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1.1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Durante muito tempo a sociedade em geral, e as empresas em

particular, criaram organizações especialmente adaptadas aos princípios da

era industrial: divisão do trabalho, padronização, processos hierárquicos, etc.

No presente momento histórico, como resultado da transição para um novo tipo

de realidade, a sociedade da informação e do conhecimento, estas práticas

vêm perdendo validade de forma acelerada. Para responder às pressões

decorrentes da globalização da economia, do rápido surgimento de novas

tecnologias e conseqüente aumento de competitividade, as empresas vêm se

tornando cada vez mais flexíveis. A flexibilização implica em dissolução da

hierarquia e a gestão deste novo ambiente requer coordenação efetiva obtida

através do exercício da liderança.

Este trabalho tem como objetivo estudar a influência dos estilos de

liderança nos processos de comunicação em um ambiente organizacional cujo

modelo está mudando de uma estrutura caracterizada pela hierarquia formal,

pela padronização de processos e produtos, pela definição clara de tarefas

para um modelo onde a flexibilidade requer rompimento de hierarquias,

desempenho de funções ambíguas, diversificação, inovação. Neste ambiente,

a coordenação das equipes não mais é obtida pela imposição desta antiga

estrutura rígida de cargos, funções e poder hierárquico e sim pela liderança,

cujo estudo levará a avaliação de sua influência na comunicação e a

determinação de estilos que apresentam melhor desempenho.

o primeiro capítulo do presente trabalho objetiva conceituar a

transformação presente no mundo dos negócios atuais e sua evolução histórica

da sociedade industrial para a sociedade da informação e conhecimento. Além

disso discorrer-se-á também sobre a necessidade que esta transformação gera

nas empresas de tornarem-se mais flexíveis. A nova era corporativa que se

delineia no cenário atual levou as empresas a repensarem suas estruturas e



adequarem-se às novas características do mercado. Esta reestruturação,

doravante chamada mudança organizacional, será também abordada neste

capítulo sob a forma de conceitos e processos. Este capítulo mostrará de que,
forma a assimilação das constantes transformações torna compulsória a

mudança para uma organização flexível e o papel fundamental exercido pela

coordenação neste processo através da liderança.

No capítulo 11,será focalizado o exercício da liderança e será mostrada a

crise atual que o circunda. Inicialmente será feita uma abordagem histórica da

evolução do papel do líder e da própria gestão de pessoas. Em seguida, será

traçado um painel dos conceitos de liderança e sua eficácia formulados pelos

diversos estudiosos do assunto, através de suas inúmeras pesquisas, para

demonstrar a complexidade e pluralidade do tema. Será feito um levantamento

das teorias mais recentes sobre estilos de liderança e, finalmente, divagar-se-á

sobre os aspectos da comunicação envolvidos nestes estilos. Os aspectos da

comunicação serão avaliados enquanto potenciais fatores de ineficácia da

liderança.

O capítulo 111pretende estabelecer os conceitos básicos do processo de

comunicação e, através dos mesmos, justificar como a dinâmica de

comunicação de cada estilo de liderança pode resultar em falhas, tornando-os

ineficazes e afetando o desempenho das equipes.

o último capítulo do presente trabalho é uma conclusão que destaca os

aspectos mais importantes dos tópicos divagados. Esta conclusão, além de ser

uma compilação dos temas abordados, pretende verificar a resposta da

questão de quais os estilos de liderança possuem melhor desempenho na

comunicação em momentos de mudança organizacional através de uma

análise crítica dos conceitos desenvolvidos e apresentados.



· :.

MUDANÇA ORGANIZACIONAL



11. 1 o CENÁRIO: POR QUE MUDAR?

Este capítulo tem como objetivos: (1) a apresentação da evolução

histórica da economia desde as primeiras atividades desenvolvidas pelo

homem (agricultura) até o mundo econômico dos dias atuais; (2) as principais

características do atual estágio evolutivo que tornam imperativa a

implementação de mudanças organizacionais visando a flexibilidade; (3) a

conceituação de mudança organizacional e dos processos envolvidos em sua

implementação.

Segundo Bertero 1
, as empresas têm como objetivo, a manufatura de

produtos e a prestação de serviços. Através da comercialização dos mesmos,

elas obtêm lucros e tornam-se agentes econômicos e, como tal, acumulam

capital. O lucro obtido representa a remuneração do capital investido na

empresa. O reinvestimento do lucro proporciona o crescimento empresarial.

Estrategicamente, as empresas não buscam lucro e sim maximização da taxa

de crescimento. Para isto, ainda segundo Bertero/, necessitam interagir com os

mecanismos de mercado, com o ambiente externo e otimizar sua performance.

~omento que sua arquitetura organizacional não está permitindo o

alcance de seus objetivos faz-se premente a adaptação da estrutura da

empresa às novas dernandas.Í

A natureza e direção do ambiente externo no qual a empresa está

inserida modifica as equações competitivas entre os concorrentes e as

necessidades dos consumidores. Isto afeta significativamente o desempenho

das organizações e é por isso que estas organizações necessitam avaliar o

.ambiente no qual estão ou estarão inseridas, identificar suas mudanças e

tendências e, comisso, preparar suas estratégias de atuação visando a

realização de seus objetivos. Até quatro décadas atrás, o ambiente era

I BERTERO. CARLOS OSMAR - O administrador de recursos humanos e o planejamento empresarial - Revista de Administração
de Empresas - V.22 - n." I - Jan./Mar 1982 - ed. Fundação Getúlio Vargas
1 idem I

J



relativamente estável e por isso as estruturas organizacionais podiam manter-

se fixas por um grande período de tempo. Atualmente, a instabilidade do

ambiente gera a necessidade de se adotar estruturas flexíveis que possam

rapidamente ser conformadas às necessidades ernerqentes '.

Este ambiente instável é uma etapa evolutiva da economia cujas

necessidades atuais são visivelmente diferentes das de anos atrás e,

certamente, serão muito diferentes das que surgirão nos próximos anos, a

economia evolui. Tofler4 descreve essa evolução analisando-a como uma

sucessão de eras econômicas, cada uma com suas características e

perspectivas próprias.

A primeira das eras foi a da agricultura, iniciada com seu descobrimento

por volta de 8000 A.C. A descoberta da agricultura fez com que os seres

humanos abandonassem suas vidas nômades subsidiadas pela caça e

extrativismo e passassem a cultivar os insumos de sua subsistência em

pequenas vilas. Esta era foi caracterizada pela posse da terra como elemento

de sucesso ..

A segunda das eras foi a era industrial, citada na introdução desta

dissertação como sociedade industrial. A Revoluçãó Industrial iniciou-se no

século XVIII e ganhou força após a Guerra Civil Americana, atingindo o auge

durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas deixaram de cultivar suas

terras para irem às cidades trabalhar nas fábricas. O elemento de sucesso

residia em três fatores de produção: terra, trabalho e capital. Na sociedade

industrial a massificação foi a principal força motriz: produzia-se em massa e

consumia-se em massa, não havia necessidade de diferenciação. A era

industrial não está completamente desaparecida, superada. Na realidade,

alguns setores da economia, clássicos da era industrial como petróleo, aço,

. produção automotora, beneficiaram-se das mudanças tecnológicas da terceira

.' HOWARD. ROBERT -'The CEO as Orgunizntional Architet: An Interview with Xeroxs Paul Allairc- Harvard Business Re vicw
- set/out - 1<)92 - p.I 09
'TOFLER. ALVIN. Powershiü. Knowledge. Wealth and Violence ai the Edge of the 21 SI Century. Nc w York: Bunr.uu 8'1<,k,.
1990.
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era da mesma forma como a produção agrícola se beneficiou da mecanização

da era industrial.

A terceira e atual era é a da informação ou, como chamada na

introdução do presente trabalho, sociedade da informação e conhecimento.

Nesta nova sociedade a riqueza deslocou-se da produção em grande escala,

da fabricação de bens tangíveis para a produção de bens intangíveis, ou seja,

serviços, cultura, informação, estética, símbolos. A habilidade de criar, inovar,

antecipar-se aos concorrentes torna-se fator chave para o sucesso. A

redistribuição da renda foi um dos fatores responsáveis pela modificação do

padrão de demanda dos consumidores que, tendo suas necessidades básicas

satisfeitas, passaram a exigir produtos e serviços diferenciados que iam muito

além daqueles oferecidos pela produção em série da era industrial. O

conhecimento revoluciona o processo de produção pois torna economicamente

viável a individualização e a diversificação.

Os principais fatores que levam o ambiente econômico a estar sofrendo

esta alteração são a integração das nações e a velocidade dos avanços

tecnológicos e científicos. O surgimento dos blocos econômicos como a

Comunidade Econômica Européia, o Mercosul, o Nafta e tantos outros, a

deterioração do bloco comunista, a erupção das potências tecnológicas, a

interação dos mercados financeiros mundialmente espalhados são reflexos da

nova orientação econômica que se vivencia. Além disso, a rápida sofisticação

das tecnologias de informação rompem limites de tempo e distância, barreiras

sociais, culturais, políticas e econômicas corroborando para a conformação de

um mundo mais integrado.

A integração mundial obriga as empresas a examinar, monitorar, prever

e avaliar a economia não só de seu país domiciliar como de todas as outras

nações, por que a economia se globaliza. Uma experiência recente do Brasil

demonstra esta necessidade. No início de 2002 os Estados Unidos adotaram

medidas de salvaguarda para proteger sua indústria siderúrgica deficitária da

concorrência externa. Os Estados Unidos mudaram sua política de taxações de



importação de aço semi-acabado, criando uma sobretaxa sobre o volume de

importação excedente à determinadas cotas. Segundo o ministro de relações

exteriores do Brasil, Celso l.ater'', 75% da venda de aço brasileirocorresponde

ao produto semi-acabado e a imposição de cotas de importação sobre este

produto reduziria em 15% as exportações brasileiras. Certamente esta

mudança na política econômica americana no setor siderúrgico não só afetaria

a indústria siderúrgica brasileira, mas sua economia de um modo geral. A

redução de 15% no volume das exportações significa um alto impacto na

balança comercial do país que muitas vezes fica equilibrada ou até mesmo

deficitária''. O impacto nas contas do país poderá resultar num cenário

recessivo, até mesmo inflacionário, além de causar oscilações no mercado de

câmbio e isto tudo será refletido negativamente na performance das empresas

brasileiras e das empresas estrangeiras que tenham qualquer espécie de

investimento no Brasil. Desta maneira, qualquer incerteza ou mudança no rumo

do cenário das economias mundialmente interdependentes afeta empresas de

todos os tipos e tamanhos.

A dinâmica internacional, antes baseada em capital, enérgia e produção

de massa, caracteriza-se por uma ênfase nas tecnologias de teleinformação.

Na era industrial o fluxo da informação era físico: relatórios, mapas, fotos,

livros, dinheiro, faturas, reuniões face a face. A era da informação permite que

este fluxo trafegue por meio de redes virtuais sem a necessidade da

consistência física. Desta forma, a informação flui rapidamente e· em grande

volume por vias eletrônicas, reduzindo a importância da localização geográfica:

transferências financeiras podem ser feitas instantaneamente de um país para

outro, por exemplo. O acesso a infra-estrutura de informação modifica o

conceito de fronteiras e até mesmo de negócio. A Internet, por exemplo, é uma

tecnologia que requer estudos mais profundos porque está alterando a

funcionalidade e a comunicação entre pessoas e empresas através da criação

de novas potencialidades. Não se trata apenas de websites ou e-commerce.

Trata-se da criação de uma nova maneira de construir os negócios e de se

; SOFIA. J UUANA. Agora. ministro fala em ajuste fino. Revista Dinheiro: Ed. 26.640. II/Mar/20Q2
, MINISTÉRIO de DESENVOLVIMENTO. INDÚSTRIA e COMÉRCIO. Dados sobre a Bnlançu Comerem! Brasile ua. DisponÍ\·el
em: http://w\Vw.mdic.gov.hr



comunicar, se relacionar. Assim, a globalização não advém apenas da

existência do comércio entre nações e dos impactos causados pela mudança

do cenário econômico de outros países mas também, das possibilidades

oferecidas pela tecnologia da informação.

o segundo principal fator de influência na mudança do paradigma

econômico a que assistimos é o crescente avanço tecnológico e científico

proporcionado pela exploração do conhecimento humano. O avanço da

tecnologia em geral, não somente da tecnologia de informação, permite que

novos produtos, processos e materiais sejam idealizados e criados com grande

rapidez. As novas possibilidades oferecidas pela tecnologia são capazes de

revitalizar ou mesmo transformar completamente uma indústria. A barreira

tecnológica não mais significa impedimento para a transformação da criação

humana em realidade. Os avanços tecnológicos permitem novas formas de

aproveitamento deste conhecimento humano, criam novas demandas, novas

necessidades a serem atendidas e novas soluções? Estas novas

potencialidades não se restringem ao âmago da produção industrial, a

sociedade da informação e conhecimento caracteriza-se pela produção de

bens simbólicos, intangíveis; tais como marcas, símbolos, idéias, informações.

Não só os avanços tecnológicos e científicos em si mas, principalmente,

a velocidade com que eles ocorrem e o novo perfil de concorrência e consumo

proposto pelo mundo globalizado, implicam na busca de uma arquitetura

empresarial capaz de assimilar estes avanços na velocidade em que ocorrem.

Surge então um questionamento de como as empresas podem enfrentar o

novo paradigma econômico da sociedade da informação e conhecimento. Não

há uma cartilha a ser seguida, muitas empresas continuarão regendo-se pelo

modelo industrial à parte dos adventos da globalização, da tecnologia da

informação e da velocidade dos avanços tecnológicos. Resta saber se, e até

quando, as mudanças permitirão que este modelo seja usado. Percebe-se que

o novo paradigma econômico oferece oportunidades de conduzir os negócios

; HITT. Nichael A.; IRELAND. D.; HOSKISSON. Robert E. Strategic Managernent Compeutiveness and globalizalioll. Cincinnati:
South-WesternEüü l .
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de formas diferentes, novas, enquanto que o velho paradigma oferecia apenas

uma: a economia de escala. As novas tecnologias estão reduzindo o custo da

diversificação e esta permite o rompimento com a cultura da indústria de massa

aumentando a liberdade de criação.

A percepção das novas potencialidades emergentes é o grande desafio

do momento atual em que vive-se a transição entre as duas eras, a industrial e

a da informação. O uso destas potencialidades pode significar vantagem

competitiva no novo modelo econômico porque o conhecimento oferece uma

versatilidade capaz de proporcionar formas muito mais satisfatórias de

atendimento às necessidades dos consumidores através da diferenciação. A

vantagem competitiva" é obtida quando existe a percepção das necessidades

do mercado e a construção, com os recursos disponíveis, de uma estratégia

que as satisfaça melhor que seus concorrentes e de forma sustentável.

o novo ambiente está em cO,nstante mutação e com ele também a

demanda. As empresas, para satisfazer esta demanda, necessitam antecipar-

se aos seus concorrentes, propor soluções diferentes para seus consumidores.

Nisto se resume o desafio: inovar. Inovar significa um trabalho sistemático de

análise dos produtos, serviços, tecnologia, mercado, canais de distribuição,

criação de novas funções e aproveitamento das novas propriedades . Segundo

Peter Drucker9:

"Aprendemos a inovar porque não podemos esperar que a competência,

as habilidades, os conhecimentos, produtos e serviços e a estrutura do

presente sejam adequados por muito tempo."

Além de ser um trabalho sistemático, a inovação é um trabalho criativo.

Implica na criação de algo que nunca foi visto ou feito antes. A capacidade de

'HITI. Nichael A.; IRELAND. D.; HOSKISSON. Robert E. Strategic Managernent Competiuvene ss anel globulizution. Cincinnuti:
South-Western.2001.

v DRUCKER. Peter. A organização fundamentada na informação. In: _
Pioneira. 1989 p. 177-188.

As novas. realidades. 2.l'd. São Paulo.
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criar é uma característica exclusiva da pessoa humana e, portanto, uma

competência que reside tão e somente nos profissionais. Se a premissa da

nova era é a diferenciação e esta requer a inovação gerada pelo processo

criativo que faz parte exclusivamente do repertório humano, então, a chave da

vantagem competitiva desta era é propriedade dos profissionais, pois é deles o

capital intelectual formado pelo conhecimento e capacidade de criar. Ainda

segundo Peter Drucker'":

"O verdadeiro recurso controlador e o fator de produção

absolutamente decisivo não é o capital, a terra ou a mão de

obra. É o conhecimento."

Com a evolução da economia de mercado alteram-se, portanto, as

necessidades e os recursos das empresas e com eles, expectativas e

perspectivas dos profissionais. As antigas estruturas empresariais rígidas,

burocráticas e centralizadoras já não são capazes de absorver a velocidade

das mudanças do ambiente externo. Para conformar este novo tipo de

estrutura é necessário descentralizar a tomada de decisão e ganhar

dinamismo, diminuir os processos burocráticos para que a informação seja

mais fluída, flexibilizar as regras para que bom senso e criatividade sejam

características predominantes. Torna-se imperativo, portanto, uma redefinição

dos conceitos de gestão devido às mudanças externas que têm ocorrido e

consequentemente, torna-se imperativo a conformação da estrutura

organizacional às novas exigências de seu papel. Os ambientes externo e

interno à empresa são, como já falado, complexos e estão em constante

mutação, provocando profundas alterações nas relações entre empresas e

colaboradores.

Não há mais garantia de emprego, e mais que isso, este é um conceito

que tem atualmente outra conotação. Os profissionais trabalham por demanda,

em projetos e não em processos. A necessidade de fabricar produtos e gerar

to DRUCKER. PETER - Post-Capitalist Society - Harper Collins - Nova York. 1993 - 1',6



serviços inovadores, feitos sob medida para atender as necessidades dos

clientes cada vez mais exigentes, tornou difícil a utilização da antiga estrutura

e.m que os profissionais limitavam-se a desempenhar as funções previstas nas

descrições de seus cargos. Conforme Weick 11:

"Carreira ainda significa uma jornada, mas os destinos não são

mais níveis fixos em uma hierarquia, mas sim posições fluidas de

competência em uma escala organizada em torno do

aprendizado coletivo."

Desta forma a segurança proporcionada pelo antigo sistema de

garantidas promoções hierárquicas foi trocada por incerteza e esta faz com que

o profissional necessite ser o gestor de sua própria carreira, reestabeleça as

relações de risco e oportunidade, reavalie sua forma de recompensa e

reconhecimento e construa suas possibilidades de sucesso baseadas na

acumulação de competências.

Os profissionais não podem mais buscar um emprego que lhes

proporcione estabilidade e garantia de sucesso em sua carreira, e sim

trabalhos nos quais são reconhecidos e bem sucedidos graças as suas

competências e seu compromisso e que lhes capacita e dá visibilidade para

pleitear novos projetos. Em troca disso os profissionais têm oportunidade de

qualidade de vida, remuneração e reconhecimento.

