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RESUMO: 

o presente estudo se constitui numa tentativa de analisar a questão do uso do poder e da 

autoridade por aqueles que exercem cargos de chefia e liderança nas empresas, presumindo

se que os executivos, em suas interações com os subordinados, exercem influência no Clima 

Organizacional, de acordo com seus perfis de estilo gerencial e de liderança. 

A importância atribuída às pesquisas de Clima Organizacional, de acordo com a metodologia 

da HayGroup, baseia-se no fato de que ao responder os questionários, os trabalhadores terão 

voz para manifestar suas críticas formais e dar feed-back à organização e às suas lideranças, 

quanto às condições de trabalho e aspectos motivacionais. 

Supõe-se que o exercício da liderança é um elemento que influi e constrói o ambiente de 

trabalho onde as pessoas estão inseridas. Na perspectiva das teorias contingenciais de 

liderança, o líder deve aprender a diagnosticar os diferentes cenários, sendo que são os 

líderes, em conjunto com os subordinados, os agentes que determinam o contexto. 

Há a expectativa de que um ambiente de trabalho adequadamente construído reduz o hiato 

entre a racionalidade instrumental, característica da gestão fordista de administração e a 

racionalidade substantiva, desejada. 

Esse tema adquire relevância nessa era pós-capitalista, quando o homem com seu capital 

intelectual, se constitui no único agente capaz de diferençar as empresas frente à vertiginosa 

velocidade das mudanças e as incertezas quanto ao futuro, em suma, à competição global 

estabelecida. 
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ABSTRACT: 

This study is an attempt to analyze the power and authority employed by those in 

management and leadership positions in companies, presuming that executives in their 

interaction with their employees influence the corporate environment according to their 

management and leadership style. 

The importance attributed to corporate surveys according to the Hay Group methodology is 

based on the fact that when answering questionnaires the employees will be able to reveal 

their criticism and give feedback to the organization and to their leaders on their work 

conditions and motivational aspects. 

It is believed that the practice of leadership is an important e1ement that influences and builds 

corporate environment. According to leadership Contingency Theories the leader has to learn 

how to diagnose the different scenarios since it is the leaders as well as the employees that 

determine the contexto 

There is expectation that an adequately built work environment reduces the hiatus between 

the instrumental rationality, that characterize the Ford Administration, and substantial 

rationality wished. 

This subject becomes relevant in this Post-Capitalism time when man and his intellectual 

capital is the only agent capable of differentiate companies face this huge changes and 

uncertainties of the future, i.e., the global competition established. 
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INTRODUÇÃO 

Na atual era da globalização, as empresas buscam estabelecer elementos diferenciadores que 

lhes permitam sobreviver à competição global estabelecida. Algumas empresas almejam a 

perenidade e para tanto, passaram a eleger o seu capital intelectual como sendo o agente 

capaz de vencer os constantes desafios e as incertezas. 

Conscientes da necessidade de conquistar e reter o seu diferencial competitivo, isto é, o seu 

capital intelectual, algumas empresas têm lançado mão de pesqUIsas de Clima 

Organizacional, que aplicadas periodicamente oferecem um feed-back, ou seja, um retrato da 

organização e de suas lideranças sob o ponto de vista dos trabalhadores. De posse desse 

retrato fornecido pelas pesquisas de Clima, as organizações podem estabelecer estratégias 

para melhorar a motivação e a participação de seus empregados. 

Os diferentes resultados de Clima Organizacional, dos diversos Departamentos e Gerências, 

despertou a curiosidade e a necessidade de estudar cientificamente o tema em questão, a fim 

de tentar entender as razões que levam grupos trabalhadores a se manifestar de forma 

diferenciada, mesmo quando as políticas e diretrizes organizacionais tendem a ser unificadas 

na empresa SAMARCO. 

Declarações conforme abaixo descrito, contribuíram para despertar o interesse na 

comprovação científica da suposição aventada. 

Os diretores de recursos humanos, presidentes e altos executivos já sabem de cor e salteado, 

o que uma empresa precisa fazer para ser considerada pelas pessoas um ótimo lugar para 

trabalhar: tem que investir nelas, treina-las, e permitir que cresçam na carreira ... Tem que 

tratá-las COliJO sócias do negócio ... Tem que mantê-las informadas sobre aonde a empresa 

quer chegar ... Tem que oferecer um pacote atraente de remuneração e benefícios ... Tem que 

proporcionar um ambiente de trabalho agradável ... Tem que ser capaz de inovar em seus 



produtos e serviços ... Tem que se preocupar com qualidade e responsabilidade social... É isso 

que uma empresa tem que oferecer aos seus funcionários para ganhar sua admiração e sobre 

tudo retê-los? Sim- mas não é só isso. 

o mais importante para que alguém goste, respeite e admire a empresa onde trabalha é, 

talvez. ter um ótimo chefe direto. (Bernardi, 1999: 10) 

Afinnações dessa natureza soam como especulação jornalística e são naturalmente 

desprovidas de rigor científico. Porém, há outras como: 

o empregado de talento pode entrar para uma empresa por causa do carisma de seus líderes, da 

generosidade de beneficios e dos programas de treinamento de nivelmundial, mas o tempo que 

esse empregado permanecerá na empresa e que grau de produtividade terá enquanto lá 

permanecer será determinado pelo relacionamento que tiver com seu superior imediato. 

(Buckingham, 1999: 16) 

Essa afinnação, diferentemente da primeira, é a conclusão de uma pesquisa científica 

realizada pela Gallup Organization ao longo de 25 anos que esteve indagando sobre aspectos 

da vida de trabalho de milhões de trabalhadores para saber: "". as necessidades mais vitais 

exigidas pelos empregados mais produtivos." (Buckingham, 1999: 15) 

A SAMARCO tem sido classificada nas pesquisa de Clima Organizacional, promovida pela 

HayGroup ao longo da última década, como benchmarking a nível nacional, despertando a 

curiosidade por saber qual o modelo de gestão ou fatores organizacionais que fazem uma 

empresa de mineração ser percebida como um excelente local para se trabalhar. 

A empresa alvo do estudo, atua na área de mineração com duas unidades industriais 

interdependentes, porém, distantes geograficamente e com diferentes culturas regionais. Uma 
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unidade industrial está localizada no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, próximo às 

cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, sendo seu processo produtivo, característico de 

empresas de mineração. A outra unidade industrial, localizada no litoral do Espírito Santo, 

próximo à cidade turística de Guarapari, tem características que se assemelham à fase inicial 

de um processo siderúrgico. 

O processo produtivo é contínuo e a ligação entre as unidades de produção é feita por um 

mineroduto com extensão de 396 km e 0,5 m de diâmetro, por onde o minério lavrado e 

beneficiado é transportado num meio aquoso. 

O presente estudo se constitui numa tentativa de analisar, teórica e empiricamente, a questão 

do uso do poder e da autoridade por aqueles que exercem cargos de gerência nessa empresa e, 

a sua influência no Clima Organizacional. 

Presume-se que um Clima Organizacional adequadamente construído toma uma empresa 

eficaz e menos vulnerável às incertezas, uma vez que dá voz ao seu capital intelectual para 

manifestar o quanto seus objetivos individuais são considerados pela organização e seus 

líderes, tomando as pessoas mais comprometidas com as metas e os resultados 

. . . 
orgamzaclOnalS. 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Até que ponto os Estilos Gerenciais dos executivos afetam o Clima Organizacional em 

diferentes Departamentos da empresa SAMARCO. 
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SUPOSIÇÃO 

Os estilos gerenciais das chefias têm influência no clima organizacional da empresa, uma vez 

que esse clima pode ser entendido como sendo uma "percepção que os trabalhadores têm 

sobre seus superiores" (HayGroup, 1993:168). Percepção essa construída ao longo do tempo, 

em função de experiências e situações vividas e ainda da reação comportamental dos 

subordinados aos estímulos proporcionados pela sua liderança. 

OBJETIVOS 

Objetivo final 

Avaliar se o Clima Organizacional sofre influência dos estilos gerenciais dos chefes 

diretos. 

Objetivos intermediários 

Identificar os estilos gerenciais do grupo de chefias da SAMARCO. 

Analisar os resultados gráficos da pesquisa de clima organizacional. 

Avaliar se existe relação entre o resultado da pesquisa de clima e os estilos gerenciais. 

RELEV ÂNCIA DO ESTUDO 

Nessa virada de milênio, após decorrido um século da Revolução Industrial, as empresas 

responsáveis que desejarem sobreviver à competição global, deverão demonstrar além de seus 

balanços de resultados financeiros, um balanço social. 

Acreditando que as transformações em curso não se farão unicamente pela via das inovações 

tecnológicas, da TI (Tecnologia da Informação), mas também pela adoção de modelos 

gerenciais onde, a valorização da pessoa no trabalho; a recuperação dos valores morais, espi-
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rituais e éticos; a interação pela solidariedade social; a redistribuição das nquezas; a 

consciência ecológica; enfim a sustentabilidade do processo, deverá estar focado na 

totalidade da pessoa. Essas condições, apesar de soarem como dilemas e paradoxos, 

constituem-se em desafios a serem superados pelas lideranças empresariais e sociais. 

Nesse sentido, um estudo que dê tratamento à questão do exercício da liderança por aqueles 

que detêm a prerrogativa de determinar ações empresariais e sua estreita influência na 

motivação dos trabalhadores, contribuirá para um redirecionamento estratégico das empresas 

na sua relação com o capital intelectual, reconhecidamente seu diferencial competitivo. 

DEFINIÇÃO DE TERMOS 

Balanço social - são as ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas organizações e 

publicadas juntamente com o balanço econômico e financeiro. 

Capital Intelectual - é o potencial inteligente das organizações, sendo formado pelos 

conhecimentos acadêmicos e tácitos, compartilhados pelas pessoas. 

Capital tangível - são os recursos organizacionais possíveis de serem mensurados e 

valorizados quantitativamente. 

Clima Organizacional - é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional 

percebida ou experimentada pelos membros da organização. 

