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APRESENTAÇÃO 

A proposta desta dissertação é aquela de promover uma 

reflexão sobre o estilo gerencial intuitivo enquanto possibilidade de 

tecnologia gerencial nas organizações públicas no Brasil. 

No capítulo I é realizada uma síntese da evolução das teorias 

administrativas que tem passado por redefinições de conteúdo em 

função de demandas delineadas pelo momento histórico. 

o capítulo 11 promove uma discussão sobre os diversos 

significados para a terminologia intuição em diferentes contextos. 

o capítulo 111 discorre sobre a importância da dinâmica de 

personalidade do gestor na dimensão do processo decisório. A partir de 

teorias administrativas fundamentadas nos princípios de personalidade 

da tipologia criada por Jung, tenta estabelecer as 
. . . 

pnnClpalS 

características e habilidades de um estilo gerencial intuitivo. 

o capítulo IV tem o objetivo de apresentar, através dos 

resultados obtidos em um trabalho de pesquisa realizado numa 
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organização pública, o estilo gerencial intuitivo como uma tecnologia a 

ser considerada. 

A atividade gerencial começa a avaliar outras variáveis em 

sua praxis. Conseqüentemente, o estilo de atuação do gerente está 

passando por um redimensionamento em que a relação daquilo que se 

considera racional e objetivo com o que é dito como extra-racional e 

subjetivo começa a ser uma realidade passível de estudo e pesquisa. 

A intuição faz parte da classificação do extra-racional e 

subjetivo, contribuindo para uma possibilidade de estilo gerencial que 

merece ser investigada. 
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RESUMO 

A presente dissertação procura promover uma reflexão sobre 

a evolução da tecnologia gerencial nas organizações públicas, 

particularizando o estilo gerencial intuitivo. 

A partir dos referenciais pesquisados na literatura 

especializada, a autora privilegia comentar as teorias gerenciais 

embasadas na tipologia junguiana. 

O estudo consta de: uma síntese da evolução histórica da 

atividade gerencial, uma discussão sobre o significado do termo 

intuição, uma apresentação de teorias sobre o estilo gerencial e sua 

importância no processo decisório, e uma avaliação dos resultados 

obtidos pelas pesquisas realizadas sobre o estilo gerencial intuitivo nas 

organizações de uma forma geral, bem como aqueles de uma 

organização pública específica. 

ABSTRACT 

The present dissertation alms at stimulating a reflection on 

the technological management evolution in public organizations, glVIng 

emphasis to an intuitive management style. 

From specialized researched literature reference, the author 

has given major importance to comment on the management theories 

based on Jungian typology. 

The study consists of: a summary of the historical evolution 

of management, a discussion on the meaning of the term intuition, a 

presentation of theories on management style and its importance in the 

making decision process, and an evaluation of the results obtained In 

research about the intuitive management style in organizations, In 

general, as well as in specific public ones. 
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INTRODUÇÃO 

N o percurso histórico da humanidade a atividade de trabalho 

tem sido apresentada como um dos principais desafios para o ser 

humano, mantendo-se em constante investigação e redefinição de 

conteúdo. A sua elaboração remete aos primórdios da humanidade. 

Condenação imposta a Adão e Eva, vingança de Zeus, 

maldição de J eová, exploração do recurso humano pela Revolução 

Industrial, são alguns dos exemplos que situam a ação de trabalhar 

como resultado de uma punição e castigo, onde a sua prática está 

freqüentemente relacionada a uma situação de decadência do indivíduo. 

A partir do século XIX, os movimentos anarquistas e socialistas 

começam a propor uma alteração na abordagem dada para o trabalho até 

aquele momento. 

No século XX, o advento da tecnologia da informática tem 

originado uma revisão de valores e gerado a necessidade de um novo 

jeito de pensar diante da substituição do trabalho realizado pelo homem 
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por máquinas. O capital estratégico nesse moderno perfil da sociedade 

estará fundamentado no conhecimento - know how técnico e gerencial, 

confirmando a afirmativa de Harman e Hormann de que numa sociedade 

tecnologicamente avançada, na qual a produção de bens e serviços em 

quantidades suficientes pode ser controlada com facilidade, o emprego 

deverá assumir a função de espaço para autodesenvolvimento a fim de 

que se possa enfrentar as novas dimensões da atividade de trabalho. 

Conforme apontado por Schaff, o tipo de trabalho ao qual o 

homem esteve condenado por milênios, fisicamente fatigante ou 

intelectualmente estressante, desaparecerá, prosseguindo, somente, as 

ocupações criativas, ou seja, não apenas qualquer forma de atividade 

artística ou científica, mas, principalmente, aquelas atividades aonde o 

intelecto desempenhará um papel determinante. Qualquer ação de 

trabalho terá a característica de criatividade porque esta parece ser 

indispensável à satisfação da necessidade de auto-realização. As 

ocupações da sociedade do futuro deverão constituir-se para o ser 

humano como uma fonte de alegria, prazer e felicidade. 

Desta maneira, se o período posterior à Segunda Guerra 

Mundial testemunhou uma substancial alteração de atividades do setor 

privado (família e Igreja) para o setor público (administrações: federal, 

estadual e municipal), o presente momento promove a transição de uma 

sociedade industrial para uma sociedade de informações. Participa-se, 

conforme Lévy, de uma época limítrofe onde a antiga ordem de 

representações e de saberes oscila dando lugar a imaginários, formas de 
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conhecimento e de regulação ainda não-constituídos, direcionados para 

uma reflexão sobre o paradigma vivenciado até então pela comunidade 

científica. Portanto, o movimento histórico sugere um repensar sobre o 

corpus de conhecimento organizado e hierarquizado que fundamenta 

todas as ciências. 

É conhecido que as teorias administrativas têm sido 

elaboradas como respostas às demandas apresentadas pelas pessoas e 

organizações face à realidade de determinada época. Alguns autores têm 

afirmado que as pessoas estão alterando seu nível de percepção 

individual embasada na razão quando o indivíduo utiliza somente um 

único vetor para pensamento e sentimento, sendo dominado pelas 

circunstâncias externas, para um nível relacionado com a intuição. 

Nessa abordagem, o sujeito amplia o seu espectro de possibilidades 

intelectuais, emocionais e espirituais, convivendo melhor com as 

ambigüidades, valorizando as diferenças. 

Nascimento diz que a gerência nesta fase de revisão terá 

como proposta nuclear aquela de conhecimento da natureza humana, de 

interesse pelo homem e pelo seu modo de ser. A relação entre gerente e 

gerenciando não deverá provocar desgaste, frustração, omissões, e, sim, 

a promoção da participação ativa de todos neste espaço no sentido de 

desenvolvimento de talentos pessoais e de resposta aos anseios de 

criatividade. o desenvolvimento e conseqüente crescimento 

organizacional deverão estar em sintonia com a evolução do indivíduo. 
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Assim, na situação de gerenciamento não será suficiente 

orientar-se o sujeito no sentido de executar apenas a sua tarefa de forma 

eficaz, mas, também, deverá ser dada ênfase na valorização das 

competências individuais, pOlS neste enfoque pressupor-se-á, a 

princípio, que todo e qualquer trabalhador será visto como um 

candidato em potencial e auto-realização. 

As modificações na ação gerencial podem conduzir a defini-la 

como a habilidade de perceber tendências, interpretar transformações e 

possibilitar desenvolvimento. É estar atento ao conjunto de 

pressupostos e crenças básicas a respeito da natureza do indivíduo~ ao 

ser e devir de cada etapa da trajetória organizacional, aonde a 

operacionalidade e a velocidade de fazer acontecer criativamente são 

fundamentais em uma sociedade permeada pelo saber introduzido pela 

informática. O estilo de gerência de resultados favoráveis parece ser 

aquele onde a pessoa buscará conciliar as exigências de seu papel 

organizacional com aspectos de sua personalidade. 

A expressão personalidade tem sido utilizado por diversos 

autores, tais como: Hipócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Hobbes, 

Kierkegaard, Nietzsche, que delinearam concepções teóricas sobre o ser 

humano e sua relação com o mundo. No entanto, o significado popular 

de personalidade é ligado às habilidades sociais e a impressão que o 

indivíduo causa em outras pessoas (agressividade, passividade, timidez, 

por exemplo). 
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Nenhum conteúdo conCISO para personalidade pode ser 

generalizado, indicando que o modo pelo qual definir-se-á este termo 

dependerá inteiramente de se privilegiar determinado conjunto de 

conceitos pertencentes ao referencial adotado. 

Na situação específica da administração, diversos autores 

recorreram a teorias de personalidade preconizadas por: Freud, Jung, 

Fromm, Horney, Maslow, Allport, Adler, Ellis, entre outros, para 

realizarem estudos sobre as questões relativas a: liderança, 

comportamento, estilos gerenciais, por exemplo. 

A teoria de personalidade elaborada pelo médico-psiquiatra 

Carl Gustav Jung foi resultado de um estudo detalhado sobre os tipos 

abordados pela literatura, mitologia, estética, filosofia e psicopatologia. 

Torbert, Mitroff, Kroeger & Thuesen, Parikh, Benfari são alguns que a 

partir da perspectiva tipológica junguiana estabeleceram estudos sobre o 

estilo e a cultura gerencial. 

Segundo Jung, os tipos são classes, grupos de pessoas com 

padrões de atitudes típicas semelhantes, constituindo-se em um viés 

essencial que referencia todo o processo psíquico, estabelecendo as 

reações habituais, determinando não apenas o estilo de comportamento, 

mas também a natureza da experiência subjetiva enfocada. Não será 

proposta desta dissertação discutir a teoria junguiana, mas, SIm, 

promover uma reflexão sobre a questão da intuição enquanto variável de 

um estilo pessoal. Ela tem sido apresentada como uma tendência para a 

evolução do nível de percepção individual, tornando-se, assim, passível 
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de observação na proposta de uma gestão voltada para a valorização das 

potencialidades individuais. 

Jung colocou a intuição como sendo uma função psicológica 

que se ocupa em transmitir percepções através do inconsciente. Essas 

percepções não são sensonalS, nem sentimento, nem conclusão 

intelectual, porém, podem apresentar-se sob estas formas. O tipo 

intuitivo seria estimulado por idéias abstratas, possuindo habilidade para 

abordar problemas novos e ainda não-resolvidos, produzindo soluções 

criativas. O modelo de Jung ao falar sobre o estilo da pessoa, indicará a 

sua disponibilidade para desenvolver as qualidades intuitivas. 

As teorias gerenciais fundamentadas na tipologia junguiana 

têm apresentado as qualidades intuitivas como um instrumento que 

colaborará para a formação dentro da empresa de uma cultura e um 

contexto em que o desenvolvimento da organização e a realização do 

indivíduo sejam harmônicos e precursores de uma comunidade global 

criativa e integrada. 

Portanto, a moderna gestão nas organizações públicas no 

Brasil, talvez, preCIse começar a incluir na sua cultura gerencial a 

possibilidade de utilização das qualidades intuitivas individuais como 

um recurso para responder às múltiplas questões que estão sendo 

geradas pelas atuais reformas administrativas. 

Diante do que foi considerado anteriormente é que esta 

dissertação proporá uma reflexão sobre o estilo gerencial intuitivo 
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enquanto uma possibilidade de tecnologia gerencial nas organizações 

públicas. 

A metodologia adotada será a de análise crítica da 

bibliografia disponível e dos resultados obtidos através de uma pesquisa 

de campo realizada numa organização pública da área municipal do Rio 

de Janeiro, sobre o tema intuição e a sua relação com o estilo gerencial. 



CAPÍTULO I 
CONTEXTUALIZANDO A ATIVIDADE GERENCIAL 

1.1. TEORIAS ADMINISTRATIVAS: UMA SÍNTESE DA 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

8 

A perspectiva de um novo período histórico promove uma 

reavaliação nas ideologias e sistemas de valores vigentes. A pergunta: 

que futuro nos aguarda?, aparece em todas as categorias da ciência. A 

incerteza é uma constante em período de revisões de paradigmas. A 

atividade gerencial, não fugindo do espírito da época, zeitgeist, 

encontra-se em processo de redefinição de significado e conteúdo. 

A prática de gerenciamento tem a sua origem nas civilizações 

antigas - China, Babilônia, Egito e Roma, conforme Lessem. l Textos 

antigos indicam que ela era executada, principalmente, pelos líderes 

religiosos e chefes militares. Porém, a sua instituição sistematizada 

1 LESSEM, Ronnie. Global Management Principies. London: Prentice Hall, 1989, p.191. 
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pelos referenciais científicos acontece em época malS recente. O 

processo de divisão de trabalho conduz a uma demanda de organização 

da produção cuja principal meta será a de racionalizar o próprio 

trabalho. Nos Estados Unidos, Taylor (1856-1915), com experiência em 

fábrica, criou rotinas que possibilitaram um melhor rendimento da 

produção, porém as condições de trabalho do operário não eram levadas 

em conta. É instituída uma abordagem analítica, global e universal. Na 

mesma fase, na França, Fayol (1841-1925) apresentou regras e preceitos 

para que se obtivesse uma maior eficiência nas organizações industriais. 

Formulou as primeiras categorizações da função gerencial, adotando 

uma abordagem anatômica e estrutural. 2 Weber (1864-1920), instituiu a 

teoria da burocracia, norteada pela racionalidade e eficiência, princípios 

de hierarquia, profissionalização do empregado, e, uma administração 

fisicamente distanciada dos melOS de produção. Em seguida, 

desenvolveu-se a teoria estruturalista que revisa a teoria de Weber em 

sua referência de sistema fechado. O princípio de sistema aberto surge 

para indicar o meio externo influenciando o indivíduo, implicando em 

uma situação de conflito que se torna uma variável relevante para essa 

teoria. As idéias diferentes das pessoas passam, então, a serem 

consideradas e analisadas. É uma perspectiva humanista, voltada para os 

aspectos psicológicos da organização. A Escola das Relações Humanas, 

originada por Mayo (1880-1949) e Kurt Levin (1890-1947) rejeita 

radicalmente a Escola Clássica, privilegiando a motivação, comunicação 

2 Idem, pp.190-253. 
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e liderança. Em 1947, Simon através de seu livro "Comportamento 

Administrativo" introduz a abordagem comportamental. Ele afirma que 

"as instituições sociais podem ser consideradas como a sistematização 

do comportamento dos indivíduos através da sujeição de seus 

comportamentos aos sistemas de estímulos que lhes foram socialmente 

impostos.,,3 O processo decisório merecerá mais atenção do que o 

processo de execução. 

Nas décadas de 60 e 70, o marketing e a pesquisa de mercado 

tornaram-se indicadores de novas variáveis para as técnicas adotadas 

pela administração. Já na década de 80, as tecnologias de informação 

surgem como prioridades. Foi momento de se precomzar a 

descentralização e administrar-se por objetivos. Segundo Koontz 

ninguém é "capaz de alcançar uma meta ambiciosa. Os indivíduos devem 

saber quais são suas metas, que ações contribuem para o seu 

cumprimento, e quando elas são alcançadas."4 Neste mesmo período 

despontam os gerentes-ídolos (Iacocca, Morita, por exemplo), gigantes 

que enfrentaram com bravura e coragem o monstro da ineficiência. E, 

atualmente, em meados da década de 90, talvez a variável mais 

importante para a administração seja aquela do tempo. O ritmo 

acelerado das mudanças, trazido principalmente pela tecnologia da 

informática, está exigindo uma maior flexibilidade de pensamento do ser 

3 SIMON, Herbert. Comportamento Administrativo. Rio de Janeiro: FGV, 1979, p.114. 

4 KOONTZ, Harold & O'DoNNELL, Cyril & WEIHRlCH, Heinz. Administração: organização, 
planejamento e controle. São Paulo: Pioneira, 1987, p.47. 
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humano, para que além de segUIr as próprias transformações, também 

possa incorporá-las no seu cotidiano. 

Esta resumida retrospectiva histórica das teorias 

administrativas permite uma avaliação do zeitgeist que tem permeado a 

biografia do sujeito que assume o encargo de acompanhar a evolução 

destas teorias em sua práxis, isto é, o próprio gerente. 

1.2. O QUE É GERENCIAR? 

Mintzberg diz que 

ao se perguntar a um gerente o que ele faz, ele prontamente 

responderá que: planeja, organiza, coordena e controla. Logo a 

seguir, passe a observar o que ele faz. Nao se surpreenda se 

você 000 conseguir encontrar nada do que ele falou. 5 

Desde os primórdios do desenvolvimento da administração, 

segundo Evans6 acreditava-se que qualquer pessoa com potencial para 

tornar-se um bom administrador naturalmente chegaria ao topo, 

garantindo sucesso e status social para si. Já Rowan dirá que o 

gerenciamento 000 é uma ciência exata definida muitas vezes 

como a arte de tomar decisões sem ter informações suficientes, 

até o empresário mais ponderado, às vezes, se vê obrigado a 

5 MINrZBERG, Henry. "The manager'sjob:folklore andfact". in PuGH, D.S. (Org.) 
Organization Theory: selected readings. England: Penguin, 1990, p.223. 

6 EVANS, Roger & RUSSEL, Peter.O Empresário Criativo. SãoPaulo:Cultrix,1992,p.13. 



agir rapidamente, baseado em impressões íntimas meio 

nebulosas. 7 
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Moscovici8 acrescentará que profissionais dos mais altos 

cargos, gerentes, das organizações preClsam estar constantemente 

ocupados para mostrar competência e zelo pelo trabalho. A tirania do 

relógio, dos horários, dos compromissos, da agenda e, até das próprias 

refeições. A analogia com os deuses do Olimpo também pode servir para 

explicar a tarefa gerencial. Handy9 identifica quatro tipos de estruturas 

organizacionais associadas com as variáveis de: poder, 

desenvolvimento, tarefa e indivíduo. Os deuses-gerentes para cada uma 

delas seriam, respectivamente, Zeus, Apolo, Atena e Dionísio. 

Segundo Motta 

a gerência é a arte de pensar, de decidir e de agir; é a arte de 

fazer acontecer, de obter resultados. Resultados que podem 

ser definidos, previstos, analisados e avaliados, mas que têm 

que ser alcançados através das pessoas e numa interação 

humana constante. lO 

Por outro lado Martins apresenta a idéia de que 

o gerente, com qualquer característica, não pode se conformar 

em ser um fruto do meio em que trabalha. Ele terá que ser, 

7 ROWAN, Roy. Gerente por intuição. Rio de Janeiro: Record, 1986, p.14. 
8 MOSCOVlCI, Feia. Renascença Organizacional. Rio de Janeiro: L.T.C., 1988, pp.1l-12. 
9 HANDY, Charles, apud LESSEM, Ronnie. Op. Cit. , p.277. 
10 MOITA, Paulo Roberto.Gestão Contemporânea:a ciência e a arte de ser dirigente.Rio de 

Janeiro :Record,1991,p.26. 



antes de tudo, um rompedor de barreiras, um questionador 

incansável e um desestruturador de paradigmas. 11 

13 

Na época do Tratado da Mecânica dos Corpos Humanos, 

denominação de Leite12 para a Teoria de Taylor, a descrição para um 

gerente era a de um indivíduo calculista que só se interessava por 

dinheiro e pelos resultados da produção. A presente imagem seria a de 

um ser dotado de sentimentos, carente de atenção, leal ao grupo com o 

qual se identifica, desconfiado daqueles que dizem-lhe como resolver 

tudo através de fórmulas mágicas nas complexas organizações dos 

tempos modernos. 

1.2.1. GERENTE: PRINCIPAIS QUESTÕES DOS NOVOS TEMPOS 

Desenvolver e adquirir habilidades tanto para enfrentar o 

ambiente que o cerca quanto os seus conflitos internos parece ser a 

rotina de quem opta pela tarefa de gerenciar. Há de se criar formas para 

lidar-se com as novas solicitações organizacionais e do indivíduo. As 

pessoas estão exigindo serem tratadas como sujeitos em seu próprio 

desejo e realização. O trabalho começa a apresentar a perspectiva de ser 

11 MARTINS, Augusto W. Gerente, um mal necessário ou uma solução inadiável? Jornal do 
Brasil, 15 de setembro de 1996. 

12 LEITE, José Eduardo. "Nós quem, cara pálida? A razão depois de Taylor. " in DA VEL, Eduardo 
& VASCONCELLOS, João. (orgs.) Recursos Humanos e Subjetividade. Petrópolis: Vozes, 
1996,pp.80-116. 
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um espaço aonde se possa externalizar os valores pessoals, as 

potencialidades, a criatividade bem como o descontentamento, 

insatisfação e angústia por situações vivenciadas, sem que se corra o 

risco de demissão ou perda, mas, sim, que isto seja motivo para um 

aprimoramento da tão comprometida relação indivíduo versus 

organização. O gerente-herói, misto de ser divino com ser mortal, tem 

assumido o papel de mediador nessa relação na qual precisa lidar com o 

palpável, o fácil de visualizar ao mesmo tempo em que se depara com o 

subjetivo, aquilo que foge aos olhos, que pertence a uma outra 

dimensão da realidade. 