A tecnologia e a globalização possibilitaram a queda das fronteiras nas

.relações profissionais. As pessoas não mais precisam estar alocadas

fisicamente na empresa para realizar seu trabalho, elas podem usar trabalhar à

distância' utilizando recursos como "e-mail", conferências telefônicas,

teleconferências, "fax", computadores interligados por redes, etc. A noção de

local de trabalho não somente deixou de ser física como deixou de ser fixa.

" WEICK. KARL E. Enactment anti the boundarlyless cureer.organizing as we work. In: ARTHUR. Michael B.. 1<01l»e:\1I. l)cnlSc
M. The. boundarlyless career: a new employment principie for a new orgnnizutional era. New York: Oxford Universitv Press. 1996.
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Trabalha-se em qualquer lugar, a qualquer momento e conforme a demanda.

Em sua análise deste novo paradigma afirmou Nicholson 12:

"O que é genuinamente novo na presente era é a organização

baseada na informação, na qual proximidade física, tijolos e

cimento, tecnologias fixas e padronização não são mais

requeridos".

A transição da era industrial para a era da informação traz consigo

complexidade e dinamismo na forma de mudança nas demandas do

consumidor, alteração dos recursos disponíveis e do objeto de escassez, antes

a terra, o trabalho e o capital e agora o conhecimento. Isto altera de forma

profunda, mas não necessariamente de fácil percepção, as relações entre

empresas e seus colaboradores, seus consumidores, seus recursos e seus

concorrentes, trazendo consigo uma urgência de reavaliação do modelo do

negócio. É por isso que é tão corrente se ouvir falar em reestruturação, em

mudança organizacional. Seguem-se duas ilustrações recentes deste processo

de revisão ocorridos na indústria brasileira:

Em janeiro de 2002 a Fiat anunciou que implantaria um projeto de

reestruração envolvendo desde uma diversificação de negócios até venda e

fechamento de unidades passando pelo reposicionamento de seus produtos. A

reestruturação abrangeria 18 fábricas e 60.000 funcionários fora da Itália.

Também no setor automobilístico, a Volkswagen anunciou numa reestruturação

do número de concessionárias devido a inviabilidade de seus custos e abertura

de novos canais diretos de vendas da montadora para o consumidor':', O novo

modelo de negócio que emerge coloca o foco das empresas no cliente, nas

suas necessidades, exigindo para tal uma adequação do trato dos

colaboradores, atualização tecnológica e a gestão de margens de lucro cada

vez mais decrescentes.

"NICHOLSON. NIGEL. Mouvation. selection. connection: an evolutionary model of career dcvelopmeut. In: PEIPERL. Maury
A.: ARTHUR. Michael B.: GOFFEE. Rob: MORRIS. Timothy. Career Frontiers: New Conceptions of Working Lives. New York:

Oxford Uuiversity Press. 1996.
1.1 Site hup.z/carsale.uol.com.br



-\:-IDREA DL',IRTE CA;<IZ.-\RES -LIDERANÇA E Cm1L':-<cAçAo - ~IL'[)Ai'(".-1 ORG.·li'IZ.ll"ION .11.

11.2 o QUE SIGNIFICA MUDAR?

Mudar implica alterar os modos de cognição e ação para obter

vantagens com as oportunidades e superar os desafios proporcionados pelo

ambiente. A mudança organizacional é um tema de grande abrangência,

complexidade e profundidade e, como tal, sua definição não pode ser transcrita

de forma concisa e definitiva. Sua abordagem na literatura é muito rica e

possui enfoques muito heterogêneos. Além disso, estas abordagens evoluem

com uma velocidade alta tornando-se desatualizadas rapidamente. O objetivo

deste tópico é apresentar alguns destes diversos conceitos sem, contudo, tecer

comentários sobre sua validade ou incompatibilidade.

Segundo Basil e Cook 14, as empresas mudam devido a crises, sendo

que a ocorrência de mudanças originadas por atitudes proativas é muito

reduzida. A mudança provocada pelas crises ocorre nos âmbitos tecnológicos,

comportamentais, institucionais e estruturais.

Já Harar!" , defende que as mudanças organizacionais são

conseqüências de processos baseados nos princípios da melhoria contínua.

Do ponto de vista de Herzog 16, a mudança organizacional é uma

conseqüência de alterações ou evoluções tanto tecnológicas quanto de

recursos disponíveis e aspectos legais. Esta conseqüência pode vir na forma

de resposta a estes eventos ou na forma de antecipação estratégica dos

mesmos. A mudança organizacional ocorre na metodologia de trabalho, no

comportamento das pessoas e. nos valores da empresa. Para Herzog o

gerenciamento de pessoas é fundamental para o êxito de uma mudança

" BASIL, DOUGLAS CONSTANTlNE e COOK. CURTIS W. The Management of Change. Muidenheud: McGraw-Hi!l, 1974
apud WOOD Jr .. THOMAZ, Mudança Organizacional: aprofundando temas atuais em ndmiuisuacão de empresas. São Paulo:
Atlas .. 1995.

I; HARARI. O .. Let's end the program-of-the-manth syndrorne (apprcaching change as tocused pn1ce». 11<>tas collage oi'
programs). New York: Managernent Review, 1991 apud WOOD 11' .. THOMAZ, Mudança Orgnuizncionul: uprorundand« lema,
atuais em administração de empresas. São Paulo: Atlas, 1995. '



organizacional. A motivação das pessoas é muito mais relevante que a

adaptação tecnológica.

Ginsberg e Buchholtz 17, agrupam os diferentes estudos analisados em

seu trabalho em dois conjuntos teóricos sobre mudança organizacional. O

primeiro conjunto compõe-se de teorias defendidas por estudiosos da

adaptação racional cuja hipótese é que as empresas mudam em função de

variáveis exógenas. O segundo conjunto abrange trabalhos sustentados por

teóricos da seleção natural, cujo argumento é que as organizações mudam

para conseguir vencer as restrições impostas por redes de comprometimento e

forças institucionais que envolvem a organização, ou seja, por variáveis

endógenas. Estes dois conjuntos estabelecem pressupostos mutuamente

exclusivos: o primeiro presume que os motivos que levam as empresas a

mudarem são unicamente exógenos, e o segundo, que são unicamente

endógenos. Entretanto, na opinião de Ginsberg e Buchholtz 18, os aspectos que

conduzem à mudança organizacional seriam melhor entendidos através de

uma abordagem que conciliasse os pontos de vista das inúmeras correntes

teóricas, ou seja, que considerasse tanto os fatores exógenos quanto os

endógenos como deflagradores da mudança.

Desta forma, apresenta-se um pequeno panorama do vasto número de

abordagens e conceitos existentes a respeito de mudança organizacional. Em

verdade, as organizações estão mudando seja qual for a razão que os

estudiosos encontrem como justificativa: seja por que se espera que elas

mudem como afirmam Deal e Kennedy em citação de Wood Junior!", seja por

necessidade de modificar alocação de recursos ou por adaptações

tecnológicas, ambientais, legais, humanas ou mesmo por questões

'" HERZOG. 1. P. People: the criticai factor in managing change. Cleveland: lournal of Systerns Managemeru. 1991 apud \VOOD
lr.. THOMAZ. Mudança Organizacional: aprofundando lemas atuais em administração de empresas. Seio Paulo: Atlas. I99:='.

17 GINSBERG. A .. BüCHHOLTZ. A. Converting to for-profit status: corporate responsiveness lo radical change. Alia: Acaderny of
Management Jourual, 1990 apud I WOOD Jr., THOMAZ. Mudança Organizacional: aprofundando ternas atuais em
administração de. empresas. São Paulo: Atlas. 1995.

"idem (19)
,. WOOD Jr., THOMAZ. Mudança Organizacional: aprofundando temas atuais em administrnção de empresas. Sã" Paulo: Atlas.

1995.

DEAL. T .. KENNEDY. A. Corporate cultures. New York: Addisou-Wesley, 1982 apud \V001) Ir .. THOMAZ. Mudanç«
Organizacional: aprofundando temas atuais em administração de empresas. São Paulo: Alias. 19'i:='.
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estratégicas de mudança na concepção do negócio causadas pela transição

sócio-econômica que se sucede.

Por esta razão, a mudança organizacional tem sido objeto de muito

estudos e a preocupação com o controle deste processo, visando a otimização

de seus resultados, é crescente. O processo da mudança organizacional não

está totalmente dominado mas o conhecimento das variáveis envolvidas é cada

vez maior.



11. 3 o PROCESSO DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL

o processo da mudança organizacional envolve uma grande

complexidade que será evidenciada através de uma abordagem proposta por

Kilrnanrr". Esta abordagem mostra-se adequada para este propósito por dividir

a mudança em fases, facilitando a análise dos múltiplos processos envolvidos e

percepção da complexidade das variáveis inerentes a eles. Entretanto esta

abordagem não é única, existem muitas outras propostas por teóricos como

Ouchr": Marshall e Yorks22
; Miles, Colemann e Creed23; e tantos outros.

Acredita-se, contudo, que a perspectiva teórica escolhida seja compatível com

os objetivos propostos neste trabalho.

o processo da mudança organizacional, segundo Kilmann24, pode

abranger um número arbitrário de etapas mas, em sua concepção, a

organização mais adequada é em cinco fases: (1) iniciação; (2) diagnóstico; (3)

planejamento; (4) implantação e (5) avaliação.

A primeira fase refere-se ao como se dá o início do processo de'

mudança. A oportunidade para o início deste processo surge a partir do

momento em que alguns membros da organização começam a reconhecer que

existem problemas iminentes ou já em andamento. Esta é uma fase informal

em que alguns gerentes percebem que outras pessoas na organização

compartilham de sua visão quanto a existência de problemas. Estes gerentes

organizam-se informalmente em busca de apoio às suas idéias e quando,

finalmente, conseguem esta mobilização conduzem a proposta de mudança

aos canais formais competentes, como por exemplo, incluem o assunto na

pauta de alguma reunião com os gestores da empresa. Caso a mobilização

20 KILMANN, RALPH H, Gerenciando sem recorrer a soluções paliativas: um programa totalmente integrado para criar e manrer o
sucesso organizacional, Rio de Janeiro: Qualityrnark, 1991.
21 OUCHI, W, Teoria Z. S
22 MARSHALL. R .. YORKS. L. Planning a restructured. revitalized organízatíon. Sloan Management Review. v,:;:i
lJ MILES. R. E .. COLEMAN JR: H. 1., CREED, W. E. D. Keys to sucess in corporate reclisign. California Management Review. v.
37
"KILMANN. RALPH H. Gerenciando sem recorrer a soluções paliativas: um programa totulmente integrado para criar e manter"
sucesso organizacional, Rio de Janeiro: Qualitymark. 1991.



seja bem sucedida, ou seja, se foi alcançado o comprometimento da alta

gestão com o intento, atingiu-se as condições para o início do processo e a

próxima fase entra em andamento.

A fase seguinte consiste no diagnóstico, ou seja, a compreensão dos

problemas a serem solucionados e a detecção das vias que representam

possibilidades de solução. Não é raro encontrar entre as empresas o uso de

pesquisa de opinião de funcionários que, sem dúvida, consistem em métodos

sistemáticos de obtenção de informações sobre o que eles pensam de seus

empregos e do funcionamento da empresa. Não obstante, uma interação mais

estreita, face a face, pode fornecer uma visão maior dos obstáculos que se

apresentam a empresa. É importante, entretanto, que o método escolhido seja

fonte representativa e legítima de informações pois, caso contrário, não será

possível o conhecimento total dos problemas e das variáveis incutidas. Feito o

diagnóstico, é importante que haja uma apresentação deste aos funcionários

da empresa como forma de demonstrar o comprometimento com a mudança

adicionando credibilidade ao processo.

A próxima fase de trabalho é o planejamento. No planejamento são

decididas: a ordem das áreas pela qual seguirá a implantação do projeto da

mudança, as ações a serem tomadas, o método a ser usado e o prazo de sua

implementação. Muitas vezes, áreas ou unidades menores são escolhidas para

dar início ao projeto e funcionam como uma espécie de piloto. A partir daí o

projeto segue para outras áreas com esforços de melhorias agregados, e assim

sucessivamente. A escolha da unidade na qual se iniciará a implementação do

projeto tem duas dimensões: se por um lado o início em áreas menores ou

mais isoladas protege a organização como um todo de possíveis fracassos, por

outro reduz o efeito da credibilidade que o início em áreas estratégicas produz.

Além do mais, os riscos de fracassos em áreas estratégicas faz com que

aumente o comprometimento dos executivos. Delineia-se, em seguida, os

procedimentos a serem adotados, as técnicas a serem usadas para a

resolução de cada um dos problemas detectados. As técnicas variam bastante

mas a programação deve seguir primeiro um ajuste no aspecto
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comportamental da organização: a forma como os indivíduos se relacionam e

desempenham suas tarefas (cultura, habilidades gerenciais, trabalho em

equipe, comprometimento, motivação) e em seguida um ajuste nos aspectos

tangíveis: a orientação do comportamento dos indivíduos em relação aos

objetivos a serem alcançados (processos. tecnologias, recursos,

recompensas). Esta ordem precisa ser respeitada para dar sustentação ao

processo pois, por exemplo, sem uma base cultural adequada os indivíduos

não acreditarão que serão remunerados por seu próprio desempenho e não por

um sistema de avaliação político qualquer. Sem um desenvolvimento das

habilidades gerenciais necessárias para elaboração de avaliações de

desempenho, os gerentes não serão capazes de proporcionar recompensas

adequadas para seus funcionários e um sistema insatisfatório de recompensas

pode diminuir a motivação. Finalmente, o prazo para implementação do projeto

precisa ser criteriosamente definido já que períodos muito extensos podem

significar a perda gradual de empenho dos funcionários, gerar desilusões e

descrédito por que as melhorias prometidas não se concretizam e períodos

muito breves podem não ser suficientes para a consolidação efetiva de cada

etapa e respeito aos prazos de amadurecimento das novidades.

Definido o planejamento das ações entra-se na fase em que elas

efetivamente serão implementadas. Nesta fase é importante perceber que as

ações não podem simplesmente ser implantadas segundo foram diagramadas

nas etapas anteriores, as condições tanto internas quanto externas variam e

eventuais revisões no diagnóstico e no planejamento são necessárias antes

que se parta para a implementação. Nesta fase faz-se premente a flexibilidade

para abordar os fatos imprevistos, adaptar-se às novas condições emergentes.

A fase final, a de avaliação de resultados, tem como objetivo colher

informações durante a implementação nas primeiras áreas que possam servir

de insumo para o aprimoramento do processo nas demais, avaliar os

resultados de cada fase e descobrir obstáculos que requerem atenção especial

e verificar se a mudança atingiu as metas pretendidas. . Os dois primeiros

objetivos podem ser alcançados de forma similar a utilizada na fase de
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diagnóstico, ou seja, pesquisas e entrevistas. O terceiro objetivo pode ser

avaliado através de indicadores objetivos como: cálculo do retorno de

investimentos, preço das ações da empresa, lucros, vendas, número de

clientes, participação de mercado e outros. A comparação destes indicadores

antes e depois da mudança pode representar o grau do impacto alcançado

com o projeto. É claro que muitas melhorias mais subjetivas como a melhoria

do processo decisório não serão percebidas tão imediatamente após a

implantação do mesmo e isto não significa necessariamente fracasso mas sim

resultado a longo prazo. Para efetuar-se uma avaliação mais adequada,

deveria-se proceder a estas comparações, tanto objetivas quanto subjetivas,

com mais freqüência e durante períodos mais passíveis de ocorrência dos

efeitos esperados.

A qualidade dos resultados obtidos com a implantação da mudança

depende de como foram feitos os diagnósticos, planejamentos e ações, ou

seja, depende de sua gestão. Gerenciamento da mudança é uma combinação

entre princípios teóricos e ações práticas que permitem que o projeto de

mudança seja implementado, principalmente, através do comprometimento de

seus profissionais pois são eles que proporcionarão a sustentação e o trabalho

que garantirão o sucesso da empreitada.

Seja qual for a fase da mudança em que se encontra a organização, o

impacto do comprometimento da pessoas na performance é inequivocamente

significativo. Por isso é fundamental o papel exercido pelos líderes, pelos

gestores como elementos aglutinadores, garantidores de convergência como

colocado por Mintzberg e Quinn(17):

"Executive leadership plays a key role in reinforcing systemwide

momentum during convergent periods and in initiating and

implementing bursts of change that characterize strategic

reorientations."

,17. MINTZBERG. HENRY E QUINN JAMES BRIAN - The Strategy Process: Concepts.Contexrs. Cuse«



Segundo Kotter25
, a liderança é determinante para o desenvolvimento da

integração das equipes, para a adaptação cultural e para a promoção dos

ajustes necessários na estrutura da organização de maneira que a mesma

possa suportar as novas contingências da era da informação e conhecimento.

A mudança nem sempre é um processo suave, na maior parte das vezes

requer um grande esforço através do investimento de recursos tangíveis

(dinheiro, máquinas, etc.) e intangíveis (tempo, conhecimento, relacionamento,

etc.). Além disso, há que se administrar a imprevisibilidade do processo

causada pela mudança das variáveis exógenas e dos resultados que nem

sempre são satisfatórios em todas as etapas. A mudança é, portanto, um

processo complexo cuja gestão requer um trabalho de coordenação de equipes

no qual o papel da liderança é primordial no sentido de motivá-Ias, direcioná-Ias

e harmonizá-Ias em torno dos objetivos organizacionais.

,; KOTIER. JOHN. Culture and coalitions. Executive excellence. Provo. ".15.11.3. 1998 .
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111.5 Os CONCEITOS DE LIDERANÇA E AS

TEORIAS SOBRE EFiCÁCIA

o estudo da liderança tem sido o tema central de inúmeras pesquisas

ao longo de anos e nem por isso deixou de ser um tema um tanto quanto

controverso, São muitas as definições criadas, conceitos que se mostram

sólidos num dado instante e no instante seguinte não mais refletem a realidade.

Não há publicação disponível capaz de abordar, em uma mesma teoria, todos

os elementos associados aos processos e mecanismos subjacentes aos

fenômenos de liderança.

Yukl40 compila algumas definições de liderança de outros autores em

seu trabalho, dentre elas:

" . Liderança é influência pessoal, exercida em uma situação e

dirigida através do processo de comunicação, no sentido do

atingimento de um objetivo específico ou objetivos."

(Tannenbaum, Weschler& Massarik, 1961, p. 24)

" Liderança é um tipo especial de relacionamento de poder

caracterizado pela percepção dos membros do grupo no sentido

de que outro membro do grupo tem o direito de prescrever

padrões de comportamento na posição daquele que dirige, no que

diz respeito à sua atividade na qualidade de membro do grupo."

Janda, 1960, p.35)

" Liderança é uma interação entre pessoas na qual uma apresenta

informação de um tipo e de tal maneira que os outros se tornam

convencidos de que seus resultados ... serão melhorados caso se

"li YUKL. G.A .. (1989). Leadership in Organizations. USA. Prentice Hall lnternnrional. INC.



comporte da maneira sugerida ou desejada." ( Jacobs, 1970,

p.232)

Esta gama de definições elaboradas por tantos autores resulta em uma

proposta sobre liderança formada por diversos pontos de vista, muitas vezes

complementares. Estas teorias são várias interpretações de um todo ainda não

completamente decifrado, para que não se cometa o engano de tomar pôr

válida uma suposição que não necessariamente é reflexo de uma realidade

atual. As definições de liderança devem ser interpretadas em função do

contexto histórico em que têm sido produzidas e do estado das artes da

disciplina científica que está na origem de sua concepção. A falta deste tipo de

contextualização torna difícil a sua compreensão e impossibilita comparações.

