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Resumo

Liderança e Gerenciamento não são a mesma COIsa. Ambos são

importantes, porém têm finalidades muito diferentes. Gerenciamento está

ligado com planejamento, orçamento, controle e solução de problemas.

Seu objetivo básico é produzir um certo grau de previsibilidade e ordem.

Já a liderança tem por objetivo primário produzir mudanças, e está

relacionada com estabelecimento de direção, alinhamento de pessoas,

motivação e inspiração. Utilizando-se estas definições como a estrutura

básica do trabalho, realizamos uma pesquisa em 17 empresas com

gerentes do 10 escalão e registramos a percepção destes executivos de'

que faltam pessoas fortes em prover liderança em muitas empresas

nacionais e que apesar disto, somente uma parcela delas está preocupada

em atrair e recrutar um número suficiente de pessoas com potencial de

liderança. Para conduzir adequadamente as empresas no futuro será

necessário, segundo o nosso ponto de vista, transformar nossos gerentes

em "gerentes-líderes". Mecanismos tais como recrutamento, demissão,

promoção, reconhecimento e recompensa deverão ser usados

adequadamente para o estabelecimento de uma nova cultura voltada para

a liderança. Escolas de Graduação deveriam também contribuir com este

processo discutindo o tema Liderança e Gerenciamento nas suas

disciplinas relacionadas com Administração.
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Capítulo 1: Introdução

1.1 Justificativa e Objetivo

Uma empresa é um sistema complexo. As pessoas agindo dentro do

escopo de suas áreas de atuação - pesquisa e desenvolvimento, vendas,

manufatura etc - são interdependentes e precisam trabalhar sintonizadas

para produzir produtos e serviços que atendam aos objetivos da empresa.

Para a condução deste sistema complexo que interage com centenas de

outras entidades (fornecedores, clientes, acionistas, meio ambiente,

sociedade civil, etc) é necessário, cada vez mais, uma forte liderança. A

necessidade surge pelo fato de que essas entidades estão num processo

crescente de transformação, afetando não somente a sua interação com a

empresa, mas também os processos internos da própria empresa e

consequentemente as pessoas.

Para conduzir este sistema complexo num ambiente de crescente

transformação, opapel da liderança passou a ser cada vez mais exigido

Este trabalho é uma reflexão sobre a Liderança e o Gerenciamento no

processo de transformação da empresa nacional usando como base a

comparação dos resultados da pesquisa efetuada por nós em 17 empresas

nacionais e resultados publicados na bibliografia pesquisada (1) .

(1) Bibliografia completa está apresentada na anexo I
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1.2 Estrutura do trabalho

Iniciamos com uma descrição da função básica da Liderança e do .

Gerenciamento e ressaltamos as diferenças fundamentais entre elas.

Usando esses conceitos como a estrutura básica do trabalho realizamos

uma pesquisa'" em 17 empresas situadas na Grande São Paulo, com o

objetivo de identificar como os gerentes do 10 escalão (3 pesquisas foram

realizadas com o principal executivo da empresa) posicionam suas

empresas com relação à Liderança e Gerenciamento e qual suas visões

das empresas no Brasil com relação a estas dimensões.

Fizeram parte da pesquisa duas unidades de negócios de uma

multinacional Holandesa, duas Alemãs, uma Sueca, uma Americana e as

demais empresas nacionais de médio porte. O número de funcionários

destas empresas varia de 28 (empresa especializada em estamparia de

produtos de precisão para indústria eletro-eletrônica) a 963 (uma das

filiais de uma tradicional multinacional). O faturamento anual varia de

US$ 4 a 120milhões.

Finalizamos o trabalho com considerações baseadas na comparação

destes resultados com os obtidos pelo prof. de Comportamento

Organizacional da Harvard Business School , John P. Korter'".

(2) Nota: Material utilizado na pesquisa está apresentado no anexo 2.
(3) John Kotter. A force for Change., NY: The Free Press, 1990 e também do mesmo autor

Power and lnfluence, NY: The Free Press, 1985
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Capítulo 2:
Mudar é preciso: A era da informação e da incerteza.

A necessidade tem sido a força motriz das transformações

organizacionais. Quer seja, pela necessidade de crescimento imposta

pelos acionistas, pela necessidade de convivência com novos produtos,

processos, concorrentes ou pela necessidade de adequação às novas

exigências de proteção ambiental e trabalhistas, as organizações vem se

transformando em profundidade nas últimas 3 décadas.

Alvin Tofler(4)popularizou a idéia que o homem tem vivenciado uma

sucessão de eras e que, cada uma delas, possui características que

determinam o seu futuro. Mostra como a vida mudou com a descoberta

da agricultura, inaugurando a era da agricultura, que reinou por

aproximadamente 6.000 anos, durante os quais a vida e os valores

estavam estruturados em função da organização do alimento. Este

período foi seguido pela era industrial que durou cerca de 300 anos,

sendo substituído pela atual era da infonnação.

Esta mudança de estruturas se exprime, principalmente, na transição da

era industrial para a chamada era da informação. Enquanto que na era

industrial a ênfase está no produto, com a organização voltada para a

(4) Tofler ,Alvin, Powershift. Knowledge. Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century.
New York: Bantam Books, 1990
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produção do bem, na era da informação a ênfase se deslocou para a

prestação de serviços, com a organização voltada para satisfação dos

stakeholders (clientes, acionistas, funcionários e fornecedores).

Neste contexto de transformações podemos incluir os comentários de

Richard T. Pascale (5) :

"...0 mercado, cada vez mais dinâmico, e a crescente interdependência

global criaram a necessidade de flexibilidade na performance e no

desenho organizacional. Além disso, a natureza volátil da demanda dos

consumidores e as mudanças nos padrões de trabalho criaram a

necessidade de organizações e indivíduos que tolerassem mais

efetivamente a ambigüidade".

A literatura especializada vem a tempos trazendo menções e justificativas

sobre a necessidade de mudanças organizacionais, como podemos ver

neste parágrafo de Lawrence e Lorsch (6) de 1967:

"Tipos diferentes de estrutura são necessários para tratar com diferentes

mercados e tecnologia. Um ambiente turbulento e instável requer um

maior grau de diferenciação interna. Integração obtida através de uma

estrutura hierárquica formal é inadequada para estes casos que requerem

(5) Pascale, Richard T. Managing on the Edge, NY: Simon & Schuster, 1990
(6) Lawrence, Paul and Jay Lorsch. Organisation and Environment. Boston: Harvard
Business School Press , 1967
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multi-disciplinares habilitados em

coordenação e resolução de conflitos."

Executivos de empresas de grandes corporações também se manifestam,

às vezes de forma enfática, para justificar a necessidade de mudanças.

Por exemplo, o presidente da Apple, John Sculey:

"A economia global saiu de uma ordem hierárquica para uma ordem de

profunda interdependência e a superação desta mudança só se dará

através da criação de novos valores... Na Europa medieval as pessoas

eram subservientes às instituições da Igreja e às hierarquias feudais. Com

a Renascença o indivíduo foi colocado como centro da atividade

intelectual... Nós, atualmente, necessitamos de uma segunda renascença,

que como a primeira, também pode ser galvanizada pela tecnologia." (7)

Mudar é preciso ...

(7) Sculey, John. Preface: lnteractive Multimedia APPLE Computer Inc,. Los Angeles: Ed
Ambrom & Hooper, 1987
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Capítulo'3
O papel relativo da" "Liderança" e "Gerenciamento" na
gestão de organizações.

3.1 Liderança - Função básica

A palavra "liderança" tem diferentes significados para diferentes pessoas.

Algumas definições usadas nestas 3 últimas décadas foram:

1. Liderança é "o comportamento de um indivíduo quando ele está

dirigindo atividades de um grupo em direção a uma meta

compartilhada" (8)

2. Liderança é "a influência interpessoal, exercida em uma situação, e

direcionada através de processos de comunicação com o objetivo de

atingir uma meta específica." (9)

3. Liderança é "o processo de influenciar as atividades de um grupo

organizado em direção à obtenção de uma meta" (lO)

4. Liderança é "um processo de direcionar o esforço coletivo, e causar

interesse no esforço para atingir o objetivo". (11)

A maior parte das definições refletem a premissa que a liderança envolve

um processo de influência intencional exercido por uma pessoa sobre

outras para estruturar atividades e relacionamentos-em um organização.

(8) Hemphill & Coons . Leadership Behavior, Columbus, Ohio: Bureau of Business
Research, Ohio State University, 1957, p7

(9) Tannembaun, Weschler and Massarik. Leadership and Organizafion, NY, McGraw Hill,
1961, P 24
(10) Rauch & Behling. Leaders and Managers, Elmsford, NY: Pergamon Press, 1984, p 46
(11) Jacobs & Jacques. Measures of Leadership, NY: West Orange, 1990, p 281
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Neste trabalho a palavra "liderança" será usada com um sentido amplo,

como um processo que ajuda a influenciar, dirigir e mobilizar pessoas

e/ou suas idéias: "Liderança produz movimento" (12) .

Neste contexto, vamos rotular como "boa" ou "eficiente" a liderança que

move pessoas/organizações parasituações reconhecidamente melhores'r"

A função implícita nesta posição é a de "mudança adaptativa e

construtiva" .

A liderança dentro de uma organização complexa atinge esta função

(mudança adaptativa e construtiva) através de 3 sub-processos que

podem ser descritos resumidamente em (14) :

1. Estabelecimento de direção:
Desenvolver uma visão do futuro, muitas das vezes do futuro distante,
e estratégias para produzir as mudanças necessárias à realização dessa
visão.

2. Alinhamento das pessoas:
Comunicar a direção por palavras e ações para todos cuja cooperação
possa ser necessária, a fim de influenciar a criação de equipes e
coalizões que entendam a visão e as estratégias e aceitem a sua
validade.

3. Motivação e inspiração:
Incentivar as pessoas
burocráticos e barreiras

a ultrapassar os problemas políticos,
às mudanças satisfazendo necessidades

humanas básicas, mas com freqüência não satisfeitas.