Para ilustrar o momento atual, Ferguson 13 elaborou o quadro 

abaixo que apresenta e compara os aspectos do velho paradigma da 

economia com os aspectos do novo paradigma de valores, ilustrando, 

com propriedade, as questões que estão emergindo e, 

conseqüentemente, farão parte do cotidiano do gestor: 

Quadro 1 

AsPECTOS 00 VElJIO PARADIGMA DA ECONOMIA AsPECTOS 00 NOVO PARADIGMA DE VALORES 

Promove o consumo a todo custo pôr Consumo adequado. Conservar, guardar, 
intermédio da obsolescência planejada, da reciclar. Qualidade, habilidade, inovação, 
pressão publicitária, da criação de invenção a serviço de necessidades autênticas. 
"necessidades" artificiais. 

Pessoas que se adaptem aos empregos. Empregos que se adaptem às pessoas. 
Rigidez. Conformismo. Flexibilidade. Criatividade. Forma e fluxo. 

Objetivos impostos, decisões tomadas de cima Autonomia encorajada. Auto-aperfeiçoamento. 
para baixo. Hierarquia, burocracia. Participação nos lucros, democratização. 

Objetivos compartilhados, consenso. 

13 FERGUSON, Marilyn. '~ transformação dos valores e das vocações. "in RAY, Michael & 
RlNZLER, Alan. (orgs.) O novo paradigma dos negócios. São Paulo: Cultrix, 1996,pp.41-
45. 
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Fragmentação, compartimentalização no Intercâmbio de especialistas buscando maior 
trabalho e nas funções. relevância de seu campo de experiência. 

Escolha e mudança de emprego encorajadas. 

Ênfase nas tarefas especializadas. Funções A identidade transcende a definição das 
bem-definidas. funções. 

Identificação com o trabalho, a organização, a Reconhecimento da incerteza na economia. 
profissão. 

Modelo mecânico da economia, baseado na Cooperação. Os valores humanos transcendem 
fisica newtoniana. o "vencer". 

Agressão, competição, "Negócios são Trabalho e lazer se confundem. O trabalho 
negócios" . gratifica por si mesmo. 

Trabalho e lazer separados. Trabalho como Cooperação com a natureza~ visão taoísta e 
meio para um fim. Manipulação e domínio da orgânica do trabalho e da riqueza. 
natureza. 

Luta por estabilidade, posição, segurança. Senso de mudança, de devir. Disposição para 
correr riscos. Atitude empreendedora. 

Quantitativo~ quotas, símbolos de status, nível Qualitativo e quantitativo. Senso de realização, 
de renda, lucros, "aumentos", Produto esforço mútuo para mútuo enriquecimento. 
Nacional Bruto, bens palpáveis. Bens não-palpáveis (criatividade, desempenho) 

e palpáveis. 

Motivações estritamente econômicas, valores Os valores espirituais transcendem o ganho 
materiais. Progresso avaliado pelo produto, material~ suficiência material. O processo é tão 
conteúdo. importante quanto o produto. O contexto do 

trabalho é tão importante quanto o conteúdo -
a questão não é apenas o que você faz, mas 
como faz. 

Polarizado: trabalho versus capital, Transcende as polaridades. Valores e objetivos 
consumidor versus fabricante, etc. compartilhados. 

Visão estreita: exploração de recursos Ecologicamente sensível aos custos finais. 
limitados. Administração. 

"Racional", confiança unicamente nos dados. Racional e intuitivo. Dados e lógica 
complementados pelos sentimentos, pelos 
pressentimentos, pela intuição, pelo senso não-
linear (holístico) dos padrões. 

Ênfase em soluções de curto prazo. Reconhecimento de que a grande eficiência 
deve levar em conta um bom ambiente de 
trabalho, a saúde dos empregados e as boas 
relações com os clientes. 

Operações centralizadas. Operações descentralizadas sempre que 
possível. Escala humana. 
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Tecnologia desenfreada. Subserviência à Tecnologia adequada. Tecnologia como 
tecnologia. ferramenta, não como déspota. 

Tratamento alopático para os "sintomas" da Tentativa de compreender o todo, localizar as 
economia. causas mais profundas de desarmonia e 

desequilíbrio. "Medicina" preventiva, 
antecipação de perturbações, carências. 

Analisando o trabalho de Ferguson, observa-se que se o 

gerente-herói precisou criar técnicas e teorias para dar conta das 

transformações resultantes da primeira Revolução Industrial, neste 

momento ele se vê forçado a gerar diferentes estratégias para enfrentar 

uma revolução que preconiza, e.g., a ampliação das capacidades 

intelectuais do homem e, concomitantemente, está automatizando a 

maioria dos serviços prestados por este mesmo homem. Schaff14 explica 

que se a primeira revolução conduziu a diversas facilidades e a um 

incremento no rendimento do trabalho humano, a segunda, por suas 

conseqüências, aspira à eliminação total deste. Maynard 15 também 

apresenta o seu pressuposto a partir da experiência histórica, indicando 

que se o velho paradigma sempre mediu a riqueza estritamente como 

bens financeiros derivados da produtividade e do lucro, o novo 

paradigma explorará, certamente, um conceito diferente de nqueza 

fundamentado no capital intelectual e na contabilidade social. 

As tarefas da organização, segundo Bennis l6
, serão maIS 

técnicas, complicadas e não-programadas, baseando-se no intelecto e 

14 SCHAFF, Adam.A Sociedade Informática.São Paulo:Unesp, 1993,pp. 19-40. 
15 MAYNARD, Herman Jr. & MEHRTENS, Susan. "Redefinições da prosperidade empresarial. " in 

RAy, Michael & RlNZLER, Alan. (orgs.) Op. Cit. , pp.47-52. 
16 BENNlS, Warren. A invenção de uma vida: reflexões sobre liderança e mudanças. Rio de 

Janeiro: Campus, 1995, pp.61-74. 
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não em músculos. Haverá mais conflitos e contradições entre os 

diversos modelos de eficácia organizacional pois os profissionais 

tenderão a se identificar com as metas de sua profissão em vez de com 

as do seu empregador. As pessoas estarão mais comprometidas com 

seus trabalhos e, provavelmente, isto implicará em maior envolvimento, 

participação e autonomia. As empresas deverão ficar atentas para sua 

capacidade de adaptação ou inovação-criação. Bennis descreve um 

cenário onde lidar com mudanças rápidas, viver em sistemas de trabalho 

temporários, desenvolver relações significativas e depois interrompê-las, 

exigirá esforços sociais e tensões psicológicas. Para ele, as principais 

questões para os próximos vinte anos estarão relacionadas a integração, 

distribuição de poder, colaboração, adaptação e revitalização. 

1.2.2. GERENTE: DELINEANDO UM NOVO PERFIL 

o que fará o gestor e como será o seu perfil para dar conta 

das atuais demandas organizacionais? 

Se no começo do século XVI Copérnico deslocou a Terra do 

centro do universo, no início do século XX a fisica quântica substituiu 

os sentidos de percepção imediata do ser humano enquanto última 

palavra no teste de observação da realidade, o inconsciente e o 
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subjetivo passaram a ser considerados . Ray e Rinzler17 falam que a 

"afirmativa trivial: só acredito vendo, foi substituída por: verei quando 

acreditar. " 

Os prognósticos falam de várias possibilidades para as 

relações indivíduo versus trabalho e indivíduo versus organização. 

Entretanto, a malOna dessas suposições está em experiência, algumas 

sequer foram implantadas, fazendo parte do universo da abstração. 

Diante de tantas advertências e sugestões para o que irá 

acontecer no futuro das matrizes relacionais, uma constante é aquela 

que indica que o gerente precisará desenvolver habilidades de 

auto conhecimento e de conhecimento da cultura organizacional. Fleury18 

coloca que o gestor guia-potencializador e educador necessitará de 

habilidades para trabalhar as pessoas em novas situações. 

Bennis19 observa que acontece uma mudança na filosofia do 

comportamento gerencial, sendo porém impossível avaliar a dimensão de 

sua magnitude. A alteração de diferentes aspectos parece estar 

contribuindo para uma revisão da rotina gerencial. Por exemplo: o 

conceito de homem, baseado no maior conhecimento de suas 

necessidades complexas e mutantes, substituindo a idéia simples e 

inocente do homem que só faz apertar botões; o conceito de poder, 

fundamentado na colaboração e na razão, que substitui o modelo de 

17 RA Y, Michael & RINZLER, Alan. Op. Cit. , p.19. 

18 FLEURY, Maria Tereza. "Desafios e impasses naformação do gestor inovador." in DAVEL, 

Eduardo & VASCONCELLOS, João. (orgs.) Op. Cit. , p.195. 

19 BENNlS, Warren. Op. Cit. , p.66. 
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força relativo a coerção e ameaça; o conceito de valores 

organizacionais, embasado em ideais humanista-democráticos, que 

substitui o sistema de valores despersonalizado e mecanicista da 

burocracia. 

De acordo com Motta "as novas habilidades gerenciais têm de 

ser desenvolvidas dentro de uma perspectiva de simplicidade, com base 

tanto na arte de julgamento quanto na ciência dos fatos. ,,20 

Os gerentes desta época preCIsam entender a grande 

diversidade das necessidades humanas, conforme Garland. 21 Eles 

precIsam adquirir conhecimentos que lhe forneçam uma visão 

abrangente da natureza humana permeada pelas necessidades pessoais, 

sociais, fisicas, econômicas, intelectuais, emocionais e espirituais. 

Pascarella acredita que: 

As pessoas vêm despertando para a possibilidade de 

investirem em seu crescimento individual, prestando atenção 

nas opções que o favorecem. O espírito de equipe do qual 

tanto se fala é secundário ao desenvolvimento pessoal. ( ... ) O 

gerenciamento e a administração estao se encaminhando para 

uma nova mentalidade, para uma nova percepção do papel do 

indivíduo e da organização. Aos poucos está deixando de 

empenhar-se em seu fortalecimento para privilegiar o 

fortalecimento dos outros; em vez de controlar, prefere 

favorecer o despertar da criatividade nas pessoas.22 

20 MOITA, Paulo Roberto. Op. Cit. , p.48. 
21 GARLAND, Ron. Administração e gerenciamento para a nova era: novos tempos, novas 

técnicas. São Paulo: Saraiva, 1992,p.30. 
22 PASCARELLA, Perry. Apud HARMAN, Willis & HORMANN, John.O trabalho criativo:o papel 

construtivo dos negócios numa sociedade em transformação. São 
Paulo:Cultrix,1992,p.173. 
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o surgimento das ciências humanas acoplado às pesqUIsas 

para um maior entendimento do indivíduo fizeram com que as teorias 

administrativas começassem a considerar as informações fornecidas 

pelos aspectos culturais e psicológicos existentes nas organizações. A 

partir daí a atividade de gerenciamento começa a preocupar-se com o 

desenvolvimento pessoal e a evolução dos indivíduos. A maioria da 

literatura administrativa tem preconizado a transição de um estilo 

administrativo dominante e agressivo para um estilo centralizado na 

proteção e amizade, onde os pensamentos, sentimentos e ações dos 

executivos terão que ser pró-ativos e autoconfiantes, diferenciando-se 

das posturas tradicionais, reativas, que geravam tão somente um 

relativo sucesso e contentamento tanto para o indivíduo quanto para a 

organização. 

1.2.2.1. Tecnologia do self: uma proposta de capacitação 
gerencial 

Através de estudos e pesqulsas, Parikh23 desenvolveu um 

trabalho dirigido para as pessoas que exercem a tarefa gerencial em suas 

diversas possibilidades na empresa e que desejam alcançar um bom nível 

de bem-estar mental, emocional e fisico ~ resultando em um desempenho 

favorável na sua vida pública, profissional e pessoal. O tradicional 

23 PARIKH, Jagdish. O autogerenciamento: a busca de um novo estilo de liderança. São Paulo: 
Saraiva, 1994. 



21 

enfoque da administração voltada para fora é substituído por uma 

abordagem administrativa voltada para dentro. 

Na sua perspectiva os gerentes assumem os papéis de: 

focalizador, promovendo a participação de todos no que se refere a 

visão, missão, posição e atenção; facilitador, motivando 

responsabilidade, ação, harmonia e crescimento; sinergizador, 

colaborando para atingir a conciliação de objetivos individual

organizacional-social; e, co-autor, posicionando-se como co-aprendiz e 

co-modelador do sucesso enquanto o primeiro entre outros iguais, e não 

o herói. Eles precisarão equilibrar e integrar os objetivos econômicos e 

tecnológicos da empresa com as aspirações ecológicas e psicossociais 

da sociedade por melO de uma visão participativa, exercendo, 

conseqüentemente, a incumbência pela ampliação dos contextos 

manifestados. 

A partir da premissa de que precisamos tentar obter, durante 

cada instante da nossa existência, o máximo possível de satisfação e 

prazer com tudo aquilo que possuímos ou com tudo aquilo que 

conseguimos, Parikh24 irá produzir uma técnica de gerenciamento 

através do envolvimento desvinculado, obtido pelo gerenciamento do 

self, que promovena o rompimento das barreiras e bloqueios 

vivenciados pelos gerentes, melhorando o seu desempenho. A cultura 

interna de qualquer organização é derivada dos selves das pessoas que a 

compõem e das suas mentalidades ou pensamentos, sentimentos e 

24 Idem, pp.177-181. 
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atitudes. Dessa maneira ao incentivar o gerenciamento dos selves a 

organização mobilizará os indivíduos para uma reflexão sobre: o porquê 

(filosofia), o que (ideologia) e como (estratégia) de suas vidas. A 

experiência de gerenciamento do selJ, tanto a nível individual quanto 

coletivo em uma empresa, resultará na adoção de estratégias mais 

coerentes e adequadas para o rumo que a nova administração está 

adotando. 

Parikh contextualiza que 

o gerente, enquanto ser 1w.mano, age em cinco niveis 

diferentes, mas concomitantes entre si: social, como cidadão; 

organizacional, como membro da empresa em que trabalha; 

gerencial, com responsabilidades e condições específicas 

dentro da empresa; pessoal, aonde exerce múltiplas funções, 

ou seja, família, trabalho e comunidade; e, do ser o qual está 

relacionado com o aspecto existencial do próprio sujeitO.25 

Examinando a dimensão do selJ, ver-se-á que ela implicará 

para o gerente em conhecimento e discernimento de sua condição no 

que diz respeito a: corpo, mente, sentimento, sistema neurossensorial, 

consciência. 

A gerência da pnmelra dimensão do selJ, o corpo, tem a 

finalidade de promover o seu fortalecimento enquanto veículo de 

expressão para a singularidade do selJ. O estado do corpo reflete o 

estado de outras dimensões da pessoa. 

25 Idem, p.34. 
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Lidar com o aspecto sentimento visará a redução das emoções 

negativas (medo, remorso, raiva, tristeza, culpa, constrangimento, 

frustração, por exemplo) e o conseqüente surgimento de emoções 

positivas (amor, alegria, prazer, satisfação, por exemplo). 

A gerência referente ao sistema neurossensorial, terá a 

proposta de incentivar uma maior compreensão sobre a atividade 

sensorial enquanto uma espécie de fiação elétrica dentro do selJ, pois a 

interação entre o sistema nervoso e o conjunto dos cinco sentidos e 

entre eles e o meio ambiente é que delineará a experiência humana. 

Quanto ao gerenciamento do nível da consciência, a sua 

integração é aquela que promoverá no indivíduo através de processos 

pertinentes, tais como a meditação - por exemplo, um estado de 

consciência pura ou conscientização não seletiva e imparcial aonde o 

importante é o deixar acontecer. A qualidade da experiência de vida e 

comportamento estão diretamente relacionadas com a qualidade do 

pensamento e do enfoque de atenção. 

Por último, tem-se o gerenciamento da mente. No que diz 

respeito a essa dimensão, Parikh propõe uma etapa de reflexão, 

antecedendo a análise do modo de pensar propriamente dito. A 

familiarização com a anatomia da mente, sua estrutura ou hardware, 

onde estão situados o cérebro e o sistema nervoso central antecede o 

processo de investigação do software da mente que contém o 

pensamento, a criatividade, a formação de atitudes e convicções. 

Segundo Parikh, pensamento não significa conhecimento, informação, 
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inteligência ou linguagem, mas, ao contrário, o conhecimento e a 

informação é que são elementos básicos controlados pelo pensamento. 

O ato de pensar seria uma competência ou um instrumento e, sob esta 

perspectiva, tanto o ego quanto as emoções podem promover uma série 

de reações bloqueadoras da objetividade do pensamento, 

proporcionando apenas uma visão parcial sobre aquilo que se está 

pensando. A prática de exercícios específicos para focalizar a atenção, 

ajudariam aos gerentes no desenvolvimento de pensamentos 

equilibrados. Existiriam dois conjuntos básicos para o desenvolvimento 

do pensamento: analítico versus integral e teórico versus prático. 

Nesses conjuntos encontram-se diferentes tipos de pensamento: natural, 

adquirido quando nascemos, sendo espontâneo e criativo; lógico, 

promovido através da educação escolar e treinamento; matemático, 

alcançado por exercícios avançados; e, finalmente, lateral ou criativo, 

praticado quando há uma liberação das restrições provocado pelo 

pensamento racional. Deve-se acrescentar uma quinta possibilidade, 

cUJO reconhecimento tem acontecido ultimamente no melO 

administrativo, que é o pensamento intuitivo. Este pensamento é 

resultado de uma maneira de pensar mais experiente e madura que tende 

a harmonizar fluência e flexibilidade com racionalidade e prática. A 

pessoa que melhora sua qualidade de observação da realidade da vida 

estabelece experiências pessoais mais criativas e ricas em conteúdo. 

Nessa prática, uma vez que o self tenha sido desenvolvido 

através do autogerenciamento, a pessoa torna-se apta a sintetizar as 
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funções organizacionais e individuais com os objetivos, e os processos 

com os resultados, permitindo que a organização alcance um estágio 

responsivo, gerador de uma cultura mais interativa e criativa. Os 

problemas serão encarados como oportunidades, pois eles originarão um 

redimensionamento e uma renovação do status quo. 

Diante do que foi explicado, pode-se concluir que a 

perspectiva apresentada por Parikh diz da necessidade de se investir em 

um sistema que promova não apenas melhores condições para a 

realização profissional do indivíduo, mas, também, em outros aspectos 

de sua vida. É importante colocar a felicidade como meta a ser 

alcançada em todos os níveis de atuação do ser humano. Até o presente 

momento a literatura enfocava apenas o aspecto da satisfação no 

trabalho, não relacionando-o com as outras atividades desenvolvidas 

pelo ser humano. 

O exemplo de Parikh acompanha uma tendência da atual 

literatura especializada em gestão que está empregando e pesquisando o 

sentido e significado de palavras tais como: satisfação, felicidade, bem

estar, sentimento, criatividade, inteligência, insight e intuição. 
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CAPÍTULO II 
INTUIÇÃO: TERMINOLOGIA CONTROVERSA 

2.1. INTUIÇÃO: ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS 

A palavra intuição é derivada do latim intueri, que é 

interpretado como considerar, ver interiormente, estudar ou 

contemplar. 

Embora com variados significados para diversos filósofos, 

psicólogos e leigos, ela tem sido definida, essencialmente, como uma 

forma de conhecimento imediato, isto é, feito sem intermediários, um 

pensamento relacionado ao espírito. Se o raciocínio é um conhecimento 

mediato, discursivo, que se concretiza por meio da palavra; a intuição, 

por outro lado, dirá respeito ao inefável, inexprimível. À lógica cabe o 

papel de organizadora do pensamento, à intuição o papel de ponto de 

partida do conhecimento, a possibilidade da invenção, da descoberta, 

dos grandes saltos do saber humano. 
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De uma forma muito reduzida, a intuição pode ser classificada 

como: intuição sensível, conhecimento imediato que nos é dado pelos 

órgãos dos sentidos; intuição racional, quando afirmativas são 

construídas através de conceitos e juízos encadeados; intuição psíquica, 

intuição simples do eu pelo eu; intuição mística, fala-se dos eleitos que 

vêem Deus diretamente; intuição adivinhadora ou inventiva, é a do 

sábio, do artista, do cientista, quando repentinamente descobrem uma 

nova hipótese, um tema original, uma invenção; intuição metafísica, é a 

que permite apreender (por exemplo, intuir o absoluto de uma 

substância).26 

Trabalhar a função criativa da intuição e sua natureza produz 

uma relevante contribuição para quem deseja ser mais criativo e 

empreendedor tanto em sua vida pessoal quanto em sua vida 

profissional. Goldberg27 diz que a qualidade de vida é diretamente 

proporcional à habilidade de se lidar com o conhecimento, expandindo-o 

e desenvolvendo-o. Embora cônscio de que a intuição é um tema 

periférico, complexo de ser avaliado e pesquisado, causador de 

controvérsias, é na citação de Westcott28 que Goldberg vai encontrar 

estímulo para fazer da intuição seu objeto de estudo: "a palavra final 

sobre intuição se encontra num futuro tão distante quanto a primeira 

está num passado remoto." 

26 ARANHA, Maria Lúcia & MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia. São 
Paulo: Cultrix, 1992. 

27 GoLDBERG, Philip. O que é intuição e como aplicá-Ia na vida diária. São Paulo: Cultrix, 
1992. 

28 WESTCOTT, Malcolm. Apud GoLDBERG, Philip. Op. Cit. ,p.15. 
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As indagações sobre esse tema são as mais diversas, cogita-se 

sobre: sua existência - real ou imaginária; seu conteúdo - trivial ou 

valioso; sua aplicação - dispensável ou indispensável. Conforme 

Goldberg: 

a intuição tem sido cada vez mais reconhecida 

como uma faculdade mental natural, um elemento-chave na 

descoberta e resolução de problemas, na tomada de 

decisões, um gerador de idéias criativas, um premonitor, 

um revelador da verdade. 29 

Estar na hora e no lugar certo não é uma questão de sorte, 

mas, basicamente de um senso intuitivo aperfeiçoado no sentido da 

escolha e da ação. 