Bass'" conceitua liderança como:

" ... interação entre dois ou mais membros de um grupo que

freqüentemente envolve uma estruturação ou uma

reestruturação de situações, percepções e expectativas destes

membros. Líderes são agentes de mudança - pessoas cujos

atos afetam outras pessoas mais do que os atos de outras

pessoas os afetam."

Malvezzi (2002)42 define:

" Liderança consiste num processo de criação de competências

organizacionais (sociais) tendo em vista a realização dos objetivos do

grupo. Sua matéria prima está na integração da interação e percepção

sociais, aprendizagem e ação sobre as próprias potencialidades e as

potencialidades da situação, pela força do poder normativo".

" BASS, BERNARD M. Bass & Stodgill's handbock of leadership: theory, research. anti managerinl applic.uions. Neli' York: The
Free Press. 198 I.
"' MALVEZZI. SIGMAR. Anotação de aula MPNFGV. 2002
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11.4 Os DESAFIOS DA COORDENAÇÃO DA

MUDANÇA ORGANIZACIONAL

A era' da informação cria uma necessidade premente de mudança nas

organizações, em seus processos, estruturas, filosofia e estratégia como

solução para inserção neste novo cenário competitivo que surge. As mudanças

no ambiente externo ocorrem de maneira rápida e, na maior parte da vezes, de

forma turbulenta. Para responder a estas mudanças adequadamente, além de

estarem sintonizadas com as necessidades emergentes do mercado, as

organizações necessitarão não somente alocar novas tecnologias e ativos

físicos antecipadamente a seus concorrentes mas gerenciar seus ativos

intangíveis (conhecimento, informação, criatividade) com maestria para a

produção de soluções inovadoras. A rápida resposta a estas solicitações do

novo mercado só poderá ser conseguida através de um modelo organizacional

baseado na flexibilidade que lhe confira agilidade necessária para adaptar-se e

o ambiente propício para a produção criativa. A flexibilidade requer a

desconfiguração das estrutura hierárquica. A deteriorização desta estrutura só

pode ser efetiva se houver coordenação para que as equipes convirjam para o

objetivo organizacional. Com o papel da autoridade formal descaracterizado, a

cordenação só pode ser obtida através da liderança.

Segundo Motta26, controles e normas excessivos bem como a

complexidade tornam o sistema organizacional uniforme e outorga

conformidade, entretanto, inibe o processo criativo e a iniciativa. Existe uma

necessidade na gestão contemporânea de empresas de todos os portes,

mesmo as maiores, de adotar-se uma estrutura descentralizada, flexível e

autônoma. Tem-se observado que as organizações mais inovadoras, de uma

forma geral, têm divisões internas mais ambíguas, fluídas. Isso facilita a

circulação das idéias e estimula a iniciativa individual e o surgimento de

,. MOTTA, PAULO ROBERTO. Transformação Organizacional: a Teoria e a Prática de Inovar. Rio de Janeiro: Quulitymark Ed ..
1997.
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soluções criativas provenientes do repertório contido na diversidade. Como

bem colocou Nicholsorr'"

"Organizações deixarão de ser hierarquias rígidas e passarão a

ser matrizes de oportunidade descentralizadas de poder".

Não se pode, por outro lado, deixar de observar o desafio incutido na

gestão da diversidade, da flexibilidade. As habilidades, perspectivas e

oportunidades proporcionadas pela diversidade são inúmeras mas a

convergência é um processo delicado que envolve um esforço grande de

coordenação e liderança. A coesão de um grupo em torno de um objetivo

comum não advém, nos dias atuais, da autoridade. Houve uma grande

transformação no processo de gestão, como será abordado mais

detalhadamente em capítulo posterior, que resultou na obtenção da coesão

pela motivação e comprometimento dos membros da organização. A

convergência é uma condição necessária pois é através da colaboração de

cada indivíduo que se atingirá os propósitos a que a mudança se propõe. Com

a obtenção da colaboração individual incute-se ao processo uma dimensão

participativa que o legitima mas esta colaboração exige uma mudança no

comportamento das pessoas (atitudes, hábitos), em seus valores e em suas

habilidades. Segundo Motta28
:

as mudanças têm grande potencialidade de afetar direitos e

prestígios individuais e, portanto, de receberem apoio e fortes

resistências."

Como a mudança é um processo que naturalmente propõe um cenário

cheio de incertezas, as percepções individuais a respeito deste cenário são

muito diferentes, fazendo com que as pessoas busquem proteção ou busquem

tirar maior proveito da situação em benefício de seus interesses próprios caso

17 NICHOLSON. NIGEL: Motivation. selection, connection: an evolutionary modelof career developmeru. In: PEIPERL. Maury
A.: ARTHUR. Michael B.: GOFFEE. Rob; MORRIS. Timothy. Career Frontiers: New Conceptious of Wmking Lives. Neli' York:
Oxford University Press. 1996.
,.< MOTI A. PAULO ROBERTO. Transformação Organizacional: a Teoria e a Prática de 11101'ar.Rio de Janeiro: Quuluymark. 1997.



sin~am-se ameaçadas ou fortalecidas, .res~ectivamente.~papel da liderança

reside, no momento da mudança organizacional, em oferecer perspectivas que

proporcionem aos indivíduos a visão de que seus objetivos, valores e

conquistas individuais poderão ser salvaguardados, mobilizando-os assim, em

torno das metas da organização. A arte de gerir a mudança consiste em formar

alianças e reduzir as resistências inerentes ao processo devido a sua natureza

incerta, ou seja, devido ao cenário com possibilidades pouco definidas que se

apresenta a cada indivíduo. A cooperação e comprometimento não podem ser

obtidos por meio de discursos sobre garantias, pois o discurso em si não é um

argumento crível. A apresentação de oportunidades de crescimento individual

permite que o indivíduo perceba que através do empenho e uso de suas

potencialidades pode desenvolver-se sem, entretanto, perder a noção de

conjunto, do objetivo organizacional que requer o desenvolvimento de novas

habilidades.

Voltando um pouco ao tema da alteração que está ocorrendo na relação

das organizações e seus colaboradores neste momento de transição sócio-

econômica: verifica-se que a busca das empresas por flexibilidade, agilidade,

inovação necessita de profissionais comprometidos e motivados com os

objetivos gerais da empresa, por outro lado, estes profissionais estão

preocupados com a gestão de sua carreira pois não possuem mais a

segurança de um emprego nos velhos moldes, com escalada hierárquica

garantida. A gestão da carreira envolve os objetivos individuais de

oportunidades, reconhecimento e recompensa mas, além disso, o novo

profissional gerado por esta nova era está preocupado com sua qualidade de

vida. No sentido de conciliar estes objetivos individuais com os objetivos

organizacionais, o papel do gestor de pessoas, não só os profissionais de

recursos humanos mas principalmente os líderes, é de primordial importância

para o ótimo aproveitamento das potencialidades dos profissionais. Através da

liderança é possível conduzir as ações das pessoas, influenciar seu

comportamento e incentivar seu desenvolvimento e contribuição através do

estímulo a seus projetos de carreira, do apoio a seu desenvolvimento, da
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disponibilização de sua imagem como exemplo a ser seguido, da coordenação

de seus trabalhos, do reconhecimento de seu desempenho.



LIDERANÇA

. I



111.1 LIDERANÇA

Os objetivos deste capítulo são: (1) apresentar a evolução histórica das

abordagens da gestão de pessoas e através desta concluir o papel da

liderança nos dias atuais; (2) evidenciar a alteração das relações profissionais

que a era da informação proporciona e com ela explorar os desafios que

circundam o exercício da liderança nos dias atuais; (3)~bOrdar as princ~

resistências à mudança que culminam em mais obstáculos para o exercício da- , z:::::::: _

lideranç~ (4) compilar as definições de liderança postuladas por diversos

estudiosos, resumir as principais teorias sobre a eficácia da liderança e com

isso demonstrar a complexidade e pluralidade do assunto justificando, desta

forma a não existência de fórmula preestabelecida; (5) estudar o instrumento

LlFO® como base teórica sobre estilos de liderança.



.. ~

111.2 A EVOLUÇÃO DO PAPEL DO GESTOR

Até a era industrial os trabalhadores eram motivados com o uso de

punições de natureza psicológica como retaliações financeiras ou até mesmo

de natureza física. Com o advento da industrialização, pela primeira vez na

história, o produto do trabalho, que antes era fruto da produção de artesãos

autônomos, deixou de ser do trabalhador e passou a ser do empregador. O

empregador pagava ao trabalhador uma remuneração no final de seu dia de

trabalho em troca de sua produção. Os empregadores eram os gestores e

controlavam a produção dos trabalhadores através de regras que estabeleciam

horários, métodos de trabalho e impunham ritmo de produção. Este método de

controle de pessoas logo deu sinais de inadequação: os trabalhadores não

tinham preparo para utilizar as novas tecnologias, tinham dificuldades de se

adaptar aos ritmos que lhes eram impostos e os empregadores tinham

dificuldade de supervisionar o trabalho de seus empregados já que eles não

estavam habituados a serem supervisionados.

19 homem passa a ser entendido como um indivíduo econômico que

necessita de motivação e isso muda a concepção da gestão de pessoa~

nascendo assim, a administração científica. Nesta concepção de gestão, os

enfoques mais importantes estavam na necessidade de treinar os

trabalhadores para as novas tecnologias, adaptá-los aos ritmos exigidos e à

existência de supervisão através de motivação.

Por volta de 1800, a história começa a escrever as guerras pelas

repúblicas. Iniciam-se desentendimentos entre o governo e os detentores de

capital. Os governantes não protegiam a indústria nacional e os detentores de

capital buscavam destituí-los de seus cargos para nomearem seus próprios

representantes. Paralelamente, a pressão por maior produção aumenta e com

ela aumentam os problemas de gestão de pessoas. Os trabalhadores

começam a mostrar sinais de fadiga com o ritmo acelerado, aumentam os



acidentes e seqüelas causadas pelas condições de trabalho. Percebeu-se a

necessidade de remodelar as tarefas de acordo com a capacidade física do

homem. O homem deixa de ser visto como um indivíduo econômico para ser

visto como uma máquina que tem limitações. Da aliança entre a administração

e a psicologia surge uma nova forma de gerir o trabalho, baseada na lei da

fadiga que se preocupa em ajustar a relação homem X tarefa. A lei da fadiga

diz que a capacidade de um homem

proporcional ao mesmo.

suportar peso é inversamente

De 1880 a 1920 ocorreu uma mudança na estrutura ocupacional dos

trabalhadores":

õ7,CJY/c

, Xv '

~ v ' _, '

,;: %» , ,

, ,"',(
!lli1 Especialista

Iillll Ajudante
Geral

1,SJ'1c 33,CJY/o

Esta mudança ocasionou uma necessidade de gestão da alocação de

pessoal. A mão de obra não especializada era de fácil reposição enquanto que

a mão de obra especializada era escassa e com grande importância na

estrutura ocupacional. Portanto, a manutenção dos indivíduos especializados

era de supra importância. Daí surge a necessidade de cuidar deste indivíduo,



de suas aspirações, de suas necessidades para não perdê-lo. O homem deixa

de ser visto como uma máquina e passa a ser visto segundo suas

funcionalidades, existe a combinação do homem certo para o lugar certo.

Frederick W. Taylor lança sua teoria de que a motivação seria obtida por

recompensa financeira, que o pagamento dos trabalhadores deveria ser feito

de acordo com sua produção e sua supervisão deveria ser acirrada. Ao mesmo

tempo os trabalhadores se organizam informalmente dentro das fábricas dando

origem a líderes que tinham mais voz de comando que seus supervisores

formais. O problema da organização informal levanta a questão de que o

homem é um ser que reage como membro de um grupo e necessita sentir-se

parte integrante do mesmo. Bueno Carnief" ressalta que esta tendência a unir-

se em grupos é resultado da necessidade de cooperação e camaradagem.

Elton Mayo salienta a importância das relações humanas e do entendimento do

homem em sua totalidade, dando a ele o devido reconhecimento por suas

realizações individuais. O supervisor deixava de ser apenas um homem de

confiança do empregador, um capataz e passa a ser um líder. Este momento

histórico foi um marco de importância para a gestão de recursos humanos que

deixa de ter uma abordagem tão positivista.

A economia começa a sofrer os efeitos da lei da oferta e demanda e

passa de economia planejada para economia de mercado. A gestão de

recursos humanos sofre um grande impacto e deixa de ter um enfoque interno

de gestão da relação homem X tarefa e passa a ser um probl~ma externo. As

considerações passam a ser abrangentes, por exemplo, a remuneração não é

mais um parâmetro absoluto e sim relativo, é preciso observar os salários

pagos pelo mercado.

A tecnologia começa a evoluir rapidamente e surge a necessidade da

informação. Cargos e organização passam a ser redesenhados em função da

adaptação às novas tecnologias. As expectativas passam a ser revistas pois a

"MALVEZZI. SIGMAR, Conferência na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo: 2001.



informação interfere na probalidade de ocorrência dos fatos, a cada nova

informação ocorre um reajuste nas expectativas dos indivíduos. O indivíduo,

através dos meios de comunicação em massa, passa a poder comparar suas

realizações com as realizações do demais e suas necessidades passam a ser

definidas em função deste novo padrão comparativo. A gestão de recursos

humanos depara-se com a necessidade de motivar os indivíduos através da

satisfação de suas novas demandas, agora classificadas segundo uma escala

de priorldades'" individuais que inicia-se com as necessidades básicas,

biológicas e terminam com as secundárias de aceitação, status,

reconhecimento, etc. Segundo Bergamini32:

"Se, no início deste século, o desafio era descobrir aquilo que se

deveria fazer para motivar as pessoas, mais recentemente tal

preocupação muda de sentido. Passa-se a perceber que cada

um já traz, de alguma forma, dentro de si, suas próprias

motivações."

Desta forma o papel do gestor evoluiu de chefe a líder. Do capataz que

controlava rigorosamente horários e produtividade para o parceiro que

preocupa-se com as motivações individuais, inspira e administra competências

e potencialidades de acordo com a evolução das necessidades ao seu redor. A

liderança passa a ser fundamental na modelagem do comportamento das

equipes que se espelham no líder como referencial de atitude por sua paixão e

comprometimento, como motivador pelo esclarecimento de oportunidades e

aproveitamento das singularidades de cada subordinado permitindo seu

desenvolvimento, e como orientador de seus trabalhos através da divulgação

clara dos objetivos organizacionais.

;" BUENO CARNIEL DÉBORA R. P. Como motivar pessoas por meio da comunicação. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas.
1999.
]1 Em 1954 O psicólogo Abraham Maslow elaborou a Teoria da Hierarquia elas Necessidades Básicas segundo a qual os individuos
possuem uma priorizaçãona sua escala de necessidades. à medida que as mais básicas são satisfeitas passam a ser motivados pelas

. próximas e assim sucessivamente .
." BERGAMINI. CECÍLIA WHITAKER. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas. 1997.



111.3 As Novas Relações Profissionais na Era

da Informação

A noção de emprego e estrutura de cargos advém do tipo de atividade

que caracterizou o período da era industrial. A atividade manufatureira era

constituída por muitas etapas separadas com funções claramente

estabelecidas. Assim, emprego significava uma relação estável de troca onde

trabalhador oferecia seu trabalho e empregador remuneração. O trabalhador

ocupava um cargo que tinha uma definição específica e exclusiva das tarefas a

serem realizadas. Embora esta estrutura fosse racional e organizada havia

interferências que impediam a consecução do desempenho desejado fazendo-

se .necessário o exercício da liderança para otimizá-lo. Neste sentido, a

liderança era exercida através de modelos baseados na manutenção da ordem,

conformidade, uniformidade e também na padronização de cornportamentos'",

adequados àquela era em que a eficácia baseava-se na economia de escala.

A estrutura de cargos convencionais, com pessoas sendo

recompensadas de forma fixa ( escala de salários de acordo com cargos) por

realizarem exclusivamente suas funções pré-definidas, organizadas segundo

uma estrutura hierárquica rígida com base no tempo de permanência na

empresa, cuja subordinação se remete ao nível assumido na cadeia de

comando, e supervisionadas por processos rigorosos que objetivam o

cumprimento exato das tarefas, vem se mostrando cada vez menos eficaz. t

-. 'Esta estr~tur~-e~t~~-~uit~--b~~ adaptada a ~;ocieda-cie industrial dev(d-õ às

suas características: funções com definições nítidas, produção em série que

facilitavam a segmentação, a padronização e a previsibilidade das atividades,

poucas inovações tecnológicas e fraca concorrência, ocasionando mudanças

pouco significativas e esparsas.

'.' MOTIA. PAULO ROBERTO, Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente, Rio de Janeiro: Rccord. 1<;9<).



A emergência do novo paradigma social traz consigo uma transformação

no ambiente de trabalho porque a forma de produzir e o próprio conceito de

produtividade mudaram. Segundo Bridqes'":

"... os cargos representam uma disfunção em todas as empresas

de hoje, a não ser naquelas que se movem a passos

extremamente lerdos."

A estrutura de cargos da sociedade industrial não se adapta a estas

novas demandas. Os fatores que contribuem para esta transformação são: a

natureza do trabalho que passou a ser intelectual, a evolução da tecnologia da

informação e comunicação e a própria rapidez das mudanças externas.

As funções que necessitam ser realizadas na sociedade da informação e

conhecimento têm sua descrição muito difícil de serem classificadas em

definições de cargos devido a sua natureza intelectual. Muitas vezes as

funções dos cargos se interpõem. As pessoas possuem,. portanto, uma

definição de atribuições e não de cargos, trabalham em processos

transfuncionais e não mais em uma linha de produção. Um exemplo citado por

Bridges35
:

"Na Grass Valley Group, empresa fabricante de equipamentos

de transmissão de sinais de televisão da Califórnia, eles usam

"descrições de cargos flexíveis", que (conforme o nome sugere)

mudam freqüentemente. Descrevem os resultados pelos quais

as pessoas são responsáveis".

O exercício do trabalho intelectual é subsidiado pela vasta tecnologia de

comunicação disponível na forma de computadores, "modems", "fax", telefones,

"webcams", etc. Desta forma a rapidez com que flui a comunicação é muito

.1. BRIDGES. WIlLlAM. Criando você & cia.: aprenda a pensar como o executivo de sua própria carreira. Rio de Janeiro: Campus.
1998.
.1; BRIDGES. WIlLlAM. Um mundo sem empregos. São Paulo: Makron Books. 1995.



grande e é grande também a capacidade de armazenamento das informações

em arquivos digitais que facilitam sobremaneira seu acesso futuro.

o modo de produção industrial concentrava as pessoas fisicamente no

mesmo local e no mesmo horário, os trabalhadores não poderiam operar os

tornos, as tresadoras, os teares, as prensas, etc. em suas casas, era preciso

que estivessem presentes nas fábricas. A economia de escala, ávida pela

reduçãode custos, organizava as equipes em turnos fixos, com o qual também

não havia possibilidade de um emprego com horários flexíveis. A tecnologia

trouxe novas possibilidades: a dispersão física e temporal, os trabalhadores da

nova era podem desempenhar suas atribuições em qualquer lugar do mundo e

não há mais necessidade de organizações de turnos fixos, o que importa é que

os projetos sejam concluídos no prazo desejado.

