar quando uma pesquisa poderá ser utilizada, por 

quê e para quê.  

Além disso, tendo em vista o foco e os objetivos a serem atingidos por esta pesquisa, 

muitas possibilidades não foram exploradas. No entanto, os dados ficam à disposição de 

outros pesquisadores que tenham a intenção de estudar aspectos gerenciais e de liderança ou 

que desejem ampliar seus estudos na empresa estudada. 

Uma outra sugestão oportuna é que se realizem estudos semelhantes em outros fundos 

de pensão. 

Seria importante, por último, que a empresa identificasse, entre os seus profissionais, o 

pequeno grupo de pessoas conhecedoras da história da Fundação Real Grandeza, de suas 

lideranças e seus desafios, porque, além do valor do autoconhecimento, abriria caminho para 

novas pesquisas que resgatassem aspectos que este estudo não conseguiu alcançar, até porque  

este trabalho de pesquisa não tem a pretensão de abranger todas as possibilidades. 
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Anexo 1 

    QUESTÕES INVESTIGADAS NAS ENTREVISTAS COM OS GERENTES 
 

 
 

1. Qual a influência que o fundador e os idealizadores da FRG tiveram sobre o processo 
de modelar a cultura da empresa? 

 
2. Quais as características que mais marcaram a personalidade do fundador? 

 
3. O que levou os fundadores da empresa a tomarem a decisão de criá-la? Quais foram os 

interesses e motivações que originaram a sua criação? A sua criação teve origem na 
organização para a qual presta serviços? Qual era a problemática existente no momento 
da criação da empresa? Existe alguma relação dessa problemática com as pressões que 
a empresa vem recebendo atualmente? 

 
4. Quais as pressões mais atuais para a transformação da empresa e quais as suas 

possibilidades de sucesso nessa direção, a partir de seu passado e presente? 
 

5. Quais as manifestações de liderança que poderão contribuir para orientar a empresa em 
direção a sua visão, valores e missão? 

 
6. Qual a percepção dos gerentes e diretores sobre a importância da liderança no contexto 

atual da empresa? Qual a sua percepção sobre o papel da liderança na formação, 
desenvolvimento e avaliação das equipes?  

 
7. Que medidas a empresa vem adotando para desenvolver uma liderança transformadora, 

em especial no que tange ao perfil gerencial, à avaliação de desempenho e ao 
treinamento e desenvolvimento gerencial? 

 
8. Qual o impacto que o constante rodízio na diretoria exerce sobre as iniciativas de 

liderança na empresa? 
 

9. Quais as características gerenciais que evidenciam uma cultura de equipe dentro da 
organização? 

 
10.  Que impactos os estilos de liderança assumidos pelos gerentes da FRG exercem sobre 

a equipe de colaboradores?  
 

11. Existe alguma semelhança entre os estilos de liderança assumidos na FRG com  os 
estilos de liderança da  empresa para a qual presta serviços? 
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Anexo 2 
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2002. 

 
 
 
Aos prezados Senhores:  
 
 

Na qualidade de aluna do curso de Mestrado em Administração Pública da Fundação 

Getulio Vargas – RJ e,  como requisito para a obtenção do título de Mestre, estou realizando 

um trabalho de pesquisa junto à Fundação Real Grandeza. Nesse sentido e, após contato com o 

Dr. Fernando, diretor de Administração, que me apoiou  para que eu possa desenvolver este 

estudo dentro da empresa em que trabalham, gostaria de contar com o seu valioso apoio para 

responder ao questionário que se encontra anexado, uma vez que este instrumento poderá 

servir para auxiliar a pesquisadora a organizar suas idéias de uma forma mais sistematizada e 

coerente com a proposta do estudo. 

A pesquisa está focada no tema da liderança e tem o seguinte título: “Possibilidades da 

liderança como recurso gerencial para a transformação nas organizações: o caso da Fundação 

Real Grandeza”. 

O estudo tem como objetivo analisar as contribuições da empresa no sentido de 

desenvolver uma conscientização sobre a necessidade da atuação dos gerentes como líderes, 

visando a  transformação cultural das equipes, bem como identificar iniciativas ágeis e 

inovadoras dos próprios gerentes. 

Solicito que o questionário seja devolvido para Cristina Ramos (RH) até o dia 

22/08/2002.  

Aproveito para agradecer, antecipadamente, o empenho e a disponibilidade de cada um 

para o levantamento das informações que possam responder às questões que  serão 

investigadas com a colaboração de todos. 

 
Atenciosamente,                                                    
 
 

          Regina Arczynska Lago 
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Questionário 
 

1. Quais as características que mais marcaram  a personalidade do fundador da Fundação 
Real Grandeza (FRG)? (Cite no mínimo 3). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________      
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. Quais as principais características mais fortemente identificadas na cultura da sua 
empresa? Marque as que desejar e justifique as cinco mais importantes. 