Cultura Organizacional - é o modo de vida próprio de cada organização, constituindo-se de 

um conjunto de crenças, expectativas, valores e maneiras de fazer as coisas, consciente 

ou inconscientemente. Cada organização adota ao longo do tempo sua maneira particu

lar de ser, que passa a condicionar o pensamento e o comportamento dos seus membros. 
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Estilos gerenciais - É o conjunto de atributos que caracterizam a forma predominante de 

como o gerente se percebe e é percebido na sua forma de liderar e administrar recursos 

e pessoas. 

Gestão à vista - é a expressão criada para designar a exposição e o compartilhamento de 

informações e resultados das diversas áreas da empresa. 

Quadrilátero ferrífico - região do estado de Minas Gerais onde se situam as malores 

reservas minerais de ferro em exploração. 

Nova economia - expressão cunhada para designar e diferenciar empresas que operam no 

desenvolvimento, produção e comercialização de software. 

Velha economia - expressão criada para designar as empresas produtoras de hardware, ou 

seja, indústrias de transformação. 

METODOLOGIA 

TIPO DE PESQUISA 

A investigação de caráter científico a ser conduzida, faz uso predominantemente da 

metodologia de pesquisa documental, complementada por observação participante, uma vez 

que como empregado da empresa, convivo e compartilho do cotidiano da organização. 

Objetiva-se, dessa forma, pesquisar a possível relação existente entre as variáveis em questão, 

ou seja, Estilos Gerenciais e Clima Organizacional. A pesquisa tem ainda um cunho 

explicativo, uma vez que pode esclarecer como o fator Estilo Gerencial, pode contribuir para 

a construção do Clima Organizacional. 

O meios a serem utilizados na condução da pesquisa terão como base a investigação 

documental, ou seja os resultados das pesquisas de Clima elaboradas sob a consultoria da 

HayGroup e ainda os documentos que caracterizam os Estilos Gerenciais do grupo de 
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chefias da empresa alvo. Será feito uso também de observação não estruturada participante 

conforme recomenda Alda Judith. ( Alves-Mazzoti,1998) 

A pesquisa fará uso também de consulta a publicações a respeito do tema proposto, tais 

como: apostilas, dissertações, livros, revistas, fitas de vídeo e Internet. 
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CAPÍTULO 1 

1. ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS & TRABALHO 

1. 1 SOCIEDADE FEUDAL 

Esse capítulo tem o propósito de empreender uma incursão na história da Idade Média a fim 

de analisar a evolução das condições do trabalho e dos trabalhadores da época, passando pelo 

advento da Revolução Industrial, a era da industrialização em massa, a fase pós

industrialização, culminando na sociedade pós-capitalista, com a Revolução da Informação, 

numa perspectiva econômica, social e política. Essa incursão histórica se justifica em função 

do tema proposto na dissertação da tese de mestrado que versa sobre a satisfação e a 

qualidade de vida dos trabalhadores na indústria e o processo de motivação, ou alienação, a 

que estão sujeitos esses trabalhadores. Segundo Karl Polanyi (2000: 65) " A descoberta mais 

importante nas recentes pesquisas históricas e antropológicas é que a economia do homem, 

como regra, está submersa em suas relações sociais." Esse mesmo alerta já fora feito por 

Max Weber que reconhecia a importância de se conhecer a evolução das economias 

primitivas para avaliar sua influência no desenvolvimento das questões das sociedades 

civilizadas. (Weber apud Polanyi,2000) 

A Revolução Industrial desencadeada no século passado, na Europa, constitui-se no marco do 

desenvolvimento do sistema capitalista industrial centrado na livre economia, ou economia 

de mercado, que dominou o cenário mundial no século XX, apesar dos esforços daqueles que, 

revolucionariamente, ou utopicamente, pretenderam implantar um sistema socialista, onde a 

classe proletariada fosse o centro do universo econômico e social. 
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A compreensão desse contexto é de suma importância no entendimento das teorias de 

administração desenvolvidas após a Revolução Industrial, sob crenças utilitaristas, e que 

tiveram participação decisiva na consolidação do modelo industrial e econômico vigente. 

Pretendemos assim, analisar criticamente as condições econômico- sociais que antecederam o 

fenômeno da Revolução Industrial e suas implicações. 

Remontemos, então, ao século X a XII onde a sociedade feudal era organizada em classes de 

sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, ou servos das glebas, sendo que esses últimos 

deveriam produzir o suficiente para saciar as necessidades das outras duas classes. A 

eclesiástica e a militar. Naquela época, a terra se constituía na propriedade de riqueza e 

poder dos senhores feudais, quando não havia terras sem Senhor, nem Senhor sem terras. A 

Igreja viria a se tornar uma grande proprietária de terras que eram amealhadas, tanto por 

doações daqueles que desejavam conquistar o reino dos céus, quanto pela cobrança do 

dízimo, uma fonte de riqueza do clero. Como o clero e a nobreza constituíam as classes 

governantes, cabia à nobreza a proteção militar aos súditos e à igreja a ajuda espiritual aos 

fiéis. Esses serviços prestados ao povo eram devidamente cobrados. 

A sociedade feudal, em seus primórdios, era uma econômica auto-suficiente onde os bons 

artífices eram atraídos pelo senhor do feudo, para produzir com seu trabalho, os objetos de 

que precisava. Dessa forma não havia sentido a transação comercial com o capital 

acumulado, tanto pela nobreza quanto pela igreja. O comércio não se desenvolvia, apesar de 

haver necessidade de compra de algumas mercadorias. Não havia razão para a produção de 

excedentes uma vez que não havia uma demanda firme. Quando praticado, o comércio se 

fazia localmente dado às dificuldades de transporte e à escassez de dinheiro, ou seja, moeda 

de transação comercial. 
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As Cruzadas, no entanto, deram impulso ao comércio, fazendo surgir as mercadorias e 

mercadores que abasteciam as regiões por onde se aventuravam os conquistadores. O 

comércio também se intensifica a partir da realização de feiras regulares em várias regiões da 

Europa onde fluíam mercadorias, mercadores e dinheiro. Surgem assim as transações 

financeiras com troca de moedas e concessão de empréstimos. 

A Igreja maIs uma vez interfere fortemente quando surge a prática de empréstimos com 

cobranças de juros. A usura é pecado, proclamavam os homens da Igreja. "A Igreja ensinava 

que, se o lucro do bolso representa a ruína da alma, o bem- estar espiritual é que estava em 

primeiro lugar." (Huberman,1974: 47) 

A prática comercial predomina ao longo do tempo e a Igreja cede às pressões do poder 

econõmico e comercial, tendo a sociedade ingressado em nova fase de desenvolvimento, 

fazendo surgir cidades e abrindo novas perspectivas de vida para os camponeses, antes 

resignada ao sistema social e à divisão de classe. 

o arrendamento de terras passa a ser uma prática, onde o camponês pode obter dinheiro, 

comercializando sua parte quando havia excedente de produtos. O mercado absorvia e 

estimulava a produção. Esse avanço na condição de vida do camponês não ocorreu sem 

traumas, devido à resistência da Igreja quanto à libertação dos servos, embora o discurso 

fosse favorável. As lutas dos camponeses não foram em vão e em meados do século XV, 

muitos camponeses haviam conquistado a emancipação daquele sistema vigente. 

A propriedade, a terra, pode então ser comprada, vendida, ou trocada livremente, 

determinando o fim do antigo mundo feudal. A prática do comércio influencia o artífice que 
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passa a exercer sua profissão nas cidades onde produzia e comercializava de forma 

independente, a "preço justo", como recomendava ou impunham as corporações de artesãos. 

"As corporações obedeciam a mil e uma regras para impedir o trabalho inferior e manutenção 

de altos padrões qualitativos, sendo severas as penas para os infratores." 

(Huberman, 1974:68) 

A demanda por bons produtos, faz surgir a necessidade de mais produção e com ISSO as 

figuras dos aprendizes, ajudantes ou jornaleiros, que posteriormente poderiam se tomar 

mestres artesãos. A prática do "preço justo" em vigor na época é gradativamente substituída 

pela noção de preço de mercado. Assim como o conceito de usura, o justo preço sucumbiu às 

forças econômicas. 

As forças econômicas afetaram também as relações entre artesãos e aprendizes, tomando-se 

cada vez mais difícil passar da posição de empregado a patrão. A condição de assalariado 

tendia a se perpetuar, lavando a insatisfações e revoltas, culminando com o surgimento de 

associações de trabalhadores, em oposição às correspondentes associações de mestres. "As 

classes inferiores verificam que haviam simplesmente mudado de senhor- antes, o governo 

estava formalmente nas mãos de um senhor feudal, e agora passava às mãos dos burgueses 

mais ricos." (Huberman, 1974:76) 

o enfraquecimento do feudalismo permitiu o fortalecimento do poder dos reIS na Idade 

Média, antes, impotentes frente ao poder dos senhores feudais. Essa nova classe em ascensão, 

os burgueses, estava disposta a financiar armamentos e exércitos, em troca de vantagens bem 

definidas, as leis, que deveriam preservar a segurança, a ordem e os interesses dos 

comerciantes. Outro fator que gerava simpatia dos reis a essa nova classe social, estava nos 
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impostos arrecadados vIa produtos industrializados e comercializados. Porém, Como as 

despesas reais sempre foram muito altas, vislumbra-se cobrar impostos também da rica e 

poderosa Igreja. 

Os conflitos políticos entre a Igreja e os Reis, associados aos escândalos e abusos praticados 

pelos religiosos criaram as condições para que a Reforma Protestante de Lutero e Calvino 

encontrasse o terreno fértil para crescer e se ramificar. "A classe média compreendia que seu 

progresso estava bloqueado pela Igreja Católica ... Antes que a classe média pudesse apagar o 

feudalismo em cada país, tinha de atacar a organização central- a Igreja." 

(Huberman 1974: 92) 

Essa nova classe econômica de burgueses e comerciantes impulsionou o comércio que até 

então se restringia à Europa e regiões vizinhas, tomando novo impulso a partir da navegação 

na costa atlântica. As descobertas marítimas iniciaram um período de expansão em todas as 

vias da economia da Europa. 