Com o avanço tecnológico adveio a necessidade da inovação, novos

produtos e serviços são criados em uma velocidade impressionante e com a

redução destes ciclos as empresas precisam estar prontas para mudar. Esta

nova conformação da empresa requer uma fácil adaptação das pessoas às

novas funções e a estrutura de cargos antiga, com suas funções rigidamente

preestabelecidas, torna-se um entrave à flexibilidade necessária neste

processo.

A velocidade com que estão ocorrendo as mudanças requer da

empresa respostas dinâmicas, requer foco nas necessidades dos clientes. O

trabalho a ser desenvolvido é pontual, não necessariamente constante por

longos períodos. Sendo assim, os empregos deixam de ter a conformação

segura e bem definida, passam a ser frutos da demanda de mercado, os

cargos deixam de ter funções estabelecidas e passam a ter atribuições, o local

e o horário de trabalho passam a ser vínculos flexíveis.

A estrutura de cargos convencional é um empecilho à implementação da

mudança a que a organização está constantemente se propondo porque



incentiva as pessoas a executarem apenas aquilo que está definido no escopo

de seu cargo e inibe a atitude pró-ativa no sentido de realizar-se as tarefas que

urgem, causando lentidão e desgaste. Eis um exemplo ocorrido no zoológico

de San Diego citado por Bridges36
: o trabalho do zelador consistia em manter

as vias públicas livres de lixo. Quando este zelador sentia-se cansado ele

varria o lixo para debaixo dos arbustos pois desta forma o lixo deixava a ser

sua responsabilidade e passava a ser responsabilidade do jardineiro cujo cargo

tinha a função de conservar os arbustos limpos. Com esta estrutura de cargos

com funções definidas o trabalho de retirar o lixo não era realizado e sim

"empurrado" de um funcionário para outro.

Para satisfazer o cumprimento das tarefas mutantes que não estão

definidas nos cargos acaba-se contratando outras pessoas, o que também é

estimulado pelo fato de que numa estrutura hierárquica convencional quanto

maior o número de subordinados maior o status do supervisor. O fato de as

pessoas trabalharem por atribuições e não por funções pré-definidas facilita a

realização das novas tarefas sem que haja necessidade de novas

contratações. Além disso, as pessoas acabam escondendo-se atrás de seus

cargos para evitar maiores comprometimentos com os objetivos gerais da

empresa: é muito mais cômodo tomar-se uma postura isenta do que

desempenhar funções além das previamente estabelecidas, mesmo que isso

corrobore com os objetivos organizacionais.

A antiga estrutura de cargos não apresentava incertezas porque definia

exatamente as funções a serem executadas e a forma como deveriam ser

executadas. Isto facilitava às pessoas a identificação dos requisitos

necessários para o preenchimento dos cargos. Este requisitos baseavam-se no

tripé dos três "Es": educação, experiência e endosso, ou seja, formação

acadêmica, tempo de experiência e referências. Na sociedade que não mais

oferece cargos e sim trabalhos, a busca por qualificações é muito mais ampla:

os candidatos precisam mostrar que sabem solucionar os problemas da

empresa e comprovar sua capacidade para tal através de realizações, de suas

.lI, BRIDGES. WILLlAM. Um mundo sem empregos. São Paulo: Makron Books. 1995.
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habilidades interpessoais, sua dedicação, sua experiência de vida e também de

sua formação acadêmica.

Este encolhimento da estrutura de cargos, esta redefinição do conceito

de emprego e requisitos necessários estabelece um grande desafio para os

gestores que terão que administrar pessoas neste momento de transição, cheio

de incertezas. As pessoas estão despreparadas para enfrentar as angústias

desta incerteza e naturalmente lutam para manter-se na estrutura antiga que

lhes oferecia o conforto da segurança. Resta aos gestores explicitar as

oportunidades que emergem e incentivar o desenvolvimento e empenho

individuais. O modelo organizacional emergente requer que as tarefas

mutantes sejam concluídas e, para tal, é necessário que pessoas possuam as

habilidades necessárias para realizar estas tarefas. Cabe ao líder fazer a

combinação das pessoas certas para as tarefas certas, evitando a

subutilização das potencialidades individuais. Através do exercício da liderança

os indivíduos são incentivados a aperfeiçoar suas habilidades e motivados a

comprometerem-se com os objetivos organizacionais ao perceber que sua

contribuição indivloual na equipe é valorizada e reconhecida por meio de

incentivos como oportunidades de desenvolvimento, remuneração, autonomia

criativa, participação no processo decisório, etc.



111.4 Os DESAFIOS DA LIDERANÇA NO MOMENTO DA

MUDANÇA ORGANIZACIONAL

Até bem poucas décadas atrás não existia uma grande preocupação

com os desafios encontrados na mudança organizacional. Fato este justificado

pela ocorrência mínima. de transformações no cenário que exigissem

mudanças nas empresas, a economia de escala era suficiente para garantir os

retornos almejados. Por outro lado, as pessoas não criticavam a mudança e

quando isto ocorria era visto como uma atitude de insubordinação e,

rapidamente reprimido. .

À medida que se percebeu a necessidade de inovação e diferenciação e

o urgente que se tornava a implementação de mudanças na estrutura

organizacional, passou-se a dar maior relevância a críticas e a posturas inertes.

Via-se a imobilidade frente à mudança com certa benevolência, como uma

inércia causada pelo comodismo e apego das pessoas às condições

preexistentes e tentava-se vencê-Ia através de diálogos, pequenas concessões

e explicações na busca de seu convencimento. Evoluiu-se para análise da

crítica e da imobilidade como questões inerentes a todo processo decisório

onde são usadas, através de muitos recursos organizacionais, como formas de .

expressão de propostas alternativas, de oposição ou até mesmo como.

instrumentos retardadores, bloqueadores da mudança .. No momento histórico

atual, a crítica e a imobilidade são vistas de certa forma como naturais e até

mesmo benéficas pois podem inibir imposições unilaterais de idéias através de

questionamentos e podem servir como insumo criativo através da riqueza da

diversidade de opiniões. Não obstante, não se pode considerar que estas

atitudes sejam questões positivas em todas as suas ocorrências, deve-se

analisar sua aceitabilidade criteriosamente. A crítica e a trnobílldade cujas

conotações sejam de impedimento ao sucesso de uma mudança que visa o

progresso da organização devem ser superadas como qualquer outro
. .

obstáculo, por exemplo: tecnológicos, legais, culturais, etc. As pessoas são, em



última instância, os elementos produtores da organização e como tal, são

fundamentais seu engajamento e colaboração, em cuja obtenção é imperativo

o papel da liderança. Como bem colocado por Hewsorr":

~ganizaç~. ~ve ter as .~-=_s.soa~certas, com as

habilidades certas, com o treinamento necessário e a cultura

apropriadã;OU sua melhor estratégia está 'fad~'da a falhar. A

liderança eficaz significa direcionar, motivar e treinar as pessoas'---. - - _
para que sua contribuição seja máxima "

Hoje, os indivíduos são mais autônomos, precisam tomar mais

iniciativas e ser mais proativos, possuem uma maior disposição a expor suas

idéias e até mesmo a enfrentar conflitos por elas. O próprio modelo

organizacional atual proporciona maior facilidade a dissidência e elaboração de

críticas. Com um ambiente tão facilitador ao surgimento de conflitos e com a

importância crescente do indivíduo como ativo da empresa, torna-se

fundamental o exercício da liderança como elemento aglutinador no processo

de mudança. A diretriz do trabalho individual deve ser voltada para o trabalho

em equipe, para o objetivo organizacional, e isto requer coordenação. A maior

parte das resistências e oposições à mudança surgem devido as percepções

que os indivíduos possuem sobre ela. Estas percepções estão relacionadas à

incerteza do futuro, à categorizações construídas a partir de experiências

anteriores e ao désgate da mudança em si.

A não previsibilidade das variáveis futuras faz com que os indivíduos

construam cenários hipotéticos muitas vezes bastante distantes das condições

reais, tornando a imagem da mudança um fantasma temido. O ambiente já

conhecido traz o conforto da previsibilidade e por isso faz com que as pessoas

tendam aprender-se a ele por medo de assumir riscos não calculados. A----
--- -- :--- -~~ .- - -.

proposta da mudança traz consigo possibilidades de. melhores resultados e

J7 HEWSON. ROGER. New dimensions in strategic leadership, Chicago: Strategic Leadership Forum. 1997.

\
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satisfação pessoal, entretanto, exige a passagem pelo pro~esso de transiçã,?

entre o velho e o novo cenário que se busca. Este processo é provido de

incertezas, conflitos, muitas vezes revelador de problemas antigos não---...- ..~. -~- ---- ~-

solucionados, evidencia o despreparo dos indivíduos, a desatualização de suas

habilidades e competências, expõe os funcionários mais antigos às

capacidades mais atualizadas dos __JJQVos. .tuncíonáríos I e também de----------- ~ . -- ------- .
funcionários externos que freqüentemente são contratados para auxiliar este

processo, além de trazer a incerteza ao indivíduo da continuidade da realização

de suas tarefas já que o avanço tecnológico vem permitindo a automatização

de muitas delas. A mudança, portanto, altera o sistema de ganhos e perdas em

vigor, não só do ponto de vista financeiro mas também as relações de poder e

as oportunidades. Isto altera o plano individual de cada um e,

consequentemente, faz com que as pessoas adotem uma postura defensiva,

de aversão ao risco desconhecido. J>ort~l'l!o, B: f~rma~3~o o indivíduo percebe

.a mudança é um fator que pode__implicar_em __comportamentorís inércia. ou

.cposlção, e consequentemente ameaça a sua implementação.
-- {

Estruturas de categorização elaboradas através de experiências

anteriores podem significar um fator de relutância já que alguns indivíduos

eventualmente podem ter sido negativamente afetados, passando a ter receio

de que estes eventos voltem a se repetir e, numa tentativa de proteger-se,

oferecem obstáculos à mudança.

o processo de mudança organizacional desafia a empresa a minimizar

estas resistências. Motta'" recomenda que a resistência seja uma preocupação'--_.
,constante em todas as etapas da mudança, do início ao fim, sem que haja o

falso pensamento de que ela possa desaparecer com o tempo. Ainda segundo

Motta39
, muitos trabalhos realizados com o intuito de resolver a questão das

resistências vêm sendo feito no sentido de criar um ganho coletivo através de

alianças, parcerias, convergência e interdependência. No cenário atual, em que
i

a exigência de mudanças aumenta com grande rapidez, em que os

"MonA, PAULO ROBERTO, Transformação Organizacional: a Teoria e a Prática de Inovar. Rio de Janeiro: Qualuymark EcI..
1997,
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conhecimentos e habilidades pessoais são cada vez mais requeridos, faz-se

premente a criação de condições para que o potencial criativo dos indivíduos

seja .aproveitado : seus esforços convirjam na direção dos .objetivos da

organ~zaçã9~,_ Neste sentido, o exercício da liderança possibilita o

direcionamento, destes esforços para que ,eles realmente promovam as

inovações necessárias, esclarecendo os objetivos da mudança organizacional,

incentivando os indlviduos a sonhar com seu resultado futuro e minimizando o

medo do caminh~ a ser percorrido até lá através de seu exemplo, de motivação

e comprometimento, proporcionando aceitação e engajamento necessários

para a implantação da mudança .

." idem 28
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111.5 Os CONCEITOS DE LIDERANÇA E AS

TEORIAS SOBRE EFiCÁCIA

o estudo da liderança tem sido o tema central de inúmeras pesquisas

ao longo de anos e nem por isso deixou de ser um tema um tanto quanto

controverso. São muitas as definições criadas, conceitos que _se mostram

sólidos num dado instante e no instante seguinte não mais refletem a realidade.

Não há publicação disponível capaz de abordar, em uma mesma teoria, todos

os elementos associados aos processos e mecanismos subjacentes aos

fenômenos de liderança.

Yukl"" compila algumas definições de liderança de outros autores em

seu trabalho, dentre elas:

" Liderança é influência pessoal, exercida em uma situação e

dirigida através do processo de comunicação, no sentido do

atingimento de um objetivo específico ou objetivos."

(Tannenbaum, Weschler & Massarik, 1961, p. 24)

" Liderança é um tipo especial de relacionamento de poder

caracterizado pela percepção dos membros do grupo no sentido

de que outro membro do grupo tem o direito de prescrever

padrões de comportamento na posição daquele que dirige, no que

diz respeito à sua atividade na qualidade de membro do grupo."

Janda, 1960, p.35)

" Liderança é uma interação entre pessoas na qual uma apresenta

informação de um tipo e de tal maneira que os outros se tornam

convencidos de que seus resultados ... serão melhorados caso se

-u YUKL G_A __(1989). Leadership in Organizations. USA. Prentice Hall International. INC.
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comporte da maneira sugerida ou desejada." ( Jacobs, 1970,

p.232)

Esta gama de definições elaboradas por tantos autores resulta em uma

proposta sobre liderança formada por diversos pontos de vista, muitas vezes

complementares. Estas teorias são várias interpretações de um todo ainda não

completamente decifrado, para que não se cometa o engano de tomar por

válida uma suposição que não necessariamente é reflexo de uma realidade

atual. As definições de liderança devem ser interpretadas em função do

contexto histórico em que têm sido produzidas e do estado das artes da

disciplina científica que está na origem de sua concepção. A falta deste tipo de

contextualização torna difícil a sua compreensão e impossibilita comparações.

Bass" conceitua liderança como:

" ... interação entre dois ou mais membros de um grupo que

freqüentemente envolve uma estruturação ou uma

reestruturação de situações, percepções e expectativas destes

membros. Líderes são agentes de mudança - pessoas cujos

atos afetam outras pessoas mais do que os atos de outras

pessoas os afetam."

Malvezzi (2002)42 define:

" Liderança consiste num processo de criação de competências

organizacionais (sociais) tendo em vista a realização dos objetivos do

grupo. Sua matéria prima está na integração da interação e percepção

sociais, aprendizagem e ação sobre as próprias potencialidades e as

potencialidades da situação, pela força do poder normativo".

>1 BASS, BERNARD M, Bass & Stodgill's handbook of leadership: theory, research. anti manugerial applic.uions. No"" York: The
Free Press. 1981,
>1 MALVEZZI. SIGMAR, Anotação de aula MPNFGV. 2002



Os estudos sobre liderança foram evoluindo de complexidade, partiram

de teorias bastante simples e atualmente envolvem um vasto número de

variáveis que tornam qualquer teoria definitiva sobre o assunto bastante difícil

de ser formulada. Dentre estas teorias podemos citar:

TEORIA DOS TRAÇOS

Foi formulada antes do final da 2ª Guerra Mundial com a hipótese de

que existem traços de personalidade que são determinantes da eficácia da

liderança. Este trabalho pesquisou os traços dominantes nos líderes naturais e

as diferenças entre líderes eficazes e não eficazes. Trata-se de uma teoria

voltada para as características pessoais do líder que visa responder a questão:

o que os líderes eficazes têm? Esta teoria parte do princípio de que líderes

possuem características pessoais específicas que permitem o bom

desempenho de seu papel e que os diferencia dos seus liderados. Estes traços

não seriam passíveis de serem adquiridos através de treinamento, seriam

características que o líder já possuía ao nascer, ou seja, a liderança é uma

habilidade inata.

Os principais traços abordados são: (1) físicos, como: altura, peso,

aparência e idade; (2) intelectuais, como: inteligência, fluência verbal,

conhecimento e escolaridade; (3) temperamentais, como: moderação,

autoconfiança, equilíbrio emocional e percepção interpessoal. Dentro destas

características, algumas são eleitas como atributos de liderança e isso

significa, segundo esta teoria, que se uma pessoa as possui então ela será um

líder natural, independente da situação em que esteja imersa.

""~Q,:t,;
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Um trabalho de Stogdill43 de 1974 correlacionava atributos individuais do

líder com seu sucesso. Neste trabalho foram compilados os 163 principais

traços ressaltados em pesquisas realizadas por outros estudiosos entre 1949 e

1970. Dentre estes 163 traços pode-se destacar como exemplo: adaptabilidade

a diferentes situações, assertividade, persistência, autoconfiança, inteligência,

criatividade e muitos outros. Algumas questões podem ser elocubradas

colocando em dúvida a validade desta teoria. Por exemplo: mais de cem traços

de personalidade foram levantados sem, entretanto, haver sido encontrado

qualquer conjunto de traços que pudesse responder a questão a que a teoria

se propunha de forma consistente. Criaram-se muitos estereótipos de eficácia

que rapidamente poderiam ser invalidados por exemplos reais de líderes bem

sucedidos que não correspondiam aos mesmos. Além disso, alguns líderes

com traços absolutamente diferentes possuiam ótimos desempenhos em

situações análogas, o que tornava a eleição dos traços mais importantes para

eficácia incongruente. As descrições físicas do líder eficaz também não são

adequadas já que são características situacionais, por exemplo, um general

precisa ser alto e forte para impor respeito a seus subordinados, entretanto, o

mesmo não ocorre com um executivo de uma empresa privada.

A teoria dos traços perdura até hoje e conta com adeptos tanto no meio

acadêmico como no meio profissional. Muitos estudos foram feitos desde sua

origem e muitas lapidações foram feitas na metodologia de detecção dos

traços. Apesar disso, não existe nenhuma abordagem conclusiva que associe

definitivamente os traços pessoais à eficácia da liderança. Existem muitas

variáveis, além dos traços pessoais, que influenciam na eficácia da liderança

como por exemplo, o comportamento do líder. O estudo da liderança evoluiu

em busca de uma equação que explicasse melhor essas variáveis

determinantes da eficácia e passou a analisar justamente estas características

comportamentais.

" BASS. BERNARD M.. STOGDILL. RALPH M . Handbook of leadership: theory. research. anti rnanagerial applicarions. Neli"
York: The Free Press. 1981.



ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

A abordagem comportamental, ou também a teoria dos estilos de

liderança, buscou, a partir de 1950, conjuntos de comportamentos que fossem

responsáveis pela habilidade de liderar. Pretendia-se definir quais eram os

comportamentos adotados pelos líderes eficazes, ou seja responder à questão:

o que os líderes eficazes fazem? Os trabalhos mais destacados foram

realizados por equipes americanas uma da Ohio State University e outra da

University of Michigan em Ann Arbor.

A abordagem da teoria dos estilos aceita o fato de que os

comportamentos responsáveis por uma liderança eficaz podem ser aprendidos.