 
(   ) paternalismo      (   ) profissionalismo 
(   ) comportamento reativo das pessoas   (   ) rigidez     

            (   ) clima agradável, amistoso    (   ) conservadorismo 
 (   ) pessoas com iniciativa, proativas               (   ) ênfase na burocracia 

(   ) ações de planejamento isoladas    (  ) bom nível de diálogo
 (   ) preocupação com os custos    (   ) flexibilidade  

(   ) planejamento integrado                (   ) pessoas motivadas 
(   ) abertura à mudança     ( ) resistente à mudança       
(   ) visão de futuro                 (   ) ênfase na tarefa        
(   ) presença  de lideranças      (   ) submissão 
(   ) gerentes mais voltados para a gestão de pessoas (   ) inovação   

 (   ) integração entre as áreas     (   ) autonomia 
(   ) preocupação com os clientes    (   ) clima tenso, pesado  
(   ) comprometimento das pessoas    (   ) ênfase na hierarquia 
       
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
      

3. Que estilos de liderança predominam no corpo gerencial da organização?  
 
(   ) autoritário       (   ) paternalista 
(   ) laissez-faire (deixar acontecer)    (   ) participativo  
 
Justifique: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4. Quais os comportamentos dos gerentes que evidenciam uma preocupação com a 
formação de uma cultura de equipe dentro da organização? (Cite no mínimo 3). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5. Você está satisfeito (a) com o estilo de liderança assumido pelo seu (sua) gerente? 
 
(   ) Sim             (   ) Em parte    (   ) Não 
 

Justifique: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

6. Existe uma conscientização por parte dos diretores e gerentes sobre a importância da 
liderança no contexto atual da empresa? 

 
(   ) Sim  (   ) Em parte    (   ) Não 

 
Justifique: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

7. Você acha que a liderança pode  promover a transformação da empresa? 
 
(   ) Sim   (   ) Em parte     (   ) Não 

 
Justifique: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

8. O que a empresa está realizando no sentido de preparar seus gerentes para que se 
tornem verdadeiros líderes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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9. Quais as maiores pressões que a FRG vem recebendo no sentido de sua 
transformação? (Selecione quantas alternativas achar necessárias). 
 
(   ) do mercado (   ) das patrocinadoras (   ) dos seus funcionários 
(   ) do governo (   ) da própria empresa (   ) outras 
 
Justifique: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

10. Em sua opinião, que ações são prioritárias para a transformação da empresa? 
 
§ no que tange ao treinamento e desenvolvimento das lideranças. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
§ no que se refere à avaliação de desempenho. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
§ no que se refere à transformação do perfil gerencial. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
§ no que se refere à cultura organizacional.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
§ no que se refere ao clima no ambiente de trabalho. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Justifique o que desejar sobre a questão anterior: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Utilize este espaço para acrescentar qualquer informação que possa enriquecer este 
trabalho de pesquisa: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 3 
Roteiro do workshop com os gerentes da FRG 

 
 

1. Objetivo do workshop: 
• levantar dados que complementem as informações já obtidas através de outros 

instrumentos. 
 

2. Objetivos do estudo:   
•  analisar as contribuições da empresa no sentido de  desenvolver uma   

conscientização dos gerentes quanto à importância da liderança como fator 
relevante para a transformação da empresa, destacando as  manifestações de 
iniciativas próprias dos gerentes nessa direção. 

 
3. Conceitos-chave para o desenvolvimento do trabalho (ver folha anexa) 

 
 

4. Exercício individual – Questões sobre cultura e liderança (folha anexa) 
• Mapear as características selecionadas pelo grupo (+ presentes hoje e as que 

deverão estar presentes depois) 
• Listar as maneiras de a liderança contribuir para a transformação da empresa. 

 
5. Exercício individual – apontar nas frases sobre liderança aquelas (de 1 a 3) em que a 

FRG está melhor situada no que se refere: ao passado, ao presente e ao futuro. 
• Mapear as afirmativas em relação ao tempo, colocando o número correspondente a 

cada afirmativa. 
 

 
  PASSADO 
 

 
        PRESENTE  

 
          FUTURO 

 
 
 

  

 
6. Comparar os pontos divergentes e os pontos em comum 

 
 

7. Analisar cada frase em relação ao fator tempo e relacionar às teorias de liderança 
(traços, estilos e liderança situacional) 
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Anexo 4 

Workshop com os gerentes da Fundação Real Grandeza 
 

Responda as seguintes questões: 
 
1. Quais as principais características mais fortemente identificadas na cultura da Fundação 

Real Grandeza nos dias de hoje? Marque as que desejar e justifique as cinco mais 
importantes. 