A exploração do comércio além das fronteiras da Europa exigia investimentos vultuosos 

fazendo surgir as sociedades por ações, como resposta dos mercadores do século XVI e XVII, 

à exigência de montantes elevados de capital para financiar os investimentos. A expectativa 

desses empreendedores visava o máximo lucro, vindo a se consolidar uma era de grande 

atividade financeira, já sem a utilização de dinheiro em espécie, uma vez que as letras de 

câmbio passam a ser uma prática difundida entre banqueiros e mercadores das várias regiões 

da Europa. 
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A expansão do mercado eXIgIa uma produção crescente e a menor custo que, aliada à 

acumulação de capital, criara as condições ideais para o surgimento da indústria capitalista. 

O mestre artesão que antes fora mais que um mero fabricante de produtos, uma vez que 

desempenhava múltiplos papéis, pois quando comprava a matéria-prima, era negociante; 

tendo jornaleiros e aprendizes sob seu comando era empregador; vendendo seus produtos 

acabados era um comerciante, perde uma parte significativa nessa cadeia de agregação de 

valor. A comercialização faz entrar em cena a figura do intermediário, reduzindo-se a 

autonomia do mestre no que tange à compra das matérias primas e venda dos produtos 

acabados, restando ao artesão as tarefas intrínsecas da produção. 

No século XVII inicia-se um processo de racionalização das tarefas e nos métodos de 

produção até então praticados, uma vez que a figura do intermediário- mercador exigia a 

mudança das regras vigentes a fim de atender à expansão dos mercados. Esses ganhos de 

produtividade foram significativos, mas todos decorrentes da implementação de novas 

tecnologias. "No entanto, no que concerne à quantidade de bens que um homem podia 

produzir, pouco se havia alterado desde os tempos imemoriais até o século XIX". 

( Barbosa, 1999: 108 ) 

Do século XVI ao XVIII os artesãos, independentes e autônomos tendem a desaparecer 

surgindo em seu lugar os assalariados, por força e obra do capitalista-empreendedor. O 

sistema doméstico, característico da produção artesanal, não comportava a demanda, 

cedendo lugar ao processo fabril que transfere a produção para os edifícios-fábricas do 

empreendedor que detém, além da matéria-prima, também os instrumentos. A destreza deixa 

de ser fundamental frente as máquinas. 
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No século XVI a Espanha se tornara a potência mundial da época, graças à sua política 

colonialista. Ouro e prata oriundo das América aportava na Europa, gerando um processo 

inflacionário, uma vez que a Espanha que pouco produzia, podia tudo comprar. Como nem 

todas as nações dispunham de colônias ricas em ouro e prata, surgem as teorias de incentivo 

ao comércio exterior, onde a regra era exportar mais do que importar, sendo que" a diferença 

no valor de sua exportações, em relação à importações, teria de ser paga em metal" 

(Huberman, 1974: 132). 

1.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Essa noção econômica dera um novo e determinante impulso ao processo de industrialização, 

uma vez que os produtos manufaturados tinham mais valor que os produtos agrícolas. O 

Estado se empenha a tal ponto que surgiram as fábricas estatais. "Tais fábricas deviam ser 

modelo, inspiração, laboratório"( Huberman, 1974: 136). 

o Estado desempenha um forte papel intervencionista que desagrada aos mercados, ávidos 

pelas oportunidades vislumbradas. Adam Smith publica seu livro A Riqueza das Nações, 

onde defendia a tese da livre economia de mercado, sendo também um precursor da 

racionalização das tarefas e a especialização do trabalho, influenciando decisivamente na 

proposta da Administração Científica elaborada por Taylor e adotado por Ford. " ... as idéias 

básicas dos economistas clássicos constituem os germes iniciais do pensamento 

administrativo dos nossos dias."( Chiavenato, 1997: 63) 

O controle e a intervenção estatal gera uma onda de protestos daqueles que se sentiam 

alijados ou que tinham suas iniciativas cerceadas pela excessivas regras impostas pelo 

Estado. 
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Esses excessos estimulavam as lutas pela ausência total de controle, surgindo o tenno 

Laissez-Faire para torna-se o grito de batalha dos fisiocratas franceses que advogavam por 

Independência, Imunidade, Liberdade, acreditando na inviolabilidade da propriedade privada. 

As teorias dos fisiocratas provavelmente influenciaram Adam Smith sobre as questões de 

Economia Política, vindo a se opor decisivamente sobre a prática mercantilista-colonialista, 

por considerava predatória, defendendo o modelo da capacidade produtiva do trabalho e o 

livre comércio. Para melhorar a capacidade produtiva do trabalho, Adam Smith sugere a 

divisão do trabalho e a especialização nas tarefas. Mesmo conceito adotado por Taylor e 

praticado durante todo o século XX. Esse conceito de máxima produtividade está 

intimamente ligado ao conceito de livre comércio, porque .. a divisão do trabalho é 

detenninada pelo tamanho do mercado" (Hubennan, 1974: 53 ). 

O processo de industrialização tal qual conhecemos, foi possível graças à acumulação de 

capital obtido na fase mercantilista-colonialista e à disponibilidade de mão-de-obra. Essa, 

disponível graças ao grande contigente de camponeses sem terra, que se dispunham a vender 

sua força de trabalho em troca de salário. 

o fechamento das terras aos camponeses foi portanto, uma das principais fonnas de obter o 

necessário suprimento de mão-de-obra para a indústria, além do contigente de aprendizes e 

jornaleiros, oriundos do Sistema Doméstico. O Sistema Fabril, envolvendo máquinas e 

métodos diferentes do sistema artesanal gera uma maior produção a custos menores. Esses 

fatores conjugados são os ingredientes para a consolidação do processo industrial capitalista. 

Drucker( 1993:11) cita um outro fator considerado por ele como detenninante para o 

fenômeno da Revolução Industrial. Foram as escolas técnicas e a Enc.vclopédie que 

codificaram e publicaram a techne, o mistério do artesanato, ..... convertendo experiência em 
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conhecimento, aprendizado em livro texto, segredo em metodologia, fazer em conhecimento 

aplicado." Segundo o autor" Foi essa mudança no significado do conhecimento que tomou o 

moderno Capitalismo inevitável e dominante. Acima de tudo, a velocidade das mudanças 

técnicas criou uma demanda por capital muito acima da capacidade de qualquer artesão." 

A essa revolução irreversível, alinham-se a leis e as práticas religiosas. Enquanto a Igreja 

Católica resistia em enquadrar-se na nova ordem econômica de geração de riqueza e lucro, a 

Igreja Protestante admitia e incentivava a economia e a formação de poupança. "Os 

ensinamentos de Calvino estavam particularmente dentro do espírito da empresa capitalista." 

(Huberman, 1974: 180 ). 

Os donos dessa nova riqueza, foram educados na crença de que o Reino dos Céus era deles, 

se economizassem e reinvestissem suas economias, empregando novamente seu capital em 

suas fábricas. Assim, o sistema capitalista, tal qual o conhecemos, começava a existir. 

A Revolução Industrial, incluindo o incremento agrícola e a facilidade nos transportes 

fizeram a riqueza de muitos e acentuou, também, a miséria da maioria. O investimento de 

capital exigia retomo rápido para propiciar novos investimentos. As máquinas caras não 

podiam parar seus frenéticos movimentos, cabendo ao homem acompanhar o ritmo das 

máquinas, em longas jornadas, sob a severa supervisão e disciplina das fábricas. Famílias 

inteiras, incluindo cnanças, fazem parte da mão-de-obra operária, com vistas a supnr as 

necessidades elementares. * 

*Pder Drucker (1993: 130) reconhece 'lue havia tensões sociais na época e 'lue os trahalhadores eratn tratados cotn 

severidade, porétn, defende 'lue a ''lualidadc de vida' nas fáhricas era" ... tnelhor 'luc do 'lue no fundo de utna sociedade rural 

estática, tirânica e 'lue suhjugava pela fotne." 
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A miséria impera. As doenças se alastram e a taxa de mortalidade é extremamente alta, em 

função das condições insalubres a que estavam sujeitas as famílias dessa nova classe social. 

Revoltam-se os trabalhadores e miseráveis. A culpa por certo são das máquinas que roubaram 

o trabalho, acreditavam, passando a destruir as máquinas e propriedades, com a ingenuidade 

de "Dom Quixotes". 

Sem sucesso, os trabalhadores tentaram outros métodos, fazendo petições e clamando por sua 

causa e sua condição miserável. Leis são aprovadas atendendo às petições, porém, sem 

grandes efeitos práticos uma vez que os julgamentos eram invariavelmente tendenciosos, 

apesar do apoio e fiscalização voluntária de pastores protestantes. (Chiavenato, 1997) 

A conquista do voto seria uma alternativa. Os trabalhadores deveriam ter seus representantes 

no poder legislativo. O movimento cartista desimcumbiu importante papel, com otimismo 

democrático, embora os benefícios diretos não tenham sido proporcionais. As lutas para 

conquista ao direito do voto cria nos trabalhadores um sentimento de união, que seria 

decisivo na consolidação dos sindicatos americanos, denominados Unions. Fracos como 

indivíduos, os trabalhadores constatam que detém um poder considerável quando unidos. 

Não tardou para que as associações de trabalhadores fossem considerados ilegais. Novas lutas 

se travam na defesa das associações de trabalhadores. Os sindicatos sobrevivem, mas a 

desconfiança recíproca entre as partes, o sindicalismo e o governo, viria a afetar o 

desenvolvimento econômico. "Karl Max previu essa desconfiança como sendo produto final 

do capitalismo e a força que, a seu ver ocasionaria o fracasso final do capitalismo." 

( Ouchi, 1982: 5) 
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A teoria econômica, Economia Clássica, elaborada no início da Revolução Industrial, estava 

baseada em uma série de doutrinas, consideradas as ""leis naturais" de Economia, sendo que o 

princípio não intervencionista pregado ao livre mercado, deveria ser aplicado também ao 

trabalho assalariado. O governo não deveria intervir no estabelecimento das jornadas de 

trabalho nem tão pouco na regulamentação dos salários. 