Desta forma, ao contrário da teoria dos traços que partia do suposto de que

líderes já nascem líderes, a teoria dos estilos de liderança supõe que as

pessoas podem ser transformadas em líderes eficientes através do treinamento

comportamental.

Os estudiosos da Ohio State University categorizaram os estilos de

Ilderança basicamente em gerenciamento voltado para aspectos técnicos, ou

seja, estilos autocratas, e gerenciamento voltado para pessoas, ou seja, estilos

democratas. Os líderes incluídos no grupo dos autocratas estão mais

focalizados na realização das tarefas e por isso modelam seu comportamento

com ações voltadas para o planejamento, procedimentos e padrões de

produtividade. O líderes incluídos no grupo dos democratas estão mais

focalizados nas necessidades do grupo que gerenciam e, desta forma,

conduzem seu comportamento voltados para o apoio a seus subordinados em

relação a suas necessidades pessoais, comunicação aberta e envolvimento. As

pesquisas realizadas para obtenção dos dados que subsidiaram esta

conclusão foram feitas através da aplicação de questionários aos subordinados

sobre o comportamento de seus supervisores. Estes questionários muitas

vezes apresentavam questões subjetivas, passíveis de diferentes

interpretações. Consequentemente, as respostas obtidas eram tendenciosas e



não refletiam fielmente a realidade, tornando a validade destes estudos

questionáveis.

Além destes estilos categorizados pelos estudiosos da Ohio State

University, um terceiro estilo foi levantado pelos pesquisadores da University of

Michigan em Ann Arbor, o comportamento orientado à liderança participativa. A

liderança participativa caracteriza-se por um tipo de supervisão geral da

equipe, e não individual, através de reuniões e outras ações que favoreçam a

participação dos subordinados no processo de decisão. Este estilo de liderança

favorece a delegação de tarefas e descentralização mas requer dedicação em

sua implementação pois envolve alterações no modo de cognição das pessoas.

As pesquisas desta equipe também forma realizadas com metodologia limitada

e apresentaram lacunas conceituais que dificultaram a construção de um

resultado empírico satisfatório.

As pesquisas da relação entre o desempenho e os estilos de liderança, a

partir de então, começaram a seguir um novo rumo pois nem a teoria dos

traços e nem a teoria comportamental conseguiram descrever

consistentemente esta relação. Uma das maiores limitações da abordagem

comportamental foi a não consideração das variáveis situacionais envolvidas

no exercício da liderança e daí, surgiram estudos que buscaram estabelecer

uma associação dos comportamentos dos líderes eficazes e das situações em

que este líder estava envolvido.
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ABORDAGEM SITUACIONAL

Formuladas a partir de 1964 com a finalidade de definir a importância

das características situacionais para a eficácia nos processos de liderança. A

abordagem situacional busca a resposta para a questão: quais são as

circunstâncias favoráveis para o surgimento do líder? Dentro destas

abordagens situacionais podem-se destacar:

MODELO CONTINGENCIAL DE FIEDLER (1964, 1967)

Fielder descreve o efeito moderador da situação entre a personalidade

do líder e a eficácia do grupo, ou seja, a eficácia da liderança é uma função das

demandas impostas pela situação. Os estudos basearam-se em descrições

feitas pelo subordinado com o qual o líder julgava possuir o pior relacionamento

(LPC - "Last Prefered co-Worker") e eram classificados, segundo o julgamento

deste subordinado, em: orientados para o trabalho ou orientados para o

relacionamento. Líderes orientados para o trabalho possuíam maior

probabilidade de serem eficazes em situações extremas, ou seja, totalmente

favoráveis ou totalmente não favoráveis. Já os líderes orientados para o

relacionamento se desempenhavam melhor quando envolvidos em situações

não extremas. Considera-se que uma situação é favorável, segundo este

modelo, quando a equipe de subordinados tem o líder em alta estima, quando

as tarefas a serem realizadas são claras e facilmente realizáveis e quando o

líder está de posse de poder legítimo. A proposta de Fiedler consiste em

combinar o estilo de liderança com a situação em que este estilo melhor se

desempenha, ou seja, os líderes não são capazes de se adaptar às situações e

por isso é preciso alocá-los segundo a combinação correta entre estilo e

situação ou modificar a situação para que esta se adapte ao estilo.



Apesar desta teoria possuir alguma base empírica muitas críticas lhe

foram feitas devido ao fato de que revisões posteriores de seus resultados

I~varam a conclusões incongruentes. Outra crítica muito freqüente consiste no

questionamento da escolha do subordinado com pior relacionamento com o

líder como fonte de informação a respeito de seu comportamento, argumenta-

se que esta pode não ser a fonte mais fiel. Além disso, este modelo parte do

princípio que um indivíduo orientado para o trabalho não se preocupa com os

relacionamentos interpessoais e vice-versa, entretanto, esta é uma postura

demasiadamente maniqueísta e questionável. De qualquer forma, sua

contribuição para o entendimento do desempenho da liderança foi grande já

que propôs um enfoque original que incentivou muitas outras discussões sobre

o assunto.

TEORIADOS MEIOS E FINS DE HOUSE (1974)

O argumento desta teoria ("Path-Goal") é que a eficácia da liderança

resulta da capacidade do líder em influenciar positivamente a satisfação e

motivação dos subordinados através do grau de preconização dos objetivos a

serem alcançados e clareza dos caminhos a serem seguidos. Segundo esta

teoria a eficácia da liderança é uma função do comportamento do líder, da

situação, do tipo de tarefa a ser realizada e das características do subordinado.

Foram definidos, como resultado das pesquisas realizadas, quatro

comportamentos de liderança: de apoio, diretiva, participativa e orientada à

realização. A liderança de apoio visa o bem estar dos subordinados, a diretiva

fornece subsídio para que o subordinado realize suas tarefas, a participativa

preocupa-se com a consideração das opiniões dos subordinados e a orientada

à realização demonstra confiança na conquista de objetivos difíceis por seus

subordinados. Também esta teoria apresentou deficiência em suas bases

empíricas. House e Mitchell, em 1974, reconheceram que sua validade só era

comprovada sob certas circunstâncias. As· necessidades do subordinado



poderiam ser supridas, em certas ocasiões, por fontes que não a lideranca

favorecendo seu desempenho, como por exemplo: regulamentos, canais de

informações, esquemas de contingência, etc. Portanto, a influência da

liderança na motivação dos subordinados através do esclarecimento dos

objetivos e caminhos não era 100% determinante de seu desempenho pois

estes esclarecimetos poderiam, eventualmente, ser supridos de outra forma.

Contudo, sua contribuição consistiu no encorajamento de novos estudos sobre

eficácia da liderança e na confirmação de quão difícil se demonstra a

conclusão de uma pesquisa sobre este assunto tão complexo.

MODELO NORMATIVO DE VROOM E YETTON (1973)

Vromm e Yetton abordam o problema da participação dos subordinados

na qualidade das decisões tomadas e de seu empenho na execução das

mesmas. Segundo esta teoria, a eficácia da liderança é urna função do estilo

de tomada de decisão do IíderEste modelo classifica o grau de participação na

tomada de decisão em: autocrático, autocrático impuro, consulta individual,

consulta grupal e grupo. No grau de participação autocrático, o processo de

decisão é desempenhado apenas pelo líder, enquanto que no autocrático

impuro, o líder faz uma consulta prévia dos subordinados para obtenção de

informações que possam ser relevantes na sua tomada de decisão. No grau

consulta individual o líder consulta individualmente a opinião de seus

subordinados para em seguida tomar suas decisões levando, ou não, em conta

as sugestões recebidas, ao passo que no grau de consulta grupal as sugestões

dadas pelo grupo são acatadas.· Finalmente, no grau de tomada de decisão de

grupo, o líder adotará totalmente a decisão escolhida pelo grupo. Como

complemento ao grau de participação no processo decisório, Vroom e Yetton

propõe outras variáveis relevantes para a liderança eficaz, sendo elas: nível de

informação conhecida por líder e subordinados, aceitabilidade de decisões



pelos subordinados, alinhamento de interesses de líderes e subordinados,

qualidade da decisão e estruturação do problema.

Este enfoque busca uma elevada exatidão para correlacionar as

variáveis envolvidas na eficácia do exercício da liderança. Ressalta a

importância da participação dos subordinados no processo decisório como

forma de aumentar a aceitabilidade das decisões, a satisfação e

comprometimento dos subordinados, mas também, ressalta a necessidade de

estruturação, de informações e de qualidade na tomada de decisões. Fica

evidenciado portanto, a complexidade das variáveis envolvidas na adequação

do comportamento do líder à situação sem, contudo, concluir-se que o nível de

participação no processo decisório é o único fator determinante do sucesso.

Muitos subordinados possuem uma forte necessidade de participar da tomada

de decisões, sendo que sua exclusão deste processo pode implicar em queda

de desempenho, contraditoriamente às proposições do modelo de que existem

situações que exigem estilos autocráticos de liderança, independentemente do

das necessidades dos subordinados. Outra contradição consiste na premissa

assumida pelo modelo de que estilos participativos são mais propensos a

serem bem sucedidos, porém, muitas situações de conflito requerem o

comportamento de liderança autocrático para serem solucionadas.

TRANSACIONAIS

Os líderes transacionais usam o poder do sistema recompensa /

punição, ou seja, bons desempenhos são reconhecidos e recompensados

positivamente e maus desempenhos são punidos. Esta relação de troca entre

líderes e subordinados existe sob a forma de contratos implícitos, ou seja,

através de expectativas não articuladas ou explicitadas em contratos formais

mas presumidamente possuídas pelas partes no que diz respeito ao

relacionamento. As recompensas ou punições não são, necessariamente,
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financeiras, na maior parte das vezes consistem em elementos intangíveis

como designação de tarefas mais estratégicas ou exclusão em algum projeto

vital, por exemplo.

TRANSFORMACIONAIS

Este tipo de liderança baseia-se no poder pessoal e de referência.

Subordinados que dividem os mesmos valores que o líder o tomam como

referência e tornam-se seguidores sem, entretanto, tornar-se dependentes.

Este tipo de líder considera seu trabalho uma fonte de mudança e normalmente

são destemidos e confiantes das competências de sua equipe. Para conquistar

a confiança de seus subordinados providenciam insumos para seu

autodesenvolvimento , delegam poder e proporcionam um ambiente confortável

para o surgimento de iniciativas.

A liderança transacional e a liderança transformacional utilizam o poder

como forma de manipulação do comportamento e cognição de seus

subordinados requerendo um estudo mais aprofundado destes assuntos para

melhor compreensão de seus mecanismos. Desde logo, alguma ressalva pode

ser feita quanto a validade contínua destas duas teorias. Não se pode, por

exemplo, dizer que a 'Iiderança transformacional é a mais adequada em

qualquer situação. Momentos em que a busca de novas estratégias

competitivas seja premente requererem liderança com maior visão,

autoconfiança e poder de influência, mas momentos que necessitem ações

mais racionais e meticulosas podem ser inadequados para a liderança

transformacional devido ao seu comportamento emocional característico.



Em todos os estudos sobre liderança resumidos neste trabalho nota-se

que a busca pela definição de parâmetros que expliquem o processo da

liderança eficaz é um denominador comum. Estes parâmetros vão desde

características do líder como personalidade, conhecimentos, experiência e

competências, até características de seus subordinados, passando por

estudos de comportamento humano e poder, até a análise de variáveis

extrínsecas envolvidas no ambiente e na situação como a cultura

organizacional, os tipos de tarefas e outras. Apesar da diversidade e riqueza

destes estudos, não se apresenta uma visão completa e integrada sobre

liderança e, tampouco, é possível traçar um tratado conclusivo sobre os

aspectos necessários para sua eficácia. Entretanto, não se pode questionar a

vatidade destas teorias como insumo indispensável para a compreensão do

processo de liderança e como incentivo a estudos mais aprofundados.

A realidade econômica atual exige um novo modelo organizacional

baseado na flexibilidade, cuja obtenção e coordenação dependem do exercício

eficaz da liderança. Este exercício implica em instrumentos que podem facilitá-

lo ou dificultá-lo. Os instrumentos da autoridade hierárquica ou os instrumentos

autoritários são dificultadores, os instrumentos de delegação do poder decisório

ou os instrumentos de abertura da comunicação são facilitadores, apenas

citando alguns exemplos. Isto sugere que o estudo da liderança através dos

estilos de comportamento possa trazer uma luz à compreensão destes

instrumentos.
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111.6 ESTILOS DE LIDERANÇA

Percebe-se a importância da influência do exercício da liderança no

desempenho das equipes no atual momento histórico, em que as dificuldades

técnicas tornam-se pouco expressivas frente ao desenvolvimento tecnológico

crescente, sendo as dificuldades da gestão do comportamento humano as mais

complicadas. Por este motivo o tema liderança vem sendo objeto de um

número cada vez maior de estudos que visam entender como ela pode ser

mais eficaz. A comunicação possui um papel fundamental no novo modelo

organizacional que se delineia no mundo atual. Sendo assim, o exercício da

liderança objetiva, além de outros aspectos, a eficácia da comunicação. Muitos

dos estudos sobre liderança buscam definir, classificar as características

comportamentais dos líderes em categorias chamadas estilos. Foi escolhido,

no presente estudo, o uso dos estilos de liderança propostos por Allan Katcher

e Stuart Atkins'" para a avaliação de sua influência nos processos

comunicativos organizacionais, por se tratar de uma abordagem que permite o

trabalho da comunicação de quatro maneiras diferentes. Desta forma, recoloca-

se em análise a questão que vem estimulando a formulação de teorias sobre a

existência de um estilo que seja mais ou menos eficaz que os demais.

111. 6. 1 CONCEITO E TEORIAS

o conceito de estilo é proposto, por muitos estudiosos de peso como

Carl Gustav Jung45 e Erich Froorn'", como um conjunto de comportamentos

especiais, determinados pelas características individuais de personalidade e

pelo contorno cultural em que se desenvolve o indivíduo. Estilo,

" KATCHER. AlIan. A importância de ser você mesmo: o enfoque UFO" para uma orgunízação produtiva. São Pau"): Alias. 1985.
JS JUNG. CARL GUSTAV. Tipos psicológicos. Rio de Janeiro: Zahar. 19~7. .
J(. FROMM. ERICH. A análise do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.



etimologicamente falando, origina-se do ponteiro usado para escrita em tábuas

enceradas pelos antigos, sendo este ponteiro de uso exclusivamente individual

para garantir que não houvesse confusão de autores. Segundo Bergamini47:

"O estilo caracteriza o tipo de decisão que cada um toma, suas

formas particulares de enfrentar os problemas do dia a dia ou

aqueles enfoques dos quais se serve para manutenção de um

relacionamento interpessoal. .."

Portanto, estilo pode ser compreendido como um conjunto de

características comportamentais que são predominantemente adotadas por um

indivíduo. Este conjunto de características é exclusivo, o que torna o

comportamento de cada pessoa único.

A preocupação com o entendimento do comportamento humano

remonta da época dos clássicos filósofos da humanidade como Hipócrates,

Platão e de pensadores como Tomás de Aquino e Maquiavel. Muitas de suas

contribuições foram incorporadas ao repertório conceitual da psicologia. A

intensificação dos estudos sobre o comportamento humano foi uma

conseqüência das necessidades da medicina pois existiam situações em que a

prática tradicional não contribuía para a cura dos pacientes. Um dos primeiros

médicos a empenhar-se no estudo do comportamento humano foi Sigmund

Freud através da observação clínica de seus pacientes, seguido por Carl

Gustav Jung e Erich Fromm.

As teorias desenvolvidas por Jung, Fromm e outros estudiosos, com o

intuito de categorizar o comportamento humano descrevem características da

personalidade do indivíduo que implicam em diferentes formas de expressão

de suas potencialidades e de adaptação ao mundo. O estudo dos estilos de

comportamento facilita o entendimento do comportamento que define o

desempenho profissional do indivíduo pois sua atuação consiste em uma forma

"BERGAMINI. WHITAKER C. Correlação entre estilos cornportamentais e variáveis organizacionais, São Paulo: Universidade ele
São Paulo, 1979



de adaptação ao mundo já que supre suas necessidades de subsistência e

extravasa seu potencial criativo. A atuação profissional do indivíduo apresenta

melhor resultado quando é desenvolvida segundo suas habilidades pois auxilia

sua adaptação e auto-realização.

Segundo Jung48:

"Tipo é o exemplo ou modelo que reflete, de modo

característico, o caráter de urna espécie"

Pode-se compreender tipo como uma disposição geral que se observa

nos indivíduos e que representa uma preferência natural no seu modo de se

relacionarem com o mundo. Desta forma, pode-se entender que estilo é uma

disposição do indivíduo a agir ou reagir em uma determinada direção. Jung

propôs uma tipologia de comportamentos fundamentada em dois tipos ou

estilos básicos: introversão e extroversão. Os indivíduos que possuem uma

disposição ou estilo de comportamento do tipo introvertido apresentam um

comportamento tímido e fechado enquanto que os indivíduos que possuem

uma disposição ou estilo de comportamento extrovertido são abertos e

comunicativos. Os tipos de disposição extrovertido e introvertido são inatos e o

desenvolvimento dos mesmos pouco pode ser influenciado pelo ambiente.

Sendo assim, o comportamento do indivíduo segundo sua disposição natural o

leva para uma zona de conforto que concorre para seu desenvolvimento

individual e estabilidade emocional. Cada indivíduo busca se ajustar ao mundo

exterior e às pessoas com quem se relaciona através dos métodos inerentes

ao seu tipo básico. O introvertido busca a supremacia do sujeito e o

extrovertido a do objeto. Segundo Jung49
, uma inversão nestes métodos pode

prejudicar o seu bem estar e até mesmo causar abatimentos físicos e

psicológicos, prejudicando seu desempenho.

"JUNG. CARL GUSTAV. Tipos psicológicos. Rio de Janeiro: Zahar, 19X7.
'9 idem 46.
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Contrastantemente às proposições de Jung sobre a natureza inata do

tipo psicológico do indivíduo, Fromm considera que sua determinação é

produto da interação entre pais e filhos e que esta interação sofre influências

do ambiente através dos processos de assimilação e socialização, sem

contudo, descartar completamente a importância dos fatores biológicos, O

processo de assimilação refere-se à aquisição de aspectos do mundo exterior,

O processo de socialização refere-se à relação do homem com as demais

pessoas e consigo mesmo. Fromm identificou cinco tipos psicológicos

relacionados ao processo de assimilação através de pesquisas também feitas a

partir de observações clínicas: orientação receptiva, exploradora, acumuladora,

mercantil e produtiva. O indivíduo cuja orientação é receptiva caracteriza-se

pela crença de que suas necessidades são supridas somente pelo ambiente

exterior, predispondo-se mais a receber que doar e sentindo-se completamente

dependente do apoio alheio. A orientação exploradora assemelha-se à

orientação receptiva quanto à necessidade de fontes externas de suprimentos

para suas necessidades diferindo quanto a forma de obtenção dos mesmos: o

indivíduo não espera para receber, ele toma por força ou astúcia. O tipo

acumulador não acredita que possa conseguir qualquer coisa notável do

mundo exterior, pelo contrário, sente-se ameaçado e fecha-se em torno de si

mesmo impedindo que seus pertences materiais ou afetivos evadam. O tipo

mercantil se considera e é considerado uma mercadoria e sua principal

preocupação é ser comercializável. Supõe que seu valor reside na obtenção de

sucesso no mercado competitivo e não nas suas qualidades humanas. A

orientação produtiva tem como característica dominante o trabalho criador, não

somente no sentido de reprodução da espécie como de produção material e de

relacionamentos que também sejam produtivos'".