 
(   ) paternalismo      (   ) profissionalismo 
(   ) comportamento reativo das pessoas   (   ) rigidez     

            (   ) clima agradável, amistoso    (   ) conservadorismo 
 (   ) pessoas com iniciativa, proativas               (   ) ênfase na burocracia 

(   ) ações de planejamento isoladas    (  ) bom nível de diálogo
 (   ) preocupação com os custos    (   ) flexibilidade  

(   ) planejamento integrado                (   ) pessoas motivadas 
(   ) abertura à mudança     (  ) resistente à mudança  

            (   ) visão de futuro                 (   ) ênfase na tarefa        
(   ) presença  de lideranças      (   ) submissão 
(   ) gerentes mais voltados para a gestão de pessoas (   ) inovação   

 (   ) integração entre as áreas     (   ) autonomia 
(   ) preocupação com os clientes    (   ) clima tenso, pesado  
(   ) comprometimento das pessoas    (   ) ênfase na hierarquia 
       

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. Selecione das características acima aquelas que você acha que deveriam estar presentes na 
cultura para que a empresa possa estar mais preparada para enfrentar os constantes desafios 
do cenário organizacional. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3. Você acha que as lideranças podem contribuir para o processo de transformação da 
cultura da empresa? Como? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

CONCEITOS-CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO DO WORKSHOP 
 

 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
“Conjunto de fenômenos resultantes da ação humana, visualizada dentro das fronteiras de um 
sistema”. A cultura é composta de três elementos: preceitos (tradições, costumes sociais, 
política administrativa, estilos de gerência, normas e regulamentos etc), tecnologia 
(instrumentos, equipamentos, fluxo organizacional, recursos materiais, estrutura de tarefas, 
rede de comunicação, metodologia de serviços, processos etc) e caráter (percepções, 
sentimentos, reações positivas e negativas).(Edela Lanzer Pereira de Souza, 1978, p.36) 
 
“Padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo ao 
aprender a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna  e que 
funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e serem ensinados aos novos 
membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir com relação a estes 
problemas”.(Edgar Shein, 1985, p.9) 
 
“A cultura se refere a normas de comportamento e valores compartilhados entre um grupo de 
pessoas”. (John Kotter, 1997, p.150) 
 
Segundo Schein (1985, p.2), “culturas organizacionais são criadas pelos líderes e uma das 
mais decisivas funções da liderança, pois esta poderá ser a responsável pela criação, pelo 
gerenciamento e, quando necessário, pela própria destruição da cultura”. 
 
LIDERANÇA 
 
“É a influência pessoal exercida em uma situação e dirigida através do processo de 
comunicação, no sentido do atingimento de um objetivo específico ou objetivos”. 
(Tannenbaum, Wescheler e Massarik, 1961) 
 
“É o processo de dar propósito (direção significativa) ao esforço coletivo e provocar o desejo 
de despender este esforço para se atingir o objetivo”. (Jacobs e Jaques, 1990)  
 
 
TEORIAS DE LIDERANÇA  
 

• dos traços – enfatiza as qualidades pessoais do líder (somatório de características 
pessoais); ênfase na figura do líder. 

• dos estilos de liderança – autocrático, democrático e laissez-faire; destaca a figura do 
subordinado em meio ao processo de liderança. 

• liderança situacional – enfatiza os aspectos que cercam o processo da liderança. 
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Anexo 6 

TEORIAS E CONCEITOS DE LIDERANÇA 
 

 
1. Os traços de personalidade do líder têm uma influência na modelagem dos padrões 

culturais da empresa. 
2. A liderança é nata; o líder já nasce feito. 
3. A liderança bem sucedida deve envolver certas habilidades e capacidades 

(interpessoais, técnicas, administrativas e intelectuais), pois capacitam os líderes a 
serem valorizados pelo seu grupo de trabalho. 

 
 
 

4. O líder define e estrutura seu próprio papel e o papel dos subordinados para atingir os 
objetivos formais do grupo. 

5. O líder age de maneira amiga e oferece apoio aos seus subordinados, mostrando 
preocupação com eles e com o seu bem-estar. 

6. Os líderes devem ter confiança total nos seus colaboradores, procurando estimular a 
participação deles nas decisões e no estabelecimento de objetivos, gerando maior 
satisfação no grupo e, com isso, maior produtividade.  

 
 
 

7. A tarefa do líder é assegurar que os subordinados compreendam como atingir os 
objetivos organizacionais. 

8. A liderança depende da situação e envolve uma interação entre três aspectos: a 
orientação e direção dada pelo líder, o  apoio sócio-emocional que o líder oferece e o 
nível de maturidade dos subordinados para o desempenho da tarefa. 

9. A liderança é um relacionamento interpessoal, no qual poder e influência são 
igualmente distribuídos. 

10. Líderes tendem a se preocupar com o estabelecimento de boas relações interpessoais e 
em ganhar proeminência e auto-estima através deste relacionamento com os 
colaboradores. 

11. A preocupação dos líderes está mais voltada para fixar tarefas e atingir o sucesso, 
mesmo correndo o risco de manter relações interpessoais pobres com os seus 
subordinados.  

12. O líder precisa exercer três funções: trabalhar a favor da motivação de cada 
componente da equipe, dispensar um treinamento individualizado e exercer funções 
quase “terapêuticas”, em que as interações interpessoais servem para ampliar a 
habilidade de ajustamento do indivíduo. 

13. Algumas características dos subordinados, da tarefa e das organizações podem servir 
como substitutos ou neutralizadores para o comportamento do líder. 

14. A ação do líder no sentido de corrigir alguma deficiência na situação de trabalho pode 
melhorar o desempenho do grupo. 

15. Pode-se predizer a eficácia do líder através da sua inteligência e experiência. 
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