Pela lei de mercado, o salário é resultado da operação natural da proporção entre a oferta e a 

procura. O salário é regido pelas mesmas leis das mercadorias. Os economistas da Escola 

Clássica tiveram participação decisiva na definição das regras que regiam as questões 

salariais, frente as lutas sindicais que reivindicavam, além da redução, das jornadas, os 

aumentos de remuneração. As premissas: ""Havia um certo fundo posto de lado para 

pagamento de salários. E havia um certo número trabalhadores. O total que os trabalhadores 

ganhavam em salários era determinado por esses dois fatores, Era isso. E os sindicatos nada 

podiam fazer." 

( Huberman, 1974: 217) 

A argumentação dos economistas da época tinha por base um raciocínio aritmético simples. 

""É inútil argumentar contra qualquer uma das quatro regras fundamentais da aritmética. A 

questão dos salários é uma questão de divisão. Reclama-se que o quociente é muito pequeno. 

Bem, então, quais são as formas de torná-lo maior? Duas. Aumenta-se o dividendo, 

permanecendo o divisor o mesmo, e o quociente será maior; reduza-se o divisor, 

permanecendo o dividendo o mesmo, e o quociente será maior." (Huberman, 1974: 217) 
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Essa teoria do fundo de salário fora contestada por outros economistas, porém, as perdas 

impostas aos trabalhadores não foram e não serão repostas. A ciência econômica tinha se 

constituído na grande inimiga dos trabalhadores. (Huberman,1974 ). 

A teoria da economia clássica do livre mercado de A . Smith passa a ser contestada por 

economistas de nações em desenvolvimento como a Alemanha, argumentando que o 

comércio livre, sem barreiras ou regulamentações só poderia ser praticado entre as nações que 

estivessem em um mesmo patamar de desenvolvimento econômico e industrial. Esse discurso 

parece ainda atual frente ao inevitável e perverso processo de globalização mercantil. 

o infortúnio dos trabalhadores durante tanto tempo lava ao surgimento dos utopistas que 

acreditavam num mundo onde não haveria miséria, doenças, infelicidade e, a injustiça 

provocada pelo capitalismo. O sonho dos utopistas era o socialismo onde os muitos que 

executavam o trabalho viveriam com conforto e luxo, graças à propriedade dos meios de 

produção. Ao abordar o assunto socialismo, toma-se inevitável a fisionomia e a ideologia de 

Karl Marx, em cuja doutrina econômica, o capitalismo se baseava na exploração do trabalho. 

Marx baseava suas convicções na evolução histórica da humanidade e relacionava estar o 

trabalhador na sociedade capitalista sendo explorado, tal como fora na sociedade escravocrata 

e na feudal. As análises feita por Marx partem da avaliação de uma mercadoria, símbolo da 

riqueza das sociedades capitalistas, onde um bem se transforma em mercadoria quando 

produzido com fins de troca e não para consumo próprio. Dessa forma o valor da mercadoria 

está na proporção de outra, sendo o tempo necessário para produção, a unidade de medida e 

comparação entre ambas. "Assim, o valor de uma mercadoria é determinado, diz Marx, pelo 

tempo de trabalho social necessário para produzi-Ia." (Huberman, 1974: 229) 
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No, entanto, o trabalho, diferentemente de outras mercadorias, "pode criar um valor superior 

ao que encerra" ( Huberman, 1974: 231). A essa diferença Marx chama de mais-valia, que 

fica em poder do patrão e constitui o seu lucro. A mais-valia é a medida da exploração do 

trabalho no sistema capitalista. Por ser o sistema capitalista o instrumento da burguesia para 

exploração do trabalhador, Marx advoga a revolução do proletariado com vista a sua 

libertação e a conquista do socialismo. 

Tanto Marx quanto Engels atribuíam grande importância aos sindicatos dos trabalhadores 

como sendo a verdadeira organização de classe do proletariado na qual se trava a luta contra 

o capital. O lema é: " Trabalhadores de todos ao países, uni-vos" (Manifesto Comunista). 

As pressões do socialismo e do sindicalismo agindo sobre a indústria capitalista do século 

XX, promovem uma corrida contra o tempo com vistas ao aperfeiçoamento dos métodos de 

produção, associada ao desenvolvimento tecnológico, a fim de substituir o homem pela 

máquina. Essa ainda é a regra nas indústrias da velha economia. 

A Sociedade Industrial que floresceu e prosperou após a Revolução Industrial se caracterizou 

por trazer o indivíduo para dentro das empresas, definindo regras disciplinares, metodologias 

e procedimentos com vistas ao máximo rendimento. O homem foi tutelado pelas 

organizações, onde o desenvolvimento profissional e a carreira de cada um era definida e 

decidida pelas empresas em troca da fidelidade que deveria se estender até a aposentadoria. 

As teorias de administração desenvolvidas nesse período contribuíram para consolidar esse 

modelo. 

O precursor dessa fase e que influenciou decisivamente as teorias de administração vigentes 

foi Frederick W. Taylor, que segundo Peter Drucker (1993:14/15) foi quem: " Pela primeira 

Il!~;~~; t·'2~ ~~t: f'~'J ~: ;:,~i<·. 'UE SiMiJniSt:JI 
~~:~.;~~ol .. :~,~.~j t~~.TL:~_;~~ ~·;'~~-iil~ 
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vez aplicou o conhecimento ao estudo do trabalho, à sua análise e à sua engenharia." Até 

então: "A única maneira de um trabalhador produzir mais era trabalhando mais horas, ou 

esforçando-se mais. O próprio Marx compartilhava dessa crença com todos os economistas e 

engenheiros do século dezenove." 

Segundo Peter Drucker (1993:4) foram os métodos científicos de Taylor, aplicados ao 

trabalho, que permitiram gerar a produtividade: " ... que em setenta e cinco anos converteu o 

proletariado na classe média burguesa, com renda próxima à da classe superior. Assim, a 

Revolução da Produtividade venceu a guerra de classes e o comunismo." 

1. 3 A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Menos de um século após a avalanche provocada pela Revolução Industrial que viria a afetar 

o mundo moderno e a sociedade, surge uma nova revolução, agora chamada de Revolução da 

Informação. Assim como a Revolução Industrial foi impulsionada pelo desenvolvimento 

tecnológico, em particular, o vapor, a Revolução da Informação também é conseqüência do 

advento de novas tecnologias, o computador e a robótica, colocadas à disposição de homem 

e explorada pela organização. 

A Revolução da Informação está gerando mudanças tão drásticas na vida das pessoas, como 

provocaram no passado as Revoluções Agrícola e Industrial. No entanto, o mundo dos 

computadores não é a panacéia que alguns admitem, pelo menos por ora. As limitações das 

inteligências artificiais são enormes e as demonstrações chegam a serem bizarras como a 

partida de futebol que pretendia ser disputada por robôs, inteligentes, mostrada na televisão 

por ocasião dos últimos jogos olímpicos. 



'" Atingir um grau básico de compreensão entre computadores diferentes, para tomar a 

automatização possível, não é tão difícil quanto parece. Contudo, existe algo muito difícil: 

consenso humano." Admite Dertrouzos (1997: 120) quando se refere ao estágio atual daquilo 

que se intitula a Revolução da Informação. 

Os recursos tecnológicos advindos da Revolução Industrial poupou alguns homens da fadiga 

física e consequentemente eliminou postos de trabalho. Há a expectativa de que a Revolução 

da Informação possa poupar alguma fadiga intelectual, mas jamais será capaz de criar e 

liderar. Nestas funções, talvez, residirá as reservas de trabalho para o homem do futuro, 

como admite De Masi (2000). 

Michael Dertouzos raciocina: '"Não podemos fabricar automóveis ou produzir outros bens em 

nossas casas. Mas podemos gerar informação e vender nosso trabalho." Esse é um alerta para 

os impactos que nova revolução causará nessa sociedade já nomeada de pós-capitalista e que 

vai afetar a valorização das empresas da velha e da nova economia. (Dertouzos, 1997,72) 

Após a Revolução Industrial, durante o período da massificação da produção, o valor das 

empresas estava em seu capital tangível. Máquinas e equipamentos determinavam a riqueza 

de um empreendimentos. O trabalhador se constituía em um mero coadjuvante que deveria 

acompanhar o frenético ritmo das máquinas. No entanto, nessa nova fase, a sociedade do 

conhecimento, a criação de riquezas passa a ser um evento cerebral. (Edvinsson, 1998). 

Essa constatação determina uma nova forma de abordagem do trabalho e do trabalhador, 

onde a estrutura vertical e burocrática, característica da Era Moderna, não é adequada à Era 

da Informação. As empresas e as organizações tendem a ser virtuais e como conseqüência 
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mudará o perfil do trabalhador. Não só o perfil do trabalhador será outro, mas também os 

valores e a cultura organizacional deverá ser diferente daquela, quanto os trabalhadores 

estavam próximos fisicamente nos escritórios ou no chão de fábrica. As atuais tecnologias 

disponíveis fazem surgir novas formas de organizar o trabalho e novos trabalhadores, tais 

como: "Teletrabalhadores, Guerreiros da Estrada ou Ciganos Corporativos." 

(Edvinsson, 1998 :118) 

o teletrabalhador, pode fazer a opção de trabalhar em casa, livre de horários rígidos, da 

supervisão direta, etc. No entanto, essa experiência já demonstra sérios inconvenientes. " ... o 

teletrabalhador pode ter a impressão de que a empresa não possui um eixo central. Algumas 

pesquisas já sugerem que esse isoladamente pode resultar em falta de lealdade, moral em 

baixa e até mesmo diminuição de criatividade". (Edvinsson,1998 :117) 

Os Guerreiros das Estradas teriam se livrado do escritório, mas também não fixaram-se seu 

place. Eles estão no "campo" ligadas ao mundo e a "sua" organização através de celulares, 

pagers e laptops que se plugam em qualquer parte do mundo que lhes for conveniente. Com 

o passar do tempo, esses profissionais tendem a desenvolver sua própria cultura de acordo 

com um novo estilo de vida. 