As observações clínicas de Fromm não se preocuparam,

necessariamente, com o aspecto das diferentes situações profissionais a que

estavam expostos seus pacientes em seu cotidiano. Inspirados pela teoria de

Fromm, Atkins e Katcher desenvolveram uma metodologia denominada

sistema L1FO® (Life Orientation) que leva em consideração a forma com que

estas orientações propostas por Fromm se apresentariam em situações reais

,<> FROMM, ERICH, A análise do homem, Rio de Janeiro: Zahar, 1983,



no ambiente de trabalho. Esta técnica será apresentada com mais detalhes na

seção seguinte. Além disso, os estilos foram estudados por autores de

conhecido renome, fazendo com que breve revisão de suas teorias enriqueça a

compreensão deste tema.



111.6. 2 o MODELO TEÓRICO DE ATKINS E KATCHER

Allan Katcher e Stuart Atkins, fundamentados no trabalho de Erich

Fromm, desenvolveram na década de 60 uma abordagem para compreender e

diagnosticar os tipos psicológicos . Posteriormente, esta abordagem resultou

em um instrumento de diagnóstico de estilos psicológicos existentes entre

executivos nas organizações denominado sistema LlFO® (life Orientation) que

vem sendo largamente utilizado pelas organizações desde 1968.

o sistema LlFO® fundamenta os. comportamentos segundo quatro

categorias chamadas estilos que são espelhadas nas quatro orientações

propostas por Fromm. Os estilos propostos e suas correspondentes

orientações frommianas são:

Estilo Orientação

Dá e Apoia

Toma e Controla

Mantém e Conserva

Adapta e Negocia

Receptiva

Exploradora

Acumuladora

Mercantil

Os autores Atkins e Katcher propõem que cada indivíduo apresenta

comportamentos típicos de cada um dos estilos acima. O que particulariza

cada pessoa é a intensidade com que cada estilo se apresenta em sua

composição. O instrumento de diagnóstico LlFO® tem como objetivo

caracterizar as principais tendências e particularidades comportamentais do

indivíduo. O sistema utiliza a aplicação de um questionário cujas respostas

contabilizam pontos para cada um dos estilos. Segundo a pontuação atingida

identifica-se os estilos principais e secundários da personalidade do indivíduo.

Assim, a pontuação mais elevada indica o primeiro estilo ou estilo principal e na

seqüência decrescente de pontuação apresentam-se o segundo estilo ou estilo

de fundo, o terceiro estilo e, finalmente, com a menor pontuação, o quarto estilo
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ou força negligenciada. O estilo principal é aquele que freqüentemente pode

ser observado no comportamento habitual do indivíduo. O estilo de fundo não é

tão freqüentemente observado, entretanto, ainda é muito presente no

comportamento habitual da pessoa. O terceiro estilo está presente em escala

bastante menor de evidência e o quarto estilo corresponde aos

comportamentos menos confortáveis para a pessoa, ou seja, aqueles que ela

gostaria de evitar, por isso, é também chamado do força negligenciada. As

descrições de cada um destes estilos foram compiladas abaixo:

ESTILO DÁ E ApOIA

Esta forma de interagir está baseada no estilo de orientação receptiva de

Erich Frornrn'". As características fundamentais para compreensão do

.comportamentc das pessoas que se enquadram neste estilo são: as

necessidades de conquistar o respeito das pessoas por quem têm maior

apreço; de serem aceitos pelo seu -grupo de referência e de serem

reconhecidos como pessoas boas cuja contribuição para o bem da sociedade é

de inestimável valor.

o exercício da liderança segundo este estilo preocupa-se com o

fornecimento de todo subsídio necessário àqueles subordinados que fazem por

merecê-lo. Trata-se de uma liderança voltada para o incentivo e

comprometimento com o desenvolvimento das pessoas. Além disso norteia-se

por ideais e valores, prezando a dignidade e o respeito de opiniões e estes

aspectos são positivos no processo comunicativo pois permitem sua abertura.

No exercício deste estilo, de liderança existe uma expectativa de elevado

padrão de desempenho combinado com um grande senso de integridade e

comprometimento com os objetivos da organização, podendo resultar em

perfeccionismo exagerado. Neste estilo de liderança _pode-se destacar o
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desenvolvimento da confiança e a disponibilização de oportunidades para as

pessoas. Entretanto, quando a prática de concessões ocorre em excesso, a

sensação de exploração e invasão pode surgir gerando mágoas que podem ser

expressas até mesmo por um rompante de raiva ou sabotagem velada de

relacionamentos entre subordinados e líderes. O estabelecimento de altos

padrões de exigência, quando usado além dos limites, gera frustração e

decepção, trazendo desânimo a todos. Segundo Bergamini52, sua filosofia de

vida do estilo dá e apoia pode ser resumida na frase:

"Se eu sou consciencioso e provo o meu valor, não tenho que

ficar alardeando o fato para ser reconhecido."

ESTILO TOMA E CONTROLA

Esta forma de interagir identifica-se com a orientação exploradora de

Erich Fromm53
. Os fundamentos deste estilo consistem no uso de todas as

oportunidades disponibilizadas pelo ambiente para realizar suas metas

pessoais e na convicção de que esta realização depende única e

exclusivamente de seus esforços. Esta postura camufla o desejo de ser

reconhecido competente, forte, capaz de dominar o destino e de tornar

realidade o impossível.

O exercício da liderança através da ênfase dos comportamentos do

estilo toma e controla possui bom desempenho em situações de pressão pois

possibilita o manejo de muitas variáveis e tarefas ao mesmo tempo,

caracterizando um tipo de gestão mais diretiva e permitindo, desta forma, que a

comunicação das metas organizacionais seja clara e objetiva. Outras

" BERGAMINI. CEcfLIA WHITAKER. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas. 1997
;2 BERGAMINI. WHITAKER C. Correlação entre estilos comportamentais e variáveis organizacionais. São Paulo: Universidade de
São Paulo. 1979
;.1 BERGAMINI. CECÍLIA WHITAKER. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas. 1997
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características do exercício da liderança sob este estilo são a agilidade no

processo de tomada de decisão, a independência, inovação, e rapidez na

detecção e aproveitamento de oportunidades. Pessoas que se comportam

segundo o estilo toma e controla assumem responsabilidades rapidamente,

transformando suas idéias em ações voltadas para suas metas. São

impulsionados pelo desafio e possuem grande habilidade para persuadir as

pessoas a aderirem aos seus projetos. Este estilo de liderança caracteriza-se

pelo estimulo ao desenvolvimento das tarefas e não pela indicação exata do

que precisa ser feito pois supõe que os subordinados são motivados pelo

desafio. Existe no exercício deste estilo de liderança grande autoconfiança e

convicção fazendo com que os Objetivos sejam defendidos com veemência. Se

usada em excesso, a convicção pode tornar-se coercitiva, prejudicando o

exercício da ponderação e o benefício da riqueza contida na diversidade de

opiniões. Desta forma, a comunicação pode vir a ser prejudicada devido ao

esforço excessivo para garantir a convergência das decisões, pela

desconsideração das opiniões da equipe e pela falta de disponibilização de

informações. A característica centralizadora deste estilo de liderança pode soar

como falta de confiança na capacidade dos subordinados e a urgência incutida

às metas pode implicar em, pouco espaço para contatos mais completos e

avaliação de soluções mais adequadas para os problemas, outorgando à

comunicação um caráter pouco participativo, fechado. A filosofia de vida deste

estilo foi resumida por Berqarnmí'":

"Se quer que as coisas aconteçam, não espere, faça-as

acontecer."

'" BERGAMINI. WHITAKER C. Correlação entre estilos comportamentais e variáveis organrzacicnais. SãoPaulo: Universidade de
São Paulo. 1979



MANTÉM E CONSERVA

A orientação acumuladora de Fromm55 é referência da forma de interagir

do estilo mantém e conserva. Este estilo enfatiza abordagens racionais

baseadas em dados concretos e análises lógicas e cautelosas dos fatos. Existe

uma avaliação absoluta de todas as conseqüências passíveis antes de

qualquer tomada de decisão ou iniciativa de ação.

o exercício da liderança cuja diretriz comportamental enfatiza este estilo

tende a preservar todas as suas conquistas e realizações para que possam ser

usadas na construção do futuro. O trabalho é claramente organizado através

de relatórios, tabelas, gráficos, etc. Desta maneira a comunicação dos

objetivos, responsabilidades e cronogramas das equipes são sempre muito

bem definidos. As pessoas que agem segundo este estilo são extremamente

sistemáticas, obedecem rigorosamente a regras e exigem o mesmo

comportamento de sua equipe. Desta forma, a comunicação pode ser

prejudicada pelo excesso de regulamentação e burocracia, retardando o

processo de tomada de decisão e inibindo a exposição de idéias inovadoras.

Este estilo de liderança caracteriza-se pela racionalidade exacerbada podendo

distanciar os contatos e sugerir frieza e pouco interesse nos aspectos humanos

de relacionamento, impactando negativamente na abertura da comunicação.

Este estilo funciona adequadamente em cenários estáveis, previsíveis e não se

adapta muito bem a mudanças rápidas que não permitam uma prévia avaliação

minuciosa dos acontecimentos. O exercício da liderança segundo este estilo

possui um ritmo de trabalho mais lento, primando pela objetividade. Entretanto,

a análise e prudência excessivas podem causar um apego extremo a detalhes

e resultar em não conclusão dos trabalhos a serem realizados ou não

aproveitamento das oportunidades que se apresentam em velocidade mais

rápida. Este estilo não é muito adaptável a organizações que mudam

rapidamente, entretanto, aumentam o desempenho dos projetos nas fases de

55 BERGAMINI. CEcíLIA WHITAKER. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas. 1997
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planejamento da mudança já que são eficazes no levantamento de informações

e análise crítica de cenários.

A frase que resume a filosofia de vida deste estilo, segundo

Bergamini56
, é:

"É necessário cuidado a fim de preservar aquilo que se tem,

construindo o futuro em cima do passado".

ADAPTA E NEGOCIA

Esta forma de interagir segue a orientação mercantil de Frornrn'". Suas

características fundamentais são: necessidade de aprovação em seu grupo de

referência e conseqüente confirmação de sua própria identidade, necessidade

de notoriedade e reconhecimento, e valorização da convivência harmônica em

grupo.

o exercício da liderança através deste estilo de comportamento enfatiza

o conhecimento profundo das pessoas, a compreensão de seus valores, ideais

e a motivação de seu comportamento. Permite colocar-se em posição tal que

torna-se possível a avaliação de todas as situações pelo ponto de vista dos

outros e compreensão melhor das razões envolvidas. Proporciona, desta

forma, facilitação do processo de comunicação através de sua abertura,

incutindo-lhe um caráter participativo muito importante para seu bom

desempenho. A liderança é exercida através do carisma, baseia-se em

entusiasmo, otimismo, espirito de equipe, senso de humor e diplomacia. O

exercício da liderança é facilitado pela habilidade interpessoal advinda das

;. BERGAMINI. WHITAKER C. Correlação entre estilos comportamentais e variáveis organizacionais. São Paulo: Universidude ele
São Paulo. 1979
" BERGAMINI. CEcíLIA WHITAKER. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas. 1997



características típicas deste comportamento como abordagem sensível,

flexibilidade e tato, permitindo o convencimento de pessoas e a consecução de

acordos. Isto significa uma convergência comunicativa mais rápida. Outras

características deste estilo de liderança são a adaptabilidade a pessoas de

qualquer tipo, relutância em assumir conflitos ou posições firmes. Entretanto

pode existir falha de comunicação de convicções verdadeiras causada pela

pouca disposição das pessoas que possuem este estilo ao confronto de idéias.

A abordagem excessivamente bem humorada da comunicação pode sugerir

falta de seriedade e até mesmo imaturidade no trato dos problemas.

A filosofia de vida deste estilo, por Berqaminí'":

"Para conseguir alguma coisa é sempre necessário ir de

encontro aos outros."

Ao aplicar a descrição dos estilos propostos por Atkins e Katcher pode-se

perceber que cada indivíduo se preocupa um aspecto de cada um destes

estilos. Constata-se, portanto, que o comportamento individual é realmente

uma composição destes tipos, diferenciando-se as pessoas umas das outras

pela intensidade com que eles se apresentam. Sendo a comunicação uma

dimensão tão importante no desempenho do exercício da liderança e sendo

cada indivíduo possuidor de uma pequena parcela de cada um destes estilos,

restaria avaliar qual deles possui maior eficácia no processo comunicativo e

adotá-lo como estilo principal. Não obstante, não se pode deixar de ressaltar a

dificuldade queé encontrada pelo ser humano para comportar-se segundo um

estilo que não seja natural para si pois isto interfere em seu equilíbrio

adaptativo com o mundo exterior e em seu bem estar. O próximo capítulo
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dedica-se com a análise do processo comunicativo organizacional e com a

influência exercida pelos estilos no mesmo. Busca-se através da análise dos

aspectos facilitadores e dificultadores da comunicação de cada um destes

estilos determinar uma possível existência de um estilo que possua melhor

desempenho nesta dimensão no momento em que a velocidade das mudanças

requer um novo modelo de organização.

"BERGAMINI. WHITAKER C. Correlação entre estilos compórtamentais e variáveis organizacionais. São Paulo: Universidade de
São Paulo. 1979



COMUNICAÇÃO



IV.1 COMUNICAÇÃO

"Por haver desconsiderado as realidades do

discurso, o administrador tem sofrido severos

reveses. Meditemos sobre essa lição e preparemo-

nos para compreender que não manejamos a

espécie falante como ao gado!"

Pierre Lcgendrc "

o novo paradigma econômico requer um novo modelo de organização,

flexível, rapidamente adaptável às mudanças e coordenado através do

exercício da liderança. Modeladas desta forma, as empresas necessitam

sinergia entre suas áreas, fluidez de informação, motivação de seus

colaboradores e neste sentido a comunicação exerce papel fundamental

enquanto fator integrador e viabilizador. A percepção da importância

estratégica da comunicação no ambiente organizacional e de sua influência no

desempenho das pessoas sugere que o .estudo de seu papel no exercício da

liderança seja imprescindível para o entendimento das relações entre equipes e

líderes no novo modelo organizacional. À luz da teoria dos estilos de

comportamento de liderança de Atkins e Katcher e do estudo dos processos de

comunicação como instrumento do exercício desta liderança, busca-se

determinar quais destes estilos otimizam a comunicação nos momentos de

mudança aumentando o desempenho das equipes. O objetivo deste capítulo é

estabelecer os conceitos e objetivos da comunicação bem como descrever a

dinâmica do processo comunicativo, suas variáveis e importância para o

sucesso organizacional. Após o estudo dos fatores determinantes da eficácia

da comunicação será feita uma análise de como cada estilo de liderança se

comporta frente a cada um deles, será traçada uma conclusão sobre a questão

da existência ou não de estilos mais ou menos eficazes para a comunicação e,

finalmente, serão apresentadas formas para alcançar um diálogo eficaz nas

;o LEGENDRE. P. Paroles poétiques échappées du texte. Pari: Seuil. 1982.



organizações.

A organização moderna, como já explorado em tópicos anteriores, é um

sistema de processamento de conhecimento. Nesta organização, como em

todas as demais, a informação flui por vias oficiais e não oficiais, uma rede

complexa de comunicação que muda em alta velocidade. Através desta rede

trafegam informações que acessam toda a comunidade da organização,

transmitindo seus objetivos, sua cultura, avaliando desempenhos, enfim,

mobilizando todos os seus recursos. A boa circulação das informações e o bom

entendimento das mesmas implicam em maior eficácia de resultados.

(somo já foi dito anteriormente, a liderança consiste em gerenciar a

realização das tarefas e motivar as pessoas a darem o melhor de si para tal. A

comunicação é uma das ferramentas mais importantes que os líderes possuem

para direcionar o desempenho das pessoas. A liderança no momento de

mudança organizacional exerce papel fundamental no sentido de convencer as

pessoas a aceitá-Ia, a otimizar sua implementação. Cabe ao líderes,. enquanto*- agentes da mudança, entender sua necessidade, os problemas que com ela

necessitam ser resolvidos, as alternativas viáveis para resolução dos mesmos,

a gestão das pessoas e recursos para, através da melhor alternativa, transpor

os obstáculos e atingir os resultados desejados pela organização. O exercício

da liderança requer que a comunicação com as pessoas se dê de tal forma que

elas sejam levadas a colaborar, dispondo-se a incorporar a mudança e seus

desafios em sua rotina. A mudança coloca os indivíduos frente a incertezas e

suas dúvidas a respeito do sucesso da empreitada os faz tomar uma atitude

defensiva, resistente. Neste sentido, a comunicação fornece instrumento

motivacional para eliminar estas resistências, integrando os indivíduos à

rnudan ...ç:l
o eficácia da comunicação na organização moderna requer reflexão a

respeito de seu uso, evitando-se cair em padrões habituais que proporcionam

conforto mas obscurecem oportunidades trazidas pelo desenvolvimento de



novas abordagens. Segundo Bormann'", é necessário entender os conceitos e

processos envolvidos na comunicação para obter-se melhores resultados com

seu uso na organização moderna. Com o entendimento dos estilos de

comportamento de liderança e suas dinâmicas comunicativas pode-se traçar

uma análise da eficácia de cada um deles neste sentido e, quiçá, determinar o

mais adequado ao bom desempenho do exercício da liderança. Sendo a

comunicação tão importante cabe um estudo sobre como o estilo pode

contribuir para sua eficácia.

", BORMANN. ENER5T G .. HOWELL. WILLlAM 5 .. NICHOL5. RALPH G .. SHAPIRO. GEORGE L. lutcrpersonal
communication in the modern orgnnization. New Jersey: Prentice-Hnll, 1969.



IV.2 CONTEXTUALlZAÇÃO

A etimologia da palavra comunicação vem do grego communis, que

significa comum. Neste sentido comunicação quer dizer estabelecer, mesmo

que temporariamente, um senso comum de idéias, informações, significado.

Segundo Ferreira'", comunicação é:

"Processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens

por meio de métodos e/ou sistemas convencionados."

A comunicação, em uma definição mais ampla, inclui situações nas

quais pode ou não existir intenção de transmitir mensagens, verbalmente ou

não, ou seja, através de linguagem escrita ou falada, ou através de expressões

corporais ou faciais, através de imagens, etc.

Do ponto de vista organizacional, a comunicação é um processo através

do qual os valores, a cultura e os objetivos organizacionais são disseminados.