Durante os últimos séculos, no mundo ocidental, a elaboração 

do conhecimento tem sido denominada ciência e o cientificismo, como 

ideologia da ciência, a maneira indicada para promover-se um 

conhecimento. Tem prevalecido um rigoroso intercâmbio entre a razão e 

a experiência metodizada, resultado híbrido da corrente racionalista 

(raciocínio como principal caminho para a verdade) com a do empirismo 

(experiência dos sentidos). Sob esse ponto de vista deve-se evitar que 

os preconceitos, emoções e opiniões comprometam o que está sendo 

examinado. A razão seria a mola propulsora para que se conhecesse os 

mistérios do universo, fornecendo ao homem competência suficiente 

para ele viver. Essa tendência ideológica invadiu todas as áreas do 

29 GoLDBERG, Philip. Op. Cit. , p.17. 
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conhecimento humano. As instituições educacionais e as organizações, 

de uma maneira geral, transformaram o cientificismo na condição sine 

quae non para o conhecimento, em um exemplo de como se pensar. A 

partir daí, surge uma terminologia com conteúdo específico: lógico 

indicando uma análise correta; racional como equivalente à sanidade 

mental; irracional sugerindo loucura; objetivo traduzindo justiça, 

precisão; e, cientifico como sendo uma justificativa final para qualquer 

afirmativa. Nesse contexto promoveu-se uma veneração da 

racionalidade e, conseqüentemente, uma desvalorização da intuição. 

2.2. INTUIÇÃO: RESGATANDO UM CONHECIMENTO 

As concepções clássicas da ciência começam a sofrer 

alterações no final do século XIX e início do século XX onde um novo 

pensamento se apresenta antiteticamente às posições tradicionais. 

Inicia-se uma revisão do conceito de ciência, dos critérios de certeza, 

da relação entre ciência e realidade, da validade dos modelos científicos. 

Duhem, Poincaré, Mach, foram alguns dos pensadores que questionaram 

os métodos adotados pela ciência. 

Poincaré afirmou: 

Se relermos as obras dos antigos, seremos tentados a 

classificá-los todos entre os intu.itivos. E contu.do a natureza é 



sempre a mesma, e é pouco provável que ela tenha começado 

a criar neste século espíritos amigos da 16gica. 

Continuando o seu pensamento: 

Entre os nossos estudantes notamos as mesmas 

diferenças; uns preferem tratar seus problemas pela análise, 

outros pela geometria. Os primeiros sélo incapazes de ver no 

espaço, e os outros prontamente se cansariam dos longos 

cálculos e neles se enredariam. Os dois tipos de espírito sélo 

igualmente necessários aos progressos da ciência; os lógicos, 

assim como os intuitivos, fizeram grandes coisas que os outros 

000 poderiam ter feito. 30 

30 

Filósofos como Nietzsche e Bergson, entre outros, apontaram 

para formas superiores e intuitivas do conhecimento, muito acima da 

razão e dos sentidos. 

Conforme Bergson: 

A intuiçao é uma luz quase apagada, que somente de 

quando em quando se reaviva, por alguns instantes apenas. 

Mas reaviva-se, realmente, quando está em causa um 

interesse vital. Sobre a nossa personalidade, sobre a nossa 

liberdade, sobre o lugar que ocupamos no conjunto da 

natureza, sobre a nossa origem e talvez também sobre o nosso 

destino, a intuiçélO projeta uma luz vacilante e débil, mas que 

devassa 000 obstante a obscuridade da noite em que nos 

deixa a inteligência.31 

Por outro lado, Nietzsche expressou: 

Esperança e intuiçao dao asas a seus pés. A razélo 

calculadora fica pesadamente para trás, procurando melhores 

30 PoINCARÉ, Renri. O valor da ciência. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995, p.15. 
31 BERGSON, Renri. A evolução criadora. Rio de Janeiro: Opera Mundi, 1971 ,p.264. 



apoios, pois a razão também aspira atingir esse sublime 

objetivo que sua divina camarada há muito atingiu. É como 

olhar dois andarilhos que param diante das corredeiras de um 

rio nas montanhas: um deles pula-as com leveza, usando as 

rochas para atravessar, embora atrás e debaixo dele elas se 

arremessassem nas profundezas. O outro pára desamparado; 

precisa primeiro construir um fundamento que conduza seus 

passos, pesados e cautelosos. Às vezes, isso não é possível, e 

então não há deus que possa ajudá-lo a atravessar. 32 

31 

No campo da psicologia, Allport, Maslow, Jung, por exemplo, 

reafirmaram a importância da intuição. 

Jung considerou que: 

A intuição decorre de um processo inconsciente, dado 

que o seu resultado é uma idéia súbita, a irrupção de um 

conteúdo inconsciente na consciência. A intuição é, portanto, 

um processo de percepção, mas, ao contrário da atividade 

consciente dos sentidos e da introspecçãO, é uma percepção 

inconsciente. Por isso é que, na linguagem comum, nos 

referimos à intuição, como sendo um ato ainstintivo" de 

apreensão, porque a intuição é um processo análogo ao 

instinto, apenas com a diferença de que, enquanto o instinto é 

um impulso predeterminado que leva a uma atividade 

extremamente complicada, a intuição é a apreensão teleológica 

de uma situação, também extremamente complicada. Em certo 

sentido, portanto, a intuição é o reverso do instinto, nem mais 

nem menos maravilhoso do que ele. 33 

Sabe-se que a propensão da racionalidade sena aquela de 

proteger o conhecimento das variações da subjetividade, tentando anular 

as influências pessoais do observador nas evidências experimentais. 

32 NIETZSCHE, Friedrich. Apud GoLDBERG, Philip. Op. Cit. , p.4I. 
33 JUNG, Carl Gustav. A dinâmica do inconsciente. Petrópolis: Vozes, 1991 , p.136. 
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Estabelece-se, aSSIm, um viés de pensamento em que o produto final 

representaria o próprio processo, ignorando-se a imaginação e as 

noções intuitivas que também o permeanam. Contudo, não se pode 

refutar o fato de que a essência das grandes soluções é que elas 

desafiam os pontos de vista convencionais e instituídos, como tem sido 

demonstrado ao longo da própria história das grandes descobertas 

científicas. É menos árduo falar-se de fenômenos que são facilmente 

observados e medidos do que da intuição, complexa e controversa na 

determinação de seu conteúdo. A aplicação da intuição pode indicar 

melhores decisões, idéias mais criativas, introspecção mais profunda e 

um caminho mais suave e direto entre o desejo e a realização. 

Para o psicólogo Maslow existiriam dois tipos de cientistas, 

ambos essenciais à procura global. O pnmelro tipo, ele comparou aos 

minúsculos ammalS marinhos que formam um recife de coral, são 

aqueles que coletam fato após fato, repetem experimentos e 

cuidadosamente modificam as teorias. O segundo é por ele denominado 

de águias da ciência, isto é, aqueles que dão passos arrojados e fazem 

vôos imaginativos que resultam em revoluções no pensamento. A 

intuição é o que dá asas às águias. 34 

Estudar a intuição não deve constituir-se em desvalorização 

da racionalidade ou da ciência empírica, considerando que é importante 

para o indivíduo alcançar um equilíbrio entre a intuição e a 

racionalidade. Em uma sociedade que busca o sentido da evolução,todos 

34 MAsLOW, Abraham. Apud GoLDBERG, Philip. Op. Cit. , p.23. 
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deveriam ter acesso a um desenvolvimento harmonioso de todas as suas 

faculdades aonde cada uma suplementaria e ampararia as forças da 

outra. 

Intuição em definição estrita de dicionário quer dizer: "o ato 

ou faculdade de conhecer diretamente, sem uso de processos 

racionais. ,,35 No cotidiano a utilização da palavra intuição diz respeito a 

um evento, uma ocorrência ou faculdade da mente, sugerindo, 

freqüentemente, espontaneidade e imediatismo, indicando que sabe-se 

alguma coisa, mas não se sabendo como se sabe. 

Descartes comenta: 

Por intuiçao, entendo não o testemunho flutuante dos 

sentidos, mas a concepçao que uma mente imperturbada e 

atenta nos dá de maneira tao rápida e distinta que ficamos 

completamente livres de dúvidas sobre aquilo que 

entendemos. 36 

A relação intuição versus racionalidade é muito mais extensa 

do que uma aparente oposição; e, a utilização indiscriminada do rótulo 

de um intuitivo para qualquer experiência mais diferente é arbitrário. A 

racionalidade e a intuição, talvez, possam ser consideradas simbióticas, 

pois elas atuam concomitantemente fazendo parte do pensamento 

racional. Por exemplo, ao participar-se de um processo decisório, pode 

acontecer de não se seguir as regras formais da lógica uma vez que não 

se possui informações suficientes, bem como o tempo necessário, 

recorrendo-se, então, a conexões intuitivas. Salta-se de um lado para 

outro, entre a análise aplicada conscientemente e a intuição, deixando 

35 Definição citada por GoWBERG, Philip. Op. Cit. ,p.33. 
36 DESCARTES, René. Apud GoWBERG, Philip. Op. Cit. , p.36. 
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de lado algumas das fases intermediárias exigidas pela lógica estrita. 

Pode-se comentar que a intuição sena um produto da capacidade da 

mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhando tanto com as 

matérias-primas da informação objetiva como com as informações que 

não são acessíveis conscientemente, acumuladas no passado ou 

adquiridas por meios subliminares ou sensoriais. 

Para o fisico Eddington: 

Nós possuímos dois tipos de conhecimento íntimo ( ... ). As 

fonnas comuns de raciocínio foram desenvolvidas apenas 

para o conhecimento simbólico. O conhecimento íntimo MO se 

submeterá à codificaçãO e análise; ou, melhor, quando 

tentamos analisar, as relações íntimas se perdem e são 

substituídas por simbolismo. 37 

Este ponto de vista diz do fator transformador do 

conhecimento analítico ou simbólico em conhecimento íntimo, a nível de 

sentimento e pensamento, isto é, a intuição sendo definida como um 

salto criativo, enquanto possibilidade de se transcender à lógica normal. 

A pessoa criativamente intuitiva seria imaginativa de maneira relevante 

e apta. 

Outro enfoque irá sugerir uma equivalência entre intuição e 

fenômenos psíquicos (telepatia mental ou transferência de pensamento, 

clarividência e clariaudiência, precognição, entre outros). Afirma-se que 

apenas a precognição pode ser nominada como intuição. Os outros 

fenômenos extrasensoriais, não se questionando aqui a sua veracidade, 

37 EDDINGTON, Arthur. Apud GoLDBERG, Philip. Op. Cit. ,p.4I. 
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seriam, somente, meios para a obtenção de informações com as quais a 

intuição poderia vir a trabalhar. 

A maioria das pessoas, popularmente, imagina e denomina a 

intuição como um súbito salto para o entendimento, a faísca da 

compreensão, a penetração abrupta na verdade. Contudo as pesquisas 

apontam que a intuição não surge do nada, e exige um intenso trabalho 

racional na fase preparatória, principalmente em um campo 

especializado. E é ele que vai abastecer a mente intuitiva com o 

incentivo e a matéria-prima necessários. 

2.2.1. QUEM É INTUITIVO? 

Considerando as diversas abordagens para a definição de 

intuição é interessante promover-se uma reflexão a nível de 

categorização funcional .38 A avaliação intuitiva seria uma função 

discriminatória, binária, que originaria uma sensação de certeza ou de 

auto-evidência quanto às proposições, quer elas venham de dentro ou de 

fora. Aqui acontece o discernimento. Escolhe-se entre: ir ou não ir, sim 

ou não. A intuição operativa pode ser confundida com aquilo que as 

pessoas identificam como sorte. Essa função instiga sem dizer o porquê, 

fornecendo um senso de direção - estar no lugar certo, na hora certa. A 

38 GoLDBERG, Philip. Op. Cit. ,pp.47-120. 
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ela pode ser creditado o fenômeno da sincronicidade, definido por Jung, 

onde ocorrem estranhas coincidências de eventos externos e internos, 

sem nenhuma relação aparente, mas com um profundo significado. 

A história do pensamento contém vários exemplos de intuição 

da descoberta ou detecção. A descoberta intuitiva é utilizada em todas 

as dimensões daquilo que for passível de ser conhecido, indicando as 

respostas para um problema específico ou para uma necessidade mais 

geral. A intuição criativa ou fecunda é bastante similar à intuição da 

descoberta , podendo, inclusive se apresentarem juntas em algumas 

ocasiões. A função criativa trata de alternativas, opções ou 

possibilidades, que são as mais apropriadas para uma situação, podendo 

ou não serem certas ou erradas no sentido factual. A intuição da 

descoberta se aplica quando existe apenas uma resposta para as 

indagações propostas, e a criativa se aplica onde acontece uma série de 

soluções possíveis, umas melhores que outras. 

o filósofo empirista Hume afirmou que: 

É superficial tentar conhecer o eu através da experiência 

objetiva do que tentar deduzi-lo ( ... ). Quando entro mais 

intimamente naquilo que chamo de eu mesmo, sempre tropeço 

em uma ou outra percepção particular de calor ou frio, de luz 

ou sombra, de amor ou ódio, de dor ou prazer. Nunca me pego 

em nenhum momento sem uma percepção, e nunca posso 

observar nada que MO seja uma percepção. 39 

39 HUME, David Apud GoLDBERG, Philip. Op. Cit. , p.63. 
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Este sena um exemplo da função iluminação da intuição 

originando uma forma maIS elevada de conhecer, alcançando-se um 

conhecimento do ser tanto para o indivíduo quanto para o cosmos. 

Nesse estado, preconizado principalmente pela cultura oriental, não 

haveria uma separação entre conhecedor e conhecido. 

A experiência intuitiva não pode ser forçada. A pessoa tem a 

sensação de ser um recipiente e não a iniciadora do processo. Contudo, 

em virtude de seus aspectos controversos, é aconselhável relativizar a 

prática intuitiva: ela vem de dentro, mas ao mesmo tempo de algum 

inominável outro; nós a produzimos, mas ela, também, parece saber de 

nós; estamos envolvidos, mas não envolvidos; absorvidos ,mas 

desapegados. A vivência intuitiva possui qualidade holística na medida 

que acontece uma concentração de vasto conhecimento em um único 

instante, devido a uma união profunda com aquilo que se conhece ou se 

pretende conhecer. 

Quem é intuitivo? Sem dúvida, é necessário considerar o 

contexto, pois alguém que se apresenta como intuitivo num determinado 

espaço pode não sê-lo em outro. É importante fazer a distinção entre 

estilo e qualidade intuitiva. Por exemplo, alguém que age 

intuitivamente, poderá ser apenas um chutador ou um pensador 

negligente e desorganizado. Entretanto, outra pessoa, abordando um 

problema de maneira bastante sistemática e ordenada poderá alcançar 

uma acentuada percepção intuitiva para dentro daquele determinado 

contexto. Validade e precisão são dois efeitos fundamentais para 
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avaliar-se a qualidade da intuição. A pessoa de estilo genuinamente 

intuitivo provavelmente possui uma intuição de melhor qualidade. A 

natureza e a qualidade da intuição estão diretamente ligadas ao estado 

de consciência do conhecedor. A intuição é favorecida por uma baixa 

estimulação e grande atenção, através de um estado calmo, receptivo, 

com pouco ruído mental externo a interferir com as impressões da 

mente intuitiva. Certamente, as experiências passadas aliadas às 

preferências e aos hábitos do pensamento individual poderão 

comprometer a qualidade intuitiva. 

Pesquisas sobre as ondas cerebrais têm conduzido a uma 

intuição entendida como a mente ligando-se em si mesma e apreendendo 

o resultado de processos que se realizam fora da percepção. O sistema 

nervoso em nível mais coerente, processará o material recebido de 

forma mais adequada originando representações mais coesas com os 

desejos e necessidades do ser humano. Observa-se, então, que a 

qualidade da intuição estará relacionada com o grau de acesso que a 

percepção tem aos estágios mais profundos da mente, já que 

proporcionalmente crescerá o espectro de informações disponível. 

O ritmo da vida moderna, pressionando os sentidos das 

pessoas, a excessiva necessidade de segurança, o medo de mudança e a 

intolerância em relação à incerteza, dificultariam alcançar-se as 

condições para o desenvolvimento da intuição, ou seja, um nível 

consistente de silêncio e lucidez intensificada. 
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As pessoas intuitivas inclinam-se a serem confiantes e 

independentes, abertas para uma fonte de conhecimento impredizível, 

não convencional. Geralmente, planeja-se usando uma estrutura pré

determinada para solucionar algum problema, não se dando uma 

oportunidade para a flexibilidade conceitual. No estilo intuitivo 

acontece um desapego das crenças estabelecidas e uma disponibilidade 

para o questionamento das regras e dos procedimentos padronizados. 

Uma das funções mais importantes da intuição no processo decisório é 

aquela de gerar alternativas, permitindo que o sujeito se expresse além 

do óbvio, aonde é irrelevante o estar certo ou errado, mas, o 

fundamental é o sentimento de tranqüilidade em relação à atitude 

adotada. 

2.3. INTUINDO E GERENCIANDO 

Até o presente momento os recursos disponíveis e 

característicos da administração estiveram embasados em uma 

metodologia analítica referenciada por uma concepção cartesiana, que 

tem se apresentado inábil para atender as novas discussões. A 

informática agilizou o processamento e análise dos dados observados, 

implementou programas especiais para auxiliar a gerência, porém, o que 

tem acontecido é que persiste a sensação de que algo ainda está 
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incompleto. Existe uma falta. Surge, então, a necessidade de elaboração 

de novos instrumentos que ajudem a liderança organizacional. 

Mintzberg afirmou que "a eficácia organizacional não repousa 

naquele conceito estreito chamado de 'racionalidade', e, sim, em uma 

mistura de lógica lúcida e intuição poderosa.,,40 

Nota-se que a palavra intuição vem despertando a atenção do 

mundo gerencial observando-se algumas justificativas para tal 

fenômeno. Em nível global, a ocorrência de mudanças nas dimensões de 

vida técnico-econômica, psicossocial e política, vem privilegiando muito 

mais os aspectos qualitativos do que quantitativos. A intuição pode 

contribuir para o desenvolvimento de um senso de estabilidade interna 

do gerente, que pode lhe permitir lidar mais facilmente com as 

incertezas e conflitos surgidos. Para o nível de consciência humana, a 

forma convencional de raciocinar, analítica, não estaria sendo mais tão 

adequada para o cenário emergente nas esferas: geológica, biológica e 

ideológica. A intuição enquanto nível mais profundo de consciência 

pode favorecer o acesso a outras maneiras de pensar, de dispor as 

informações recebidas na tentativa de solucionar os questionamentos 

originados nas diversas esferas citadas anteriormente. Quanto ao nível 

individual, a intuição pode ser vista como um estágio excepcional nas 

habilidades do ser humano. o seu exercício favoreceria 

significativamente o aperfeiçoamento da criatividade. A integração entre 

a dinâmica interna do sujeito e a dinâmica externa do ambiente pode ser 

40 MlNrZBERG, Henry. Apud GoLDBERG, Philip. Op. Cit. , p.26. 
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alcançada através da intuição a qual forneceria uma visão malS 

abrangente do todo. 

2.3.1. INTUIÇÃO, NOVA FRONTEIRA PARA A GERÊNCIA: 

RESUL TADOS DE UM ESTUDO 

As novas referências motivaram Parikh, Neubauer e Lank41 

para a realização de uma pesqUlsa em nove países (Áustria, França, 

Holanda, Suécia, União Soviética, Estados Unidos, Japão, Brasil e 

Índia) com 1321 executivos da alta hierarquia de empresas privadas das 

áreas industrial e de prestação de serviços, sobre o tema: sentido da 

palavra intuição como uma das principais possibilidades para se 

ampliar o potencial de inteligência da pessoa. Os autores afirmam que 

uma questão fundamental é a revitalização das organizações para que 

elas possam sobreviver às alterações que estão sendo demandadas pelo 

atual contexto e sob este pensamento o seu trabalho pretende contribuir 

para aqueles que estão interessados em investigar a intuição, a sua 

aplicabilidade e validade no cenário organizacional. 

O resultado global da pesquisa42 revelou que a intuição é vista 

como um atributo positivo entre os gerentes mais maduros (idade 

superior a 45 anos). Os executivos nos cargos mais elevados das 

41 PARIKH, Jagdish & NEUBAUER, Fred & LANK, Alden. Intuition: the new frontier of 
management. London: Black Well, 1994. 

42 Idem. pp.49-81. 
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empresas consideram-se extremamente intuitivos (73,4%). É 

interessante ressaltar que 39,4% dos gerentes entrevistados pertencem a 

área industrial; o restante ao setor de prestação de serviços. 

Pela orientação intuitiva acredita-se que obtém-se: inovação 

(79,0%), idéias (70,8%), criatividade (67,5%), visão (60,0%), 

imaginação (53,3%), espontaneidade (52,7%). A orientação racional 

contribuiria para as questões de: concretude (65,5%), realização 

(53,8%), prática (48,8%), sensibilidade (48,4%). 