(12) Kotter, John. A Forcefor Change, NY: The Free Press, 1990, p7
(13) Nota: Determinar o que é "melhor" é difícil e polêmico. Para o propósito deste trabalho, estaremos
considerando o resultado "depois do ocorrido" e avaliado o fato pelas pessoas/organizações envolvidas.
(14) Kotter e Heskett. A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial, SP: Makron -1994, p 100
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O estabelecimento de uma direção clara ajuda a produzir as mudanças

esperadas, especialmente as mudanças não-incrementais, as

significativas, pelo fato de apontar para onde o, grupo deve mover-se,

também por mostrar como se pode chegar lá e principalmente por prover

uma mensagem que é motivadora e nonnahnente desafiadora.

Uma boa visão satisfaz duas condições básicas: é desejável e exeqüível.

Por desejável queremos dizer que atende as necessidades das pessoas

envolvidas no negócio (empregados, acionistas, clientes e fornecedores)

e por exeqüível queremos dizer que, por mais difícil que seja atingi-la,

existe uma estratégia plausível para se chegar lá, que leva em conta as

forças e fraquezas da empresa, a concorrência e as tendências

tecnológicas.

Para se criar uma direção é necessário a obtenção de uma ampla gama de

informações sobre o negócio, especialmente sobre os clientes e desafiar a

sabedoria tradicional olhando-se analiticamente para pontos que

respondam as questões mais básicas sobre o negócio (O que é necessário

para se ter sucesso no negócio? Como os clientes 'vêm-os nossos

produtos/serviços?). É necessário gerar e testar o entendimento destas

alternativas e escolher a melhor delas, uma que seja desejável e

exeqüível. Todo esse processo deve ser dinâmico e na verdade nunca
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deve terminar mesmo que o processo ocorra em períodos de grande

atividade e períodos de relativa inatividade. (A literatura está repleta de

casos que relatam a importância do estabelecimento de uma direção para

o sucesso do negócio. O caso da SAS-Skandinavian Airlines System sob

o comando de Jan Carlzon é um bom exemplo para ilustrar este fato (15) )

o alinhamento de um grupo de pessoas (a condição na qual estas

compartilham um entendimento comum de uma visão, de um conjunto de

estratégias e aceitam a validade da direção proposta e estão dispostas a

trabalharem juntas para torná-la uma realidade) tem o potencial enorme

de concretizar ações direcionadas à visão comum .

Para o alinhamento das pessoas é necessário comunicar a direção

pretendida tão frequentemente quanto possível (a repetição é importante).

Todas as pessoas (subordinados, subordinados dos subordinados, chefes,

fornecedores) das quais a cooperação é necessária precisam ser

envolvidas neste processo. É necessário tornar a mensagem crível com o

suporte de pessoas reconhecidamente competentes e com boas relações

no trabalho. É necessário que a mensagem seja sensível e consistente e

que haja uma demonstração de dedicação sincera aos propósitos da

visão (liderar pelo exemplo).

(15) Carlzon, Jan. A Hora daVerdade, RJ: COP Editora, 1995
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No livro de Jan Carlzon, A Hora da Verdade, podemos observar que o

alinhamento das pessoas desperta, mesmo nos níveis mais baixos da

organização, uma autonomia para contribuir mais, pois desaparece muito

do receio de estar tomando iniciativas que contrariem a chefia e com isso

sofrer reprimendas: se seus comportamentos forem consistentes com a

visão, os superiores terão mais dificuldades de reprimi-los.

Um grupo de pessoas altamente motivadas, alinhadas em uma direção,

pode suplantar grandes dificuldades econômicas, burocráticas e

obstáculos que apareçam no seu caminho.

Motivar as pessoas por curto periodo de tempo não é dificil. Uma crise

ou um evento social planejado normalmente fazem isso muito bem.

Motivar pessoas por longo período de tempo requer que a visão e as

estratégias sejam comunicadas continuamente, não simplesmente

informadas. É necessário que esta comunicação excite as pessoas e esteja

. ligada com seus valores pessoais.

Não estamos falando aqui da motivação usada como um mecanismo de

controle: Um dos modos que o gerenciamento obtém controle é

"motivando" as pessoas a executarem seu trabalho de acordo com os

padrões preestabelecidos. O que pode ser obtido através de incentivos

econômicos, incentivando desta forma as pessoas minimizarem os
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desvios do planejado e a reduzir os riscos. De certa forma o propósito do

sistema é ajudar as pessoas normais a completarem com sucesso seus

trabalhos rotineiros- de acordo com o orçado e planejado.

Para concretizar uma grande visão é necessário uma energia adicional

que o processo de motivação e inspiração pode fornecer. Não a energia

que empurra as pessoas na direção certa como mecanismo de controle,

mas aquele que satisfaz as necessidades humanas básicas através do

reconhecimento, da possibilidade de auto-realização e auto-estima e do

sentimento de pertencer a um time. Isto pode ser obtido pela articulação

contínua da visão, pelo envolvimento das pessoas na decisão de como

concretizar esta visão (ou parte dela), dando suporte com treinamento e

feedback e reconhecendo e recompensando publicamente todos os seus

sucessos além de servir como exemplo pessoal de entusiasmo.

o prof. Jeffrey Pfeffer'!", de comportamento organizacional da Stanford

Graduate School of Business, descreve em seu livro "Vantagem

Competitiva através de Pessoas", inúmeros exemplos de como as pessoas

energizadas são, cada vez mais, fontes de vantagem competitiva e

conclui: " ...embora livrar-se dos antigos hábitos e maneira de pensar sem

dúvida não seja fácil, as recompensas em potencial são ótimas. Seja

como for, a concorrência talvez não dê margem a outra alternativa."

(16) Pfeffer, Jeffrey. Vantagem Competitiva através de Pessoas, SP: Makron Books, 1995
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3.2 Gerenciamento - Função básica

o gerenciamento moderno se desenvolveu para trazer um grau de ordem

e consistência em dimensões chaves, como qualidade e produtividade,

para organizações complexas, tais como, ferrovias, empresas de

laminação de aço e indústrias automobilísticas. A idéia básica era ajudar

estas organizações a permanecerem dentro de orçamentos e prazos

acordados.

o gerenciamento consiste basicamente de 3 sub-processos (17):

1. Planejamento e Organização

Estabelecer etapas e prazos detalhados para alcançar os resultados

necessários, depois alocar os recursos para isso.

2. Organização e Alocação de Pessoal

Estabelecer alguma estrutura para alcançar os requisistos do plano,

alocar pessoal para essa estrutura, delegar responsabilidade e

autoridade para colocar o plano em ação, suprir normas e

procedimentos para ajudar a guiar as pessoas e criar métodos ou

sistemas para controlar a implementação.

3. Controle e Solução de Problemas

Monitorar os resultados em relação ao plano com algum detalhe,

indicar desvios e depois planejar e organizar para solucionar esses

problemas.

(17) - Kotter e Heskett. A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial, SP: Makron Books,
1994 p 100
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3.3 Comparando Liderança e Gerenciamento

Liderança e gerenciamento como definidos acima mostram diferenças

importantes.

O processo de "planejar e fazer orçamentos" do gerenciamento tende a

focar na eliminação de riscos e em instrumentos racionais. O foco é de

curto alcance no tempo: periodos de alguns meses à poucos anos. Em

contraste, o processo de "estabelecimento de direção" normalmente visa

o longo prazo, estabelece uma visão macro de estratégias que envolvem

riscos e os valores das pessoas.

De modo semelhante "organização e alocação de pessoal" tende a focar

na especialização, na conformidade, na obtenção da pessoa certa ou o

treinamento para a função certa; enquanto que "alinhar pessoas" tende a

focar na integração, no alinhamento de todo o grupo na direção certa, e

no comprometimento.

"Controlar e resolver problemas" nonnahnente foca na contenção, no ..

controle e na previsibilidade; enquanto que "motivar e inspirar" foca no

"empowerment" ..

Resumindo, Liderança produz "Mudança ", enquanto Gerenciamento

produz "Resultados Ordenados" que mantém o funcionamento eficiente _.

da organização.
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Gerenciamento:

Planejamento e Organização

Estabelecer
detalhados
resultados
alocar os
acontecer.

etapas e prazos
para alcançar os

necessários' e- depois
recursos para fazer

Liderança:

Estabelecimento de direção

Desenvolver uma visão do futuro,
muitas das vezes o futuro distante,
e estratégias para produzir as-
mudanças necessárias à realização
dessa visão.

Organização e Alocação de Alinhamento
Pessoal

Produz um certo grau de Produz mudanças.
prognóstico e ordem.

Estabelecer alguma estrutura para
alcançar os requisitos do plano,
alocar pessoal para essa estrutura,
delegar responsabilidade e
autoridade para colocar o plano em
ação, supnr normas e
procedimentos para ajudar a guiar
as pessoas e cnar métodos ou
sistemas para controlar a
implementação.

Controle e Solução de Problemas

Monitorar os resultados em relação
ao plano com algum detalhe,
indicar desvios e depois planejar e
orgamzar para solucionar esses
problemas

das pessoas

Comunicar a direção por palavras e
ações para todos cuja cooperação
possa ser necessária, a fim de
influenciar a criação de equipes e
coalizões que entendam a visão e
as estratégias e aceitem a sua
validade.

Motivação e inspiração:

Incentivar as pessoas a superar
importantes barreiras de recursos,
políticas e burocráticas às
mudanças, satisfazendo
necessidades humanas básicas, mas
com freqüência não satisfeitas.
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Capítulo 4
Lidera-nça e Gerenciamento na transformação das
organizações

4.1 Padrão típico do trabalho Gerencial

Desde o estudo pioneiro de Carlson(18)de 1951 muitos pesquisadores têm

estudado o que os gerentes fazem e como gastam o seu tempo.

São procuradas respostas de quanto tempo passam à sós, ou interagindo

com pessoas (colegas, subordinados, supenores e terceiros à

organização), quão freqüentemente usam diferentes formas de interação

(telefones, reuniões agendadas ou não, mensagens escritas, "walking

around" (19)), aonde as interações ocorrem, quanto tempo duram e quem

as imcia.

o gerente típico trabalha muitas horas por dia (geralmente 50 hs por

semana), além de levar trabalho para casa. O ritmo de trabalho é intenso,

normalmente sem paradas para descansos. Os gerentes recebem quase

sempre solicitação de informação, direção e autorização de um grande

número de pessoas (subordinados, colegas, superiores e terceiros- à

organização). As atividades são normalmente de curta duração.