O exercício da liderança instrumentalizado pela comunicação alinha os

objetivos individuais ao objetivo organizacional através da influência alcançada

pelo confronto de idéias e participação. À medida que o novo paradigma

econômico implica em alteração no modelo organizacional, também implica em

novos recursos e práticas comunicativos. A comunicação burocratizada,

hierarquizada impacta, cada vez mais, negativamente no desempenho das

equipes que requerem agilidade e abertura do processo comunicativo não só

pela disponibilização de informações como pela participação no processo

decisório. O sucesso organizacional depende do comprometimento de suas

equipes e isto somente é conseguido através do envolvimento do indivíduo nas

tomadas de decisões, do esclarecimento dos objetivos e da consideração de

OI FERREIRA. AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. Mini Aurélio século XXI: o minidicionário ela língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira. 2000.



seus anseios e necessidades .. Enfim, depende da existência de uma

comunicação eficaz.

Chanlat'" propõe que o uso da comunicação pode significar o sucesso

ou fracasso de uma organização conforme sua aplicação no exercício da

liderança. Se a comunicação primar pelo fluxo de informações verdadeiras

vindas de todas as partes, visando o desabrochar dos indivíduos, são grandes

as chances do sucesso enquanto ferramenta do exercício da liderança. Caso

contrário, pode aniquilar a realidade da existência de um indivíduo

comprometendo os desígnios de uma organização. Por isso é de grande

relevância o estudo dos aspectos que influenciam o fluxo da comunicação e o

entendimento de seus mecanismos para que sua condução possa ocorrer na

direção do diálogo produtivo.

62 CHANLAT. Jean-François, o indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Alias. 1<)<)6.



,\.\,'DRE,,\ OL',·\KTI-: C,-\.\'rZ,-\RES LII)!·]<A,\'\'.-\ E ('()\IL·:,\CAÇ'-\O - ('(),\Il.;,\irC\,\ \()

IV.3 INTERFERÊNCIAS À COMUNICAÇÃO NO

AMBIENTE DE TRABALHO

Depois de destacar a importância estratégica da comunicação no

ambiente organizacional e sua relevância para o bom desempenho do

exercício da liderança, cabe entender as condições favoráveis a serem

atingidas e os aspectos negativos a serem evitados no processo da

comunicação para que a mesma flua com êxito.

ESTILO COMUNICATIVO INDIVIDUAL

A própria maneira como o indivíduo se comporta ao se comunicar é um

fator que pode significar perda de eficácia na comunicação interpessoal.

Existem três estilos básicos de comunicação interpessoal'":

./ assertivo - o comunicador expressa sentimentos, valores, idéias com

confiança, baseando-se no respeito mútuo e não em opressão,

humilhação ou coação dos ouvintes. Este estilo favorece a abertura

do processo comunicativo .

./ não assertivo - o comunicador não se expressa com confiança em

suas próprias idéias, sentimentos e valores, permitindo interferências

que podem deteriorar as mesmas sem que se manifeste para

defendê-Ias, enfraquecendo, assim, suas posições. Algumas vezes

isto pode ocasionar ressentimento e resultar até mesmo em

63 HELLRIEGEL. D.: SLOCUM Jr. J.W.; WOODMAN R.W .. Organizational behavior. Ciucinnati: South Western College
Publishing. 1998.
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comportamentos hostis, infantis por parte do comunicador. Percebe-

se uma tendência a colocar-se como vítima .

./ agressivo - o comunicador se expressa com forte hostilidade,

intimidando, oprimindo, desmerecendo e degradando seus ouvintes.

Consegue o que deseja através da violação dos direitos alheios, da

imposição de sua vontade de forma coerciva.

IDEOLOGIA GERENCIAL

A supremacia da racionalidade econômica voltada para a

competitividade e lucro leva à postura gerencial a buscar a eterna otimização

dos fatores produtivos em termos de rentabilidade, eficácia produtiva. A

urgência das mudanças no panorama econômico implica em rapidez de

execução de tarefas e consecução de resultados, ficando os demais fatores de

desempenho renegados a segundo plano. Um destes fatores de desempenho,

como já exposto anteriormente, é a comunicação cujo fluxo fica resumido a

expressões mais elementares, reduzindo o intercâmbio pessoal.

A ideologia gerencial voltada para a administração do tempo como fator

preponderante na eficácia do desempenho organizacional é percebida nos

crescentes seminários sobre o tema, nas sentenças que definem as missões

das organizações, na interrupção abrupta de conversações devido a

compromissos mais urgentes, etc. Isto dificulta a expressão mais elaborada,

criativa e livre das idéias, agredindo-se inclusive as regras mais básicas de

civilidade e cortesia. Neste aspecto, a administração do tempo deve considerar

que o contato interpessoal requer pelo menos consideração entre as pessoas e

que este contato é rico devido as possibilidades de ganhos com o

conhecimento de pontos de vista e soluções diversas.



Outro aspecto da ideologia gerencial atual consiste na valorização da

obediência e submissão herdada dos modelos militares e do direito romano.

Com um exercício de liderança baseado nestes conceitos, fica inviável a

comunicação verdadeira e espontânea , ocorrendo a institucionalização de

opiniões, a censura ao questionamento através do exercício do poder da

autoridade hierárquica.

Tanto a racionalidade econômica quanto o uso excessivo da autoridade

contribuem para um ambiente organizacional praticamente mudo. Favorecendo

a intolerância ao questionamento, à crítica,à diversidade de opiniões e

desfavorecendo a fecundação de idéias e de perspectivas inovadoras.

INFRA-ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO

Os modelos clássicos de comunicação remontam de mais de 40 anos

atrás. Estes modelos por si só não se preocupam com o significado da

mensagem comunicada nem com os efeitos que ela causa em quem a recebe.

Desta forma, são modelos incompletos que servem apenas como uma

referência inicial para o entendimento do processo comunicativo.

Segundo os modelos clássicos, o processo da comunicação intencional

envolve quatro elementos: o emissor, a mensagem, o meio ou canal e o

receptor. O remetente ou emissor é o agente que envia uma mensagem. A

mensagem é um estímulo que será recebido pelo receptor ou destinatário. O

meio ou canal é o veículo escolhido para conduzir a mensagem, pode ser uma

carta, um "e-mail", um telegrama, um telefonema, uma conversa ao vivo, etc. O

receptor ou destinatário é o agente que estimulado pela mensagem produzirá,

a princípio, a resposta almejada pelo emissor. Desde que é estabelecida a

intenção de se comunicar pelo remetente até a resposta do destinatário o fluxo

comunicativo pode ser resumido em seis etapas:



1) Ideação - o remetente idealiza em pensamento fato ou idéia que

pretende comunicar, o conteúdo da mensagem (SIGNIFICADO 1);

2) Codificação - o remetente converte suas idéias em código e

seleciona o meio que será utilizado na comunicação;

3) Transmissão - a mensagem é transmitida através do meio

selecionado;

4) Recepção - o destinatário recebe a mensagem e a capta do canal

escolhido;

5) Decodificação - o destinàtário busca entender o significado do

código da mensagem e interpretar seu conteúdo (SIGNIFICADO 2);

6) Ação - o destinatário responde de alguma forma (ações, outra

comunicação, gestos, etc.) ao estímulo proporcionado pela

mensagem.

Alguns fatores aqui chamados de intervenientes podem interferir no

processo de comunicação fazendo com que a mensagem disparada pelo

remetente não tenha o entendimento desejado implicando em uma resposta

equivocada por parte do destinatário. Estes fatores podem surgir em qualquer

uma das etapas do processo: na codificação, transmissão ou decodificação da

mensagem como ilustrado abaíxo'":

., TREECE. MALRA & KLEEN. BETTY A. Successful cornmunication for business and manugement. Ne\V Jersey: Preruice Hall.
1997
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Realisticamente falando, não existe uma mensagem que seja recebida e

entendida exatamente como o emissor desejou porque a inexistência de

fatores intervenientes é uma condição absolutamente ideal. O que se pretende

em uma comunicação eficaz é reduzir esta interferência a uma ocorrência

insignificante permitindo que a mensagem chegue ao seu destinatário e por ele

seja interpretada de forma razoavelmente próxima da pretendida pelo emissor (

SIGNIFICADO 1 - SIGNIFICADO 2).

A codificação, como já dito anteriormente, é o processo de
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transformação de uma idéia em uma rnensaqern'", com a utilização de um

código, cujo conteúdo possa ser recebido pelo destinatário e interpretado

através do processo de decodificação. A transmissão verbal de mensagens é

feita através da fala e da escrita, e a não verbal através de toques, sorrisos,

gestos, movimentos corporais e muitos outros. A recepção verbal de

mensagens se dá através da audição e a leitura, a não verbal se dá pelos

sentidos: visão, paladar, olfato e tato.

As percepções de remetente e destinatário são diferentes e, portanto,

afetam o significado da mensagem. Além disso, inexatidões no processo de

codificação e decodificação podem ocorrer causando mau entendimento da

mensagem. O processo de comunicação sofre a influência tanto do

conhecimento dos códigos verbais utilizados (idioma, por exemplo) quanto dos

não verbais pois uma entoação de voz, uma palavra ou um gesto, por exemplo,

podem ser percebidos pelo remetente diferentemente do que são pelo

destinatário, pois a estrutura de categorização de cada um dos indivíduos

envolvidos é diferente.

A LINGUAGEM ORGANIZACIONAL

A linguagem utilizada para codificar as mensagens na comunicação

organizacional é bastante restrita e, consequentemente, impõe limites à

expressão das idéias e sentimentos. Em geral faz-se uso de frases curtas,

preenchidas por palavras pobres de significado e por um tom diretivo que

chega as vias de ser imperativo, inviabilizando a expressão espontânea do

pensamento. É um tipo de discurso fechado que inibe a discussão da realidade

e preocupa-se mais com a elaboração de frases de efeito que com o conteúdo

em si . O uso da linguagem cada vez mais iconizada por gráficos,flexas,

esquemas gráficos simplificam a representação da realidade, prejudicando o

"BLlKSTEIN. IZIDORO. Técnicas de comunicação escrita. São PaLIo: Editora Áticu, 2001.



desenvolvimento do sentido.

Outro aspecto da linguagem organizacional é o crescente uso de termos

especializados que, por um lado, facilitam e agilizam a comunicação entre

indivíduos que etão inseridos na mesma especialidade mas, por outro lado,

dificulta a compreensão pelos indivíduos que não estão inseridos.

o FLUXO DA COMUNICAÇÃO

Os objetivos da comunicação são: informar, ser informado, persuadir e

entreter. As mensagens devem ser planejadas de acordo com suas finalidades

e este planejamento deve levar em conta os fatores que podem causar uma

falha no entendimento da mesma para que ,desta forma, os objetivos da

comunicação sejam melhor atendidos. Este planejamento deve ser

considerado tanto na comunicação intencional, cujo objetivo do remetente é

persuadir o destinatário a produzir a resposta desejada, quanto na

comunicação não intencional que ocorre espontaneamente, muitas vezes, na

forma não verbal e pode significar muito mais do que palavras meticulosamente

estudadas. O planejamento da comunicação é de supra relevância para sua

eficácia e consequentemente, para a eficácia da empresa já que dá

encadeamento às suas partes, organizando-a, desenvolvendo-a e integrando-a

através do seguintes tluxos'":

./ comunicação descendente - trata-se da comunicação feita dos níveis

mais altos de gerência para os níveis mais baixos. Este fluxo de

comunicação tem como principal desafio para os líderes a escolha

certa de quais informações devem ou não ser transmitidas para a

equipe;

M BUENO CARNIEL. DÉBORA R. P. Como motivar pessoas por meio da comunicação. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas.
1999
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./ comunicação ascendente - segue o fluxo inverso da comunicação

descendente, ou seja, flui da base dos funcionários para os níveis

gerenciais mais altos;

./ comunicação lateral ou horizontal - trata-se da comunicação

realizada entre pessoas, equipes, departamentos que possuem o

mesmo nível hierárquico.

o excesso de níveis hierárquicos tende a dificultar a percepção clara de

responsabilidades, objetivos ao longo desta estrutura e, por conseguinte,

ampliam as chances de conflito .no fluxo da comunicação. O modelo burocrático

organizacional pode contribuir para o uso da autoridade hieráquica como forma

de coibição de opiniões, demonstrando desprezo pelo trabalho e competências

dos indivíduos. Os indivíduos expostos a este tipo de ambiente repressor

tornam-se pouco propensos a comportar-se de forma produtiva, prejudicando

todas as vias do fluxo de comunicação.

Além disso, toda organização conta com um fluxo formal de

comunicação, que ocorre segundo descrito no fluxo acima, e com um fluxo

informal, popularmente conhecido como rádio peão. A abertura da

comunicação proporciona a efetividade da mesma de um modo geral,

sobretudo quando é dada aos funcionários a oportunidade de participar de

decisões que afetam a eles e a organização, de opinar sobre assuntos

importantes'". Quanto mais a estrutura formal da organização propõe um

modelo de comunicação fechado, repressor e coercitivo mais o indivíduo

buscará extravasar seus recalques na via informal pois, através da

comunicação, o indivíduo efetua trocas com seu grupo de referência que

permitem a construção de sua identidade que muitas vezes é desconfigurada

pelas agressões do sistema formal. A comunicação sofre variabilidades e está

relacionada à estrutura, ao desempenho e é importante porque veicula as

mudanças.

"TREECE. MALRA & KLEEN. BETTY A. Successful communication for business anti management.New Jersey: Prentice Hall.
1997
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IV.4 A COMUNICAÇÃO BEM SUCEDIDA

Pode-se dizer que uma comunicação é bem sucedida quando a

informação é transmitida, recebida e compreendida, e ao final serviu de

estímulo para a produção de uma resposta adequada aos objetivos

organizacionais e manteve um relacionamento favorável entre os indivíduos. O

exercício da liderança atinge sucesso na comunicação quando consegue

acessar os membros da equipe, proporcionando conhecimento e motivação

aos mesmos e, desta forma, consegue coordenar os esforços de todos.

o processo de comunicação é complexo e conta com inúmeras varáveis que

podem comprometer seu fluxo, como já exposto anteriormente. Para que o

processo comunicativo seja otimizado é necessário minimizar o impacto destes

fatores. Os obstáculos, ou fatores intervenientes, mais importantes que se

interpõem à eficácia da comunicação são:

./ conhecimento e uso adequado dos códigos - parece óbvio que os

indivíduos envolvidos necessitem conhecer o código que está sendo

utilizado. Para que possa ocorrer o entendimento é necessário que o

idioma, para citar um exemplo de código, seja de conhecimento de

todos. Entretanto, mesmo utilizando-se um idioma de domínio

comum pode ocorrer algum desentendimento devido ao uso de

palavras muito difíceis, arcaicas ou de jargões especializados .

./ elementos culturais -. mesmo utilizando-se um idioma cujo

conhecimento é comum podem ocorrer desentendimentos devido a

existência de diferenças culturais. Por exemplo: um indivíduo

americano pode interpretar que outro indivíduo japonês sorri para ele

porque concorda com suas proposições já que desta forma agiriam

os americanos mas, na verdade, este é um sinal de irritação na

cultura japonesa. A comunicação intercultural deve considerar



aspectos como: costumes, expressões corporais e faciais, tom e

. volume de voz, gestos, noção de território e efeitos de etnocentrismo

(crença de que o ponto de vista correto é aquele utilizado pela cultura

em que se está inserido). Mesmo dentro de um único país percebe-

se a existência de muitas subculturas, haja visto o exemplo brasileiro .

./ bagagem de conhecimento - cada indivíduo possui uma história de

vida única, as escolas que freqüentou, os cursos que fez, a

vizinhança onde cresceu, os filmes que assistiu, os livros que leu, as

pessoas com quem conviveu, etc. Esta história de vida é responsável

pela acúmulo de conhecimento de cada indivíduo e, justamente, por

esta história ser única é que interlocutores não podem partir do

princípio que dividem os mesmos conhecimentos. Ao dirigir-se a uma

pessoa é necessário compartilhar seu conhecimento individual,

esclarecer os conceitos utilizados para que não haja má

interpretação .

./ características de personalidade - alguns traços de personalidade

podem servir como barreiras, quais sejam: nervosismo, falta de

autoconfiança, mau ou bom humor extremados, vergonha, falta de

firmeza e objetividade, timidez, impulsividade, falta de consideração,

irresponsabilidade, excesso de independência e auto-suficiência,

frieza, rudeza, monotonia, falta de criatividade e outros'". Indivíduos

introvertidos são calados e pouco expressivos; os dogmáticos são

extremamente rígidos com visão muito limitada, aceitam apenas a

opinião de pessoas que tenham certa autoridade no assunto;

indivíduos com pouca percepção moral e egocêntricos adotam sua

própria opinião como único retrato da verdade e assim muitos outros.

tipos de personalidade possuem dificuldade de estabelecer uma

comunicação eficaz.

68 HELLRIEGEL. D.; SLOCUM ]r. J.W.; WOODMAN R.W., Organizational behavior. Cmciunau: South We stern College
Publishing, 1998.
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./ estilo de comunicação interpessoal - o estilo assertivo tem grande

propensão a estabelecer um processo adequado de comunicação.

Os demais estilos, não assertivo e agressivo, possuem alta

probabilidade de apresentar alguma barreira como por exemplo:

excesso de crítica, repressão, falha na recepção de outras opiniões,

etc .

./ ruído - trata-se de uma interferência física que ocorre em qualquer

etapa do processo comunicativo. Os ruídos físicos, como o de um

helicóptero pousando próximo ao escritório, causam tanto

desconforto físico quanto psicológico pois obrigam interlocutores a

falarem mais alto e repetir-se várias vezes, existe uma perda de

concentração tanto por quem ouve quanto por quem fala

prejudicando a elaboração e a compreensão das idéias transmitidas .

./ semântica - além de seus significados lexicológicos, as palavras

possuem conotações que são significados translatos, metafóricos.

Desta forma uma palavra pode possuir conotações diferentes para

. diferentes pessoas, situações, culturas. Um indivíduo pode

corretamente utilizar uma palavra pensando em sua acepção, porém

sua conotação pode ser desagradável ou ofensiva. Por exemplo: ao

referir-se à qualidade de um relatório apresentado por um

subordinado o gerente diz: "Isto está um lixo." É certo que a palavra

lixo, segundo Ferreira'", significa coisa imprestável e seu uso está

correto, do ponto de vista lexicológico, já que o relatório estava muito

ruim. Porém, certamente o subordinado sentiu-se extremamente

incompetente e o comentário foi pouco produtivo no sentido de

motivá-lo a melhorar. Seria diferente se o gerente houvesse dito: "Eu

sugiro que você faça uma revisão neste relatório pois existem muitos

pontos que poderiam ser aprimorados como por exemplo: ...".

"FERREIRA. AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. Mini Aurélio século XXI: o minidicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira. 2000,
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./ estereótipos - estereotipar significa classificar as pessoas (ou

objetos, acontecimentos, situações, etc.) em categorias previamente

padronizadas, segundo as quais se crê ou se espera que se

comportem. O uso de estereótipos pode resultar em uma percepção

equivocada dos indivíduos e causar danos ao processo

comunicativo. Por exemplo: um subordinado evita dirigir-se a seu

gerente por ter medo de suas reações já que ele é alemão e alemães

são duros, frios. Mesmo que fosse este o caso, a atitude correta seria

entender os aspectos culturais da personalidade do gerente e não

tomar suas atitudes como repreensões ou motivo para medo .