N a descrição do que seria intuição, a resposta mais freqüente 

(23,4%) diz que ela é uma escolha, percepção sem a utilização dos 

recursos lógicos-racionais. Observa-se que a imagem da intuição é 

conhecida principalmente como: uma antítese ao lógico e à razão 

(23,4%); conotação de sexto sentido (7,4%);e, processo do 

subconsciente (6,1%). 

A área de estratégia e planejamento indicou um malOr 

interesse pela intuição (79,9%). A seguir, aquela de desenvolvimento 

de recursos humanos (78,6%) e a de marketing (76,8%). 

A intuição foi associada a um forte sentimento interno, 

emoção (16,4%), a uma inabilidade para explicar os fatos que embasam 

uma conclusão (14,0%), e um desvio do método racional para que se 

pratique o processo decisório (13,1 %). 

A avaliação da pesquisa permitiu a seus autores concluir que 

a intuição faz parte do cotidiano dos gerentes, mas, ainda com muitas 

restrições para a sua utilização. O aspecto idiossincrático da palavra 
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intuição tem dificultado a sua aceitação de uma maneira geral. Todavia, 

verifica-se que os estudos e práticas referentes a intuição nas 

organizações estão tendo o compromisso de desmistificá-la, lidando 

com o preconceito das pessoas para falar e responder sobre este 

assunto~explorando-a em aspectos que possam melhorar e contribuir 

para a atividade de gerenciamento. 

Os pesquisadores acreditam que para a gestão moderna uma 

das possibilidades para não se sucumbir aos múltiplos problemas 

gerados pelas sucessivas mudanças, é fazer uso da intuição como uma 

das bases principais para estabelecer-se as estratégias que resolverão os 

conflitos manifestados. Cultivar as habilidades intuitivas ajuda na 

investigação, favorece olhar o mesmo problema sob diversos ângulos. 

Parikh, Neubauer e Lank43 também situaram o mito da 

intuição em diversos campos e significados: filosofia, insight 

(conhecimento)~ epistemologia, processo (experiência)~ psicologia, 

traços (atitudes)~ arte, expressão criativa~ neurociência, processos 

químicos~ misticismo, estados alterados de consciência. Particularmente, 

a intuição enquanto traço de personalidade teve suas características 

definidas pela teoria de tipos psicológicos formulada por Carl G. Jung. 

Nessa dimensão, ela falará de uma forma de adaptação do indivíduo 

diante da vida e do trabalho que favorecerá a vivência de seus talentos, 

contribuindo para sua realização pessoal. 

43 Idem, pp.25-43. 
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É pretensiosa e prematura a tentativa de se definir intuição 

com objetividade, mas, os estudos têm revelado o que ela não é: 

instinto, impulso, ingenuidade, inspiração, atividade intelectual 

(próxima da inteligência), inclinação (simples busca de satisfação). Não 

obstante as experiências têm apontado que o aperfeiçoamento da 

intuição atingiria e influenciaria os seguintes níveis: sensório, mental, 

emocional, sistema neurossensorial, consciência. Ao aprimorar tais 

níveis, o gerente estaria favorecendo o processo decisório dentro das 

organizações, tendo uma melhor noção de gestalt ao definir uma direção 

para selecionar as diversas alternativas que se apresentarem como 

soluções para determinado problema. 

De acordo com os autores, o desenvolvimento da intuição 

seria composto principalmente de duas etapas básicas: aquela de acesso 

(intuição passiva),onde a receptividade e a atenção deverão ser capazes 

de aceitar as informações(relaxar para receber a intuição );e, aquela de 

ampliação (intuição ativa/deliberada),onde cria-se um insight 

para,então, aplicá-lo. 

O aprimoramento das habilidades e qualidades intuitivas no 

sentido de crescimento emocional, mental e fisico da pessoa, poderá 

ajudá-la a interpretar (escutar e ler) suas reações diante de 

determinadas circunstâncias .É sabido que a solução de muitos 

problemas contemporâneos encontra-se no espaço do si mesmo, 

território sombrio e desconhecido. 
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CAPÍTULO III 
ESTILO GERENCIAL INTUITIVO 

3.1. SOLUCIONANDO PROBLEMAS: IDENTIFICAÇÃO DE UM 

ESTILO INDIVIDUAL 

Estilo em definição estrita de dicionário significa a maneira 

ou caráter particular de exprimir os pensamentos, falando ou 

escrevendo. É conhecido que a partir de determinadas condições, 

quando se tem ou se recebe uma motivação, a pessoa é levada a uma 

ação racional e emocional que permite a sua escolha entre várias 

soluções, daquela que parece a melhor ou a que mais lhe satisfaz. 44 

A escolha é uma reação seletiva onde os vários aspectos da 

situação são levados em consideração, tanto os relacionados com o 

ambiente externo como os referentes ao eu interno do sujeito. Esse 

processo de pensar e decidir, poderá ser concretizado de forma imediata 

44 FERNANDES, F. & Lurr, C. & GUIMARÃES, F. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Globo, 1993. 
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ou ser precedido de uma hesitação, no caso de não se consegUIr 

privilegiar nenhuma das possibilidades apresentadas. Portanto, após 

analisar os prós e contras, buscando uma conciliação entre os distintos 

aspectos, a decisão será tomada, provocando um desinteresse pelas 

outras opções. Observando a maneira pela qual o indivíduo percorre o 

caminho da decisão é que poder-se-á identificar o seu estilo individual. 

A administração ao adotar novos procedimentos tem incluído 

entre as suas referências aquelas originadas da área das ciências 

humanas, sendo apropriado apresentar o que esta abordagem diz sobre a 

questão da seleção na resolução de problemas, ou seja, sobre o processo 

de decidir sobre algo. 

Decidir sobre algo não é apenas uma questão para a arte de 

gerenciar, mas, também, está situada no tema pensamento e linguagem 

na área da psicologia. 45 Os seres humanos estão constantemente 

enfrentando problemas, seja em um nível mais inconseqüente quanto 

naquele mais importante. A resolução de problemas é apresentada como 

uma situação que lida com as variáveis de objetivo, meta e obstáculos: a 

pessoa percebe um objetivo, é motivada para alcançar uma meta e 

trabalha para lidar com os obstáculos. Nessa perspectiva os estudos têm 

indicado que o solucionador de problemas identifica um desejo, 

prepara-se para enfrentá-lo e procura resolver o caso de um modo ou de 

outro, avaliando constantemente as tentativas realizadas. 

45 DAVIDOFF, L Introdução à Psicologia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983,pp.351-360. 
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Os problemas surgem por si próprios, mas, às vezes, os seres 

humanos procuram ativamente os desafios. Quando Einstein46 foi 

interrogado sobre a sua capacidade de desenvolver determinados 

conceitos, ele respondeu que atribuía este fato a "uma incapacidade de 

compreender o óbvio". A experiência tem indicado que algumas 

pessoas, tal como ele, podem ser denominadas caçadoras de problemas. 

Nenhuma ciência explica com objetividade a fase inicial de 

resolução de problemas, isto é, o instante e de que forma eles começam. 

Esse momento constitui-se em um dos mais complexos de todos os 

processos humanos, visto que está relacionado com o próprio enigma da 

criação. Após a identificação de um problema, começará a fase 

denominada de fase de preparação na qual coleta-se os dados 

disponíveis, avalia-se as restrições e define-se as metas gerais. As 

pesquisas experimentais concluem que não é muito simples definir-se um 

problema, pois ele sempre se apresenta com uma quantidade de fatores 

irrelevantes que se interpõem e interferem na sua análise efetiva. 

Como as pessoas solucionam problemas? Os estudos 

demonstram ser impossível estabelecer-se uma resposta satisfatória para 

esta questão visto que as variáveis envolvidas, problema e solucionador, 

possuem um aspecto de subjetividade. As pessoas utilizam-se de 

estratégias diversas: algumas procuram obter uma apreensão geral de 

todas as dificuldades, enquanto outras trabalham nos assuntos, um por 

um. A seqüência de esforços é diferente: umas trabalham em um único 

46 EINSTEIN, Albert. Apud DAVIDOFF,Linda. Op.Cit. ,p.352. 
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problema desde o início até o fim, antes de se lançarem a outro, algumas 

procuram resolver diversos problemas ao mesmo tempo. Há as que 

começam em um determinado assunto e passam a outras tarefas mais 

prementes quando seus interesses e atenção variam. Pode ocorrer o 

movimento de geração de soluções criativas que chegam 

espontaneamente, mas, não se desconsidera a existência de pessoas que 

as procuram criativamente com persistência. Os solucionadores de 

problemas mais habilidosos dedicam mais tempo e são mais minuciosos 

em suas estratégias. Dividem o problema em subproblemas. Praticam o 

período de incubação, onde o problema a ser resolvido é posto de lado 

e não trabalhado conscientemente, promovendo-se uma mudança de 

cenário que favorecerá o acesso à mente inconsciente. 47 

Nascimento48 diz que seria bom que as ações e decisões das 

pessoas fossem sempre racionais e isentas de preconceitos, vaidades, 

necessidades de poder, de prestígio e de outras emoções. Porém, na 

grande maioria das situações as decisões humanas são fundamentalmente 

emoclOnaIs. As pesquisas realizadas indicam que existe uma forte 

tendência a tomar-se decisões com base em sentimentos, e, somente 

depois, é que para torná-las mais aceitáveis por nós mesmos e/ou pela 

sociedade tenta-se justificá-las pelos procedimentos do raciocínio 

lógico. Quanto mais o indivíduo tiver consciência dos mecanismos que 

47 EVANS, R. & RUSSEL, P. Op.Cit. ,p.64. 

48 NASCIMENTO, AA Gerência de Si Mesmo. São Paulo: Summus, 1995, pp.104-105. 
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envolvem a resolução de problemas, mais condições ele terá para 

entender o próprio processo decisório. 

3.1.2. A IMPORTÂNCIA DA DINÂMICA DA PERSONALIDADE NA 

DIMENSÃO DO PROCESSO DECISÓRIO 

A tarefa de gerenciar tem sido marcada pelo compromisso de 

tomar decisões diante de incertezas, de imprevisões, de fatos e 

problemas não-programados. No cotidiano do administrador dificilmente 

apresentam-se situações estáveis, esquemas comuns, programações 

inflexíveis e decisões tranqüilas. É na procura de resolução para as 

questões imponderáveis que o gestor enfrentará as alternativas de risco, 

pondo em prática todo o seu capital de conhecimento e experiência. O 

seu estilo de gerenciar será reconhecido pela forma como ele decide, 

uma vez que na arte de administrar não existe uma solução única para 

cada problema, e, sim, a solução personalizada do gerente e pela qual 

ele responde. Não se aceita um padrão como verdade absoluta, é preciso 

relativizá-Io porque a decisão é uma responsabilidade individual aonde 

não é suficiente ser um bom especialista, mas alguém com a 

competência de visão global e integrativa para que possa desenvolver o 

seu pensamento em função da multiplicidade de fatores que influenciam 

o problema em si mesmo. 



50 

A função gerencial demanda a capacidade de: cnar 

estratégias, agir segundo a racionalidade administrativa, praticar a 

liderança e habilidades interpessoais, e, finalmente, vivenciar o processo 

decisório. Conforme Motta49
, no processo decisório organizacional 

existem pressões externas, divisão de trabalho e interação humana que 

concorrem para desvios da ação racional e esquematizada. A ação se 

dará pela correção de rumos, solução de conflitos, resposta imediata a 

problemas e coordenação de esforços individuais. O gestor precisará ter 

conhecimento administrativo de dinâmica organizacional e de processos 

de inovação e mudança. Esse aspecto da função gerencial exigirá o 

desenvolvimento da arte de julgamento. As habilidades gerenciais serão 

múltiplas e não restritas aos pontos de vista formais de programação, 

programação orçamentária e controle. Estarão, também, envolvidas 

variáveis relacionadas com políticas de poder, de interesses conflitantes 

e dimensões sócio-psicológicas e de relacionamentos individual e 

grupal. 

Em um sentido restrito, de acordo com Simon50
, as decisões 

do administrador não podem ser cientificamente avaliadas, já que o 

comportamento de um único indivíduo em condições de isolamento 

jamais pode apresentar um grau elevado de racionalidade. O número de 

alternativas que esse indivíduo deve tomar em consideração e a 

49 MOTTA, P. Op. Cit. , pp.37-43. 

50 SIMON, H. Op. Cit. ,pp.82-83. 
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informação que necessitaria para avaliá-las é tão vasta que fica dificil 

admitir qualquer aproximação da racionalidade objetiva. O 

comportamento real, mesmo quando é ordinariamente encarado como 

racional, possui muitos elementos de incongruência que jamais ocorrem 

na forma ideal. 

Simon51 prossegue afirmando que os processos 

administrativos são processos decisórios, e, toda decisão compõe-se de 

dois tipos de elementos, denominados elementos de fato e elementos de 

valor. 

Por outro lado, Bennis52 comenta que gerentes eficazes são 

iniciadores sociais. Eles antecipam problemas e possíveis soluções, e as 

suas habilidades incluem diversos espaços de atuação: maturidade sócio

emocional (características como: autocontrole, espontaneidade, 

objetividade na percepção, auto-avaliação precisa, energia, 

adaptabilidade); habilidades organizacionais (eficiência, produtividade); 

habilidades intelectuais (raciocínio lógico, habilidade conceitual, 

utilização prática de idéias e da memória) e habilidades interpessoais 

(apresentação, interesse no desenvolvimento dos demais, preocupação 

com o impacto, comunicação oral, utilização do poder socializado e 

preocupação com os relacionamentos). Sem dúvida, o gerente lida 

constantemente com o lado humano ficando dificil avaliar logicamente 

51 Idem., pp.1-19. 

52 BENNIS, W. Op. Cit. , pp.95-101. 
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esta qualidade que: faz com que um bom gestor seja perceptivo, entenda 

o que está ouvindo e, em seguida, saiba transmitir as idéias claramente 

para os demais~ torna-o flexível para admitir a existência de 

concorrentes e com sensibilidade para ouvir a emoção e a essência 

escondida nas palavras, assim como o seu conteúdo~ e, com capacidade 

para sintetizar o que ouviu, criando soluções mais próximas da melhor 

solução, algo que faça sentido. 

É interessante ponderar-se que na situação específica de 

trabalho a pessoa desenvolverá uma parte de suas habilidades e 

aptidões, ao mesmo tempo que isolará a outra parte. Sabe-se que aquilo 

que é reprimido não desaparece, continuando a viver dentro do sujeito 

enquanto um alter ego que se esconde logo abaixo da percepção. 

o ambiente de trabalho, de acordo com Shackleton53
, 

influencia o sujeito para que ele busque principalmente adequação, 

adaptação e sucesso. As pessoas colocam de lado as suas necessidades 

pessoais de lazer, intimidade e vida familiar, gerando um estilo de vida 

altamente desequilibrado e compulsivo. O empregado tenderá a se 

comportar dando o seu sangue pela empresa, sonhando criar segurança 

para sua aposentadoria ou para seus descendentes ou contribuir para um 

maior bem-estar geral, não vislumbrando nenhum outro propósito, 

abafando, então, o seu potencial criativo. As organizações têm 

reforçado esse comportamento contribuindo para a formação desta 

53 SHACKlETON, Bruce. "O encontro com a sombra no trabalho. " in ZWEIG, C. & ABRAMS, J. 
(orgs.) Ao encontro da sombra: o potencial do lado escuro da natureza humana. São 
Paulo: Cultrix, 1991,p.126. 
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sombra do trabalho. A sombra, conteúdo reprimido ou aquela coisa que 

a pessoa não queria ser, do funcionário e da empresa estarão alinhadas. 

As organizações que desconsideram a necessidade de um 

desenvolvimento adequado de recursos humanos e um controle de 

estresse, freqüentemente tornam-se uma atmosfera de desconfiança. 

Bodes expiatórios surgem para serem depositários da sombra 

organizacional. No sentido oposto, uma organização saudável ajudará a 

limitar a atuação negativa da sombra pela construção de sistemas 

abertos de retorno, feedback, harmonizando valores e propósitos, 

fornecendo espaço para as pessoas desenvolverem as suas 

potencialidades. Geralmente, os problemas da sombra individual e 

empresarial são desconsiderados pelos gerentes. 

"As pessoas que são eficientes em seu trabalho conhecem os 

seus limites", Sinetar54 prosseguirá acrescentando que elas empregam 

essas limitações a serviço de suas vidas, integrando-as a sua maneira de 

trabalhar. Esses indivíduos conhecem a necessidade de se considerar o 

seu próprio caráter fisico e psicológico e as suas tendências emocionais 

e padrões de concentração, pois isto pode ajudá-las em seu trabalho. 

Portanto, a sombra seria a parte da personalidade reveladora do 

temperamento básico, das restrições, apontando para a maneira de se 

agir na atividade de trabalho. No decurso de impulsos incontroláveis e 

antagônicos, de hábitos cristalizados e de inclinações inaceitáveis e 

54 SINETAR, Marsha. "Como fazer bom uso de nossos defeitos e imperfeições. "in ZWEIG,C. & 
ABRAMS,J. Op.Cit.,p.138. 
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contraditórias é que se alcança a energia dinâmica delineadora de 

singularidade e direção. A pessoa ao enxergar-se como um ser 

concebido para expressar sua total criatividade na vida, consegue, 

então, compreender os devaneios, as fantasias, os valores e a dualidade 

da personalidade utilizando-os a seu favor. A conjugação de atributos 

com as limitações individuais se constituem na própria expressão de 

vida do sujeito. 

A dificuldade para se compreender com clareza aquilo que as 

pessoas buscam no seu percurso de trabalho, isto é, os porquês da 

conduta humana têm originado as mais diferentes técnicas que 

pretendem permitir uma competência na gerência. Os empregados 

querem, segundo Ginzberg55
, um crescimento pessoal e desafiador, mas 

o trabalho tende a ser simplificado e superespecializado. As pessoas 

querem carreira e autodesenvolvimento junto a maiores oportunidades 

de atingir a auto-estima, mas as organizações desenham caminhos 

rígidos que algumas vezes impedem o preenchimento desses objetivos 

enfatizando a impersonalidade. 

Porém, o estilo de gerência predominante pode, conforme 

Blake e Mouton56
, resultar de características bem sedimentadas da 

personalidade que levam o indivíduo a preferir uma abordagem ao invés 

da outra , delineando um certo estilo de administração promove dor do 

auto desenvolvimento. 

55 GINZBERG, E. Apud BERGAMINI, C. Desenvolvimento de recursos humanos: uma estratégia 
de desenvolvimento organizacional. São Paulo: Atlas, 1980, p.37. 

56 BLAKE, R. & MOUTON, J. S. Apud BERGAMINI, C. Op. Cit. , p.45. 
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A partir deste ponto de vista a literatura especializada vem 

chamando a atenção dos gestores para a demanda de uma forma de 

atuação mais autêntica junto às pessoas, a fim de que elas possam 

equacionar objetivos pessoais com os objetivos organizacionais. O 

gerente deve estar ciente que a sua forma de comportamento, 

determinada por uma configuração única de personalidade, terá a sua 

aplicabilidade e importância junto às multiplicidades das organizações, 

demarcando uma linha de atuação. 

Moscovici considera que: 

A dinâmica da personalidade do executivo é que 

efetivará de forma superior ou inferior, sua tecnologia 

gerencial. Conhecimento e técnicas não asseguram, por si s6, 

um desempenho adequado e de qualidade. As características 

pessoais determinam o comportamento humano dando-lhe 

cunho altamente diferenciado do funcionamento das 

máquinas. A natureza das máquinas é determinística, a dos 

homens é probabilística. 57 

A importância do gestor, enquanto sujeito, negligenciada nas 

origens da administração científica, passa a ter relevância, merecendo 

espaço nas novas técnicas de gerenciamento. 

É pertinente ressaltar que a técnica é uma dimensão recortada 

pela mente de um devir coletivo heterogêneo e complexo no espaço do 

mundo humano, constituída de bricolagem, reutilização e desvio, e tanto 

quanto a ciência é uma perspectiva de análise, uma possibilidade de 

abstração. 

57 MOSCOVICI, FeIa. Op. Cit. ,p.77. 
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Uma alteração técnica é ipso facto uma modificação da 

coletividade cognitiva, implicando em novas analogias e classificações, 

realidades práticas, sociais e cognitivas, onde se faz imprescindível a 

consideração pela tecnologia intelectual contida nas técnicas 

antecedentes e nas coletividades de trabalho, e, só se estabelecerá se 

conseguir adquirir sentido ao mesmo tempo no plano científico, 

econômico, social e cultural. 58 

Considerando o que foi exposto anteriormente, observa-se 

que o caminho proposto inicialmente pela Administração Científica que 

sugeria o planejamento da tarefa de forma mais racional possível 

adequando o indivíduo a ela, passa a ser revisto para uma abordagem 

que diagnostica a configuração da psico-estrutura organizacional 

através do conhecimento dos estilos das pessoas para programar cargos 

e tarefas, visando uma melhor utilização das forças potenciais da 

organização beneficiando-se dos recursos fornecidos pelos diversos 

estilos gerenciais. Pois, de acordo com Ackoff59
, "o ser humano (mesmo 

o administrador) é um tipo especial de recurso porque ele é capaz de 

fazer escolhas". 