--...............................................................................................................................................................................................................................................
(18) Carlson, S_A study ofwork load and working methods ofmanaging directors, Stockholm:
Strombergs, 1951 .
(19) Nota: Não encontramos um termo melhor e em Português para expressar as "caminhadas dos
gerentes para obter informações" .
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As observações feitas por Mintzberg'r'" apontam que metade das

atividades levavam menos que 9 minutos !

De maneira geral o trabalho é fragmentado e diversificado. Interrupções

ocorrem com freqüência, conversações são desconexas, muitas vezes

assuntos importantes são intercalados por assuntos triviais.

A principal causa deste tipo de comportamento é que as interações são,

na sua maioria, iniciadas por outras pessoas, tornando reativo grande

parte do trabalho do gerente. Normalmente, existem muito mais

problemas do que os gerentes conseguem resolver. McCall & Kaplan

comentam: "As prioridades passam a ser dadas para aqueles problemas

sobre os quais há pressão mais imediata do superior ou dos clientes

importantes'Y". Os problemas que precisam de análises adicionais ou

aqueles que outros gerentes são também responsáveis são deixados para

depois... Os trabalhos de "apagar incêndio" têm prioridade, ao contrário

do estereótipo que se formou dos gerentes (pessoas que despendem

longas horas planejando e refletindo sobre os problemas e sobre o

futuro).

Das diversas formas que os gerentes usam para obter informações

(telefonemas;mensagens escritas; reuniões agendadas ou não agendadas;

(20) Mintzberg, H. The nature ofManagerial Work. NY: Harper and Row, 1973, p 33
(21) McCall & Kaplan. Decision makers at work, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985
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e o "walking around", as preferidas estão relacionadas com a

comunicação verbal (telefone e reuniões) (22).

Outro ponto importante, comprovado por diversas pesquisas'j", é que o

processo decisório não é tão racional e ordenado como usualmente

apresentado em muitas das literaturas sobre gerenciamento. O processo

decisório pode ser melhor representado como confuso, desorganizado, e

emocional do que racional, pontual e ordeiro. Algumas decisões

importantes são resultado de muitas pequenas ações e escolhas

incrementais tomadas sem considerar pontos estratégicos mais amplos.

As decisões importantes nas organizações gerahnente requerem o suporte

e autorização de inúmeras pessoas em diferentes níveis gerenciais e as

vezes, em diferentes unidades da organização.

Para as decisões envolvendo grandes mudanças na estratégia ou política

da organização, o processo decisório depende muito da influência e da

perseverança do gerente que inicia as ações, da sua habilidade pessoal de

estabelecer coligações com os envolvidos em fazer ou autorizar estas

mudanças (24).

(22) Yukl, Gary. Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994
(23) 1) McCall & Kaplan, .Decision makers at work, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985

2) Schweiger, Anderson & Locke.Complex decision make: A longitudinal study ofprocess and
performance. Organizational Behavior and Human Decision Processo n.36, 1985, p245/272

3) Simon H. Making managerial decisions, Academy ofManagement Executive, 1987,p57-64
(24) Kotteer, J. General Managers, NY: Free Press, 1982



19

4.2 Liderança no processo de transformação organizacional

Liderança produz mudanças.

Esta é a sua função básica: estabelecer uma direção. Estabelecer uma

direção não é o mesmo que efetuar um planejamento de longo prazo,

embora muita pessoas acreditem que seja a mesma coisa.

Planejamento é um processo gerencial, dedutivo na sua natureza, que tem

por objetivo produzir um resultado ordenado, não mudança.

o estabelecimento de uma direção não produz planos, cria uma visão e

estratégias (25).

Visão neste caso não é algo místico ou intangível, mas algo (cultura

corporativa, uma tecnologia, um negócio) que se espera alcançar num

futuro distante. É específica o suficiente para guiar as pessoas e vaga o

suficiente para encorajar a criatividade e permanecer relevante diante de

situações diversas.

Liderança em uma organização pode gerar conflito se não houver

trabalho de equipe, se a visão e muitos dos valores não forem

compartilhados, pOIS as várias iniciativas de liderança podem não

convergrr .

....................................................................................................... ~ - __ __ .
(25) Nota: Karl Albrecht em seu livro Programando o Futuro, o Trem da Linha Norte, SP: Makron
Books, 1995, páginas 137 a 142 faz uma boa e convincente exposição do conceito de "visão". É
desta forma que estamos nos referindo quando mencionamos "visão" neste trabalho. Segundo
Albrecht visão é uma imagem daquilo que o pessoal da empresa aspira a que ela seja ou se tome.
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Para evitar esses conflitos é necessário o desenvolvimento de um cultura

que valorize a liderança e encoraje o compartilhamento da visão e um

bom relacionamento de trabalho entre pares e seus chefes.

Em seu livro(26) "Managing on the Edge", Richard Pascale cita o

pronunciamento de um executivo japonês que é impressionante pela sua

clareza e objetividade. É de autoria de Konosuke Matsushita , fundador

da enorme empresa Matsushita Electric, e dirige-se a seus concorrentes e

colegas executivos do Ocidente:

"Vamos ganhar e o Ocidente industrial vai perder; não há muito o que

vocês possam fazer para evitar isso porque as razões para o seu fracasso

são inerentes a vocês. Suas empresas são montadas com base no modelo

de Taylor. E; o que é pior, suas cabeças também. Seus chefes pensam

enquanto os trabalhadores apertam os parafusos, e vocês estão

profundamente convencidos de que essa é a forma certa de se dirigir os

negócios. Para vocês, a essência do gerenciamento consiste em tirar as

idéias das cabeças dos chefes e colocá-las nas mãos dos trabalhadores.

Superamos essa mentalidade. Os negócios, bem sabemos, atualmente são

tão complexos e dificeis, e a sobrevivência das empresas depende tanto

da sorte num ambiente cada vez mais imprevisível, competitivo e cheio

(26) Pascal e, Richard. Managing on the Edge, NY: Simon & Schuster, 1990
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de perigos que a continuidade de sua existência depende da mobilização

diária de cada 'grama' de inteligênciadisponível".

As palavras do Sr Matsushita reforçam o que diversos autores afmnam

quando dizem que cabe aos líderes fixar a direção, mas há vários

métodos adequados para ajudar as pessoas da organização a se ligar a

ela. A "declaração de guerra" do Sr Matsushita pode ser vista como um

poderoso recurso de liderança usado para reforçar o credo corporativo,

ideológico, que a eficácia organizacional é função do uso da

'inteligência coletiva' .

Inúmeros autores (27) mostram que o padrão típico adotado pelos líderes

para efetuar mudanças é criar na organização a sensação da necessidade

de mudança . Normalmente esses líderes começaram o processo de

mudanças logo depois de serem nomeados. Agiram primeiro

estabelecendo uma sensação de crise (28) ou necessidade de mudança e

depois criando um novo rumo para suas empresas.

Para produzir as mudanças necessárias, os líderes comumcaram suas

visões e estratégias de maneira ampla com o objetivo de ganhar a

compreensão e o comprometimentode seus colaboradores.

(27) Schein, Edgar. Organizationa/ Cu/fure and Leadership, São Francisco: Jossey-Bass, 1985
capítulo 11
(28) Kotter & Heskett, A cultura corporativa e o desempenho empresarial, SP: Makron Books,
1995 capítulo 8
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Em muitos dos casos, tomaram-se representações VIvas das novas

culturas que desejavam (29) • Alinhando as pessoas para uma visão e uma

estratégia empresarial apropriadas, esses líderes ajudaram a fortalecer os

gerentes e as demais chefias de suas organizações com a mesma

mentalidade. À medida que obtinham sucesso, suas coalizões

(29)A literatura sobre gerenciamento e liderança está repleta de exemplos para comprovar esta

afirmação. No Brasil podemos destacar o comandante Rolim da TAM, que com sua obsessão por bom

atendimento ao cliente, passou a ser um marco de referência no círculo empresarial nacional. Existem

dezenas de casos contados na imprensa nacional sobre a "força do exemplo" dentro da TAM: "Se eu

pego e faço as pessoas vão querer fazer também" . Podemos citar que o próprio comandante Rolim

limpou os banheiros de um jato numa escala de vôo da linha Fortaleza-São Paulo, e seu vice-presidente

de planejamento Ramiro Tojal carregou as malas de passageiros quando faltou gente na pista ...até o

fato de que os 150 pilotos da TAM são os únicos do mundo que recebem os passageiros na porta do

avião ...

A imprensa internacional nos inunda diariamente de exemplos que confirmam a afirmação acima:

Podemos citar entre dezenas de outros o Sr Sam Walton, que mudou a vida de centenas de pessoas com

sua obstinação pela simplicidade, trabalho duro, valorização das pessoas e honestidade. Sua filosofia de

vida era demonstrada na prática pelo seu estilo de gerenciamento "Managing by WaIking Around". Era

coerente: praticava o que pregava: "Trate as pessoas como você gostaria que elas fossem, desse modo,

você estará ajudando-as a atingir o seu potencial" ou "Trate bem seus associados, que eles tratarão bem

de você" são exemplos de frases famosas por representar de fato o modo de ser de Sam Walton.

Entre tantos outros podemos também mencionar: Akio Morita, quando à frente da Sony; Bill Gates, da

Microsoft; Hewllet e Packard quando da fundação da HP; Jack Welch da GE; Jan Carlson da SAS;

John Harvey-Jones da ICI.

Detalhes dos trabalhos apontados acima podem ser encontrados nas seguintes literaturas:

• Bennis, Warren. A invenção de uma vida-Reflexões sobre Liderança e Mudanças;RJ:

Ed Campus, 1995

• Walton, Sam. Made in America ,SP: Ed Campus, 1993

• Kotter & Heskett. A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial, SP: Makron Books, 1994

• Morita, Akio. Made in Japan, NY: EP Dutton, 1986

• Revista Exame ano 27 n" 10 pgs 36 a 42.
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aumentaram, levando à expansão da nova cultura desejada. Segundo os

resultados das pesquisas realizadas pelo Prof. Warren Bennis(30)uma das

características mais aparentes destes líderes é a sua capacidade de trazer

as pessoas para perto de si, pois possuem um ponto de vista, um sonho,

um conjunto de intenções, uma estrutura de referência. Para tomar os

sonhos visíveis para os outros e para alinhar pessoas com seus sonhos, os

líderes transmitiram seus pontos de vista de forma efetiva, e quanto mais

coerentes e confiáveis (constância e foco) mais efetivos seus

relacionamentos com os seguidores.