Os Ciganos Corporativos são aqueles profissionais sediadas na base do cliente, 

compartilhando assim de uma outra cultura, como é o caso dos trabalhadores terceirizados. 

Essa categoria tem uma tendência a crescer, não por influência da informática, mas sim 

porque os empregadores preferem gerenciar um contrato comercial com uma pessoa jurídica 

a gerenciar um contrato de trabalho regido por leis anacrônicas, ainda vigente, e que foram 
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escritas na era da industrialização de massa, como as da CLT( Consolidação das Leis do 

Trabalho). 

Segundo Edivisson, ( 1998: 119) está surgindo um terceiro tipo de cigano corporativo agora 

sem nenhum vínculo formal com as organizações. '"Eles serão o equivalente "c.vber dos 

estivadores ou dos diaristas, esperando para serem chamadas a cada manhã, realizando seu 

trabalho em um curto intervalo de tempo, e voltando para esperar a próxima convocação." 

A estrutura piramidal e o organograma clássico já não comportam esta atual forma de 

organização de trabalho, suscitando uma abordagem que esteja de acordo com a evolução das 

ciências. Margaret J. Wheatley alerta: 

"O modelo organizacional baseado no pensamento newtoniano que influenciou as 

teorias de administração não satisfazem aos anseios contemporâneos. "Se 

pretendemos continuar a recorrer às ciências para criar e dirigir organizações, 

elaborar projetos de pesquisa e formular hipóteses acerca do projeto 

organizacional, do planejamento, da economia, da natureza humana e dos 

processos de mudanças ... precisamos ao menos usar como alicerce do nosso 

trabalho a ciência da nossa época" (Wheatley,1998:23). 

A humanidade acostumada desde os tempos de Moisés, à concentração do poder no vértice 

da pirâmide hierárquica e à simetria das organogramas clássicos, vê-se agora diante do caos, 

onde segundo Wheatley (1998:151) '"O movimento desses sistemas é mantido em harmonia 

por uma força que estamos apenas começando a apreciar: a capacidade de auto-referencia". A 

organização do trabalho regido pelos princípios dessa nova ciência exigirá dos líderes um 

conjunto diferente de habilidades. '"Examinando esta estrutura complicada, torna-se óbvio 



25 

rapidamente que, nenhum estilo único de liderança dará certo com todos esses públicos." 

(Edvinsson, 1998: 120) 

Algumas premissas são apontadas para vigir diante desse novo cenário. O paternalismo será 

banido da cultura organizacional; o indivíduo permanecerá na organização enquanto agregar 

valor ao negócio; valores comuns compartilhadas pelo indivíduo e organização ao invés de 

regras regidas e unilaterais, no processo seletivo os indivíduos escolherão em que a empresa 

desejam trabalhar; o emprego formal tende a deixar de existir. O "Workoolismo " estará fora 

de moda, privilegiando-se o lazer e trabalho, quando esse fizer sentido à vida; a liderança será 

exercida pela estipulação de propósitos comuns se fará pelo fortalecimento de todos, 

objetivando construir uma sociedade mais digna. A história dará o testemunho. 
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CAPÍTULO 2 

2 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA SAMARCO 

2.1 A EVOLUÇÃO DA SAMARCO 

A Samarco foi fundada em 1977 a partir de um consórcio entre a empresa peruana Marcona e 

a brasileira Samitri, esta última pertencendo ao Grupo Belgo Mineira que opera no ramo 

industrial de siderurgia. A origem do nome Samarco e uma composição dos nomes de seus 

primeiros acionistas e fundadores a Samitri e a Marcona. 

SISTEMA INTEGRADO 

MINA - MINERODUTO - PELOTIZAÇÃO - PORTO 

~.: 
~'. 

A figura 1 mostra a localização geográfica da empresa, ressaltando que apesar da distância 

geográfica entre a fábrica de Minas Gerais e a do Espírito Santo, o processo produtivo é 

integrado e contínuo. 

o projeto conceitual desse empreendimento trazia no seu bojo, marcas de pioneirismo. A 

proposta se constituía em explorar um mineral com baixos teores de ferro, o itabirito, 
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considerado até então um mineral sem valor econômico. Esse mineral sena então 

enriquecido, removendo-se a impurezas através de um processo de flutuação da sílica. O 

transporte é feito através de um mineroduto com 396Km de extensão e 0,5 m de diâmetro, 

interligando a mina na região do quadrilátero ferrífico de Minas Gerais até o litoral do 

Espírito Santo na cidade de Anchieta. 

MINERODUTO 
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400 
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_ ..... .1 200 
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o 

A Figura 2, mostra o perfil do mineroduto que faz o transporte do minério de ferro da região 

do quadrilátero ferrífico, em Minas Gerais, para a região litorânea no Espírito Santo, onde o 

produto final é escoado para os diversos clientes, através de navios. 

O produto final é a pelota de ferro, pellets, que é produzida em um fornos do tipo grelha 

móvel e se destina ao mercado siderúrgico internacional. Esse projeto industrial contempla 

também um porto privativo que está dedicado ao escoamento da produção de minério. O 

início das operações em 1977 coincidiu com uma forte retração na economia mundial de 

minério de ferro, tendo sido cogitado pelos acionistas o encerramento das atividades da recém 
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criada empresa. A sobrevivência da empresa foi possível graças uma agressiva estratégia de 

Marketing que consistia naquilo que chamaríamos moderadamente de customização de seus 

produtos, ou seja, cada produto trazia o rigor das especificações de cada cliente. Importante 

observar que originalmente a empresa havia concebido produtos standarts para permitir 

ganhos de escala de produção. 

Sobrevivendo, a Samarco consolida-se no mercado num período que vai do final dos anos 80 

e na década de 90, quando investe na duplicação de suas instalações visando obter maior 

participações no Market Share. No início do ano 2000 a empresa CVRD ( companhia Vale 

do Rio Doce) adquire a Samitri, assumindo 50% do controle acionário da Samarco, numa 

negociações que envolveu mais de meio milhão de dólares. 

2.2 PRODUTOS E MERCADO 

o pellet de ferro constitui-se em um insumo do setor siderúrgico e devido às suas 

características físico-químicas, propicia ganhos de produtividade nos altos-fomos 

siderúrgicos. Para a obtenção do pellef, o minério itabirito lavrado, é moído e flotado para 

eliminação das impurezas, transformando-se em um produto mineral enriquecido e com valor 

comercial. O fino minério de ferro obtido nessa fase inicial é então transportado por via 

aquosa através do mineroduto até a planta de pelotização no litoral do Espírito Santo. O 

transporte de minério por duto constitui uma forma econômica e ecologicamente segura, 

quando comparada ao sistema convencional de transporte ferroviário. 

A polpa, mistura de minério e água, é então recebida na planta de pelotização, no litoral do 

estado do Espírito Santo, passando por um processo de filtragem a vácuo para remoção do 

excesso de água que fora o veículo de transporte do minério. A esse minério são adicionados 
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outros insumos, como: calcário, carvão e bentonita, que facilitarão o processo de formação 

das pelotas e o seu endurecimento. A resistência física do pellet é de fundamental 

importância para permitir o manuseio e transporte transoceânico e também durante a 

formação da carga nos altos-fornos. 

Essa C01111110dity, o pellet, se destina a clientes na Europa, África, Ásia, Oriente Médio e 

Américas, concorrendo num mercado altamente competitivo onde participam fornecedores, 

players, dos vários continentes. 

2.3 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

A empresa caracteriza-se por ter um processo produtivo contínuo e automático onde previa-se 

pouca interferência do homem nas diversas fases da produção. As tecnologia aplicada ao 

projeto, na época, exigiam profissionais qualificados, o que não era disponível na regiões de 

Mariana, uma cidade histórica próxima de Ouro Preto em Minas Gerais e Anchieta, próxima 

a Guarapari, uma cidade turística no Espírito Santo. 

A falta de Know How dos profissionais implicou em dificuldades durante o start up e 

operação das instalações, demandando um programa de treinamento e capacitação de homens 

com baixo nível educacional, que migraram do campo para a indústria. 

No início dos anos 90 iniciou-se um programa de automatização dos processos produtivos e 

tecnológicos. Os circuitos integradas desenvolvidas no Vale do Silício aportaram na 

mineração possibilitando controles acurados das múltiplas variáveis do processo produtivo. 

Essas inovações tecnológicas demandaram uma necessidade de reeducar todo o contigente de 
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empregados, uma vez que essas novas tecnologias eJUglam um aprimoramento de suas 

qualificações. 

2.4 MODELO DE GESTÃO 

Em 1990 a Samarco iniciou a implantação do Sistema de Gestão pela Qualidade Total, nos 

moldes japoneses. O programa 5S foi o primeiro a ser implantado tendo tido uma boa 

aceitação em todos os niveis hierárquicos. O Sistema de Gestão pela Qualidade passa a ser o 

modo de administrar da Samarco, tendo sido cunhada a figura da Casa da Qualidade, onde na 

base ou fundação está alicerçada pelo pessoal Motivado e Participativo. Na filosofia do 

modelo de gestão, está selado o compromisso de geração de valor, não só para os acionistas, 

mas também para os demais stackholders. , o que se procura retratar na figura 3. 

CRIAÇÃO SUSTENTADA DE VALOR 

CRIAÇÃO DE 
VALOR PARA0 

ACIONISTA 

ENTIDADES 
GOVERNAMENTAIS E 

NÃO GOVERNAMENTAIS 

Periodicamente realiza-se o Seminário das Diretrizes que objetiva estabelecer metas e 

estratégias de negócios, onde as metas de resultados operacionais são desdobradas para os 

respectivos níveis de responsabilidades com a participação efetiva da média gerência. Essa 
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metas quantificáveis se constituem em itens de controle e itens de verificação, monitorados 

pelos gestores das áreas de negócio. Os gráficos dos itens de controle e verificação ficam 

expostos a todos os empregados, naquilo que convencionou-se chamar de Gestão à Vista. 

Pode-se subentender que dessa forma está sendo reduzida a alienação do trabalhador, quando 

estes percebem que suas contribuições se transformam em resultados. Positivos, ou não. 