58 LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio 
de Janeiro: Editora 34, 1993, pp.143-145. 

59 ACKOFF, R ApudBERGAMINI, C. Op. Cit. ,p.47. 



3.2. TEORIAS TIPOLÓGICAS: REFERENCIAIS PARA A 

INVESTIGAÇÃO DO ESTILO GERENCIAL 
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o termo estilo etimologicamente, tem sua origem do ponteiro 

com o qual os antigos povos escreviam em tabuinhas enceradas; sendo 

que esse ponteiro era único para cada pessoa, para que não se 

confundissem os diferentes autores entre si. 60 

Todas as pessoas possuem recursos ou forças disponíveis que 

nem sempre são devidamente utilizadas por falta de conhecimento 

acerca de seu próprio estilo, isto é, da direção destas mesmas forças. É 

necessário investigar-se sobre tais características para que se tenha uma 

dimensão da própria singularidade e de seu exercício no dia-a-dia. 

Tomando-se como referência os povos da antigüidade, cada ser humano 

terá um estilo identificador, apontador, de sua ação. 

o empenho de conhecer as pessoas e classificá-las segundo 

determinadas categorias tem sua ongem nos diversos estudos de 

referenciais para a tipologia humana. Desde os primórdios do 

pensamento filosófico que o ser humano tem a ambição de conhecer 

melhor a si mesmo e ao seu semelhante. A tipologia é uma organização 

embasada nas dimensões significativas da natureza humana pela 

interligação dos diversos aspectos constituintes do sujeito. 

~ERGAMINI,C. Op. Cit. , p.45. 
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As teorias da tipologia estão inseridas no campo das ciências 

comportamentais e desde o seu início buscaram apreciar as preferências 

e predisposições para determinadas condutas da pessoa. 

A classificação proposta por Pitágoras, Aristóteles e 

Empédocles referente aos quatro humores (sangue, fleugma, bile 

amarela, bile negra) que delimitavam a saúde fisica e mental permaneceu 

na medicina de Hipócrates e Galeno durante séculos. Estabeleceu-se 

uma relação entre a questão corporal e a personalidade. 61 

Na história da psicologia, o psiquiatra Krestschmer, também 

acreditava haver uma forte ligação entre as características fisicas e 

aquilo que nommou de temperamento. Sheldon, Viola e Pende 

prosseguem nessa linha de pesquisa apontando outras classificações 

embasadas na relação entre o temperamento e as funções fisiológicas. 62 

A evolução da medicina e da psicologia foi promovendo uma 

renovação nos conceitos iniciais. Conforme afirmou McCurdy: 

A tipologia é uma concepção que propõe o ponto de vista 

segundo o qual as pessoas são parecidas e, ao mesmo tempo, 

diferentes. Ela classifica os indivíduos de acordo com certos 

traços-chave, usualmente poucos em número. Alguns 

fragmentos das tipologias ainda permanecem como partes do 

sistema antigo sob a forma de folclore e são de uso do senso

comum. Por exemplo, cabelo vermelho era tomado como um 

determinante de comportamento fogoso, nariz afilado revelava 

61 Idem, pp.50-51 . 
62 MOSCOVlCI, F. Op. Cit. ,pp.80-81. 



mente penetrante, olhar firme era uma garantia de 

honestidade. 63 

59 

É interessante comentar-se que muitos desses padrões ainda 

impregnam a sabedoria popular influenciando a cultura do coletivo. Sob 

esse enfoque as rotulações que aconteceram geraram severas críticas ao 

sistema de catalogação adotado pelos cientistas. Por certo, julgamentos 

inadequados produzem preconceitos. Contudo, não se pode ignorar que 

o ser humano possui o hábito de opinar sobre seu semelhante projetando 

nele um olhar de percepção carregado de um juízo de valor 

individualista e parcial. Não cabe neste trabalho a discussão sobre a 

validade da teoria da tipologia visto que ela já se encontra instituída em 

vários campos de estudo. Nesse espaço pretende-se somente promover 

uma reflexão sobre a situação específica de características intuitivas, 

dentro do campo particular da gerência. 

Um bom diagnóstico, para Bergamini64
, e uma classificação 

são indispensáveis ao autoconhecimento e se constituem em 

importantíssimos norteadores da compreensão maIs exata do 

comportamento do outro. Quanto mais próximo se está do 

conhecimento do verdadeiro estilo comportamental do outro, mais fácil 

será a formação do vínculo social com ele. No início do século, em 

1908, Heymans, psicólogo alemão, introduz uma nova classificação de 

oito tipos para o comportamento humano (nervoso, sentimental, 

63 BERGAMINI, C. Op. Cit. ,p.51. 

64 Idem, pp.23-36. 
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sangüíneo, fleugmático, colérico, caloroso, amorfo, apático). A segUir 

Sprangler traz uma descrição de seiS tipos principais de pessoas 

(teórico, econômico, estético, social, político, religioso). 65 

Na década de vinte, Jung elabora uma teoria tipológica 

(extrovertido e introvertido; funções: sentimento, pensamento, sensação 

e intuição) que referenciou vários campos do conhecimento, inclusive o 

da administração. Freud, Horney e Fromm com suas abordagens sobre o 

desenvolvimento do indivíduo também contribuíram para as questões da 

tipologia na gestão. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, em função da demanda 

de mercado por profissionais cada vez mais especializados, aumentou 

significativamente o número de teorias para classificar os diferentes 

estilos comportamentais. Anderson66 com a abordagem bivalente de 

liderança (autocrática versus democrática, diretiva versus não diretiva, 

por exemplo), que atualmente é tão somente considerada como 

referencial histórico. 

Allport67 apresenta a teoria dos traços psicológicos. Já Blake 

e Mouton68 criam método classificatório denominado Grid Gerencial. 

Likert69 desenvolveu quatro sistemas: rígido, benevolente, deliberativo e 

grupal. Reddin70
, criou a teoria 3D. Hersey e Blanchard71 apresentaram 

65 Idem, pp.51-52. 
66 Idem, p.53. 
67 Idem, p.44. 
68 Idem, pp.54-55. 
69 Idem, p.55. 
70 Idem, pp.57-59. 
71 Idem, pp.59-60. 
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a teoria do Ciclo Vital da Liderança. Atkins e Katcher72 trabalharam o 

programa L/FO, Life Orientation. 

Os sistemas citados anteriormente são alguns dentre tantos 

outros que resultaram de pesquisas e estudos e delinearam a evolução e 

atualização das teorias de tipologia . 

3.2.1. TEORIA TIPOLÓGICA DE JUNG: PRINCIPAIS CONCEITOS 

Diante das inúmeras possibilidades de teorias da 

personalidade, observa-se que o estudo sobre tipos psicológicos 

realizado por Jung orientou importantes avaliações na área de gerência 

que vêm discutindo sobre a possibilidade de um estilo gerencial 

intuitivo. 

Myers-Briggs, Torbert, Mitroff, Kroeger & Thuesen, Benfari, 

são alguns dos autores que privilegiaram a tipologia de Jung para 

estudar o comportamento de gerentes e executivos. 

Conforme Jung, os tipos são classes, grupos de pessoas com 

padrões e atitudes semelhantes que constituem um viés essencial que 

condiciona todo o processo psíquico, estabelece as reações habituais, e, 

assim, determina, não apenas o estilo de comportamento, mas também a 

natureza da experiência subjetiva enfocada. 

72 Idem, pp.63-70. 
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Na obra "Tipos Psicológicos ,>73, Jung apresentará uma 

descrição de certas estruturas e funções da psique, delineando fatores 

fundamentais para a compreensão do homem enquanto indivíduo e ser 

social. 

Para Jung, ao meditar-se sobre: 

o processo de vida humana, vê-se que a sorte de uns está 

mais condicionada pelas coisas de seu interesse objetivo, ao 

passo que a de outros está mais dependente do próprio intimo, 

do sujeito. De uma maneira geral, as pessoas inclinam-se, até 

um certo ponto, mais para um lado que para outro, sendo 

natural que, em cada caso, a tendência seja para interpretar 

tudo conforme o seu próprio tipo. 74 

Jung chamou a atenção para a dificuldade de averiguar-se o 

tipo básico ao qual o indivíduo pertence já que o juízo sobre a 

personalidade não é um processo muito simples face a compensação da 

unilateralidade do próprio tipo pela propensão a manutenção do 

equilíbrio psíquico. Essa compensação origina características de uma 

classificação de tipos chamada tipos secundários cuja identificação é 

tão complexa quanto a dos tipos principais. Essas dificuldades alertam 

para as limitações do estudo que foi realizado, porque a reação 

psicológica do homem, conforme Jung, é uma coisa tão complexa que a 

capacidade expositiva não conseguiria transmitir , em absoluto , um 

reflexo exato , mas , tão somente , aproximado, da imagem correta. O 

pesquisador colocou que o seu trabalho não se tratava de uma deductio 

73 JUNG, C. G. Tipos Psicológicos. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
74 Idem, p.27. 
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a prior;, mas , SIm , de uma elaboração dedutiva de conceitos 

empiricamente construídos, no sentido da experiência interior em si 

mesma. Ele diz tratar-se de uma contribuição pessoal para esclarecer um 

conflito que tem sido e continua sendo causa de incompreensão nas 

diversas esferas da ciência que consideram as variáveis relativas às 

relações pessoais entre os homens. 

Os conceitos de introversão e extroversão falam do 

movimento do interesse no sentido do objeto para o sujeito e o interesse 

deste em seus próprios processos psicológicos e, no outro caso, do 

movimento do interesse no sentido do objeto. Portanto, cada indivíduo 

pode ser caracterizado como sendo primeiramente orientado ou para seu 

interior ou para o exterior. A energia dos introvertidos segue a direção 

do mundo interno do sujeito, enquanto que a energia do extrovertido é 

maIS focalizada no mundo externo. Afirma-se que ninguém é 

absolutamente introvertido ou extrovertido. Cada pessoa tende a 

favorecer uma ou outra atitude; algumas vezes a introversão é mais 

adequada, em outras ocasiões o é a extroversão. As duas situações são 

mutuamente exclusivas, não sendo possível adotar ambas ao mesmo 

tempo. Nenhuma maneira é melhor do que a outra, o ideal é ser flexível 

utilizando-se uma ou outra quando se fizer necessário. É interessante 

promover-se um equilíbrio entre ambas as formas para que não se 

desenvolva uma forma fixa de responder ao mundo. 

Jung concebeu quatro funções psicológicas, funções de 

adaptação, a partir da observação das acentuadas diferenças individuais, 
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tanto entre os próprios introvertidos quanto entre os extrovertidos. 

Pensamento, sentimento, sensação e intuição podem ser vivenciadas 

tanto pelos introvertidos quanto pelos extrovertidos. 

Pensamento e sentimento (natureza de julgamento ou 

racionalidade) referem-se a elaboração de julgamentos e tomada de 

decisões. O pensamento é uma função consciente que se concretiza nas 

idéias, manifestando-se em um processo mental de formar conceitos, 

analisar, criticar, isto é, articular julgamentos derivados de critérios 

impessoais, lógicos e objetivos, resultando em uma capacidade de 

planejamento. A consistência e princípios abstratos são aí valorizados. 

O sentimento refere-se a tomada de decisão de acordo com julgamentos 

de valores próprios. Aproximação versus afastamento, agrado versus 

desagrado, por exemplo, têm sua origem na consciência individual ou no 

inconsciente pessoal. Há uma orientação para o aspecto emocional da 

experiência. 

Sensação e intuição (natureza de percepção ou 

irracionalidade) representam formas de apreender informações, ao 

contrário das formas de tomar decisões. A sensação diz respeito a 

experiência direta, na percepção de detalhes, na impressão física 

causada por estímulos externos ou internos captados pelos órgãos dos 

sentidos e órgãos internos. A percepção sensorial diz respeito ao que a 

pessoa pode ver, tocar, cheirar, por exemplo. A experiência tangível 

tem prioridade sobre a discussão ou análise da experiência. A intuição 

seria uma forma de processar informações em termos de experiência 
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passada, objetivos futuros e processos inconscientes. As implicações da 

experiência são muito mais importantes do que a experiência concreta 

por Si mesma. As informações são processadas com rapidez 

relacionando de forma automática a experiência passada com a da 

experiência imediata, não se conseguindo separar as interpretações dos 

dados sensoriais primitivos. 

Jung escreveu que qualquer função isoladamente não é 

suficiente para que se tenha um conhecimento acerca de si mesmo ou do 

mundo externo. Ele disse que: 

Para que haja uma perfeita orientação, as quatro funções 

devem contribuir igualmente: o pensamento deve facilitar a 

cogniçãO e o julgamento; o sentimento deve nos dizer como e 

em que grau uma coisa é ou não importante para nós; a 

sensação deve nos transmitir a realidade concreta através da 

visão. da audição, do paladar etc.; e a intuiçãO deve capacitar

nos a pressentir as possibilidades ocultas, que se encontram 

em segundo plano, já que estas também fazem parte do 

quadro completo de uma determinada situação. 75 

Ele também colocou que uma das quatro funções é sempre 

mais desenvolvida do que as outras, sendo nominada de função 

dominante ou superior, que é usada de forma consciente. As outras três 

serão chamadas de auxiliares, cuja natureza difere de forma não 

antagônica da dominante, e inferior ou quarta função que resiste à 

integração dentro da consciência, possuindo a mesma natureza da 

função dominante. 

75 Idem, pp.551-552. 
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Deste modo foi a partir da combinação entre as funções e as 

formas de orientação de energia que os tipos psicológicos foram 

compostos: extrovertido reflexivo, extrovertido sentimental, 

extrovertido sensitivo, extrovertido intuitivo, introvertido reflexivo, 

introvertido sentimental, introvertido sensitivo, introvertido intuitivo. 

Conforme Hanson76
, psicólogo junguiano, os tipos intuitivos 

tendem a perceber as coisas em termos de possibilidades, significados e 

relacionamentos. O intuitivo tem uma imaginação ativa, sendo 

estimulado por idéias abstratas e por confrontações entre conceitos. 

Gosta de fazer as coisas de acordo com sua própria maneira: o 

desconhecido e o complexo o atraem e ele está continuamente sugerindo 

novas idéias e soluções. 

Para o caso do objeto de estudo deste trabalho, estilo 

intuitivo, Goldberg comentou que o modelo junguiano fala mais sobre o 

estilo individual do que sobre a capacidade e qualidade intuitivas 

propriamente ditas, indicando, porém, aquilo que os tipos intuitivos 

tenderiam a usar, ou seja, como eles poderiam direcionar o 

desenvolvimento de sua intuição. 

76 HANSON, Robert. Apud GoLDBERG, P. Op. Cit. , pp.109-110. 
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Atualmente, a literatura da área administrativa vem 

considerando que a incapacidade das empresas superarem as suas 

dificuldades está, também, diretamente relacionada ao estilo de gerência 

de seus executivos principais. 

Os fatores responsáveis pela queda dos gigantes, empresas 

tradicionais que lograram sucesso, conforme Levinson77
, senam, 

respectivamente: as dificuldades com estruturas empresariais rígidas~ a 

incapacidade para perceber a importância da competição estrangeira~ as 

pressuposições psicológicas das quais muitos líderes empresariais nem 

se dão conta. Ele alerta para descrições de situações sem explicações, 

afirmando a importância de um diagnóstico bem elaborado aonde devem 

estar inseridos o estilo de gerência e as pressuposições-chaves que 

embasam os comportamentos das pessoas. Certamente, um diagnóstico 

bem realizado conduzirá às soluções apropriadas. 

Assim, baseando-se na tipologia de Jung e nas novas 

abordagens para o exercício da prática gerencial é que alguns autores 

começaram a analisar o comportamento e as características pessoais 

ligando-os ao desempenho dos gerentes. 

77 LEVINSON, H. Why the Behemoths fell?: psychological roots of corporation 
failure.American Psychologist, (49), 1994. 
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Isabel Briggs Myers é apresentada como a plOnelra na 

utilização do referencial teórico junguiano para estabelecer uma 

classificação que tem passado pela releitura e interpretação de vários 

autores. 

No início do século xx, Katherine Briggs, 

independentemente de Jung, começou a interessar-se pelo estudo da 

classificação de pessoas segundo o seu estilo de vida. Quando o 

trabalho de Jung surge em 1920, ela coloca de lado a sua própria 

classificação e começa a estudar profundamente a proposta junguiana. 

Juntamente com a filha Isabel Briggs Myers, ela dá continuidade ao seu 

trabalho e passa a década de 30 analisando e desenvolvendo novas 

maneiras de avaliar as diferenças de comportamento entre os indivíduos. 

Estimuladas pela Segunda Guerra Mundial e pela observação de pessoas 

que realizavam tarefas muito aquém das suas habilidades elas delineiam 

o instrumento empírico ITBM, Indicador de Tipos Myers-Briggs, que 

explica, dentro do rigor científico, as preferências individuais e a 

maneira de promover-se uma organização construtiva a partir das 

diferenças entre as pessoas. Briggs trabalha com as quatro funções 

acrescentando a elas outras dimensões (necessidades, formas de 

conflitos, categorias de poder). O ITBM tem sido aplicado 

freqüentemente desde a década de 70 em comércio, orientação e 

educação, servindo de referencial para diversos estudos tanto na área de 

psicologia organizacional quanto na de administração. 
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De acordo com o ITBM a pessoa intuitiva saberia alguma 

coisa intuitivamente, e, em seguida, a julgaria conforme uma das duas 

maneiras: organizando informações de forma ordenada, procurando 

fatos e informações verificáveis e pensando-as objetivamente (tipo 

pensador), sendo um criativo solucionador de problemas, interessado 

em idéias e verdades; ou agindo mais espontaneamente, subjetivamente, 

e, talvez, emocionalmente, de acordo com gostos e antipatias pessoais 

(tipo sentimental), sendo um educador e comunicador inspirado, 

preocupado com pessoas e valores. 

Aplicando as categorias das funções psíquicas de Jung, 

Torbert 78, em 1983, criou uma matriz de mentalidade: percepção por 

sensação e intuição combinadas com julgamento por pensamento e 

sentimento. A combinação de pares das classificações de julgamento e 

de percepção formam quatro quadrantes que identificam as formas de 

interação com as situações, pessoas, problemas e meio externo. Para o 

caso específico do estilo intuitivo ver-se-á que a combinação de intuição 

com pensamentos expressará a mentalidade teórica. O executivo com 

essa característica poderá ser denominado de teórico intuitivo ou 

intuitivo racional. Ele usará o pensamento lógico no processo decisório 

ao interpretar e analisar uma situação, porém a sua intuição será 

aplicada nas idéias e insights para o discernimento e apreensão da 

realidade. Manifesta-se como um teórico com habilidade para lidar com 

idéias, pressentir soluções e criar teorias a partir da intuição. Quando a 

78 TORBERT, W. Apud MOSCOVICI, F. Op. Cit. , pp.83-86. 



70 

intuição está combinada com o sentimento, Torbert dirá que a 

mentalidade torna-se passional. A combinação de insights com 

sentimentos faz o indivíduo prestar mais atenção à sua realidade interna 

do que aos fatos objetivos. Esse gerente é bastante motivado pelo forte 

sentido de missão, de propósito, que irá transmitir aos outros, sendo um 

modelo para o grupo pelo entusiasmo e fé que demonstra adotar em 

suas ações. É o intuitivo sensível que deposita paixão em tudo o que 

faz, sendo qualificado como um líder carismático que percebe as 

necessidades dos outros sem precisar de elementos lógicos. As outras 

possibilidades de combinações ongmam: o observador racional 

(sensação com pensamento) e o observador sensível (sensação com 

sentimento). Os diferentes tipos de mentalidade tenderão a um 

intercâmbio entre SI visto que são complementares por representarem 

níveis de ação referentes a maturidade psicossocial do adulto em 

equilíbrio. 

Por outro lado, Mitroft9
, também, baseando-se na tipologia 

de Jung, em 1983 concebe uma classificação de quatro arquétipos 

organizacionais combinando-os às funções de adaptação: burocrático 

(sensação e pensamento); familiar (sensação e sentimento); matriz 

(intuição e pensamento) e orgânico/adaptativo (intuição e sentimento). 

Os arquétipos burocráticos (papéis definidos objetivamente e limite de 

tempo para tudo) e familiar (preocupação com os dados externos, 

79 MITROFF. Apud MOSCOVICI, F. Op. Cit. , pp.86-87. 
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realidade factual, mercado e tecnologia) estão associados 

respectivamente à estrutura hierárquica e às empresas familiares. 

Por outro lado, a descrição para os arquétipos que 

consideram a função da intuição terá a seguinte matriz : pessoas que são 

dedicadas a pesquisa e desenvolvimento ~ a intuição apontará os novos 

caminhos, e a sistemática de trabalho iniciar-se-á pelo brainstorming , 

seguida pela análise e crítica ~ ambiente orgânico/adaptativo, em que as 

pessoas desejam pouca estrutura, apoiando um clima informal para que 

as idéias e opiniões possam ser trocadas livremente sem pressão de 

tempo, buscando-se aprovação recíproca entre os membros da equipe. 