(30) l)Bennis, Warren. Executive Excellence, ed. Abril de 199.2;
2) Bennis, Warren. A'invenção de uma vida, RJ: Ed. Campus, 1995
3) Bennis, Warren. Leaders: The strategies for taking charge; NY, Harper & Row, 1985
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4.3 Gerentes são necessários, porém líderes são essenciais

A literatura pesquisada (31) ilustra claramente a necessidade das empresas

do 10 Mundo de reforçar a liderança, e não o gerenciamento. Os

argumentos giram normalmente em torno da mudança das regras do jogo

devido .a globalização dos negócios, da incerteza e da complexidade dos

negócios. O consenso é que para sobreviver no próximo século será

.necessário uma nova geração de líderes e não de gerentes.

Os argumentos (32) em favor de uma liderança forte são expressos de

diversas maneiras porém todos convergem para um ponto fundamental:

um gerenciamento mais forte não é suficiente para gerar as mudanças

necessárias.

(31) Nota: Bibliografia completa está apresentada no apêndice I

(32) Nota: Apresentamos abaixo uma pequena coletânea destes argumentos:

• Prof. Warren Bennis:
" ...0 gerente administra; o líder inova
O gerente mantém, o líder desenvolve.
O gerente focaliza os sistemas e a estrutura; o líder focaliza as pessoas.
O gerente conta com o controle; o líder com a inspiração.
O gerente aceita o status quo; o líder desasfia.
• gerente faz certo a coisa; o líder faz a coisa certa ..."

• Jack WeIch, CEO GE:
" ...A idéia do passado de que o chefe, que se tomou chefe porque sabia mais do que as outras
pessoas que trabalhava para ele, corresponde ao gerente do passado. A pessoa do futuro lidera
através de uma visão, um conjunto compartilhado de valores, um objetivo compartilhado ..."

• Jan Carlzon, CEO SAS:
" ...não acredito que alguma organização saia da mediocridade mantendo a cultura do
medo ... impondo regras e punindo aqueles que as violam ...
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• Jack Welch, CEO'-GE:
" ...0 mundo dos anos 90 em diante não mais será dos gerentes ou daqueles que fazem a
dança dos números, como costumávamos dizer, ou daqueles que fazem questão de
conhecer todo o negócio e o jargão que usamos para parecer inteligentes. O mundo será
dos líderes entusiasmados e decididos - pessoas que não só possuem grande energia, mas
que também podem energizar aqueles que são liderados por eles •••"

• Prof. Warren Bennis :
" ...Liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso ser feito ... Gerenciar é
fazer com que as pessoas façam o que é preciso ser feito ..."

• Robert Haas, diretor-executivo da Levi Strauss & Co:
" ... É difícil desaprender comportamentos com os quais tivemos sucesso no passado. Trabalhar
sozinho a colaborar. Falar ao invés de ouvir. ...0 líder bem-sucedido não será o dono da voz
mais alta, mas do ouvido mais apurado ..."

• John Sculley, diretor presidente da Apple:
" ... O antigo modelo hierárquico não é mais apropriado ... O novo líder enfrenta novos
testes ..."

• Sam Walton, Wal-Mart
" ...Sinto pena de empresas que não compreendem que um negócio é uma forma de pessoas
reais criarem valor para outras pessoas reais. Se você entende isso, pode fazer praticamente
qualquer negócio ter sucesso".

• Relatório Workforce 2000 - Hudson Institute & Towers Perin:
" ... os gerentes não estão respondendo às mudanças com rapidez suficiente ..."

• Kazuo Inamori, CEO Kyocera:
" ...seja em pesquisa e desenvolvimento, seja em qualquer outro aspecto do negócio, a força
ativa é gente. E gente tem vontade própria, idéias próprias,e sua maneira própria de pensar.
Se os fi.mcionários não estiverem suficientemente motivados para enfrentar o desafio do
crescimento e desenvolvimento tecnológico (. ..) simplesmente não haverá crescimento, nem
aumento de produtividade, nem desenvolvimento tecnológico ..."

• 1. W. Marriott:
" ... O sucesso nunca é definitivo ..."

• W. O'Brien, CEO Hanover Insurance
" ...os administradores precisam redefinir a sua função, deixando de lado o dogma de planejar,
organizar e controlar, e compreendendo sua responsabilidade quase sagrada pela vida de tanta
gente. O papel fundamental do administrador é proporcionar condições para que as pessoas
tenham uma vida mais enriquecedora possível".

• 1. D. Timmer, CEO Philips
" ...Existe uma diferença entre gerenciamento e liderança. A liderança é um valor muito mais
raro do que o gerenciamento. É a liderança que faz com que as coisas aconteçam ..."

• Anton Philips, 1949
" ...Será possível fazer isto de outra maneira? Será possível fazê-lo melhor ?"
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Os argumentos acima expostos são válidos, principalmente quando

olhamos os resultados das pesquisas realizadas por J. Kottet33) em 12

empresas americanas de sucesso. O pesquisador analisou a opinião de

cerca de 200 executivos seniores destas empresas, sendo que 30% destes

passaram por uma entrevista de 1 hora e os demais responderam um

questionário (34)

Parte do resultado desta pesquisa pode ser expresso pela matriz abaixo:

forte

L
1

d
e
r
a
n
ç
a

fraca

50% dos avaliados 95% dos avaliados
disseram que existem disseram que existem

poucas pessoas muito poucas pessoas
neste quadrante neste quadrante

50% dos avaliados 67% dos avaliados
disseram que existe um disseram que existe um

excesso de pessoas excesso de pessoas
neste quadrante neste quadrante

fraco forte

Gerenciamento

(33) Kotter, J. Aforcefor Change, NY: The Free Press, 1990 p 157

(34) Apresentamos no Apendix 3 um exemplo do questionário utilizado na pesquisa.



27

Aproximadamente metade dos avaliados disseram que existem "muito

poucos executivos" no quadrante "forte liderança/fraco gerenciamento".

Entretanto, muito dos respondentes disseram que o "número ideal" para

este quadrante deveria ser "muito poucos" pois "forte liderança/fraco

gerenciamento" geralmente causa mais problemas do que resolve.

95% dos entrevistados relataram que existem muito poucas pessoas que

são fortes nas duas dimensões. Todas sentem que será necessário para

um bom desempenho de suas empresas na próxima década, muito mais

pessoas neste quadrante.

o aspecto interessante desta pesquisa, no nosso ponto de vista, é a

confirmação que as empresas estão "over-managed" e "under-led"

(excessivamente gerenciadas e muito pouco lideradas).

Uma pesquisa anterior(35) respondida por cerca de 1000 executivos,

ratifica, embora que indiretamente, as conclusões acima, como podemos

ver pela análise dos seguintes resultados:

• 80% dos entrevistados sentiam que suas empresas desempenhavam um

papel medíocre com relação ao recrutamento, desenvolvimento,

retenção e motivação das pessoas com potencial de liderança:

(35) Kotter, J. The Leadership Factor, NY: The Free Press, 1988 capítulo 6
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• 80% disseram que a "qualidade das discussões de planejamento de

carreira" eram inadequadas para suportar o objetivo de atrair e

desenvolver pessoas com potencial de liderança para contribuir com os

desafios futuros.

• 77% disseram também ser inadequadas as informações disponíveis

sobre as oportunidades de novos trabalhos para as pessoas de alto

potencial de liderança na empresa.

• 93% dos avaliados indicaram que "o modo que os gerentes são

recompensados por desenvolverem subordinados com alto potencial de

liderança" estava muito aquém do necessário para a empresa poder

satisfazer as necessidades destes subordinados.

• 87% relataram a mesma insuficiência com relação às transferências

horizontais entre as unidades da organização, por razão de

desenvolvimento de pessoal.

• 75% dos avaliados questionaram o modo que é dado o feedback para

o subordinado com potencial de liderança com relação ao progresso de

seu desenvolvimento.

• 60% relataram a ineficiência da empresa em criar oportunidades às

pessoas de se exporem a níveis mais altos de gerenciamento.
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Para Kotter, a principal razão porque as empresas pesquisadas não

adotavam medidas explícitas e eficientes para atrair, desenvolver, reter e

motivar pessoas com alto potencial de liderança (como claramente

mostrado pelos resultados acima) era porque isto não se fazia tão

necessário: mesmo com uma fraca ênfase na liderança era possível se ter

sucesso.

Com a rapidez do avanço tecnológico, com a crescente competição

internacional, desregulamentação do mercado, excesso de capacidade de

produção de muitas indústrias, o cenário· se alterou. Colocar

simplesmente no orçamento uma melhoria de 5% nos resultados deixou

de ser um fórmula válida. Grandes mudanças passaram a ser necessárias

para a sobrevivência neste novo contexto e, mudança implica em

liderança como ilustrado no quadro abaixo (36).

(36) Quadro desenvolvido originalmente pelo prof. Kotter e apresentado no seu livro Power and
lnjluence, NY: The Free Press, 1985, p 171
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alto

muita liderança mas muita liderança e muito
pouco gerenciamento gerenciamento requerido

requerido (a maioria dos negócios e
(negócios emergentes) outras organizações da

atualidade)

pouco gerenciamento e muito gerenciamento mas
pouca liderança requerida pouca liderança requerida

(a maioria das ( organizações de sucesso das
organizações até o início décadas de 50 e 60)

deste século)

baixo alto

complexidade da operação devido à tecnologia, tamanho e n" de produtos

Esta análise ilustra porque até muito recentemente as organizações

negligenciaram a importância do processo de recrutamento,

desenvolvimento e retenção de pessoas com alto potencial de liderança:

mesmo com pouca liderança, porém com muito gerenciamento era

possível se ter sucesso !

A seguir analisaremos como as mudanças requeridas passaram a ser

implementadas pelos "top .-managers" admitidos para este fim.
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4.4 Sistemas gerenciais de controle: operacionalização das mudanças

Para operacionalizar as mudanças desejadas os líderes frequentemente

usam sistemas gerenciais de controle (37) . Segundo Simons (38) sistemas

gerenciais de controle são rotinas e procedimentos usados para manter e

alterar padrões nas atividades organizacionais. Estudos anteriores (39)

mostraram que os sistemas de controle podem ser agrupados em 4

categorias em função da sua relação com a estratégia:

• sistema de crenças

• sistema de fronteiras

• sistema de controle por diagnóstico

• sistema de controle interativo

• Sistemas de crenças:

Sistema usado para definir, comunicar e reforçar os valores básicos,

propósitos e o futuro da organização. Os sistemas de crenças são

criados e comunicados através de documentos, tais como, valores,

"mission statatements" e declaração de propósitos.