As técnicas de Qualidade Total e a normalização dos processos produtivos, propiciam 

estabilidade e previsibilidade dos resultados, auferindo ganhos incrementais de produtividade 

e qualidade nos produtos e serviços ao longo dos anos. Todos os trabalhadores do nível 

técnico-operacional receberam treinamentos nas técnicas de análise e solução de problemas 

do modelo japonês, que foi adaptada às necessidades específicas das equipes. O treinamento 

foi ministrado pela equipe própria da empresa com participação do chefe direto. Para solução 

das anomalias detectadas, são formados grupos multidisciplinares compostos por operários, 

para de acordo com as metodologias, para propor soluções que eliminem as causas 

fundamentais dos problemas. 

Em 1994 a Samarco obteve a certificação na ISO 9002, conferido pela DNV ( Det Norske 

Veritas), e em 1998 foi credenciada também pela DNV com o certificado ISO 14001, que 

trata das questões e impactos ambientais gerados. Objetiva-se no ano de 2000 adequar-se aos 

critérios do PNQ ( Prêmio Nacional da Qualidade) e ainda, adequar-se para obter a 

certificação na OHSAS 18001 que trata-se das questões de segurança e saúde do trabalhador. 
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2.5 POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

A Samarco tem primado pela adoção de tecnologias de ponta e o incentivo à participação dos 

empregados em trabalhos de equipe. Pessoal motivado e participativo é a base do sistema da 

qualidade, sendo assim, o investimento na capacitação das pessoas é uma diretriz do 

planejamento estratégico. 

EMPREGADOS 

ESCOLARIDADE 10 grau 

incompleto 
2% 

Graduaçã 
incomplet 

11 % 

Atualmente, somente de 2 % do quadro de pessoal não está com o primeiro grau do ensino 

fundamental concluído, conforme pode ser observado no gráfico da figura 4. Isso foi possível 

com o desenvolvimento de um programa de ensino, cujo conteúdo programático é ministrado 

durante o horário de trabalho e de acordo com ritmo ditado pelo aluno-trabalhador. Esse 

mesmo modelo está sendo expandido, para permitir que outros trabalhadores concluam o 

segundo grau do ensino fundamental. Essa melhoria no nível de capacitação dos empregados 

tem reflexos na produtividade da empresa, além de resgatar a empregabilidade das pessoas e 

propiciar o exercício da cidadania com maior consciência crítica. 
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o quadro de profissionais da área de Recursos Humanos está alinhado com os valores e 

diretrizes organizacionais e tem como meta facilitar a implantação das políticas de 

valorização do homem no trabalho. Os analistas de recursos humanos adotam dinâmicas de 

grupo com vistas a desenvolverem as equipes, através de exercícios vivenciais e de auto-

reconhecimento. Visto a princípio com suspeitas, estas técnicas tem possibilitado interação 

entre as pessoas, quando é possível trocar feed-backs, inclusive com o chefe. 

RH SAMARCO - POSiÇÃO ESTRATÉGICA 

~.; 

~'. 

A figura 5 tem a pretensão de demostrar que os profissionais de RH não devem gerir sua área 

de atuação como um fim em si próprio, mas sim, ser o meio que penneia a organização como 

um fluído, interagindo com os demais processos, visando contribuir para agregar valor ao 

negócio da empresa. 

Medidas práticas foram propostas pela área de RH e adotadas pela empresa ao longo do 

tempo, em confonnidade com as diretrizes organizacionais, conferindo respeito e confiança 

aos empregados. Como exemplo, temos: a eliminação da marcação de ponto na entrada e 
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saída dos funcionários. Esse controle, o cartão-de-ponto, marca registrada das fábricas 

fordistas foi eliminado, não sem resistência de alguns gerentes mais conservadores. 

Programas de desenvolvimento gerencIaIS foram implementados a fim de capacitar os 

gerentes que têm como formação básica, a engenharia. Esse programa foi elaborado a partir 

das pesquisas de clima e do diagnóstico de estilos gerenciais. 

o programa inicia-se com a identificação do P.S.E. (Picture Story Exercise) que determina a 

presença em maior ou menor intensidade, dos três motivos sociais que são as necessidades de 

Realização, de Afiliação e de Influência, propostos na metodologia da HayGroup e baseada 

nas teorias de McClelland. A presença dos motivos é determinada pela HayGroup, quando os 

participantes escrevem breves histórias a partir de Pictures. "Amostras de preocupações 

conscientes e inconscientes surgem nas histórias criativas que um indivíduo escreve após 

breve observação de uma foto do Picture Story Exercise." (Hay, 1993:63) 

A partir do perfil de motivos, característicos de cada participante, é traçado o perfil que o 

cargo demanda para o desempenho das funções. Quando os perfis da pessoa e do cargo se 

assemelham, acredita-se que existe um adequação do participante, gerente, ao cargo que 

ocupa. Quando existe um discrepância, porém, em grau pouco acentuado a pessoa deverá 

participar de um programa de desenvolvimento. 

Havendo uma forte discrepância, presume-se que há também uma forte carga de desconforto 

geradora de stress nocivo. Nesse caso, deve-se repensar a carreira profissional do 

participante, conforme ilustrado nos gráficos abaixo. 
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A HayGroup considera o P.S.E. um instrumento preciso e válido para a avaliação de 

personalidade (HayGroup, 1993). 

Uma vez cumprida essa primeira etapa do programa de desenvolvimento gerencial, procede-

se à avaliação do clima organizacional e o estilo gerencial através do processamento de 

questionários respondidos pelos chefes e seus respectivos subordinados e que geram gráficos 

onde consta os estilos gerenciais, na ótica do auto-avaliado, o chefe, e a correspondência 

percepção do seu estilo pelo subordinado. Simultaneamente é plotado o gráfico de avaliação 

de clima, naquilo que os subordinados entendem ser um clima ideal versus o clima real, por 

eles percebido. Esse assunto é abordado com mais profundidade no capítulo sobre Clima. 

De posse desses dados é possível que os gerentes desenvolvam, com a consultoria da 

HayGroup, e o apoio da área de Recursos Humanos e do próprio chefe, uma plano de auto 
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desenvolvimento gerencial. Periodicamente repete-se a pesquisa de clima e de estilo gerencial 

que visam fornecer subsídio aos gerentes no seu desenvolvimento continuado. 

A área de Recursos Humanos está voltada para o desenvolvimento técnico e gerencial das 

pessoas para que atendam as demandas presentes e futuras da organização, tendo em vista o 

planejamento estratégico, desenvolvido a partir das diretrizes estabelecidos. O foco nas ações 

estratégicas da organização deve ser meta do profissional de RH, no entanto, sem 

desguarnecer sua atuação operacional, segundo Dave Ulrich (1998). 
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CAPÍTULO 3 

3 ABORDAGENS CONCEITUAIS DE LIDERANÇA 

3.1 PARADÍGMAS E CONTROVERSIAS 

o século XX foi pródigo no desenvolvimento dos estudos sobre o tema liderança, como 

forma de melhorar o desempenho das organizações. Esse é, provavelmente, o tema mais 

pesquisado, mais estudado, mais escrito, mais lido e também mais controverso dessas 

ciências sociais, tendo em vista as diversas teorias desenvolvidas ao longo desse último 

século. Algumas dessas teorias se complementam, outras se opõem frontalmente. 

Mesmo assim, Hersey (1986:1) alerta que: "Muitos dos nossos problemas mais críticos não 

está no mundo das coisas, mas no mundo das pessoas" . Nesse sentido o autor se refere ao 

desequilíbrio provocado pelo desenvolvimento das ciências exatas ou que chama de 'ciências 

bem-sucedidas' em descompasso com a evolução das ciências sociais, ou 'ciências 

malsucedidas'. "Nos Estados Unidos, apenas um em cada trinta dólares gastos em pesquisa e 

desenvolvimento é destinado à área das ciências comportamentais. O restante é investido em 

pesquisa nas 'ciências exatas', sempre visando o desenvolvimento de coisas." 

( Hersey,1986:3) 

As teorias sobre liderança se desenvolveram em paralelo às teorias de administração, porém, 

apesar de todos os estudos acadêmicos e das críticas mútuas às diversas teorias, isso não tem 

trazido uma contribuição efetiva para o desenvolvimento de novas lideranças. No que 

Bennis ( 1988: I) adverte quanto liderança: 

o jovem a ataca e velho se sente saudoso. Os pais a perderam e a policia está à sua procura. Os 

peritos reivindicam-na e os artistas a rejeitam, enquanto os eruditos a desejam. Os filósofos conciliam-
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na (como autoridade) com liberdade e os teólogos demonstram sua compatibilidade com a consciência. 

Enquanto os burocratas fingem que a possuem, os políticos desejam tê-la. Todos concordam que ha 

menos liderança do que costumava haver. Atualmente a questão esta no mesmo ponto em que se 

encontrava em 1648, quando 11111 certo Mr. Wildman afirmou: 'a liderança esta despedaçada ". 

Havia liderança a mais de dois mil anos e a Bíblia faz referências a importância da liderança, 

como citado em Mateus 15: 14, que adverte: "se um cego guia outro cego, ambos cairão em 

um buraco". 

A Arte da Guerra (Wess,1989) está na 22" edição, sendo considerado um clássico entre 

aqueles que se aventuram na arte de ser dirigente. Anibal é citado em salas de aulas do 

INSEAD- The European Institute of Business Administration- França, como exemplo de 

liderança, uma vez que com seu pequeno exército de mercenários, expatriados, que não 

falavam a mesma língua, derrota o grande exército romano, adotando uma manobra que 

surpreendera seus oponentes. 

Seria o fato das organizações insistirem em treinar pessoas sem determinados atributos a 

razão de tantos dos insucessos empresariais presenciados atualmente? Gubman (1999; 157) 

parece responder a essa intrigante pergunta, quando recomenda que: "Você deve gastar seus 

melhores recursos de desenvolvimento da liderança com as pessoas que tenham as maiores 

possibilidades de proporcionar retomo ao seu investimento." 