Kroeger & Thuesen8o
, em 1992, utilizando de forma mais 

direta o ITBM, estabeleceram uma classificação de quatro pares de 

preferências combinando: extroversão com introversão; sensação com 

intuição; pensamento com sentimento~ julgamento com percepção. Os 

dezesseis tipos estão organizados em: extrovertidos pensadores (função 

auxiliar: sensação ou intuição), extrovertidos sentimentais (função 

auxiliar: sensação ou intuição), extrovertidos intuitivos (função auxiliar: 

pensamento ou sentimento), extrovertidos sensitivos (função auxiliar: 

pensamento ou sentimento), introvertidos pensadores (função auxiliar: 

sensação ou intuição), introvertidos sentimentais (função auxiliar: 

sensação ou intuição), introvertidos sensitivos (função auxiliar: 

pensamento ou sentimento) e introvertidos intuitivos (função auxiliar: 

pensamento ou sentimento). Pela observação dos tipos na situação de 

80 KROEGER, O. & THuESEN, 1. Type talk at work. New York: Delacorte Press, 1992. 
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trabalho, os autores constróem um referencial de 
. . . 

pnnclpals 

características gerenciais para as questões de: metas, tempo, seleção de 

pessoal, conflitos, resolução de problemas, ética, equipe, estresse, 

vendas. 

Os intuitivos com função auxiliar sentimento são descritos 

como possuindo habilidades de persuasão e cooperação. São pessoas 

que constróem, concretizam. Suas fragilidades incluem aquelas de 

manter-se distante do objetivo organizacional e a tendência de invejar 

os outros. De outra maneira, os intuitivos com a função pensamento 

possuem a habilidade para pensar sistematicamente e estrategicamente. 

São analistas inatos. Entretanto, suas fragilidades falam de uma 

propensão a tornar as coisas mais complexas do que o necessário e de 

uma impaciência com a incompetência. 

Na questão de resolução de problemas, os intuitivos usam 

bastante a imaginação investindo nas soluções alternativas identificando 

como elas afetarão as pessoas, sabendo avaliá-las analiticamente e 

objetivamente. 

Benfari 81, em 1991, produz um trabalho sobre como entender 

o estilo gerencial; e, em seguida, em 199582
, organiza outro estudo 

orientando como promover a mudança no estilo gerencial através do 

método de reestruturação cognitiva. Ele diz que, de uma forma geral, os 

81 BENFARI, R. Understanding your management style: beyond the Myers-Briggs type 
indicators. New York: Lexington Books, 1991. 

82 BENF ARI, R. Mudando seu estilo gerencial: como avaliar e desenvolver sua performance na 
empresa moderna. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 
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gerentes concordam que os bons gestores possuem dentre as suas 

principais características aquela de compreender o seu próprio estilo de 

gerência, tanto em seus pontos fortes quanto nos débeis. 

A classificação tipológica por ele adotada é a mesma de 

Kroeger & Thuesen. Nas situações em que a intuição é a principal 

função, seus comentários serão: os extrovertidos intuitivos empregam 

sua intuição para selecionar vislumbrando possibilidades dentre as 

escolhas apresentadas pelo mundo exterior, possuindo um bom sentido 

de previsão. Contudo, podem correr o risco de não completarem a 

tarefa iniciada. Eles prestam pouca atenção aos detalhes, tendendo a 

não se esquecer dos fatos essenciais. Quando possuem a função auxiliar 

do pensamento, estão sempre buscando meios novos e melhores de fazer 

as coisas e desenvolvendo sua capacidade empresarial. Utilizando a 

função auxiliar do sentimento procuram a perfeição, autenticidade e 

espontaneidade. Gostam de inspirar os colegas e preferem trabalhar em 

ambientes descontraídos, tendo dificuldades para se adaptar a restrições 

institucionais ou organizacionais. Por outro lado, os tipos introvertidos 

intuitivos lidam com o mundo exterior com a lógica e análise do 

pensamento, às vezes precisam ser trazidos de volta à realidade e 

indagados sobre o que as suas idéias significam. Suas percepções 

tendem a ser unilaterais, e suas opiniões irredutíveis, não relacionando

as com qualquer estrutura ou significado mais amplo. Expressam uma 

dificuldade para manter um contato íntimo tanto com seus próprios 

sentidos fisicos quanto com os de outras pessoas. Se sua função auxiliar 
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é o pensamento, serão críticos e decididos, mantendo seus pontos de 

vistas em equilíbrio. Entretanto, não gostam de discutir as premlssas 

que fundamentam os seus julgamentos. No caso da função auxiliar ser a 

de sentimento, as pessoas interessam-se menos por mover uma 

organização ou instituição em direção a uma visão futura do que em 

descobrir o significado de eventos. Relutam em partilhar as suas 

próprias intuições com as outras pessoas, ficando mais interessados 

naquilo que os outros pensam e sentem. Por revelarem muito pouco 

acerca de si mesmo, são tidos como menos comunicativos. 

Os autores acima citados são exemplos daqueles que adotam 

uma perspectiva para o estilo gerencial fundamentada na classificação 

tipológica de Jung. 

Por outro lado, existe uma categoria de autores que prefere, 

embora fundamentando-se no referencial teórico junguiano, privilegiar o 

caso particular do gerente intuitivo discutindo somente as habilidades e 

qualidades intuitivas. Eles apresentam a descrição do administrador 

intuitivo sem a preocupação de incluí-lo em uma classificação tipológica 

específica, ou seja, interessam-se em elaborar o perfil deste gerente, 

assinalando as principais características observadas em seu desempenho. 

Parikh, N eubauer e Lank realizaram uma pesquisa através de 

questionários que indagavam sobre o sentido da palavra intuição como 

uma das principais possibilidades para se ampliar o potencial de 

inteligência da pessoa entre empresários de nove países, cujos 

resultados já foram mencionados anteriormente. Eles compõem o perfil 
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do gestor intuitivo a partir da conclusão de sua coleta de dados 

afirmando que o gerente intuitivo: considera a dimensão das 

necessidades humanas; sabe diferenciar e juntar as partes do todo; 

aprecia experimentar e explorar novas possibilidades de soluções; 

pratica atividades ligadas às artes; usa a referência do espaço ao invés 

da do tempo; valoriza o processo de execução; e, finalmente, usa as 

qualidades intuitivas enquanto instrumento maior para o exercício de 

sua atividade profissional. Esse gestor mantém a constância e 

estabilidade durante as fases tensas de uma mudança, produz de forma 

simples e consistente dentro da complexidade administrativa, desenvolve 

suporte interno e coragem para enfrentar a incerteza, possui a 

habilidade de lidar com os conflitos de uma maneira objetiva e com 

capacidade de síntese. 

Rowan83 é outro pesquisador que apresenta um trabalho 

plOnelro, em 1986, sobre a gerência com a aplicação da intuição 

embasado em entrevistas realizadas por ele. Ele concluiu que o 

executivo intuitivo aceita como inevitável o mistério e a ambivalência 

essenciais do mundo de negócios aonde ele articulará as necessárias 

respostas que fogem dos outros executivos. Ele demonstra "uma 

capacidade mcomum para a integração de uma infinidade de 

experiências caóticas num senso seguro e firme de direção para um novo 

e positivo curso de ação". Pratica o pensamento criativo, sabendo o 

momento certo para agir. O gestor intuitivo possui as seguintes 

83 ROWAN, Roy. Gerente por intuição. Rio de Janeiro: Record, 1986. 
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características: previdente (capaz de enxergar além do óbvio); 

introspectivo (pensador com uma mente que focaliza sobre si mesma, 

nunca bloqueando estímulos externos); impressionável (aberto, 

confiante, espontâneo e constantemente impressionado); independente 

(aceita o risco de caminhar sozinho e de ser ridicularizado); decisivo 

(deduz imagens globais de pedaços de informações, solucionando 

problemas, cheio de fé, mesmo sem informações suficientes); prático 

(consciente de que fazer idéias novas funcionarem é mais dificil que 

catá-las do nada); e, otimista (convicto de que um problema pode ser 

solucionado não apenas em beneficio da empresa, mas, também, da 

sociedade) . 

As diferentes experiências de estudo e pesquisa aClma 

relacionadas, independente do viés teórico adotado, podem ajudar a 

refletir sobre as principais características da personalidade do gerente 

intuitivo, identificando a sua forma de atuação no processo decisório 

bem como em outras colocações da atividade gerencial. 

É importante não se perder de vista a afirmativa de Jung84 

para a função de adaptação intuição: ela apresentar-se-á tanto de uma 

forma subjetiva quanto objetiva. A primeira é uma percepção de estados 

de coisas psíquicas e inconscientes, de origem essencialmente subjetiva; 

e, a segunda é uma percepção de estados de coisas que têm por base a 

apreensão subliminar dos objetos, bem como os sentimentos e 

pensamentos subliminares que os objetos ocasionam. A intuição 

84 JUNG, C.G. Op. Cit. , pp.529-530. 
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concreta, objetiva, transmite percepções que se referem à efetividade 

das coisas, ao passo que a intuição abstrata, subjetiva, comumca a 

percepção de conexões ideais. A intuição concreta é um processo de 

reação, sendo uma resposta imediata a um determinado estado de 

coisas, e por outro lado a intuição abstrata necessita de um elemento de 

direção, uma vontade ou um propósito definido. Ambas as 

possibilidades dizem respeito às percepções manifestadas via 

inconsciente que serão diferenciadas segundo o tipo intuitivo: a 

valorização da intuição de fora para dentro, em forma de conhecimento 

ou visão íntima, é uma qualidade dos sujeitos introvertidos; ou de 

dentro para fora, em forma de ação e realização, que pertence aos 

extrovertidos. 

A literatura especializada tem deduzido que o estilo intuitivo 

de gerência contribui para que se inclua na matriz de variáveis da 

gestão, as dimensões relativas a capacidade de revisar o que está 

instituído. A sua habilidade de identificar erros, descobrir preconceitos, 

reinterpretar dados e perceber o subjetivo, antecede a criatividade, 

movimento tão necessário à prática gerencial. 



78 

CAPÍTULO IV 
ESTILO GERENCIAL INTUITIVO: POSSIBILIDADE DE 

TECNOLOGIA GERENCIAL NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

4.1. ORGANIZAÇÕES: CONCEITUANDO E CLASSIFICANDO 

Na concepção mecanicista de organização, representada pela 

estrutura burocrática, valorizou-se mais o fazer do que o ser, pois sob 

este enfoque a máquina que fazia disputava e ganhava espaço de 

referência em relação ao ser do indivíduo. Nesse ponto de vista, 

nominava-se a pessoa apenas pelo que produzia sem relevar a sua 

condição de sujeito. 85 

Indivíduos eram considerados máquinas, reservando-se a 

tarefa de pensar apenas para o alto escalão. Instalação física e capital 

tinham mais valor do que a criatividade e o desempenho humano. A 

estabilidade era uma realidade onde as pessoas seriam premiadas pelo 

85 MOSCOVICI, F. Op. Cit. ,p.l0. 
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seu comportamento de passividade equivocadamente denominado de 

responsável. Essa referência adotava o pressuposto de que a natureza 

humana era motivada por porções de recompensa e castigo. Assim, 

procedimento, controle e nível hierárquico formavam a essência de uma 

organização que só se permitia mudar lentamente no meio de uma 

concorrência mínima . As questões internas do sujeito ,delineadoras da 

dinâmica emocional , e que , igualmente , norteiam as organizações , só 

começaram a ser consideradas a partir da releitura dos antigos conceitos 

teóricos da administração 

Bennis86 afirma que em função das condições do mundo 

industrial moderno existem quatro grandes ameaças à burocracia: 

mudanças rápidas e inesperadas, pois a força da burocracia está na sua 

capacidade de gerenciar de forma eficiente, com sua cadeia de comando 

muito bem definida o que há de rotineiro e previsível nos assuntos do 

ser humano; crescimento em tamanho, onde o volume tradicional de 

atividades de uma organização não é suficiente para sustentar o 

crescimento; complexidade da tecnologia moderna em que se requer 

integração entre atividades e pessoas de competências muito 

diversificadas e altamente especializadas; e , a ameaça de ongem 

psicológica derivada de mudança no comportamento gerencial. 

Analisando a situação relacionada ao comportamento 

gerencial, Bennis87 diz que a magnitude desta mudança é difícil de ser 

86 BENNIS, W. Op. Cit. , p.63. 
87 Idem, pp.66-67. 
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avaliada uma vez que não é possível atribuir-lhe números. Entretanto, 

os seguintes aspectos devem ser considerados: um novo conceito de 

homem, baseado no maior conhecimento de suas necessidades, 

complexas e mutantes, que substitui a idéia simples e inocente de que o 

indivíduo só faz apertar botões; um novo conceito de poder, baseado na 

colaboração e na razão, que substitui o modelo de força baseado na 

coerção e ameaça; um novo conceito de valores organizacionais, 

baseado em ideais humanista-democráticos, que substitui o sistema de 

valores despersonalizado e mecanicista da burocracia. 

Os cientistas comportamentais foram os precursores de um 

movimento, citado e discutido anteriormente neste trabalho, que 

começou a falar sobre a importância de humanizar-se as organizações 

tentando dar-lhes uma conotação de espaço para crescimento pessoal e 

auto-realização. Nessa perspectiva os estilos individuais de gerenciar 

estarão tão estritamente em conexão com a determinação de metas e 

objetivos organizacionais que não se poderá reconhecer um sem 

conhecer o outro. 

Alguns autores modernos vêm tentando demonstrar na 

elaboração de suas teorias, que o ser humano possui limitações as quais 

conduzem-no a buscar a cooperação de seus semelhantes para que pela 

conjução de esforços ele possa atingir objetivos que sozinho não 

conseguiria alcançar. Cooperar, certamente, deveria ser o primeiro 

verbo indicativo da proposta de ação na gênese organizacional. É 
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através da criação e desenvolvimento do espaço organizacional que o 

indivíduo tentará atender algumas de suas necessidades básicas. 

Segundo Lawrence e Lorsch: 

nós tendemos a pensar em organizações como tendo um 

objetivo, mas este não é literalmente o caso. As pessoas tem 

objetivos, as organizações não os têm. Uma organizaçli.O 

simples pode, naturalmente, especializar-se em algo ( ... ). Nós 

chn.maremos isto seu objetivo, mas isto é aceitável apenas 

como uma maneira taquigráfica de falar. 88 

Basil e Cook também enfatizam que: 

as organizações, representam agrupamentos de recursos 

humanos e ftsicos para atingir, coletivamente, finalidades que 

não puderam ser alcançadas, prática e economicamente, pelos 

indivíduos isoladamente. 89 

Na perspectiva de Katz e Kahn90
, todos os sistemas SOCIaIS, 

inclusive as organizações, consistem em atividades padronizadas de uma 

quantidade de indivíduos. Essas atividades são complementares ou 

interdependentes em relação a algum produto ou resultado comum, e, 

apresentam-se repetidas, relativamente duradouras e ligadas em espaço 

e tempo. 

De acordo com Bowditch, poder-se-á dizer que: 

as organizações tornaram-se a forma primária de instituiçli.O 

social na sociedade contemporânea, aonde virtualmente todos 

os aspectos de nossas vidas, desde os hospitais onde 

88 LAWRENCE, P. & LoRSCH, 1. O desenvolvimento de organizações: diagnóstico e ação. São 
Paulo: EdgardBlücher, 1972, pp.2-3. 

89 BAsIL, D. & COOK, C. Apud BERGAMINI, C. Op. Cit. , p.17. 
90 KATZ, D. & KAHN, R. Psicologia social das organizações. São Paulo: Atlas, 1987, p.32. 



nascemos e as escolas onde estudamos, até os lugares onde 

trabalhamos, compramos alimentos e roupas e desfrutamos as 

nossas horas de lazer, e mesmo os cemitérios onde iremos 

repousar, ocorrem dentro de um contexto organizacional; e, 

estas organizações, independentemente de sua finalidade 

foram projetadas para continuidade e serem gerenciadas por 

administradores profissionais.91 
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o propósito, acrescentam Collins e Porras92
, é o conjunto 

fundamental de razões para a existência de uma organização - aquilo 

que, num sentido mais amplo e duradouro, as pessoas desejam que ela 

ofereça ao mundo exterior e a seus próprios usuários. 

Portanto, observa-se que a forma pela qual uma organização é 

estruturada também deve se ajustar às exigências, limitações e 

incertezas de meio externo . É sabido que as pressões ambientais sempre 

existiram em todas as organizações, mas será nas organizações 

modernas que a transação ambiente-organização merecerá uma atenção 

especial. 

Assim, a análise da troca contínua de energia da organização 

com o melO externo, input e output, poderá identificar o tipo de 

organização. A dimensão de fluxo e renovação de energia, é a 

referência para a classificação de organizações preconizada por Katz e 

Kahn93
: organizações cujos resultados são convertidos em dinheiro e 

onde a nova energia será fornecida por intermédio desse mecanismo; e, 

91 BOWDITCH, J. & BUONO, A. Elementos de comportamento organizacional. São Paulo: 
Pioneira, 1992, p.166. 

92 COLLINS, B. & PoRRAS, J. "Propósito, missão e visão". in RAY, M. & RlNZIER, A. (orgs.) Op. 
Cit. , pp.88-94. 

93 KATZ, D. &KAHN, R. Op. Cit. ,p.33. 
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as organizações que para sua manutenção não dependem do ciclo 

energético embasado em compra e venda. 

Poder-se-á incluir na segunda classificação as chamadas 

organizações públicas que, segundo Rodrigues94
, são responsáveis pela 

prestação dos serviços de ponta para a sociedade: educação, saúde, 

segurança e infra-estrutura básica. Essas organizações promoverão o 

gerenciamento dos servidores públicos, recursos humanos, com 

políticas e instrumentos objetivos, transparentes, democráticos e 

contemporâneos. 

4.2. ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: REFLETINDO SOBRE A 

PRÁ TICA GERENCIAL 

o comportamento dos seres humanos e a forma como eles 

atuam sob determinadas circunstâncias, e, conseqüentemente, como eles 

executam os serviços pertinentes à sua atividade de trabalho , são 

considerações fundamentais para o gerenciamento das organizações 

públicas. Entretanto, se a importância do ser humano é ressaltada 

enquanto sujeito, tem-se praticado de maneira escassa a pesquisa e o 

estudo mais aprofundado sobre o como, o por quê e a amplitude desta 

afirmativa. 

94 RODRIGUES, M. Administração pública é Recursos Humanos. Jornal do Brasil, 19 de 
setembro de 1993. 
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Não se pode deixar de comentar que os estilos de 

orientações, isto é, de gestão, bem como os estilos de resposta, ou seja, 

as maneiras de se comportar e solucionar problemas dos indivíduos 

estarão diretamente relacionados com os valores praticados pela 

organização pública, estabelecendo-se, desta maneira, a dimensão da 

cultura gerencial. 

As organizações públicas no Brasil vêm passando por um 

redimensionamento de sua cultura gerencial indicando que suas 

variáveis estão sendo passíveis de ajustamento conforme as mudanças 

que o zeitgeist vem sugerindo. 

A simples transferibilidade de inovações da prática gerencial 

de organizações semelhantes de outros países, sem que se façam as 

devidas adaptações para as expectativas que os funcionários de uma 

determinada sociedade possam ter sobre o trabalho e a satisfação que 

obtêm dele, pode gerar muito mais a estagnação de um determinado 

status quo do que o seu desenvolvimento. 

A literatura tem apontado que os espaços das organizações 

são uma extensão dos espaços interiores de seus gerentes podendo, 

inclusive, fazer-se uma correlação com o próprio espaço geográfico do 

mundo: o oeste, dotado com excessivo bom senso; o norte, utilizando 

com extrema propriedade o nível mental e objetivo; o este, aplicando a 
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intuição; e, finalmente, o sul com uma intensificação do aspecto 

emocional no gerenciamento. 95 

Nota-se que fazer a interdependência entre os aspectos de 

personalidade, cultura e sistema social vêm sendo cada vez mais 

considerada uma práxis essencial para a nova administração. A 

experiência tem demonstrado que na assimilação das novas abordagens, 

as organizações públicas no Brasil têm buscado cada vez mais promover 

uma modificação na burocracia vigente através da descentralização e 

expansão de responsabilidades. Essas alterações poderão originar um 

espaço de possibilidade para as variáveis mencionadas acima. 

4.2.1. PESQUISANDO O ESTILO GERENCIAL INTUITIVO 

Considerando que o estilo gerencial vem sendo relacionado 

com a dimensão de personalidade, para refletir-se, especificamente, 

sobre o estilo gerencial intuitivo a partir da perspectiva tipo lógica de 

Jung, precisar-se-á pesquisar sobre a intuição e seu sentido, uma vez 

que ela será a função de adaptação ou a principal qualidade privilegiada 

pelo indivíduo. 

A pesquisa realizada por Parikh, Neubauer e Lank sobre o 

sentido da palavra intuição como uma das principais possibilidades 

95 PARIKH,J. & NEUBAUER,F. & LANK, A .Intuition : the new frontier of management.London : 
Black Well,1994, p.xxii . 
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para se ampliar o potencial de inteligência da pessoa, cujos resultados 

gerals já foram descritos anteriormente, no caso do Brasil apontou 

como principais associações para a definição da palavra intuição: 

inovação (85,3%), criatividade (84,9%) e visão (73,4%). 

A descrição da intuição relacionou-a com: decidir sobre algo 

sem fazer uso dos métodos lógico-racionais (29,4%); previsão (23,3%); 

e, uma percepção, uma compreensão inexplicável (18,3%). 