(37). Simons, R Accounting control systems and business strategy, Accounting, Organization and

Society, vol 12 p 357-374

(38) Nota: Existe um excelente trabalho de pesquisa publicado no Strategic Management Joumal,

vol 15, 169-184 de 1994 do prof. Robert Simons da Harvard School of Business mostrando como

14 top-managers usaram sistemas de controle para alavancar mudanças estratégicas.

(39) 1) Simons, R Accounting and Management: Field Study Perspective, Boston: Harvard

Business School Press, p 339-362

2) Simons, R. The strategy of control, CA Magazine, vol 125, 1992, P 44 a 50
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• Sistemas de fronteiras:

Sistemas usados para estabelecer limites específicos e regras que

devem ser respeitadas. Sistemas de fronteiras são declarações

tipicamente em termos negativos ou de padrões mínimos. Sistemas de

fronteiras são criados através de códigos de conduta, sistemas de

planejamento estratégico e diretivas.

• Sistemas de controle por diagnóstico:

Sistemas de feedback usados para monitorar os resultados

organizacionais e corrigir desvios dos padrões de performance

preestabelecidos. Sistemas de controle por diagnóstico - exemplificado

por "business plans" e "budgets" - são sistemas típicos de feedback

usados para rastrear variações de metas preestabelecidas e gerenciar

pela exceção.

• Sistemas de controle interativo:

Sistemas usados para envolver pessoalmente os gerentes nas

atividades de decisão de seus subordinados. Qualquer sistema de

controle por diagnóstico pode se tornar interativo pela demonstração

freqüente e contínua de interesse do gerente. A razão de tomar o

sistema de controle interativo é focat a atenção, forçar o diálogo e o

aprendizado através da organização.
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As pesquisas realizadas por Gabarro em 1987 (40) e Simons em 1994 (41)

mostraram que o uso de sistemas de controle desempenharam um papel

vital para a solução de 3 situações percebidas como urgentes por top-

managers admitidos com a finalidade de implementar mudanças na

estratégia e no modo de agir de suas empresas, a saber:

• vencer a inércia organizacional

• estruturar e comunicar a nova performance esperada

• ganhar confiança da organização para o novo programa de

trabalho

Apresentamos (42) resumidamente as principais conclusões do trabalho de

18 meses de pesquisa de Simons :

1 - Uso de sistemas de controles gerenciais para vencer a inércia

organizacional

• Para implementar um novo plano de trabalho, os top-managers

precisaram criar um movimento em uma nova direção; mas primeiro,

os velhos hábitos precisaram ser desaprendidos ... Uma das maneiras

para isso ocorrer era trocar subordinados diretos em várias posições

chaves, o que todos os gerentes pesquisados fizeram .

.................................................................................................................................................................................................. -_ .
(40) Gabarro, J.1. The Dynamics ofTaking Charge, Boston: Harvard Business School Press, 1987

(41) Simons, Robert. How new top managers use control system as levers of strategic renewal, Boston:

Harvard Business School Press, 1994

(42) Nota: A inclusão das conclusões das pesquisas de Simons neste trabalho, mesmo que muito

resumidamente, se faz necessária pois será útil quando fizermos os comentários da pesquisa por nós

realizada em diversas empresas nacionais.
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• Outro recurso utilizado na tentativa de mudança foi uso do sistema de

crenças e do sistema de fronteiras para criar o clima favorável ao novo

plano de trabalho e também para demarcar o domínio para as novas

iniciativas estratégicas.

• Após 6 meses, quando a nova estratégia de negócios já estava bastante

clara, todos os gerentes pesquisados escreveram pessoalmente uma

nova declaração da missão de seus negócios. Essas declarações

expressavam as crenças, os mercados alvos e identificavam os "core

products". O sistema de crenças era intencionalmente vago para que

pudesse atingir todos os níveis da organização. As declarações da

missão eram nonnahnente descritas em linguagem inspirada para

fornecer nova energia e motivação a toda a organização.

• Para contrabalançar o positivismo do sistema de crenças, sistemas de

fronteiras eram usados para deixar claro quais os tipos de

comportamento não mais seriam tolerados. De maneira geral todos os

novos gerentes fixaram linhas mestras ou outros sistema de

monitoramento para deixar claro que estratégias anteriores não seriam

mais aceitáveis (por ex.: lucro e não volume, será o nosso credo.).

2 - Uso de sistemas de controles para estruturar e comunicar a nova

performance esperada

• Todos os gerentes pesquisados usaram o sistema de controle por

diagnóstico para estruturar e comunicar seus planos para os superiores.

• Metas do sistema de controle por diagnóstico (metas financeiras,

metas de "market share") eram usadas para comunicar detalhes sobre a

nova direção estratégica pretendida.
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• Estas metas serviam como linhas mestras explícitas para justificar uma

nova estratégia para seus subordinados.

• Para construir e sustentar sua credibilidade com os supenores, o

atingimento destes objetivos acordados tomou-se tremendamente

importante para os novos gerentes.

• O sistema de controle por diagnóstico capaz de monitorar a

performance das variáveis críticas passou a ser prioridade máxima

para todos os gerentes catalizadores de mudanças.

• Todos os gerentes mudaram o sistema de controle por diagnóstico para

melhor focar a performance das variáveis críticas dentro dos primeiros

6 meses de sua posse.

3 - Uso de sistemas de controle para ganhar confiança da organização

no novo programa

• Para assegurar o comprometimento com seus planos de trabalho, todos

os gerentes da pesquisa, alteraram a remuneração e o sistema de

incentivo dos subordinados chaves. (Como já mencionado muitos

subordinados chaves foram repostos).

• O sistema de avaliação por bonus foi alterado de quantitativo (baseado

em fórmula) para um sistema mais subjetivo (baseado em avaliações).

Tomado o bonus mais subjetivo, o pagamento para cada subordinado

dependeria da avaliação pessoal do gerente, sobre a contribuição do

subordinado, seu esforço e comprometimento com a nova estratégia.



36

4 - Uso de sistemas de controle para focar a atenção nas incertezas

estratégicas·

• Uma vez que os fundamentos do negócio estavam no lugar em termos

de missão e estratégia, os top-managers focaram sua atenção num

sistema de controle altamente interativo (dados eram interpretados e

discutidos em reuniões pessoais com superiores, subordinados e

pares; novos desafios eram assmnidos conjuntamente) com o objetivo

de anteciparem ameaças e oportunidades emergentes.

A discussão acima apresentada sobre os sistemas de controles gerenciais

é necessária pois servirá de referência quando fizermos nossas

considerações sobre o resultado da pesquisa e como agir no terreno da

liderança e gerenciamento no futuro.
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Capítulo 5
. Trabalho de campo

5.1 Objetivos: Iluminar

A intenção básica da pesquisa de campo foi tentar avaliar a percepção da

diferença entre liderança e gerenciamento nas empresas no Brasil e com

isso trazer subsídios para esclarecer nosso questionamento de como agir

neste terreno no futuro.

Para evitar distorções nos resultados das pesquisas nos comprometemos

que o nome da empresa e do respondente não seriam publicados. O

importante era ter um retrato fiel da percepção do executivo sobre o

assunto pesquisado. O questionáriov'" (acondicionado num envelope sem

identificação) era acompanhado de uma folha que esclarecia os objetivos

da pesquisa e outra que definia gerenciamento e liderança segundo a

estrutura deste trabalho. Doze dos questionários foram entregues nas

mãos dos respondentes e recebidos fechados e não identificados

conforme nossa solicitação. Todos os questionários respondidos foram

abertos simultaneamente para garantir a não identificação do executivo

respondente e cumprirmos assim o nosso acordo de confidencialidade.

Os demais questionários foram respondidos durante a entrevista pessoal

(43) o material utilizado na pesquisa está apresentado no anexo 2.
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que fizemos.

O material coletado nas entrevistas teve por objetivo servir de referência

para nossa reflexão e considerações sobre o tema.

A qualidade da avaliação está garantida essencialmente pela população

escolhida para a pesquisa e pela franqueza com que o sistema adotado

permitiu que fosse dado às respostas. O número de empresas avaliadas e

a diversidade de setores em que estas atuam evitou tendências setoriais.

O questionário foi idealizado como meio para se proceder uma avaliação

exploratória qualitativa. Neste tipo de trabalho o importante é que a

avaliação seja "significativa" e não, necessariamente, "representativa".

Este fato pode ser evidenciado na quantidade e na qualidade da

população considerada para a realização da avaliação. No total foram 17

executivos, sendo 3 ocupantes do cargo mais alto de suas unidades de

negócios e os demais, gerentes do 10 escalão de empresas de médio

porte, sendo 4 delas subsidiárias de multinacionais de renome

internacional.

A respeito do processo de avaliação qualitativa Pedro Demo escreve:

Avaliar pode constituir num exercício autoritário do poder de

julgar ou, ao contrário, pode se constituir num processo em que

avaliador e avaliando buscam e sofrem wna mudança
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qualitativa ...Na qualidade não vale o maior, mas o melhor; não o

extenso, mas o intenso; não o violento, mas o envolvente; não a

pressão, mas a impregnação. Qualidade é de estilo cultural, mais

que tecnológico; artístico, mais que produtivo; lúdico, mais que

eficiente; sábio, mais que científico. (44)

5.2 Resultados

Este capítulo é dedicado ao relato dos resultados do questionário e das

entrevistas realizadas. As respostas foram categorizadas e estão

apresentadas sob forma gráfica nas páginas seguintes.

Importante ressaltar que, embora a avaliação seja qualitativa (estamos,

por exemplo, interessados em saber, segundo a percepção do executivo,

se em sua empresa "falta" liderança, esclarecido que por "falta"

entendemos: "existem muito poucas pessoas neste quadrante"), esta

avaliação foi feita pedindo aos respondentes que para cada item se dê

uma nota que varia de O a 10. Nota O representa uma afirmação

Totalmente Falsa e a Nota 10 uma afirmação Totalmente Verdadeira.