./ quebra de confiança - mentiras, falta de ética, ingratidão,

autopromoção, justificativas para esquivar-se de responsabilidades e

outros desvios de comportamento podem minar a confiança existente

entre os indivíduos fazendo com que a comunicação perca sua

efetividade.

Do sucesso na comunicação depende a eficácia do desempenho pois

determina a equação de dependência das narrativas.



IV.5 Os ESTILOS LIFO® E SEUS ASPECTOS

COMUNICATIVOS

Considerados os arcabouços conceituais das teorias de tipologia do

comportamento humano, em especial a metodologia proposta por Atkins e

Katcher, o sistema LlFO®, e os aspectos teóricos do processo comunicativo;

cabe, neste momento, uma análise da eficácia dos estilos de comportamento

de liderança na comunicação organizacional à luz da da dinâmica do processo

de mudança.

ESTILO DÁ E ApOIA

Os líderes que se comportam segundo o estilo dá e apoia comunicam-se

assertivamente já que se baseiam no respeito aos valores, pensamentos e

idéias próprios e alheios. Desta forma minimizam os problemas causados pelas

questões culturais, pela bagagem de conhecimento e personalidade

individuais, por preconceitos baseados em estereótipos ou opiniões

etnocêntricas. Preocupam-se em estabelecer uma comunicação assentada

sobre confiança mútua e grande envolvimento interpessoal. Buscam solucionar

conflitos através de diálogo e conciliação de interesses. Desempenham grande

esforço para ouvir e entender o ponto de vista de todos com quem se relaciona

e, se este está baseado em sinceridade, consideração e argumentação

consistente, o aceita fazendo justiça a sua legitimidade. Seu esforço em buscar

conciliações através do diálogo, em ouvir e entender a todos reduz possíveis

problemas de compreensão do código e semântica usados na comunicação

interpessoal. Em situações tensas procura fazer com que o grupo opine e

participe da resolução de problemas, aumentando a motivação.

/



Por outro lado, o fato de julgar-se conhecedor de todas as necessidades

de sua equipe pode fazer com que não perceba a importância de ouvi-Ias. Isto,

eventualmente, pode ocasionar uma falha na abertura da comunicação

ascendente, fazendo com que a percepção do líder a·· respeito das

necessidades das equipes não reflita a realidade, ocasionando problemas de

motivação. Sua aversão a conflitos faz com que não expresse suas opiniões de

forma direta comprometendo o claro entendimento das mesmas e gerando

distorções que poderiam ser evitadas por uma comunicação mais objetiva. Sua

solicitude, quando em excesso, o impede de comunicar diretrizes mais

claramente a sua equipe, principalmente quando se trata de contrariar a

opinião de alguém, causando inclusive uma falta de otimização do seu próprio

tempo por não conseguir dizer não às solicitações que lhe são feitas. Perde-se

em diálogos intermináveis que tentam soluções conciliadoras que não são,

necessariamente, alcançadas, prejudicando a transformação das idéias em

ações concretas que buscam atingir os objetivos organizacionais devido a sua

dificuldade de agir de forma decidida.

Este tipo de comportamento pode ser pouco produtivo na fase de

implantação de mudanças em que deve existir convergência para ações mas

nas fases de diagnóstico e avaliação da mudança é muito produtivo já que

empenha-se em ouvir atentamente as opiniões de todos. Sua busca pelo

consenso faz com sua participação na fase de iniciação seja muito relevante na

obtenção de convergência mas sua falta de objetividade torna o planejamento

menos eficaz. Portanto, este não pode ser o estilo mais eficaz na comunicação

no processo de mudança organizacional, já que apresenta melhor desempenho

em algumas situações e pior em outras.
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ESTILO TOMA E CONTROLA

Líderes que se caracterizam pelo estilo toma e controla geralmente são

agressivos em sua forma de se comunicar pois, no anseio de convencer a

todos sobre seu ponto de vista, impõem sua vontade de forma até mesmo

hostil, intimidando e coagindo os ouvintes.

Rompem o processo comunicativo devido a sua abordagem agressiva

pois espalham uma sensação de medo e ressentimento nos que ousam pensar

diferente ou questionar suas opiniões, dificultando assim o fluxo comunicativo

em todas as direções (ascendente, descendente e horizontal). Possuem uma

postura extremamente rígida em relação ao seu próprio ponto de vista, não

aceitando ser contrariado e fazendo todo e qualquer esforço necessário para

convencer a todos. Os aspectos egocêntricos de sua personalidade funcionam

como obstáculo a boa comunicação, como visto em tópico anterior, já que

impedem a expressão de todas as opiniões e a avaliação da validade das

mesmas, impedindo o aproveitamento desta diversidade. Aceitam apenas

opiniões de catedráticos do assunto que está em discussão, ou seja, qualquer

outra pessoa não tem propriedade para tratar do mesmo, revelando a influência

da construção de estereótipos e preconceitos em relação ao conhecimento

alheio. Apresentam dificuldades de se comunicar também com níveis

hierárquicos superiores ao seu pois ao receber instruções muito detalhadas

sobre metas, tarefas ou projetos a serem desenvolvidos, sentem que sua

capacidade está sendo subjulgada pois preferem situações desafiadoras que

lhe permitam inferir o que deve ser feito. Com tantos obstáculos que até

mesmo as abordagens mais detalhadas apresentam para o entendimento das

mensagens e a obtenção das respostas corretas, abordagens incompletas e

inferência de significados reduzem ainda mais a eficácia da comunicação. O

anseio por fazer com que todos os pontos de vista convirjam para o seu faz

com que tome atitudes impulsivas como interromper a argumentação de uma

pessoa para forçar a conclusão de algum assunto mesmo que a colaboração

desta pessoa ainda não tenha sido completamente aproveitada, ou seja, não



permite que as pessoas se expressem mesmo quando esta expressão possa

significar ganhos para a organização. Na tentativa de manter o controle da

situação opina intuitivamente, responde rápido demais, não tem paciência para

explicar seu ponto de vista e, consequentemente, aliena sua equipe,

prejudicando sobremaneira a comunicação descendente.

Este estilo de comportamento pode gerar uma série de desmotivações e

ressentimentos na equipe de trabalho e resultar em pobreza de informações na

fase de diagnóstico e avaliação da mudança, bem como não atinge

convergência na fase de iniciação. Na fase de implementação desempenham

melhor por ser um estilo voltado para a execução de ações, busca de

resultados e demonstração de competência. Seu egocentrismo pode

comprometer a fase de planejamento pois estará muito preocupado com a

opinião de catedráticos no assunto e não valorizará a opinião dos que estão

mais praticamente ligados a organização e que poderiam fornecer insumos

para melhor adaptação dos modelos teóricos.

Também este estilo não pode ser indicado como o mais eficaz na

comunicação pois apresenta diferentes desempenhos nas diferentes situações

da mudança organizacional.
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ESTILO MANTÉM E CONSERVA

o estilo mantém e conserva apresenta um misto de comunicação

assertiva e não assertiva pois, apesar de basear-se no respeito mútuo, não

comportar-se agressivamente e transmitir confiança em suas opiniões próprias,

dificilmente expressa seus sentimentos e valores pessoais, restringindo-se

sempre a uma abordagem racional e objetiva.

São sempre muito cautelosos e preocupados com as conseqüências de

seus atos e por isso pensam muito antes de se comunicar, construindo seus

argumentos baseados em fatos e informações que lhes outorgam legitimidade.

Preocupam-se com a forma de se comunicar, levando em consideração a

clareza e entendimento de suas palavras e expressões, bem como, o repertório

cultural e conhecimento do seu público alvo. Para tal, escolhem

cautelosamente os canais e a linguagem a ser usada sem, contudo, basear-se

em estereótipos para esta escolha. Evitam abordagens emotivas e impulsivas,

buscam a racionalidade para evitar interferências dos traços de personalidade

tanto dos ouvintes quanto do comunicador. Em geral preferem a comunicação

escrita que deve ser muito clara, rica em detalhes e informações que possam

dar consistência e documentar os argumentos. Seu comportamento metódico é

refletido no detalhamento e na precisão de suas comunicações que permitem a

transmissão clara de tarefas, prazos e metas para sua equipe. Valorizam a

avaliação de desempenho e as faz através de comunicações muito bem

documentadas que evitem possíveis mal-entendidos. Sua busca excessiva por

comunicações escritas é reflexo de sua necessidade de documentação de

decisões e ações com o intuito de eximir-se de quaisquer responsabilidades

futuras. Sua forma de se comunicar é calma, tranqüila, coerente e até mesmo

previsível proporcionando confiança aos interlocutores que não temem reações

temperamentais.

o excesso de burocracia em sua comunicação congestiona o fluxo da

mesma e interfere na sua iniciativa já que não toma nenhuma atitude que não



esteja baseada em manuais de normas e procedimentos. A necessidade

exagerada de documentos e informações ocasiona morosidade na

comunicação e, consequentemente, atraso no processo decisório, além de

resultar em perda de direção e foco das ações. Seus subordinados perdem um

tempo desnecessário produzindo documentos que visão controlar os

processos. A formalidade no trato de seus funcionários faz com que pareçam

impessoais, distantes e pouco interessados em suas motivações . Apesar de

parecerem coerentes e justos possuem dificuldades de estabelecer

relacionamentos mais pessoais. Em situações de conflito não argumentam

sobre seu ponto de vista por sentirem-se coagidos, retiram-se da discussão

causando frustração naqueles que visam resolver a questão imediatamente.

Este estilo causa entraves na fase de implantação da mudança pelo

excesso de burocracia na comunicação que impede a tomada de ações na

velocidade adequada e pelo excesso de formalidade na mesma, reduzindo a

motivação da equipe pela falta de carisma. Por outro lado, pode melhorar muito

os resultados da fase de planejamento pois estabelece planos muito claros,

completos, preocupados com as conseqüências e muito bem documentados

permitindo acesso e entendimento a todos os envolvidos. Não apresentam bom

desempenho em fases que envolvam maior contato pessoal como iniciação,

diagnóstico e avaliação.

Este estilo ainda não é o que poderia ser apontado como mais eficaz no

processo comunicativo, novamente, devido ao fato de que em algumas fases

da mudança organizacional possui melhor desempenho e em outras, pior.
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ESTILO ADAPTA E NEGOCIA

o estilo adapta e negocia também apresenta um misto de comunicação

assertiva e não assertiva pois, reconhece a necessidade de respeitar as

pessoas, não se comporta agressivamente porém não transmite confiança em

suas opiniões próprias, dificilmente expressa seus sentimentos e valores

pessoais, buscando ser aceito por todos os grupos.

Possui grande preocupação em conhecer as pessoas, sua cultura e

conhecimento, preocupando-se com o uso da linguagem para que haja correta

interpretação de suas mensagens, que não são, necessariamente, reflexos de

suas opiniões mas sim colocações cuja percepção favoreçam sua aprovação

no grupo. Possuem, ademais, dificuldade de posicionar-se a favor ou contra

alguma idéia O" que o impede de demonstrar suas reais convicções não

inspirando sinceridade é, consequentemente, prejudicando a credibilidade da

comunicação. Por outro lado, o uso da diplomacia, tato e humor em sua forma

de se expressar o faz muito transitável em qualquer ambiente, facilitando seus

relacionamentos interpessoais com qualquer tipo de personalidade, cultura,

nível hierárquico, etc. Neste sentido é um facilitador do fluxo da comunicação.

Apesar disso, sua busca por soluções conciliadoras de conflitos pode

interromper discussões antes que o problema tenha sido todo dissecado,

impedindo sua resolução por completo. Sua falta de franqueza e uso excessivo

de atitudes carismáticas pode fazer com que pareça manipulador e impedir que

sua comunicação acesse realmente as pessoas pois elas construirão uma

espécie de barreira de proteção. O estilo de comunicação voltado

prioritariamente para o social gera perda de tempo e irritação quando existe a

urgência de objetividade.

o estilo adapta e negocia é importante em qualquer fase que requeira

sua facilidade de comunicação com qualquer outro estilo como a fase da

iniciação da mudança onde é necessária a mobilização das pessoas em torno

da necessidade de mudar, a fase de diagnóstico onde é preciso ouvir as

necessidades e avaliação onde o resultado da resolução dos problemas é



avaliado. Nas fases que necessitam posicionamento claro de opiniões e

direcionamento de ações, como planejamento e implantação, há um lapso de

desempenho na comunicação.

Finalmente, este estilo, como todos os anteriores, apresenta melhor

desempenho no processo comunicativo apenas em algumas condições e fases

da mudança, não podendo, portanto, ser escolhido como o mais eficaz.



Sendo assim pode-se compilar os estilos de liderança e sua efetividade

nas fases da mudança organizacional ocasionada pelos aspectos

comunicativos da seguinte forma:

I I
Dá e Apoia Toma e Mantém e Adapta e I

I I
i

Controla Conserva Negocia i

!
, I

Iniciação Facilitador Dificultador Dificultador I FacilitadorI

1

i
!

Diagnóstico Facilitador Dificultador Dificultador Facilitador

!,
Planejamento Dificultador Dificultador Facilitador I Dificultador

i

I,

Implantação Dificultador Facilitador Dificultador Dificultador

Avaliação Facilitador Dificultador Dificultador I. Facilitador

o grande desafio da eficácia da comunicação reside em combinar o

estilo de comportamento adequado à correspondente fase da mudança em que

a organização se encontra, ou seja, escolher as características comunicativas

dos estilos de liderança que melhor se adequam à situação. É claro que

ressaltar as características inerentes aos estilos predominantes no

comportamento de cada líder é mais fácil e natural que reprimir ou ressaltar

aquelas características que fazem parte dos estilos negligenciados mas esta é

a grande arte incutida no exercício eficaz da liderança. Com isso, pode-se

concluir que não há uma fórmula préestabelecida de comportamento que

garanta a eficácia da comunicação na organização em ambiente de mudança.

Não existe um único comportamento que seja mais eficaz que os demais, o

que existe é uma combinação que deve ser feita de acordo com as

circunstâncias que envolvem o exercício da liderança.



CONCLUSÃO



v. CONCLUSÃO

o presente trabalho buscou enriquecer a compreensão da relacão entre

os estilos de liderança e a eficácia da comunicação organizacional, explicitando

o exercício da liderança como ferramenta indispensável para a coordenação

das organizações flexíveis alinhadas às exigências das condições econômicas

criadas na era da informação e conhecimento.

Parte-se da exposição da transformação presente no mundo atual e das

novas demandas que surgem como conseqüência desta transformação e se

apresentam como desafio para a organização: .flexibilidade e inovação.

Explicita-se a importância do exercício da liderança nesse modelo

organizacional que, rompendo com as velhas estruturas em busca do

ajustamento à flexibilidade, passa a ser gerido pela coordenação e motivação

do trabalho em equipe. Para um melhor entendimento da complexidade da

mudança organizacional, optou-se por analisá-Ia através de um modelo que a

dividisse em distintas etapas para facilitar a percepção das variáveis envolvidas

em seus diferentes processos. O modelo escolhido foi o proposto por Kilmann

por adaptar-se a este objetivo, apesar de existirem muitas outras propostas

teóricas sobre o assunto. Esse estudo permitiu a compreensão do papel

determinante exercido pela liderança no sucesso da mudança como elemento

de integração das equipes, adaptador cultural e direcionador de desempenho.

Em seguida, apresenta-se um panorama histórico que permite

compreender como o papel do líder evoluiu de uma função absolutamente

controladora para uma parceria preocupada com o comprometimento individual

através da motivação e inserção no ambiente de trabalho em equipe. São

analisadas as alterações nas relações profissionais causadas pela transição de

paradigma econômico e as tensões e os desafios propostos à liderança pela

incerteza gerada pela mesma. A liderança atua como agente da mudança e

para tal necessita romper as resistências geradas pela incerteza, direcionando
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os esforços para alcançar os objetivos organizacionais. Para melhor

entendimento da complexidade da definição das variáveis determinantes da

eficácia da liderança faz-se um apanhado das principais teorias elaboradas

desde antes da 2ª Guerra Mundial: Teoria dos Traços, Abordagem

Comportamental e Abordagem Situacional. À luz do estudo da liderança

através dos estilos de comportamento busca-se compreender os instrumentos

que podem facilitar ou dificultar seu exercício. Após uma breve elucidação dos

principais modelos sobre o assunto, Jung e Fromm, e da percepção da

importância do papel da comunicação na eficácia organizacional como

ferramenta para o exercício da liderança, escolheu-se a formatação de estilos

proposta por Atkins e Katcher por permitir o trabalho da comunicação através

de quatro maneiras diferentes.

Finalmente, trata-se do tema comunicação organizacional e aborda-se

os fatores que influenciam positivamente e negativamente seus processos com

o intuito de entender como os estilos de liderança podem influenciar em sua

eficácia. Os estilos ajudam a compreender os diferentes processos que

ocorrem na comunicação porque cada um deles salienta alguns mecanismos

que servem em alguns momentos mas não em outros. O fato de um estilo ser

facilitador da comunicação em uma etapa e outro estilo o ser em outra, indica a

flexibilidade do exercício da liderança e seu aprofundamento demanda

pesquisa empírica.

Embora uma pesquisa empírica houvesse sido necessária, a análise

realizada por este trabalho verificou, mais uma vez, que não existe um estilo de

liderança específico que seja mais eficaz no processo comunicativo em todas

as suas etapas. Todos os estilos apresentam recursos e limitações

dependendo da etapa do processo de mudança.

A sociedade, de alguns anos para cá, vem vivenciando ambigüidades e

diversidades, obrigando as pessoas a alterarem as bases de sua vida social

fator que complica ainda mais a relação entre estilo e comunicação. A



demanda de múltiplas identidades"? dificulta a avaliação dos estilos e sua

relação com outras variáveis. Desta forma, fica difícil determinar exatamente

qual é o conjunto de comportamentos predominantes de uma pessoa pois este

conjunto muda conforme para se ajustar a demandas do ambiente e da

situação.

Um próximo passo para a evolução das conclusões formuladas neste trabalho

seria a realização de uma pesquisa empírica para se estudar essa dinâmica

que as contingências da sociedade atual impõem à adaptação dos indivíduos

às suas tarefas e aos seu projeto pessoal. Talvez o estudo da liderança sob

outro ponto de vista que não o dos estilos permitiria a elucidação da relação

entre liderança e comunicação nos processo de mudança organizacional.

70 KRISTEVA, JÚLlA. Etrangers a nous-memes. Paris: Gallimard, 1996.



Abstract: This study is concerned about the practice of!
leadership within a changing organization environment anel the i
influence of its different styles on the cornmunication process i
efficiency.
The main objective is contribute conceptually to the
understanding of behavioral types involved in the leadership
managmement by Carl Gustav Jung's theory, Stuart Atkins
and Allan Katcher' s methodology study and by the
consideration of the innumerable elements inherent in the
communication process and the challenges presented by
changing.
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