Para o item aplicabilidade, as áreas mais indicadas foram: 

planejamento e estratégia (81,8%), marketing (76,7%) e 

desenvolvimento de recursos humanos (70,7%), Identifica-se a intuição 

através: de uma decisão que se desvia da razão lógica (15,4%); de uma 

percepção espontânea (14,6%); e, de um forte sentimento interno 

(13,2%). 

N o cotidiano a intuição estaria cooperando da seguinte 

manelra: habilidades intuitivas colaboram para o sucesso nos negócios 

(76,7%); desempenhando um importante papel em vários espaços da 

vida do indivíduo (75,0%); e, sendo utilizada pela maioria dos gerentes 

senlOrs no processo decisório (71,9%). Além do gerenciamento, a 

intuição atuaria nos seguintes espaços: relações familiares (19,1 %); 

atividades específicas (engenharia, medicina, psicologia) (18,1%); e, 

esportes (16,7%). 
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Por outro lado, Vergara96 também promoveu uma pesqUisa 

sobre a intuição na tomada de decisão onde foram ouvidos depoimentos 

de profissionais das organizações públicas e privadas, de pequeno, 

médio e grande porte, e profissionais autônomos como parapsicólogos, 

médicos, astrólogos, tarólogos, professores de práticas orientais, 

artistas plásticos e estudantes. 

No campo dos gestores, 23% demonstraram não terem 

dúvidas quanto ao significado de intuição, afirmando que a intuição não 

tem base lógica, não tem explicação, é percepção extra-sensorial. 

Para a questão decisões tomadas intuitivamente conduzem a 

resultados esperados?: 2% dos gestores não souberam dizer; 23% 

responderam que sim; 26% comentaram que nem sempre; e, o restante, 

49%, não declarou nada. 

Somente uma dentre as 70 pessoas entrevistadas afirmou não 

acreditar em intuição. Embora 9% digam acreditar, elas não tomam 

decisões intuitivas, e as 89% que asseguram tomar decisões intuitivas 

parecem não ter muita convicção sobre o que seria intuição. De acordo 

com Vergara, a pouca clareza com que a maioria dos gestores define 

intuição está relacionada com a dificuldade de se explicar o sentido da 

própria palavra, e, também, pode ser atribuída à confusão que muitos 

fazem entre racionalidade nas suas múltiplas formas, o sentimento e a 

intuição. 

96 VERGARA, Sylvia C. "Sobre a intuição na tomada de decisão" in Revista de Administração 
Pública. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 27(2), abr.ljun. 1993. 
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Contudo, o que se verifica é que tanto no estudo promovido 

por Parikh, Neubauer e Lank quanto no de Vergara, a estatística 

demonstra que a intuição está presente na cultura gerencial, talvez, 

ainda com muitas restrições e resistências para se discutir a sua 

aplicabilidade e o seu sentido. Entretanto, apesar da complexidade do 

tema, a confirmação da intuição permeando o processo decisório já 

pode prognosticar a possibilidade do estilo gerencial intuitivo nas 

organizações. 

4.2.2. INVESTIGANDO O ESTILO GERENCIAL INTUITIVO EM UMA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 

A presente dissertação tem como intenção principal aquela de 

promover uma reflexão sobre a possibilidade do estilo gerencial 

intuitivo, enquanto tecnologia gerencial, nas organizações públicas. 

Além de investigar o que a literatura especializada tem 

discutido sobre este assunto, entrevistou seis gestores de uma 

organização da área municipal, no Rio de Janeiro. 

A pesquisa foi realizada através dos seguintes procedimentos: 

inicialmente, uma entrevista aberta que teve como questões 

desencadeadoras: você gosta de seu trabalho?; você é intuitivo?; e, 

você usa a intuição nas suas decisões? Em seguida foram aplicados dois 

questionários: o primeiro, com dez questões com respostas do tipo sim 

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEII 
FUNDAÇAO GETOUO VARGAS 
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ou não, para discutir sobre se em sua vida profissional, alguma vez 

você empregou a intuição para tomar uma decisão ou dar uma 

resposta?; o segundo, solicitava que se explicasse no espaço disponível 

através de uma expressão gráfica (símbolo) ou desenho ou palavras, o 

que significaria para a pessoa a palavra intuição? (vide anexo 1). 

Na fase da entrevista aberta todas as seis pessoas declararam 

apreciar o seu trabalho e afirmaram a importância de estarem atuando na 

área pública. Aconteceram afirmativas do tipo: eu gosto muito do que 

faço, não sei se faria outra coisa; adoro o meu trabalho, aqui é minha 

casa; o trabalho na área pública, educação, pode ajudar a sociedade a 

melhorar. É importante que exista uma harmonia entre o gestor e sua 

atividade de trabalho, pOlS isto pode contribuir para o senso de 

estabilidade interna que lhe permitirá lidar malS facilmente com as 

incertezas e conflitos que surgem no seu dia-a-dia. 

Ser intuitivo foi uma unanimidade manifestada através de 

declarações como: acho que sou uma pessoa intuitiva e isto me 

favorece no lidar com as pessoas; eu sinto que sou uma pessoa 

intuitiva, eu acho que uma coisa vai dar certo e aquilo acaba 

acontecendo; a técnica pela técnica não dá conta de todas as coisas 

que a gente precisa, sensibilidade é muito importante. Precisamos 

harmonizar as relações da razão com o irracional. 

Nas áreas que lidam com orçamento e com o recurso 

financeiro, a intuição parece não estar presente no processo decisório 

ficando reservada para as relações interpessoais: eu aprendi a pensar 



90 

racionalmente, a utilização da intuição fica para o trato com as 

pessoas. Porém, um dos entrevistados dessa área fez uma declaração 

oposta: mesmo quando faço um orçamento a emoção toma conta de 

mim. 

Em outros espaços as colocações foram do tipo: eu preciso 

ter uma visão global para decidir~ eu sou intuitivo quando preciso 

decidir, às vezes eu digo que agora não está na hora. Então, depois, 

surgem situações que indicam quando e como resolver. 

Duas observações chamam a atenção: em primeiro lugar está 

aquela de que emoção e trabalho podem formar uma parceria produtiva: 

para minha personalidade é fundamental considerar as emoções, pois 

isto favorece o apoio às pessoas. Considerar o afetivo nunca me 

atrapalhou decidir sobre algo, só facilitou~ é um trabalho que a gente 

faz com amor, o coração é fundam e tal. 

Em segundo lugar, o trabalho em equipe foi muito valorizado 

pelos gestores: é importante estarmos em equipe, estarmos juntos para 

fazer; desenvolver-se um outro tipo de relação pessoal com os 

funcionários ajuda muito em certos aspectos, as pessoas sentem-se 

mais a vontade para chegarem e dar uma idéia, para trazerem uma 

contribuição~ ninguém queria ouvir os funcionários, é importante 

escutar a pessoa que está na ponta, que está vivendo o dia-a-dia. Ela 

pode dizer o que está ou não legal. Na realidade a gente criou uma 

equipe. 
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Os questionários ratificaram as entrevistas abertas. No item 

relativo à utilização da intuição em algum instante da vida profissional, 

todos responderam afirmativamente. Duas pessoas colocaram que essa 

decisão não representava um grande risco enquanto que as outras quatro 

garantiram que sim. Aquilo que havia sido sugerido pela intuição acabou 

sendo confirmado pela experiência para todos, e foi acrescentado que 

haviam-na empregado em mais de uma ocasião. 

Houve um consenso quando foi perguntado se diante da 

experiência profissional que possuíam, as pessoas acreditavam na 

validade da aplicação da intuição como uma possibilidade para 

solucionar problemas. 

Finalmente, para o questionário que solicitava uma expressão 

gráfica para definir intuição, as respostas através de palavras foram as 

seguintes: auxílio; olho da razão e/ou da sensibilidade, uma terceira 

visão possível; o eu; pressentimento de fatos futuros; quando em dúvida 

é bom utilizar. 

Diante das respostas obtidas, deduz-se que a intuição é ativa, 

mesmo que ainda esporadicamente, no cotidiano dos gerentes 

entrevistados, o que pode ser um indicador da possibilidade de um estilo 

gerencial intuitivo. 

Neste trabalho de reflexão e ponderação preferiu-se evitar a 

aplicação de testes tipológicos (Myers-Briggs, por exemplo) que podem 

ser práticos e objetivos, mas possuem limitações que dissimulariam as 

conclusões sobre o tema aqui desenvolvido. É importante ressaltar que a 
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análise tipológica determinada por testes escritos é de grande ajuda. 

Porém eles são estatísticos e se baseiam no coletivo, ou seja, sua 

validade é específica de um determinado momento. Segundo Sharp97, 

eles podem fornecer um quadro razoável das predileções conscientes de 

uma pessoa na hora, mas, à medida que não levam em consideração o 

caráter dinâmico da psique, nada acusarão acerca da possibilidade de 

mudança e evolução do indivíduo. No espaço corporativo eles são um 

instrumento que servem para ilustrar tanto a base psicológica de 

conflitos entre indivíduos em um grupo como a natureza complementar 

das diferentes personalidades. Eles indicam com muita precisão, quando 

avaliado no dia do teste, a possibilidade de uma pessoa em se adaptar 

ou não, naquele momento às exigências de um determinado trabalho ou 

ambiente. Mas por quanto tempo? Em beneficio de quem e em 

detrimento de quantas outras possibilidades do indivíduo? Ou das 

futuras necessidades da organização? Eles não informam nada sobre os 

fatores de ordem familiar ou ambiental que podem deturpar a 

classificação tipológica do indivíduo. Não levam em conta a realidade 

empírica que diz que as preferências tipológicas de alguém podem 

mudar ao longo do tempo. 

Desta maneira optar-se por uma avaliação qualitativa ao invés 

da quantitativa pareceu mais coerente com este projeto que discute a 

evolução da tecnologia gerencial tomando como temática uma das 

97 SHARP, D. Tipos de personalidade: o modelo tipológico de Jung. São Paulo: 
Cultrix,1987,pp.98-100. 
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possibilidades de estilo gerencial. Avaliar numericamente quantos 

gestores com estilo intuitivo existem em uma determinada organização 

pública apenas ilustraria um momento mas não retrataria a 

possibilidade de mudança no status quo da cultura gerencial vigente. 

Os gestores estão promovendo uma alteração nas variáveis 

consideradas importantes para o processo decisório, implicando, 

eventualmente, no exercício do estilo intuitivo para determinadas 

demandas que estão surgindo nas organizações. Ele 
. . 

sena maIS 

proveitoso do que o estilo tradicionalmente adotado diante de 

determinadas situações que estão surgindo. Ambos os estilos são 

necessários para as organizações, uma vez que atravessa-se uma fase de 

redimensionamento e reformas administrativas em que novas propostas 

ainda não se encontram suficientemente amadurecidas. Portanto, na 

dimensão do processo decisório, talvez, a melhor prática seja aquela de 

utilizar-se os referenciais que estimulem tanto a reflexão qualitativa 

quanto a quantitativa. 
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CONCLUSÃO 

A atividade de trabalho preconiza uma relação dialética entre 

a teoria e a prática: o projeto orienta a ação, que de novo transformará 

a ação, e, aSSIm, sucessivamente, acontecendo, então, o 

desenvolvimento dos processos adotados, traduzindo e registrando um 

percurso de evolução. O trabalho é fundamentalmente uma atividade 

coletiva e é através dele que o ser humano tem espaço para desenvolver 

suas habilidades e sua imaginação; onde tenta perceber o movimento da 

natureza e decifrá-lo. No exercício relacional com as outras pessoas 

reconhece a sua dimensão de afetividade, e, através da determinação dos 

limites organizacionais pode observar a sua dinâmica interna. A 

ocupação de trabalho pode alterar a perspectiva que o sujeito tem 

acerca do mundo e sobre si mesmo. 

Trabalhar gerenciando implica na vivência da a dialética do 

trabalho de uma forma bem próxima. Quem vem primeiro, o homem ou a 

organização?, talvez, seja a primeira de tantas outras indagações que 
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permelam O umverso de uma atividade que entre instituir-se enquanto 

arte ou ciência prefere ocupar os dois espaços, e, até mesmo um 

terceiro se isto se fizer necessário. 

Na trilha de uma demanda de revisões conceituais, o 

gerenciamento não deve se furtar de pensar sobre outros caminhos, 

pois, sem dúvida, pensar é um devir coletivo onde homens e objetos 

formam um amálgama. Mesmo que o gerente tenha todo o tempo e 

espaço para acessar a qualquer tipo de informação relevante, ele 

precisará parar e refletir sobre os seus atos para que não adote uma 

determinada estratégia que será mudada para outra ,indicando uma 

atitude escapista , assim que surgir o primeiro obstáculo. Aprender leva 

tempo. Sabe-se que o passado é imutável e o futuro será criado pelo 

impacto das decisões aceitas e colocadas em prática no presente. 

Curiosamente, o significado primitivo da palavra crise - crisis 

- é decisão. Na língua chinesa tem o sentido de oportunidade. Com o 

passar do tempo a palavra adquiriu o significado de uma situação difícil. 

De-cisão vem de cisão, separação, despedida; há um contexto de 

afastamento de uma possibilidade de vida e, ao mesmo tempo de direção 

para outra. Talvez, saber fazer a passagem de uma possibilidade para 

outra seja o grande desafio da função gerencial. 

Todas as fases de transição são épocas especialmente críticas 

no desenvolvimento humano, e, conseqüentemente nas organizações. 

Após a crise, o fim da antiga condição pode ser conseguido da seguinte 

maneira: promove-se uma modificação, toma-se uma decisão. Esse é o 
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ponto inicial de um recomeço. Muitas vezes se espera um recomeço por 

intervenção externa, com promessas de soluções salvadoras, 

imediatistas e generalizadas que na realidade não resolvem os problemas 

na sua origem, uma vez que elas não consideram as variáveis singulares 

tanto do indivíduo quanto da própria organização. 

Como dizem alguns autores: acima de tudo é necessário 

aprender mais sobre nós mesmos, o autoconhecimento é o primeiro 

passo para desenvolver-se as habilidades gerenciais; se nos 

conhecermos, fortaleceremos as nossas fraquezas e maximizaremos as 

nossas forças, alcançando um estágio de inteireza. O ritual de 

perceber-se tanto como sujeito quanto como organização é necessário 

para que as modificações não se constituam tão somente em uma 

dinâmica de intencionalidade. 

A maioria dos conflitos organizacionais são originados pelas 

diferenças de personalidades, e que poderão ficar mais esclarecidos 

quando promove-se o entendimento de si mesmo e dos colegas. 

Reconhecer a constelação de comportamentos padronizados, ou seja, os 

estilos gerencIaIS, pode colaborar para que a dinâmica de 

intencionalidade evolua para aquela de realização. 

Os povos antigos falavam que as novas idéias não eram 

reveladas a um homem, enquanto este não demonstrasse estar 

suficientemente preparado para recebê-las. Eles sabiam que o 

recebimento de cada nova idéia exigia uma preparação especial, 

compreendendo que uma idéia apreendida de passagem poderia 
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facilmente ser vista a uma luz errônea ou recebida de maneira 

equivocada. Uma idéia aceita de qualquer jeito, poderia gerar resultados 

muito indesejáveis e até mesmo desastrosos. 

Considerando esse pensar, a proposta desta dissertação foi a 

de promover uma reflexão sobre a possibilidade de novas formas para o 

estilo gerencial, particularizando o estilo gerencial intuitivo dentro de 

organizações públicas. O estilo gerencial praticado durante certo tempo 

esteve embasado nos princípios da racionalidade e, atualmente, diante 

das demandas de mudança está sendo passível de cisões com as antigas 

formas. Portanto, é momento de estudar-se novas maneiras que poderão 

ser incorporadas ao estilo gerencial. 

O que é a racionalidade? Segundo Lévy, uma definição 

mínima é a de que uma pessoa com atitude racional deveria segUIr as 

regras da lógica ordinária e não contradizer de forma por demais 

grosseira a teoria das probabilidades e nem os princípios elementares da 

estatística. 

Levar-se-á em conta nos raciocínios, aquilo que se enquadra 

nos estereótipos e nos esquemas pré-estabelecidos que são usados 

normalmente. Certamente, na prática, muito mais que o conteúdo bruto 

dos dados, o humor no momento e a maneira pela qual são apresentados 

os problemas determinarão as soluções que serão adotadas. 

Logo, o processo intelectual em si, o raciocinar, prevê um 

misto de atividades subjetivas e objetivas, caracterizando uma situação 

dialética. Às vezes, a ansiedade gerada por um sistema dialético tende a 
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privilegiar a idéia confeccionada em detrimento da idéia estudada, 

sendo necessário ficar atento para esta tendência. 

Por outro lado, o termo intuição assim como qualquer termo 

da linguagem humana tem o inconveniente de empobrecer e deformar, 

singularmente, a realização que representa, e para designar um conceito 

novo, apesar de definir estritamente o sentido e delimitar rigorosamente 

o seu uso, sempre produz uma espécie de ressonância dos significados 

ou das antigas acepções da palavra, e a maioria dos indivíduos logo 

reduz a coisa ao termo e o próprio termo a seu significado comum. 

Opta-se pelo confeccionado ao invés do estudado. O sentido de um 

termo se define quase sempre pelo uso que se faz dele, do mesmo modo 

que o alcance de um método se manifesta, não pela definição que lhe é 

dada, mas pelas aplicações que dele são feitas. É, portanto, contrário a 

todas as regras da lógica e da razão fazer um juízo de um método 

intuitivo sem antes ter estudado suas aplicações. 

Geralmente, se define intuição como um processo místico, 

irracional, ilógico, e que escapa a todo controle. A intuição é, então, 

reduzida a algo dependente da própria palavra que a designa e que é 

tomada em seu sentido ordinário. Ela é vista com um caráter de 

adivinhação instintiva, de pressentimento vago, e, principalmente 

carente de razão definida. Tal situação está distante daquela de 

investigação necessária para que se incorpore ou se rejeite um termo 

técnico referente a uma determinada ciência ou arte. Porque se a palavra 
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ainda não é utilizada enquanto termo cientificamente aceitável, o 

procedimento para avaliá-la deverá sê-lo. 

A intuição não evita o processo intelectual, muito pelo 

contrário, pOIS ela se encontra associada a atividade subjetiva deste 

mesmo processo. Nessa perspectiva, ela também é responsável pelo 

aperfeiçoamento do processo intelectual, o raciocinar, sobretudo na 

dimensão da qualidade. 

A pesquisa bibliográfica realizada nesta dissertação para a 

questão da identificação e desenvolvimento do estilo gerencial intuitivo 

apresentou duas fundamentações principais: a primeira, embasada na 

reestruturação cognitiva (pressuposições, percepções e sentimentos)~ e, 

a segunda, apoiada na tipologia junguiana. 

Na teoria de Jung, referencial privilegiado nesta dissertação, 

o próprio autor, permitiu-se promover uma evolução do termo intuição 

em função de seu amadurecimento pessoal, bem como através dos 

estudos que foi realizando. 

Em sua primeira fase, ele sofre a influência direta de Bergson 

e irá considerá-la como uma idéia criativa, impressão introvertida em 

relação ao objeto. Por outro lado, na segunda fase irá compreendê-la 

como uma apreensão do aqui e agora do objeto interior, isto é, uma 

apreensão de objetos interiores. Nota-se a transição do sentido de 

impressão para o de apreensão. 

Pelo que foi observado, o primeiro trabalho que considerou a 

dimensão da personalidade foi o realizado por Briggs-Myers que produz 
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um instrumento empírico para avaliar as preferências individuais. É 

interessante situar que neste momento a administração, bem como 

outras ciências da época, eram orientadas pelos princípios mecanicistas, 

impregnados pelo empirismo inglês que falava de um saber instrumental 

que possibilitava a dominação da natureza. 

Essas colocações originaram uma forma de avaliar o estilo 

gerencial intuitivo permeada pelo seguinte pensar coletivo vigente: 

intuição como simples percepção~ emplflsmo como experiência e 

investigação de forma objetiva~ e administração pelos conceitos de 

Taylor e Fayol. 

É curioso observar que autores atuais (Kroeger & Thuesen) 

ao criarem as suas teorias embasaram-na no trabalho criado por Briggs

Myers, sem questionar a sua validade para o pensar atualizado, isto é, 

não decidindo pelas novas possibilidades: intuição como apreensão, 

experimentação que não visa somente os resultados quantitativos, mas 

também os qualitativos onde não se preconiza mais a neutralidade da 

relação observador-objeto observado (como afirmou o fisico Bohn: "é 

necessário perceber o todo não-fragmentado de uma forma não 

reducionista")~ e uma administração em um estado de 

redimensionamento de suas funções e aplicabilidade diante da 

redefinição do próprio sentido da atividade de trabalho. 

Entretanto, outros autores (Parikh, por exemplo) já têm 

buscado definir o estilo gerencial intuitivo a partir das novas 

possibilidades, considerando uma evolução diante do presente contexto. 
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o estilo gerencial intuitivo seria aquele que consideraria a intuição tanto 

quanto outros referenciais no processo decisório. Aqui, a intuição é 

vista como um nível mais profundo de consciência que pode favorecer o 

acesso a outra maneira de pensar e de ordenar as informações recebidas, 

estando mais próxima da apreensão enquanto um processo que vem de 

dentro, a partir do inconsciente para o consciente. O aperfeiçoamento 

da intuição favoreceria a criatividade, assim como uma melhor 

integração entre a dinâmica interna do sujeito e a dinâmica externa do 

ambiente. O gerente, neste contexto, assumirá os papéis de focalizador, 

facilitador, sinergizador e co-autor. 