Para facilitar a visualização das respostas demarcamos nos gráficos, a

nota 5 como fronteira, ou seja, notas de O a 4 (inclusive) referem-se a

afirmações julgadas como _Falsas, e notas de 6 a 10 referem-se a

afirmações julgadas Verdadeiras. As respostas são apresentadas a seguir:

(44) Demo, Pedro. Avaliação Qualitativa. SP: Cortez, Autores Associados, 1991, P 7 e p 24
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l-Usando as descrições da folha(45) que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que na sua empresa falta Liderança?

t\'S-oC
~ 3o
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ri).5
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ri)e
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e 1CP
E'::sz
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o

Falso
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Verdadeiro
0= Totalmente Falso 10= Totalmente Verdadeiro

Observamos que 67% dos executivos consideraram que existem

poucas pessoas que são fortes em proverem liderança (a isso

chamamos, para simplificar a discussão, de "falta" liderança).

Interessante notar que somente duas respostas foram totahnente

categóricas em afirmar que em suas empresas não "falta" liderança.

(45) Material utilizado na pesquisa está apresentado no anexo 2
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2-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que na sua empresa falta

Gerenciamento?
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Neste caso observamos que as respostas dos questionários estão muito

em linha com o que foi apresentado em uma das entrevistas: "Tomando-

se como referência as definições deste questionário, nossos executivos

são muito melhores gerentes do que líderes".
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o comentário acima fica mais evidente quando colocarmos os resultados

dos questionários num gráfico onde as duas dimensões aparecem

simultaneamente:

o 10

Falso
fa:1it:nça

Verdadeiro
0= Totalmente Falso 10= Totalmente Verdadeiro

Observamos que nas empresas onde existem pessoas que são fortes em

prover liderança, não foi mencionado nenhum caso de falta de

gerenciamento (falta de pessoas que são fortes em prover

gerenciamento). Porém, o contrário foi observado em empresas onde

existem muitas pessoas que são fortes em prover gerenciamento, foi

apontado falta de liderança (quadrante inferior direito).
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5{46>-Usandoas descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, as empresas no

Brasil tem falta de Liderança?

6
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E':::s 1 +--,-------------
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Verdadeiro

Interessante observar que quase todos os entrevistados/questionários

0= Totalmente Falso 10= Totalmente Verdadeiro

afirmam que nas empresas no Brasil, de maneira geral faltam pessoas que

são fortes em prover liderança. (Que justifica que quando perguntamos o

nome de um empresário (Líder) mais admirado, como resposta obtivemos

somente 5 nomes nacionais ( Rolim Amaro; Olacir de Morais; Marcos

Magalhães, Philips; Martins, "o da transportadora" e Antonio Ennírio).

(46) O número se refere ao da pergunta do questionário. A ordem foi intencionalmente alterada.
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3-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que a maior preocupação da média/alta

gerência na sua empresa está no curto prazo?
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Mais de 70 % das respostas foram categóricas: a grande preocupação do

nível gerencial está no curto prazo.
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4-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, a maior

preocupação da média/alta gerência das empresas no Brasil está no

curto prazo?
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Interessante observar quão positivas foram as afirmativas sobre a

0= Totalmente Falso 10= Totalmente Verdadeiro

preocupação dos gerentes com o curto prazo e com a solução dos

problemas do dia a dia nas empresas brasileiras. Se compararmos as

respostas sobre suas próprias empresas e sobre as empresas em geral no

Brasil, chegamos a acreditar que quase que existe um estereótipo: "A

média/alta gerência no Brasil é sinônimode curto prazo e controle".
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7-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que a média/alta gerência da sua

empresa utiliza a maior parte do tempo que dispõe "controlando e

resolvendo problemas" ?
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Muito em linha com a resposta anterior, temos que praticamente todos os

respondentes afirmam que a maior parte do tempo da média e alta

gerência é gasto controlando e resolvendo problemas.
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8-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, a média/alta

gerência das empresas no Brasil utiliza a maior parte do tempo que

dispõe "controlando e resolvendo problemas"?
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9-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, a média/alta

gerência na sua empresa utiliza a maior parte do tempo que dispõe

para "estabelecer uma direção e promover mudanças"?
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Do questionário e das entrevistas ficou claro que muito pouco tempo da

média/alta gerência é despendido com o estabelecimento de uma direção,

com o alinhamento e motivação das pessoas.
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lO-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, a média/alta

gerência das empresas no Brasil utiliza a maior parte do tempo que

dispõe para "estabelecer uma direção e promover mudanças" ?
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Os entrevistados sentiram-se mais confortáveis para falar sobre usas

próprias empresas. Muitos não se posicionaram pois não tinham uma

visão clara da situação.
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lI-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que na sua empresa existe grande

preocupação em atrair e recrutar um número suficiente de pessoas

com potencial de liderança?
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12-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, nas empresas no

Brasil existe grande preocupação em atrair e recrutar um número

suficiente de pessoas com potencial de liderança?
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Esta questão foi considerada dificil pois são poucas as empresas que têm

uma cultura publicamente reconhecida por atrair e recrutar um número

suficiente de pessoas com potencial de liderança.
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l3-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que na sua empresa existe grande

preocupação em reter e desenvolver um número suficiente de

pessoas com potencial de liderança?
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14-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você,considera que, de maneira geral, nas empresas no

Brasil existe grande preocupação em reter e desenvolver um número

suficiente de pessoas com potencial de liderança?
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15-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, !!Q Brasil, nos últimos anos houve

uma mudança (melhoria) radical no gerenciamento?
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Quanto ao "approach", todos os respondentes concordaram que houve

mudança (para melhor) no gerenciamento nos últimos anos. Porém, 3

respondentes foram muito críticos quanto ao "deployment" ("existem

ainda muitas empresas aquém do padrão médio aceitável para nossos

dias"). Estas posições se refletem no perfil do gráfico acima.
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6-Usando as descrições da folha que compara "Gerenciamento" e

"Liderança" você considera que, de maneira geral, as empresas no
ti

Brasil tem excesso de Gerenciamento?

(por "excesso de gerenciamento" entenda-se "um número excessivo de

pessoas fortes na empresa em prover gerenciamento")
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Três dos respondentes foram enfáticos com relação a este aspecto:

"decididamente existe um excesso de gerenciamento em detrimento de

liderança"
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Um ponto importante desta pesquisa é a avaliação da percepção dos

executivos com relação a preocupação de suas empresas quanto ao

futuro. Este foi o objetivo das perguntas 11 a 14. "Existe afinal, uma

efetiva preocupação em atrair, recrutar, desenvolver e reter um número

suficiente de pessoal com potencial de liderança?

Se analisarmos o gráfico abaixo veremos que dois quadrantes são

destacados: os das empresas que não estão preocupadas em atrair,

recrutar, reter e desenvolver um número suficiente de pessoal com

potencial de liderança e as que estão:
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O gráfico abaixo ilustra a percepção dos respondentes sobre as empresas

no Brasil, em geral, com relação a preocupação em atrair, recrutar e, reter

e desenvolver pessoal com alto potencial de liderança. Observar que o

perfil é mais positivo do que o parecer que eles deram sobre suas

próprias empresas.
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Outro resultado interessante desta pesquisa pode ser vista no gráfico

abaixo. Mesmo naquelas empresas onde, segundo os respondentes, existe

um número suficiente de pessoas fortes em prover liderança, a maior

parte do tempo da média/alta gerência não é despendido em "estabelecer

uma direção, alinhar as pessoas, motivar e inspirar".

;I.

;I ;I

Falso
falta liderança

..•• I ~ Verdadeiro
0= Totalmente Falso 10= Totalmente Verdadeiro

10
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Se analisarmos o gráfico seguinte fica mais fácil aceitar o que foi dito por

um dos entrevistados: " ...vivemos a síndrome do curto prazo ...".

Mesmo em empresas onde reconhecidamente a liderança é forte, a maior

parte do tempo da média/alta gerência é despendida com o curto prazo no

controle e solução de problemas.

o
Or-------------~--------------~i

Falso ta: 'Te:ça Verdadeiro
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Capítulo 6
Reflexão: Como agir no terreno da Liderança e
Gerenciamento no futuro?

Considerações e sugestões

Algumas pessoas têm a capacidade de se tomarem excelentes gerentes

mas não líderes muito fortes. Outras, por diversas razões, têm um alto

potencial de liderança, mas dificuldades para se tomarem grandes

gerentes. A empresa atual, segundo nosso ponto de vista, precisa investir

mais tempo na tentativa de ajustar e ampliar estas qualidades de seus

executivos para tomá-los parte de um time sintonizado com a atual

necessidade do mundo empresarial.

Se este texto tivesse por objetivo deixar alguma mensagem, esta seria:

nossas empresas precisam hoje, mas do que nunca, de gerentes "líderes".

A natureza do trabalho nas organizações tem mudado muito.

A obtenção de um bom resultado está cada vez mais dependente de uma

rede interdependente de relações de diversos grupos de pessoas. A cada

dia que passa nosso trabalho nos dá menos autonomia. E isso é válido

para todos os níveis hierárquicos! Cada vez mais o trabalho em grandes
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corporações toma as pessoas dependentes de um número considerável de

subordinados sobre os quais têm muito pouco controle direto. Além

disso, cada vez mais somos dependentes do relacionamento com

fornecedores, clientes, entidades governamentais, sindicatos, entidades

de proteção ao meio ambiente etc. São poucas as tarefas de contribuição

individual que não necessitam do trabalho de liderança. Sempre existirá o

relacionamento com os pares, com a chefia, com pessoas de outros

deptos ou empresas. Para obter bons resultados, o poder de influenciar

outras pessoas é essencial, mesmo nos trabalhos de contribuição

individual. Neste contexto, a ampliação dos trabalhos de gerenciamento,

como encarado neste nosso texto (planejar, estabelecer orçamentos,

organizar, controlar e resolver problemas) não é por si só a solução.

Entretanto, a ampliação do trabalho de liderança é : uma condição

necessária para otimização da empresa atual.