Devemos admitir que Jesus Cristo é ainda hoje o maior dos líderes dos povos cristãos e não 

consta que tivesse tido os treinamentos recomendados pelas centenas de consultores 

modernos, mas talvez porque já reunisse características que foram desenvolvidas e 

associadas a um momento ou uma necessidade comum. Os métodos de administração de 
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Jesus (Briner,1997) explora esse personagem nos ensinamentos de administração e no 

exercício da liderança. 

Jesus pode ser um bom exemplo daquilo que Boyett (1999: 59) sugere: "O que separa os 

líderes dos não-líderes é o fato de o verdadeiro líder ter seguidores espontâneos." No que 

parece concordar Warren Blank ( apud Boyett,1999: 29) que descreve nove leis naturais, entre 

elas que: "um líder tem seguidores-aliados voluntários" e "a liderança é um campo de 

interação" . 

Dessa forma, depreende-se que ser líder significa ter seguidores, não necessariamente 

subordinados. A visibilidade e o exemplo hão de ser considerados independentemente da 

posição, cargo ou títulos, daqueles que detêm o poder instituído. 

Como Cristo, há na história escrita inúmeros exemplos de líderes. Alguns são trazidos aos 

bancos escolares e livrarias para servirem de exemplo aos estudantes e discípulos da arte da 

liderança. Átila, O Rei dos Hunos, foi pesquisado por Wess ( 1989) e usado como referência 

de liderança para empresários e executivos. Até mesmo Pancho Vila, tido como um herói 

mexicano, já é citado como referência de estilo de liderança e ensinado em escolas de 

administração americanas. 

Il principe de Nicoló Maquiavel talvez resida na cabeceira desses que pleiteiam ensinar ou 

aprender a fascinante missão de conduzir pessoas a uma determinada direção, apesar da 

expressão maquiavelismo suscitar escrúpulos em alguns. 
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Esse fascínio que certos indivíduos exercem sobre grupos, eqUIpes e comunidades, tem 

despertado a curiosidade de cientistas sociais e pesquisadores, levando-os a estudar e formular 

teorias sobre o tema liderança. Apesar das inúmeras obras publicadas ao longo dos anos, a 

complexidade do tema justifica o quão distante estamos de se chegar a um consenso. Peter 

Drucker (1999: 34) alerta: 

Para uma disciplina social, como a administração, as premissas são bem mais 

importantes do que os paradigmas para uma ciência natural. 

O paradigma, isto é, a teoria atual prevalecente não exerce impacto sobre o universo 

natural ( ... ) O universo social não possui leis naturais como as que governam as ciências 

físicas. 

3.2 DESENVOLVIMENTO DAS TEORIAS SOBRE LIDERANÇA 

As teorias de liderança se desenvolveram ao longo tempo acompanhando e influenciando as 

teorias de administração. A primeira fase, no início do século XX foi caracterizada pelas 

Teorias de Traços de Personalidade, onde os estudiosos desejam saber quais seriam as 

características predominantes dos líderes eficazes. Nesse período, considerava-se que as 

habilidades de liderança eram inatas. O líder deveria ter características marcantes de 

personalidade com as quais poderia influenciar o comportamento de outras pessoas. 

Segundo Hersey ( 1986) os traços principais citados como determinantes da personalidade 

do líder, são: 

./ Os traços físicos, considerando-se estatura, peso, energia vital e aparência . 

./ Os traços intelectuais, que levava em conta a autoconfiança, entusiasmo, 

agressividade e a adaptabilidade . 

./ Os traços sociais, no que diz respeito às habilidades interpessoais, cooperação e 

habilidades de administração. 



./ Traços relacionados com a tarefa, referindo-se ao impulso de realização, 

persistência e iniciativa. 
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Essa fase se estendeu até o final da década de 50 e norteou toda a pesquisa, porém, foi alvo 

de severas críticas por ignorar a situação onde a liderança é exercida e ainda não considerar a 

influência dos seguidores. Seja o Papa o líder da Igreja Católica, não o será dos protestantes, 

nem tampouco dos muçulmanos. Um subordinado de uma linha de montagem pode ser um 

líder comunitário. O executivo chefe de uma organização provavelmente não será o líder na 

roda-de-samba na festa de confraternização de final de ano. 

No entanto, o conjunto de características pessoais dos indivíduos era até então considerado 

determinante para aqueles que devessem ser galgados ao exercício do poder. As políticas de 

recursos humanos se baseavam nesse conceito, para determinar as práticas de seleção 

daqueles que deveriam conduzir os destinos das organizações e no seu bojo toda a sorte das 

pessoas que estivessem a ele subordinadas, direta ou indiretamente. 

O prognóstico do sucesso do candidato a líder dependia do quanto seu perfil se aproximasse 

do conjunto de características consideradas relevantes. As pesquisa desenvolvidas, no entanto, 

não conseguiram comprovar os pressupostos de que as características pessoais fossem 

suficientes para predizer a eficácia do líder que as possuísse. Bennis (1988) chega a ironizar 

essa teoria, chamando-a de: "teoria da liderança do Grande Homem", onde o poder seria 

privilegio de um número limitado de pessoas que possuíssem o dom natural do exercício da 

liderança. 
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Uma vez rejeitada a tese de que líderes possuam características inatas, adotou-se o conceito 

de que grandes eventos transformam pessoas comuns em líderes. Bennis ( 1988 :5) ironiza 

também essa teoria que chama de: "idéia do Grande Estouro, em que a situação e os 

seguidores se combinaram para fazer um líder. Como a teoria do Grande Homem, essa 

também foi outra definição inadequada ." 

Ao que parece, a falta de comprovação científica dessa tese dos traços de personalidade não a 

invalida de todo. No mínimo não deveria ainda ter sido ser descartada, quando se considera o 

depoimento de Bennis (informação verbal em sua conferência durante a EXPO

MANANGEMENT- 99, realizado em Buenos Aires). Naquela ocasião o consultor Warren 

Bennis inicia sua exposição contando um caso de sua família. Relata o autor e consultor que 

apesar de seus irmãos mais velhos serem gêmeos "idênticos", um deles possui características 

que o levam a exercer forte influência sobre as pessoas, ao passo que seu outro irmão, mesmo 

que dissesse as mesmas coisas, não teria o mesmo efeito. 

o próprio Chiavenato (1997: 262) admite "que a simples enumeração de algumas 

características pessoais de liderança constitui um muitas vezes um exemplo e um paradigma 

interessante para o administrador ter em mente." Arrematando: "' Não resta dúvida de que as 

grandes mudanças na história das sociedades e das empresas foram devidas aos esforço 

inovador de alguns indivíduos dotados de características excepcionais". 

Bennis (1988: 2) também parece concordar com esse argumento quando relata: " ... a história 

fervilha com nomes de indivíduos que proporcionaram extraordinária liderança e que 

surgiram para enfrentar os desafios de suas épocas: Winston Churchil, Mahatma Gandhi, 

Franklin D. Roosevelt. Suas lideranças construíram grandes nações." 
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Gubman (1999: 157) cita Ed Dumm, da Whirlpool, que de fonna prática e sem compromisso 

com a comunidade científica e acadêmica declara: "A liderança pode ser ensinada e 

aprendida, só que algumas pessoas têm maior inclinação para ela do que outras. Temos de 

ensiná-las às pessoas certas - pessoas com a matéria-prima adequada. As empresas 

desperdiçam tempo demais com o desenvolvimento de pessoas que jamais serão líderes." 

A falta de comprovação prática dessa tese dos Traços de Personalidade levou os 

pesquisadores a voltar-se no sentido do movimento comportamentalista, abandonando os 

estudos sobre o perfil do líder, em favor do estudo da conduta e do comportamento, 

encorajando a prática de fonnação de líderes. Uma vez que liderança se define por um 

conjunto de comportamentos, haveria de se 'ensinar' esses comportamentos aos que ocupam 

cargos de direção, transfonnando-os em bons líderes. Acreditava-se. 

Motta (1998:207) admite a tendência contemporânea, quando afinna que "Hoje acredita-se 

que a maioria das pessoas pode se tomar líder." Porém, alerta que "líderes são pessoas 

comuns que aprendem habilidades comuns, mas que no conjunto fonnam uma pessoa 

incomum." 

Apesar desse censo comum, de que todos podem aprender a ser líder, a maioria dos autores 

admitem pelo menos em parte a influência de certas características. Boyett ( 1999 :58) alerta: 

"um pouco de treinamento direcionado pode ajudar a aperfeiçoar seu estilo de liderança, mas 

lembre-se de que existem limites para o que o treinamento pode fazer por você." Essa pode 

ser uma admissão cabal de que existem fatores ou características, inatas, a serem 

consideradas no perfil daqueles que são verdadeiros líderes. Boyett ( 1999 ) continua: "Os 

Bill Gates, Walt Disney e Ted Tumer desse mundo não foram criados por um curso rápido, 
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um seminário ... ou uma expenencla selvagem. Isso não quer dizer que eles não tenham 

aprimorado sua habilidades interpessoais e de comunicação ... " 

Há alguns autores admitindo inclusive que: "a liderança está em nosso DNA." Boyett 

( 1999 ). Admitir que a liderança está em nosso DNA seria admitir características inatas? 

Manfred Kets de Vries ( apud Boyett ,1999) estudou e concluiu em seu trabalho clínico que 

traumas de infância tenha influenciado e desenvolvido o ímpeto da liderança em um número 

significativo de líderes estudados. Essa conclusão ajuda a colocar mais controvérsia nesse 

assunto tão polemizado. 

Nuno ( 1999:65) citando Bennis, admite que os ensinamentos, quando muito, podem formar 

gestores. Esses, os gestores, agem no curto prazo, repetindo soluções e resolvendo problemas 

que estão estabelecidos. Os líderes por sua vez, agem sobre as situações no sentido de 

transformá-las, inovando, pensando no longo prazo e atuando com originalidade. "as 

competências de gestão podem ser ensinadas e aprendidas, ao passo que as de liderança não." 

Nessa afirmação o autor confirma sua convicção, rejeitando a teoria do aprendizado da 

liderança, mas parece, mais uma vez, admitir a teoria do Grande Homem, pelo menos em 

parte. 