N esta perspectiva, a definição para estilo gerencial parece ser 

produto, ou melhor dizendo, está se produzindo a partir de uma 

evolução da tecnologia gerencial assumida anteriormente. A ansiedade 

gerada por novas demandas está sendo resolvida através de um 

amadurecimento das idéias confeccionadas em outro instante. 

A primeira referência de autores parece fazer tão somente 

uma adequação, privilegiando de forma imediatista termos que estão 

sendo resgatados como salvadores, sem uma investigação mais atenta 

em um movimento cristalizado da idéia confeccionada. 

É sabido que a administração pública precisa expandir e 

aperfeiçoar a atividade de pesquisa para que possa enfrentar a crise que 

se apresenta não como uma oportunidade de promover reformas que 

sejam apenas aparentes e sem coerência com a sua essência, mas , SIm, 
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que lhe permitam experimentar uma nova direção que signifique de fato 

um amadurecimento e evolução de conteúdo. 

Logo, é interessante que um repensar sobre o estilo gerencial 

praticado nas organizações públicas faça parte deste movimento de 

pesquisa. A intuição é uma personagem deste cenário e torna-se 

pertinente considerá-la em atuação. Os resultados da restrita pesquIsa 

de campo realizada nesta dissertação assinalaram que a intuição está 

presente na terminologia empregada pelos gestores daquela organização 

pública. 

Se Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, lembrou que 

"sem sensibilidade nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento 

nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições 

sem conceitos são cegos"~ e, acrescentando aquilo que a sabedoria 

milenar grega ensinou acerca do momento decisivo, o kairos oxys 

(segundo o ritual da época , qualquer decisão sobre determinado 

problema só deveria ser tomada depois de permanecer-se no 

asklepieion, em incubação, isto é, em recolhimento, refletindo 

pacientemente sobre aquilo que seria verdadeiro ou não), será, talvez, 

pertinente para o gestor público, na atual época de transição, praticar 

um estilo de sábio pensar. 
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ANEXO 1 

Questionário n01: 

1) Em sua vida profissional, alguma vez você empregou a 

intuição para tomar uma decisão ou dar uma resposta: 

a) Sim 

b) Não 

Caso tenha respondido afirmativamente, prossIga. Caso 

contrário, não continue. 

2) A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era 

muito importante? 

a) Sim 

b) Não 

3) Seguir a intuição representava um grande risco? 

a) Sim 

b) Não 

4) Usar a intuição implicava em divergência em relação aos 

costumes ou algum tipo de autoridade? 

a) Sim 

b) Não 

I 
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5) Utilizar a intuição significava ir contra os fatos ou a lógica? 

a) Sim 

b) Não 

6) Em algum instante, você teve medo de estar seguindo a sua 

intuição? 

a) Sim 

b) Não 

7) Como a sua intuição acabou se saindo? 

a) Sim 

b) Não 

8) Vendo a situação em retrospecto, você hoje teria agido de 

forma não intuitiva? 

a) Sim 

b) Não 

9) Você empregou a intuição em mais de uma ocasião? 

a) Sim 

b) Não 

10) Com a experiência profissional que você tem, você acredita 

que a aplicação da intuição para solucionar problemas é uma 

possibilidade válida? 

a) Sim 

b) Não 
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Questionário n02 

Explique no espaço disponível através de uma expressão 

gráfica (símbolo) ou desenho ou palavras, o que significa para você a 

palavra abaixo relacionada: 

INTUIÇÃO 
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ANEXO 2 

Entrevista n0 1 

Profissional: Area de Educação / Cargo: Diretor 

Comecei como professor e a vida foi armando as 

circunstâncias. A gente acaba fazendo aquilo que a sua natureza deseja. 

Na minha trajetória profissional passei por diversos cargos: assistente 

de coordenação pedagógica, assessor, e, vim para esta instituição 

municipal. As situações foram acontecendo. Tenho a crença de que a 

educação faz parte de algo muito importante que pode ajudar a 

sociedade a melhorar. Ela pode influenciar a sociedade pela formação 

que você dá aos alunos, futuros cidadãos. Eles podem adquirir uma 

postura crítica em relação ao mundo, à realidade. ( ... ) 

Em dado momento eu mesmo tive necessidade de aprender 

maIS, quis estudar filosofia. Comecei um mestrado na área de 

comunicação centrado na questão da filosofia: estudei filosofia da 

linguagem, da educação e filosofia pura. Minha prática profissional 

melhorou muito com esse conhecimento. Minha relação com os alunos, 

com a instituição e com os meus colegas de trabalho melhorou bastante. 

Estudar ajudou a me psicanalisar, a me conhecer mais. Mexeu com a 
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minha forma de olhar o mundo. Senti que ganhei maIS coragem para 

enfrentar os desafios. ( ... ) 

Não sei trabalhar sem a relação afetiva. Eu discuto com as 

pessoas que acham que isto atrapalha. Eu digo que não. Na minha 

equipe isso é muito importante. Para minha personalidade é fundamental 

considerar as emoções, pois isto favorece o apoio às pessoas. 

Considerar o afetivo nunca me atrapalhou decidir sobre algo, só 

facilitou. As pessoas negam que sejam emocionais. Fala-se muito de 

fraquezas, emoção, intuição, mas na prática isto não acontece. Há uma 

necessidade muito grande nas instâncias de decisão, que tem um poder, 

de se ter uma certeza na qual se baseie, desconhecendo o homem das 

incertezas (alusão a um poema de Manuel Bandeira) que está muito 

mais pronto para criar e para achar soluções. Não tem sentido procurar 

quando a certeza já é uma verdade, não há, então, a necessidade de 

buscar novos caminhos, ouvir as outras pessoas. Revendo a minha 

trajetória profissional, senti muita dificuldade em trabalhar com 

movimentos diferentes, muitas vezes senti as eqUIpes desconexas sem 

espaço para criar. 

N o meu atual trabalho para gerencIar o recurso financeiro, 

existe a necessidade de concreto. Às vezes fica muito dificil criar. 

Criamos muito em termos do procedimento. O processo fica sendo mais 

discutido, mais partilhado. Por exemplo, para viabilizar um prédio 

escolar tem que se ter sensibilidade para isto. Não é apenas uma 

reforma. Tem que se prestar atenção para o que esse prédio representa 
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em prol do aluno. É conseguir conjugar o trabalho de administrador com 

o de educador. Eu gosto muito daquilo que faço e sinto que há um fluxo 

muito bom entre a minha equipe. O diálogo entre nós é muito bom. ( ... ) 

A técnica pela técnica não dá conta de todas as coisas que a 

gente precisa. A sensibilidade é fundamental. A visão humanista para o 

educador é muito importante. A nova tecnologia; computador, vídeo, 

quando não é bem empregada pode acentuar o fracasso do aluno. É 

fundamental humanizar as relações administrativas. Precisamos dos 

sonhos, mitos, arquétipos, relacionando-os mais diretamente com os 

fenômenos extra-racionais, extra-técnicos. Precisamos harmonizar as 

relações da razão com o irracional. É necessário aproveitar a crise para 

redimensionar os espaços. Estamos muito maquinizados, muito frios em 

nossas relações. 

BltklO rECA MArlhJ Htr.HIUUE SIMUN~tl' 
FUNDAÇÃO GETOUO VARGAS 



Em sua vida profissional , alguma vez você empregou a intuição para 

tomar uma decisão ou dar uma resposta : 

® sim 

b. não 

*Gaso tenha respondido afirmativamente , prossiga • Caso contrário , 

não continue • 

- A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era muito 

importante ? : 

o sim 

b. não 

Seguir a intuição representava um grande risco ? 

a. sim 

@não 

- Usar a intuição implicava em divergência em relação aos costumes ou 

algum tipo de autoridade 

a. sim 

@ não 

Utilizar a intuição significava ir contra os fatos ou a lógica 

a. sim 

®não 

- Em algum instante 

G)Sim 
você teve medo de estar seguindo a sua intuição ? 

b. não * 



- Como 3 sua intuição acabou se saindo 

<9 confirmada pela experiência 

b. refutada pela experiência 

- Vendo a situação em retrospecto , você hoje teria agido de forma não 

intuitiva ? 

a. sim 

@não 

Você empregou a intuição em mais de um ocasião ? 

QSim 

b. não 

- Com a experiência profissional que você tem , você acredita que a 

aplicação da intuição para solucionar problemas é uma possibilidade válida ? 

(9 sim 

b. não * 
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Entrevista n02 

Profissional: Area Financeira / Cargo: Coordenador 

A minha profissão se definiu na auditoria. Tive uma passagem 

pelo magistério e pela área de marketing. Estudei administração e 

contabilidade. Não gostei e aí achei que me daria melhor em uma área 

mais lógica, pois os números são aquilo que estão ali. O que pode 

ocorrer é errar em uma conta e aquilo repercutir em todo sistema. 

Descobrir o erro é mais fácil, é uma reação em cadeia. ( ... ) 

A utilização da intuição fica para o trato com as pessoas. 

Acho que sou uma pessoa intuitiva e isto me favorece no lidar com as 

pessoas. Eu vejo que não vou me relacionar bem com uma certa pessoa, 

e posso prever como ela vai agir. Eu e as pessoas que trabalham comigo 

temos ums certa afinidade e a intuição favorece isto. No trabalho 

mesmo não uso, porque ele exige que eu use mais o lógico, o racional. 

Você tem regras pré-determinadas, ou é aquilo ou não é. O auditor 

normalmente desconfia muito das pessoas, porque se elas falharem, todo 

o sistema falhará. Eu aprendi a pensar racionalmente. (. .. ) 

Eu gosto muito do que faço. Não sei se faria outra coisa. 



Em sua vida profissional , alguma vez você empregou a intuição para 

tomar uma decisão ou dar uma resposta : 

),. sim 

b. não 

*Caso tenha respondido afirmativamente , prossiga • Caso contrário , 

não continue • 

- A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era muito 

importante? : 

a. sim 

X. não 

- Seguir a intuição representava um grande risco ? 

)(. sim 

b. não 

- Usar a intuição implicava em divergência em relação aos costumes ou 

algum tipo de autoridade 

a. sim 

X não 

Utilizar a intuição significava ir contra os fatos ou a lógica 

a. sim 

X. não 

- Em algum instante 

a. sim 

)\. não 

você teve medo de estar seguindo a sua intuição ? 

** 



- Como a sua intuição acabou se saindo 

)(. confirmada pela experiência 

b. refutada pela experiência 

- Vendo a situação em retrospecto , você hoje teria agido de forma não 

intuitiva ? 

a. sim 

)i. não 

Você empregou a intuição em mais de um ocasião ? 

'I. sim 

b. não 

- Com a experiência profissional que você tem , você acredita que a 

aplicação da intuição para solucionar problemas é uma possibilidade válida ? 

X sim 
b. não ** 
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Entrevista n03 

Profissional: Área Financeira / Cargo: Assessor 

Eu gosto daquilo que faço. No serviço público é dificil ser 

chefe, mandar, decidir, porque os seus colegas aceitam pessoas 

estranhas, mas não aceitam você. Um colega não aceita outro colega 

dirigindo. Porém, eu mesma nunca tive um problema direto. Geralmente, 

as pessoas que trabalharam comigo buscavam mais experiência em sua 

própria vida profissional. Eu gosto de trabalhar com a transparência e 

objetividade. Eu sempre procuro acompanhar tudo o que acontece, ou 

seja, o desenvolvimento, a execução. ( ... ) 

Na área pública você tem uma legislação a cumpnr, na área 

privada você é um mero operador. ( ... ) 

Eu sinto que sou uma pessoa intuitiva. Eu vou muito pela 

intuição. Eu acho que uma coisa vai dar certo e aquilo acaba 

acontecendo. Mesmo quando faço um orçamento a emoção conta para 

mim. Eu preciso frear um pouco. Se a questão envolve por exemplo um 

financiamento para um projeto de meninos de rua, eu preciso me 

controlar senão concentro a atenção somente neste item e esqueço de 

outras demandas. Sem dúvida, eu sou mais a emoção do que a razão. 



Ein sua vida profissional , alguma vez você empregou a intuição para 

tomar uma decisão ou dar uma resposta : 

;( sim 

b. não 

*caso tenha respondido afirmativamente , prossiga • caso contrário , 

não continue • 

- A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era muito 

importante ? : 

~. sim 

b. não 

- Seguir a intuição representava um grande risco ? 

:<. sim 

b. não 

- Usar a intuição implicava em divergência em relação aos costumes ou 

algum tipo de autoridade 

)(. sim 

b. não 

Utilizar a intuição significava ir contra os fatos ou a lógica 

a. sim 
'J. ~ não 

- Ein algum instante , você teve medo de estar seguindo a sua intuição ? 

a. sim 

X não *** 



- Como 3 sua intuição acabou se saindo 

~ confirmada pela experiência 

b. refutada pela experiência 

- Vendo a situação em retrospecto , você hoje teria agido de forma. não 

intuitiva ? 

a. sim 

~. não 

Você empregou a intuição em mais de um ocasião ? 

\ sim 

b. não 

- Ccxn a experiência profissional que você tem , você acredita que a 

aplicação da intuição para solucionar problemas é uma possibilidade válida ? 

X sim 
*** b. não 
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Entrevista n04 

Profissional: Area Administrativa / Cargo: Subsecretário 

Eu gosto muito do meu trabalho. Eu estudei Direito e vim 

para esta atividade que está enriquecendo a minha experiência de 

trabalho. Eu tenho aprendido muito aqui. ( ... ) 

Eu preciso ter uma visão global para decidir. Aqui a coisa da 

sugestão dada pelas pessoas é muito estimulada e tem funcionado bem. 

O tamanho do departamento impede que você conheça o mecanismo de 

trabalho de todos os lugares. Se você não ouvir não vai gerenciar, não 

vai ter como fazer. ( ... ) 

Aqui é uma unidade de serviço público muito formal aonde as 

pessoas tinham o estereótipo de que ocupantes de determinados tipos de 

cargo não falam o seu nome, não dizem bom dia. Na hora que se faz isto 

por uma questão de educação, de convivência, as pessoas ficam tocadas. 

Isso lhe dá um certo approach quando você vê que a pessoa ficou feliz 

porque você lembrou do nome dela, e aí desenvolve-se um outro tipo de 

relação pessoal com os funcionários que ajuda muito em certos aspectos 

- as pessoas sentem-se mais a vontade para chegarem e dar uma idéia, 

para trazerem uma contribuição. Quando precisa de um esforço 

adicional eles colaboram, facilitam o desenvolvimento do trabalho. 



Em sua vida profissional , alguma vez você empregou a intuição para 

tanar uma decisão ou dar uma resposta : 

X sim 

b. não 

*caso tenha respondido afirmativamente , prossiga • caso contrário , 

não continue • 

- A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era muito 

importante ? : 

){.. sim 

b. não 

- Seguir a intuição representava um grande risco ? 

,~ sim 

b. não 

- Usar a intuição implicava em divergência em relação aos costumes ou 

algum tipo de autoridade 

)i(. sim 

b. não 

Utilizar a intuição significava lr contra os fatos ou a lógica 

a. sim 

:l( não 

- Em algum instante 

X sim 

você teve medo de estar seguindo a sua intuição ? 

**** b. não 



- Como 3 sua intuição acabou se saindo 

~ confirmada pela experiência 

b. refutada pela experiência 

- Vendo a situação em retrospecto , você hoje teria agido de forma não 

intuitiva ? 

a. sim 

~ não 

Você empregou a intuição em mais de um ocasião ? 

,i. sim 

b. não 

- Com a experiência profissional que você tem , você acredita que a 

aplicação da intuição para solucionar problemas é uma possibilidade válida ? 

_~. sim 

b. não **** 
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Entrevista n05 

Profissional: Área Cultural/Cargo: Diretor 

Eu trabalhei inicialmente na área de educação como 

professora. Depois da faculdade de Psicologia, trabalhei na área de 

Recursos Humanos. Tive experiência com trabalhos de consultoria em 

todo o Brasil. São diferentes formas de gerenciar, diferentes valores, 

culturas e crenças. Há uma necessidade de adaptação que me fez crescer 

muito internamente. Fui desenvolvendo muitas habilidades. ( ... ) 

Eu não consigo trabalhar sem tesão. Se eu não tiver algo lá 

na frente como objetivo, eu não consigo fazer nada. Fico sem vontade 

de vir, fico deprimida. Sinto que meu trabalho é importante e quero 

transformá-lo em alguma coisa produtiva e eu acho que isto acaba 

contagiando todo mundo. Você olha para o grupo daqui e vê que tem 

outro perfil. É um local burocrático, mas tem um quê de cada um que 

cria, que modifica. ( ... ) 

Ninguém queria ouvir os funcionários. Não paravam para 

ouvir uma sugestão. É importante escutar a pessoa que está na ponta, 

que está vivendo o dia-a-dia. Ela é que pode dizer o que está ou não 

legal. 

Na realidade a gente criou uma equipe. Hoje em dia eu posso 

dizer para você que a gente tem uma equipe - eu sinto isto! 
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Hoje em dia em termos de objetivo eu tenho vontade de 

continuar a trabalhar com pessoas. Sinto-me tão integrada e tendo tanto 

o que fazer. ( ... ) 

Eu acho que a instituição evoluiu muito a nível de 

organização, mas ainda há muito o que fazer. É importante trazer para a 

área pública a discussão de novos modelos pois ainda existem muitas 

estruturas acadêmicas. A legislação dificulta as mudanças e as coisas 

não acontecem na velocidade que deveriam acontecer. No serviço 

público você tem contrato com o cidadão servidor e com o não servidor. 

Humanizar esse serviço é fundamental. A importância do dirigente é 

formar as pessoas que trabalham construindo uma equipe que tenha 

muita força. Ela é mais poderosa do que o próprio chefe. 



Em sua vida profissional , alguma vez você empregou a intuição para 

tornar uma decisão ou dar uma resposta : 

'j.:. sim 

b. não 

*caso tenha respondido afirmativamente , prossiga • caso contrário , 

não continue • 

- A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era muito 

importante ? : 

'1... sim 

b. não 

Seguir a intuição representava um grande risco ? 

)(. sim 

b. não 

- Usar a intuição implicava em divergência em relação aos costumes ou 

algum tipo de autoridade 

.~. sim 

b. não 

Utilizar a intuição significava ir contra os fatos ou a lógica : 

a. sim 

X. não 

Em algum instante 

a. sim 

"f. não 

você teve medo de estar seguindo a sua intuição ? 

***** 

, 



.- Como a sua intuição acabou se saindo 

)(. confirmada pela experiência 

b. refutada pela experiência 

- Vendo a situação em retrospecto , você hoje teria agido de forma não 

intuitiva ? 

~. sim 

b. não 

Você empregou a intuição em mais de um ocasião ? 

~ sim 

b. não 

- Com a experiência profissional que você tem , você acredita que a 

aplicação da intuição para solucionar problemas é uma possibilidade válida ? 

j.. sim 
***** b. não 
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Entrevista n06 

Profissional: Area Administrativa / Cargo: Chefe de 

Gabinete 

Inicialmente eu trabalhei em empresa privada, depois é que 

vim para a empresa pública. ( ... ) 

Adoro o meu trabalho, aqui é a minha casa. Trabalha-se 

muito. Gosto do que faço. Converso e conheço todo mundo. Eu mesmo 

telefono quando é preciso. Não faço cerimônia. Por outro lado, quando 

é necessário usar a autoridade eu uso, assim é que se gerencia. ( ... ) 

Eu sou intuitivo quando preciso decidir sobre algo. As vezes 

eu digo: agora não está na hora. Então, depois, surgem situações que 

indicam quando e como resolver. ( ... ) 

Eu quero ver as pessoas trabalhando bem. Aqui recebe-se 

todo mundo: o contribuinte ligou, marcou - eu atendo. Todos são 

igualmente importantes independente de sua origem. ( ... ) 

É um trabalho que a gente faz com a amor. Isso é importante, 

trabalhar com amor. O coração é fundamental. ( ... ) 

É importante estarmos em equipe, estarmos juntos para fazer. 

Eu noto que as pessoas gostam de trabalhar aqui. 



Ein sua vida profissional , alguma vez você empregou a intuição para 

tomar uma decisão ou dar uma resposta : 

r sim 
b. não 

*Caso tenha respondido afirmativamente , prossiga • Caso contrário , 

não continue • 

A situação ou assunto objeto que solicitava uma solução era muito 

importante ? : 

''a; sim 
'" b. não 

- Seguir a intuição representava um grande risco ? 

a. sim 

,. não 

- Usar a intuição implicava em 

algwn tipo de autoridade 

divergência em relação aos costumes ou 

a. sim 

Utilizar a intuição significava ir contra os fatos ou a lógica 

a. sim 

b. não 

Em algum instante , você teve medo de estar seguindo a sua intuição ? 

a. sim 

~não ****** 



Como ~ sua intuição acabou se saindo 

~confirmada pela experiência 

b. refutada pela experiência 

'- \'endo a situação em retrospecto , você hoje teria agido de forma não 

intuitiva ? 

;a.:sim 

b. não 

você empregou a intuição em mais de um ocasião ? 

~sim 
b. não 

- Com a experiência profissional que você tem , você acredita que a 

aplicação da intuição para solucionar problemas é uma possibilidade válida ? 

~sim 
b. não ****** 
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