Tomamos a liberdade de fazer uma adaptação da representação'é"

elaborada pelo prof. J. Kotter para ilustrar o estereotipo baseado na

realidade histórica e a representação da necessidade atual, e poder desta

forma melhor expressar nosso pensamento:

(47) Kotter, John .Power and lnfluence, NY: The Free Press, 1985
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Estereótipo baseado
na realidade histórica

.-..,- trabalhos de
liderança

trabalhos de
contribuição individu

-técnicos
·vendedores
•operadores

representação sugerida
para a realidade atual

contribui ão individual

Com o símbolo acima queremos dizer que o sistema tradicional de

gerenciamento com forte ênfase nas tarefas (planejamento e controle)

-deve ceder espaço para uma ampliação dos trabalhos de liderança com

forte ênfase nas pessoas (alinhar e motivar).
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As pesquisas realizadas pelo prof. Kotter(48)já haviam afirmado que a

percepção do executivo americano é que no futuro será necessário muito

mais pessoas fortes em liderança e também que suas empresas são "over-

managed". O resultado de nosso questionário é muito semelhante,

inclusive com relação ao "excesso de gerenciamento" (vide gráfico 6 na

página 56 deste trabalho).

Outro ponto relevante dos resultados obtidos é o número de empresas

que estão preocupadas em "atrair e recrutar um número suficiente de

pessoas com potencial de liderança". Se observarmos o gráfico abaixo

1o -..-."'.-"''''''-'-...---'.._._"....._·._,..__..·..".M_ ... "._ •.. __ •."._ .•. - •...• _-_.- •." ..-.- -.'.- .. _- ...••.. - ------ -." ...---- --- .--. ---- ...o.=Q)
"'O

cà •...
"'O -5
~ •...Q) tJ

>}-im_~~----------------~----~------------~E .., -
'CII
o

ztCI
C>mCo
:J

~Co

10

G GI

II

O~---------~~-----~----------~=--=~~
o

Falso
falta liderança

.•• I ~ Verdadeiro
0= Totalmente Falso 10= Totalmente Verdadeiro

veremos que este não é expressivo, apesar de em muitas delas,
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não faltar liderança segundo a percepção dos respondentes .

De acordo com E. Schein(49) um dos 5 mecanismos primários que os

líderes têm para consolidar e reforçar aspectos de uma nova cultura é o

critério para admissão e demissão de pessoal.

Pelo apresentado no capítulo 4, pg 34, as pesquisas do Prof. Simon

confirmaram a efetividade do uso deste mecanismo (demissão) para

vencer a inércia organizacional e criar movimento em nova direção.

7 empresas (das 17 do estudo) não estão se utilizando deste mecanismo,

muito embora segundo a percepção dos executivos respondentes as

empresas no Brasil, de maneira geral, o estão (vide gráfico pg 58) .

Em função:

1. da pesquisa bibliográfica e da de campo que efetuamos;

2. da importância da Liderança no processo de transformação das

Organizações;

3. da mudança, cada vez mais freqüente, do ambiente empresarial devido

as novas tecnologias, a concorrência e evolução da própria sociedade;

4. do fato de que o investimento no assunto (Liderança &

Gerenciamento), tanto no ambiente "Empresa" como "Escola" (não

-..................................................................................................................................................................................................................
(48) Vide capítulo 4 deste trabalho, Gerentes são necessários, porém Líderes são

essenciais, pg 25 a 31
(49). Schein, E. Organizational Culture and Leadership, San Francisco, CA: Jossey-
Bass, 1992
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estamos nos restringindo as Escolas de Administração), não tem sido

generalizado o suficiente para frente às necessidades futuras;

5. do fatoque existe uma aceitação natural (vide as várias declarações na

mídia dos principais executivos da atualidade, e confirmada nas nossas

entrevistas pessoais por 5 executivos Brasileiros) de que faltam

pessoas fortes em prover liderança (estabelecer direção, alinhar

pessoas, motivar e inspirar) no meio gerencial atual para conduzir a

empresa do amanhã,

estamos convencidos que chegou a hora do tema "liderança no processo

de transformação das organizações" receba uma atenção sistemática por

parte: a) dos altos executivos de nossas empresas principalmente com

relação 1) ao processo de atrair, recrutar, reter e desenvolver jovens com

potencial de liderança; 2) ao processo de promoção e demissão; 3) ao

processo de estabelecimento de uma visão compartilhada do futuro da

empresa; 4) ao processo de difusão do entendimento da diferença entre

gerenciamento e liderança, da importância da liderança e como pode ser

criada; 5) ao processo de reconhecimento e recompensa daqueles

alinhados com a nova cultura; 6) ao processo de estabelecimento de uma

cultura centrada na liderança; ~_também: b) das escolas de graduação

(não só de administração, mas também e principalmente engenharia,
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bacharelados em matemática e ciências, áreas de computação e direito )

que possuem a disciplina de administração geral, ou correlata, em sua

grade curricular, e que discutam 1) a diferença ente gerenciamento e

liderança e porque liderança é importante; 2) a cultura corporativa e

desempenho empresarial; 3) a importância da declaração de visão/missão

compartilhada para o desempenho superior de uma organização.

Para aqueles que tem a "sensação" de que liderança é importante, porém

que o trabalho de "estabelecer direção, alinhar pessoas, motivar e

inspirar pessoas" é privilégio de poucos na organização recomendamos

refletir sobre as palavras do Sr Matsushita'ê'" mencionando que sua arma

contra o Ocidente (leia Concorrência) é a "mobilização diária de cada

grama de inteligência disponível" e sobre as conclusões do psicólogo

Victor Frankl(Sl) que descreve que "todos os seres humanos precisam de

um propósito definido para suas vidas, algo em que possam acreditar, ter

esperança, algo para lutar. Aqueles que o perdem ou nunca adquirem se

tomam no mínimo improdutivos" ...

Concluindo nosso pensamento, acreditamos que a empresa que quer ser

vencedora num ambiente competitivo precisa contribuir com a expansão

da cultura da liderança como uma fonte de energia para a transformação

das organizações, por mais utópico que isso possa parecer.

(50) Pascale, R. Managing on lhe Edge, NY: Simon and Schuster, 1990, p 51
(51) Frankl Victor, Man 's Search for Meaning:An Introdcution of

Logotherapy,Boston: Beacon Press, 1992
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Abstract

Leadership and Management are not the same thing. Both are important

processes and have different functions. Management is concemed with

planning, controlling and problem solving. The function of these

processes is to produce a degree of consistency and order. Leadership is

different, it produces change. Leadership is concemed with establishing

direction, aligning peopIe, motivating and inspiring. Using these

definitions as a framework, we studied fírst leveI managers of 17

companies and found that according to these executives there are too

people who are good at providing Leadership. Despite this conclusion we

also found that on1ya few companies are working hard on recruiting and

hiring people who have the potential to provide Leadership in important

management positions. To conduct companies adequately in the future,

we need to develop more leader-managers. In our opinion, mechanisms

such as recruiting, dismissing, promotion, recognizing and rewarding

should be used to try to establish a new Leadership-oriented culture.

Undergraduate courses should contribute to this process by including

discussions of Leadership & Management matters in their curriculum.
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Apêndice 1: Referência Bibliografia

(1) nota do mestrando sobre anexo 1

(2) nota do mestrando sobre anexo 2

(3) Kotter John. A force for Change., NY: The Free Press, 1990 e também
do mesmo autor Power and Influence, NY: The Free Press, 1985.

(4) Tofler ,Alvin, Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the
Edge of the 21st Century, New York: Bantam Books, 1990

(5) Pascale, R T. Managing on the Edge, NY: Simon & Schuster, 1990

(6) Lawrence, Paul and 1ay Lorsch. Organisation and Environment,
Boston: Harvard Business School Press, 1967

(7) Sculey, John. Preface: Interactive Multimedia APPLE Computer Inc,.
Los Angeles: Ed Ambrom & Hooper, 1987

(8) Hemphill & Coons . Leadership Behavior, Columbus, Ohio: Bureau of
Business Research, Ohio State University, 1957, p7

(9) Tannembaun, Weschler and Massarik. Leadership and Organization,
NY, McGraw Hill, 1961, p 24

(10) Rauch & Behling. Leaders and Managers, Elmsford, NY: Pergamon
Press, 1984, p 46

(11) Jacobs & Jacques. Measures of Leadership, NY: West Orange,
1990, p 281

(12) Kotter, John. A Forcefor Change, NY: The Free Press, 1990, p7
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(13) nota do mestrando sobre a interpretação da palavra "melhor".

(14) Kotter e Heskett. A Cultura Corporativa e o Desempenho
Empresarial, SP: Makron -1994, p 100

(15) Carlzon, Jan. A Hora daVerdade, RJ: COP Editora, 1995

(-16) Pfeffer, Jeffrey. Vantagem Competitiva através de Pessoas; SP:
Makron Books, 1995

(17) - Kotter e Heskett. A Cultura Corporativa e o Desempenho
Empresarial, SP: Makron Books, 1994 p 100

(18) Carlson, S. A study ofwork load andworking methods ofmanaging
directors, Stockholm: Strombergs, 1951

(19) comentário do mestrando sobre o termo "waIking around"

(20) Mintzberg, H. The nature ofManagerial Work, NY: Harper and
Row, 1973, p 33

(21) McCall & Kaplan. Decision makers at work, Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1985

(22) Yukl, Gary. Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1994

(23) diversas pesquisas referentes ao processo decisório:

1. McCall & Kaplan, , Decision makers at work, Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1985

2. Schweiger, Anderson & Locke.Complex decision make: A longitudinal
study of process and performance, Organizational Behavior and
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Human Decision Process, n.36, 1985, p245/272

3. Simon H. Making managerial decisions, Academy of Management
Executive, 1987, p57-64

(24) Kotteer, 1. General Managers, NY: Free Press, 1982

(25) Karl Albrecht em seu livro Programando o Futuro, o Trem da Linha
Norte, SP: Makron Books, 1995, páginas 137 a 142

(26) Pascale, R. Managing on the Edge, NY: Simon & Schuster, 1990

(27) Schein, Edgar. Organizational Culture and Leadership, São
Francisco: Jossey-Bass, 1985 capítulo 11

(28) Kotter & Heskett, A cultura corporativa e o desempenho
empresarial, SP: Makron Books, 1995 capítulo 8

(29) comentários do mestrando sobre exemplos de líderes que se tomaram
símbolos da cultura que desejam implantar.

As referências foram obtidas em:

• Bennis, Warren. A invenção de uma vida-Reflexões sobre Liderança e
Mudanças;RJ: Ed Campus, 1995

• Walton, Sam. Made in America, SP: Ed Campus, 1993

• Kotter & Heskett. A Cultura Corporativa e o Desempenho
Empresarial, SP: Makron Books, 1994

• Morita, Akio. Made in Japan, NY: EP Dutton, 1986

• Revista Exame ano 27 n" 10 pgs 36 a 42
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(30) resultados das pesquisas realizadas pelo Prof. Warren Bennis:
I) Bennis, Warren. Executive Excellence, ed. Abril de 1992;
2) Bennis, Warren. A invenção de uma vida, RJ: Ed. Campus, 1995
3) Bennis, Warren. Leaders: The strategies for taking charge; NY,

Harper & Row, 1985

(31) nota do mestrando sobre o apêndice 1

(32) coletânea de frases de executivos obtidas em diversas revistas e
livros

(33) Kotter, J. A force for Change, NY: The Free Press, 1990 p 157

(34) nota do mestrando sobre o material apresentado no apêndice 3

(35) Kotter, J. The Leadership Factor, NY: The Free Press, '1988
capítulo 6

(36) nota do mestrando sobre a tabela desenvolvida pelo prof. Kotter
para relacionar a intensidade de mudanças versus complexidade da
operação e liderança/gerenciamento

(37) Simons, R Accounting control systems and business strategy,
Accounting, Organization and Society, vol 12 p 357-374

(38) nota do mestrando sobre a existência de um excelente trabalho de
pesquisa publicado no Strategic Management Journal, vo115, 169-184 de
1994 do prof. Robert Simons da Harvard School of Business mostrando
como 14 top-managers recém admitidos usaram sistemas de controle para
alavancar mudanças estratégicas.

(39) relação dos estudos anteriores realizados pelo Prof. Simons:

1) Simons, R Accounting and Management: Field Study Perspective,
Boston: Harvard Business School Press, p 339-362
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2) Simons, R. 171estrategy of control, CA Magazine, vol 125, 1992, P 44
a 50

(40) Gabarro, J.J. The Dynamics ofTaking Charge, Boston: Harvard
Business School Press, 1987

(41) Simons, Robert. How new top managers use control system as
leversof strategic renewal,-Boston: Harvard Business SchoolPress, 1994

(42) nota do mestrando justificando que a inclusão das conclusões das
pesquisas de Simons neste trabalho, mesmo que muito resumidamente, se
faz necessária pois será utilizada quando o mestrando fizer os comentários
da pesquisa por ele realizada em diversas empresas nacionais.

(43) nota do mestrando sobre anexo 2

(44) Demo, Pedro. Avaliação Oualitativa.SP: Cortez, Autores Associados
1991,p7ep24

(45) e (46) nota do mestrando sobre anexo 2

(47) Kotter, John . Power and Injluence, NY: The Free Press, 1985

(48) comentários do mestrando sobre capítulo 4 deste trabalho

(49) Schein, E. Organizational Culture and Leadership, San Francisco,
CA: Jossey-Bass, 1992

(50) Pascale, R. Managing on the Edge, NY: Simon and Schuster, 1990,
p 51
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ANEXO 2 - MATERIAL USADO NA PESQUISA:

Prezado Sr.:

Como parte da minha pesquisa para a dissertação de mestrado (MBA
FGV) preciso coletar dados no meio gerencial de empresas privadas da
Grande São Paulo.

o importante é que os dados retatrem o mais fielmente possível, a
situação daquelas pessoas que tem papel um papel gerencial (média ou
alta gerência).

Não é necessário sua identificação ou de sua empresa na folha de
respostas.
Basta preencher o questionário anexo e devolvê-lo no envelope fechado
para a pessoa que lhe entregou esta solicitação.

Caso necessário informações adicionais estarei a sua disposição.
Tel. comercial 450-8080 - Endereço internet:
montanari.luiz@originet.com.br

Fico muito grato com sua contribuição.

Luiz Carlos Montanari
MBA - Fundação Getúlio Vargas

25/02/96

mailto:montanari.luiz@originet.com.br
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PESQUISA CONFIDENCIAL E ANÔNIMA

LIDERANÇA E GERENCIA1\tIENTO

1 a 9 -
5

Avalie as questões abaixo e dê uma nota de O a 10, onde:
O - falso
10 - totalmente verdadeiro

situações intermediárias
quando você não tiver certeza
quando não for aplicado à sua empresaNA

Usando as descrições da folha anexa que compara "Gerenciamento" e
"Liderança", você considera que:

1 nota 1r- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• •• ••• 4

i 1. na sua empresa falta "Liderança" ? i it··2·~··~~··~~~·~~;;~~~·f~I~~····~:G~·;~~~i~~~~~~~~··?····t············j
~••••••••••••••• nu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• ~

13. na sua empresa, a maior preocupação da gerência está no curto prazo ? I I
~•••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••• ~ ••••••••••••• ~

14. de maneira geral, nas empresas no Brasil, a maior preocupação da gerência está! 1
~ no curto prazo ? 1 1
~ l ~

I 5. de maneira geral, as empresas no Brasil, tem insuficiência de liderança ? i!
i t l

! 6. de maneira geral, as empresa no Brasil, tem excesso de gerenciamento ? !!
: : :•............................................................................................................................................................................................................................................•...............•I 7. na sua empresa, a média/alta gerência utiliza a maior parte do tempo que dispõe I I
~ "controlando e resolvendo problemas" ? 1 1
: : :r ······························ ..·········· ..········· ······..···r·············1
1 8. de maneira geral, nas empresas no Brasil, a média/alta gerência utiliza a maior 1 l
l parte do tempo que dispõe "controlando e resolvendo problemas"? l!
t··· ·..· ········..·..······..························· ·········..······t··· ..········i
j9. na sua empresa, a média/alta gerência utiliza a maior parte do tempo que dispõe j j

~:?!.~:~.~~~?~~:~:~..~.~.~~:?~~..:..g~~.~~~.~:.~.~~~.?~~~.~..? ) )
110.de maneira geral, nas empresas no Brasil, a média/alta gerência utiliza a maior i i
~ parte do tempo que dispõe p/ "estabelecer uma direção e promover mudanças" ? l ~
~ ~ ~

i ll.na sua empresa, existe grande preocupação em atrair e recrutar um número i!
! suficiente de pessoas com potencial de liderança ? i !
•...........................................................................................................................................................................................................................................•.............. ~

112.de maneira geral, nas empresas no Brasil, existe grande preocupação em atrair e I I
~ :~.~.~~~..~ ..~.~~.~~.~..~~~.~~.~.~~:..~:..~:~~.~~~..~~~..?~~:~.~.~~~..~~..~~.~:~.~~~..?. ) j
1 13.na sua empresa, existe grande preocupação em reter e desenvolver um número 1 1
1 suficiente de pessoas com potencial de liderança? l ~
r····················································· ::: ···················r·············1

~14.de maneira geral, nas empresas no Brasil, existe grande preocupação em reter e ~ ~

~ ~.~.~:~~~~.~:~~~..~.~~:~.?~~.~.~.~.~~.~.~~~~:~.~~.~.~..~~~..~.~~~.~~~~~..~:..~.~.~:~~.?~..?. ..) ...!
I 15.nos últimos anos, no Brasil, houve uma mudança radical no gerenciamento? I I
r-o··~~·~~~·~âri~··Óíd·~;)··~~·~··~·~i~..~~i~~···é···:···:.:...:.:.:.::.:.:.::.:.:...:.:.:...:.:.:...:.:.:...:.:.:...:.:.:.::.:.:...:.:.:'.':.:.:...:.:.:.::.:.:...:.:·:···:·:·:···:·······T············j
~..........................................................................................................................................................................................................................................•.............. :
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GERENCIAMENTO LIDERANÇA

Planejar e Estabelecer Orçamentos: Estabelecer Direção:
Estabelecer passos detalhados e .Desenvolveruma visão do-futuro,

cronogramas para obtenção de resultados normalmente o futuro distante, e

e então, alocar os recursos necessários estratégias para promover as mudanças

para fazer acontecer. necessárias para atingir esta visão.

Organizar: Alinhar as Pessoas:
Estabelecer uma estrutura para Comunicar a direção por palavras e ações,

acompanhar o plano estabelecido, colocar para todos aqueles cuja cooperação possa

pessoas adequadas nesta estrutura, delegar ser necessária para a criação de grupos e

responsabilidades e autoridades para a coalizões que entendam a visão e a

condução do plano, prover políticas e estratégia e aceitem sua validade.

procedimentos para guiar as pessoas, criar

métodos ou sistemas para monitorar a

implementação.

Controlar e Resolver Problemas:
Monitorar os resultados versus o plano

com algum nível de detalhe, identificar

desvios, e depois, planejar e organizar

para resolução dos problemas.

Motivar e Inspirar:
Energizar as pessoas para ultrapassar os

problemas políticos, burocráticos e

barreiras às mudanças pela satisfação das

necessidades humanas básicas (mas

geralmente insatisfeitas). -
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ANEXO 3 - Planilha com resultado da pesquisa

P=Pergunta R=Respondente
P/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 8 8 6 9 6 2 7 o 5 3 8 2 6 5 6 o
2 5 4 8 4 9 7 2 8 o 5 o 6 3 7 7 4 o
3 10 8 10 9 10 8 4 1 8 9 10 5 3 8 10 7 5
4 9 9 8 8 10 7 7 6 9 7 10 10 7 8 10 8 10
5 8 10 8 7 10 ·8 8 7 8 7 10 10 7 8 10 4 7
6 8 5 8 9 9 8 5 5 o 3 o 8 3 6 5 3 o
7 10 7 9 8 10 8 8 8 5 7 5 8 7 8 10 6 10
8 8 7 8 8 9 8 7 10 5 8 7 8 9 8 10 5 5
9 2 3 2 5 o 3 5 6 o 3 o 4 4 1 7 6 o
10 3 4 5 5 o 4 3 5 o 3 7 4 1 1 5 7 5
11 3 9 2 5 o 1 9 8 5 3 o o 7 8 7 6 5
12 5 7 5 5 o 5 7 5 5 3 7 5 7 7 5 7 8
13 5 9 2 4 9 2 9 8 8 5 o 5 10 6 7 6 5
14 6 8 5 5 9 4 5 6 8 5 7 5 10 7 5 7 7
15 7 8 7 6 o 2 7 8 o 5 5 10 10 5 10 8 5

dados