Essa constatação é reforçada por Weber (apud Barros, 1996: 37 ) quando: "observou que 

muitos movimentos políticos se baseavam em qualidades pessoais irresistíveis de um 

determinado líder. Eles induzem nos seus seguidores uma resposta emocional intensa, 

atraindo-os e levando-os a exercer ações pouco habituais." 
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Bruno (2000: 7) relata que a teoria do dom natural tenta explicar o talento e a liderança. 

"Mas a liderança não é uma característica inata. Pessoas com efetivo interesse por pessoas 

podem aprender a liderar." Afirma. 

o autor (Bruno 2000:7) faz ainda abordagens sobre a Teoria da Inteligência, alertando que 

"o sucesso não está associado ao QI, mas sim a um conjunto de competências cognitivas, 

experienciais e contextuais." A teoria da formação acadêmica é também contestada, quando 

cita: " Elliott Jaques ( autor da Teoria dos Sistemas Estratificados) é taxativo ao notar que a 

capacidade das pessoas para decidir, conduzir planos, não se aprende nos bancos escolares." 

Em seu texto, Bruno defende a Teoria do Crescimento da Capacidade e Níveis de 

Complexidade no Trabalho e os conceitos do Work Leveis que define níveis de 

complexidade, cada qual exigindo diferentes talentos para compreender e conduzir o 

trabalho. Afirmando: (Bruno 2000: 8) "o exercício do julgamento e do discernimento, 

aquilo que "fazemos quando não sabemos o que fazer' são processos inerentes a cada 

organismo, a cada um. Como tal, não podem ser treinados, já que envolvem processos 

conscientes e inconscientes de cada pessoa." Nesse momento este autor, como outros, 

mergulha em contradição, admitindo que o talento, também para liderar, é uma característica 

inata. 

Um dos estudos que teve grande aceitação, e ainda o tem, foi aquele conduzido por Lewin e 

sua equipe, quando estabeleceram três tipos de liderança - a autocrática, a democrática e a 

liberal, ou laissez-faire. ( Hersey, 1986) 
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Os critérios adotados para definir o padrões de liderança, considerava grau de 

imparcialidade, participação, antecipação, e a relação líder e subordinado. Enquanto no 

estilo autocrático predominava atitudes que o distanciava da equipe, assumindo e arbitrando 

decisões, o líder democrático atuava participativamente e estimulava o envolvimento dos 

subordinados de forma amistosa e justa. O estilo laissez-faire por sua vez abdica da 

responsabilidade e da autoridade com indiferença à situação. A conclusão obvia a qualquer 

aprendiz de líder é que o estilo democrático deva ser intronizado no seu comportamento. 

A Escola de Relações Humanas teve uma participação ativa nos estudos sobre liderança, 

naturalmente levando em consideração os conceitos humanistas e motivacionais, aliados à 

necessidade de estruturação das tarefas e na organização do trabalho. Essa abordagem sugere 

que deve ser ensinado ao líder maximizar seus esforços em ambas as direções. Os resultados 

dessas propostas e pesquisas não satisfizeram, na prática, as expectativas. Os pesquisadores 

foram levados a reformularem a questão, considerando também as circunstâncias. Dessa 

forma desenvolvem-se as abordagens situacionais, sugerindo que um determinado estilo de 

liderança pode ser eficaz em uma determinada situação e não o ser em outra. 

3.3 ABORDAGEM DE FIEDLER 

Fiedler ( Hersey, 1986 ) desenvolveu um modelo para demonstrar sua teoria contingencial de 

liderança, identificando um líder orientado para as relações humanas e outro orientado para a 

tarefa, quando avaliava a favorabilidade em trabalhar com determinadas pessoas. Fielder 

construiu um modelo para as dimensões que mais favorecem o líder, tendo identificado três 

dimensões situacionais que influenciam a liderança eficaz: 

./ Relação líder-membros, que se refere ao sentimento de aceitação do líder pelos 

membros do grupo e vice versa. 



./ Estrutura da tarefa, referindo-se ao grau de estruturação da tarefa, ou seja, o grau 

em que o trabalho dos subordinados é rotineiro e padronizado, ou no outro 

extremo se é variável. 

./ Poder de posição do líder, quando se refere a dimensão de autoridade formal 

atribuída ao líder. 

As três dimensões propostas por Fred E. Fiedler podem ser combinadas de forma a 

proporcionar ao líder diferentes oportunidade de influenciar o grupo. 
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A situação 1 é muito favorável ao passo que a situação 8 é pouco favorável para o líder. O 

que se verifica é que nas situações extremas de seu modelo, o líder orientado para a tarefa é 

mais eficaz. No entanto, em condições intermediarias de favorabilidade, o líder orientado 

para as relações humanas apresenta um melhor desempenho. 
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A situação 7 sugere um caso atípico onde o estilo de liderança parece fazer pouca diferença 

quando o chefe tem uma autoridade formal forte, com tarefas pouco estruturadas e uma 

pobre relação entre o líder e seus membros. Fiedler sugere que os líderes adaptem seus estilos 

dependendo das circunstâncias e que os cargos podem ser mudados para encontrar a 

abordagem de liderança com que o gerente se sinta melhor. 

Segundo Chiavenato: ( 1999: 709) "O trabalho de Fiedler é básico na teoria de liderança, 

pois não só demonstra que a liderança eficaz é situacional mas também provê orientação 

quanto ao mais apropriado estilo em cada situação particular." 

3.4 ABORDAGEM DE HERSEY E BLANCHARD 

A Teoria do Ciclo Vital da Liderança desenvolvido por Hersey e Blanchard 

(1986) é uma tentativa de integração dos conceitos de Fiedler, Argyris, Maslow, Herzeber, 

Likert, Schein e McGregor. 

Nessa proposta entende-se que à medida que o nível de maturidade dos seguidores tende a 

aumentar, o comportamento adequado do líder exige menos da estruturação da tarefa, ao 

mesmo tempo que, deve exigir um estreitamento das relações socioemocionais. Essa 

abordagem representa uma bem- sucedida tentativa de integração de teorias motivacionais e 

de liderança de vários autores. 

As recentes teorias contingenciais passam a exigir do líder, outros atributos ou características 

que lhe permitam apreender não somente sobre a melhor forma de comportar-se, mas 

também aprender a diagnosticar as diferentes situações e contextos. A qualidade requerida 

para a decisão, o nível de informação, o time, o envolvimento e comprometimento do 
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subordinado, fonnam um conjunto de critérios que contextualizam a tomada de decisão. O 

líder nesse cenário deve ser capaz de diagnosticar o quadro predominante de maturidade dos 

subordinados. 

Sob essa ótica é recomendável que o líder seja diretivo ou até mesmo dê ordens a um grupo 

que não esteja apto nem queira assumir detenninadas responsabilidades. O exercício da 

delegação não será aceita e não será funcional nesse contexto. 

Quando o grupo desejar assumir as responsabilidades, apesar de não se sentirem capazes, 

caberá ao líder idealizar as soluções e obter o comprometimento da equipe. Há casos onde o 

grupo é capaz, mas não estaria disposto a assumir suas responsabilidades, nesse caso, 

recomenda-se motivar a equipe a participar. Numa situação onde a equipe esta capacitada e 

deseja assumir as responsabilidade o que é recomendado é a delegação com autoridade e 

responsa bi 1 idade. 

Nessa abordagem o líder deveria moldar seu comportamento consoante às circunstâncias, a 

fim de obter o desempenho exigido pela organização. O contexto passa a ser o fator 

detenninante da conduta e do comportamento a ser exercido pelas lideranças. Ver figura 7. 
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Num enfoque mais recente, o contexto deixa de ser um fator determinante em si próprio e 

passa a ser determinado pelo líder e os demais atores. Essa abordagem é tida como o 

exercício da liderança tranformacional, onde os verdadeiros líderes são aqueles que 

reinterpretam o contexto para transformar fatos e provocar mudanças na cultura das 

organizações e na sociedade. 

Essa distinção leva ao entendimento do gestor como um ator que atua de acordo com o 

contexto, o script, ou a partitura, mesmo que ele seja um maestro. 

3.5 LIDERANÇA: ORQUESTRA & BANDA JAZZ 

Bennis ( 1988) propõe uma metáfora comparando o líder ao regente de uma orquestra, 

sugerindo assim que os trabalhadores devessem segUIr rigidamente a partitura, sob o 
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comando da batuta do maestro. Não tendo a pretensão de julgar a qualidade dos músicos da 

Filarmônica de Berlin, a criatividade pertenceu a Frederyk Franciszek Chopin, Ludwig van 

Beethoven e outros gênios da música clássica. Não caberá ao maestro, tão pouco aos 

músicos, uma reinterpretação da obra. A estes, caberá operacionalizar, com rigor, a obra 

pronta e acabada. Ao regente cabe formar uma equipe de músicos talentosos e disciplinados, 

que treinem horas a fio, todos os dias, solitariamente e, que depois ensaiem mais um bom 

número de horas, agora em conjunto, sob o rigor da batuta do chefe. Na apresentação, para 

um público seleto e exigente, nada poderá sair errado ou diferente daquilo que foi escrito 

gênios e exaustivamente ensaiado centenas ou milhares de vezes pelos talentosos músicos. 

Diferentemente de Warren Bennis, John Kao (1999) propõe uma outra metáfora, agora 

comparando os trabalhadores aos músicos de uma banda de jazz, sugerindo dessa forma uma 

possibilidade maior de interação, criatividade e até mesmo de improvisação por aqueles que 

têm o domínio de sua arte. Prahalad (2000:44-47) compartilha com essa metáfora, quando 

admite: 

"Eu comparo o presente a lima orquestra sinfônica e o futuro, a uma orquestra de 

jaz::.. A orquestra de jaz::. improvisa. Há um entendimento mútuo de cada um dos 

músicos, sem necessidade de partitura. A administração do futuro vai sair do estilo do 

maestro de uma sinfônica para o do maestro de uma banda de jaz::.. O executivo da 

nova era terá de Ter mais flexibilidade mudar e ter mais tolerância com as 

diferenças. " 

Vendo a atuação da liderança sob esse pnsma, pressupõe-se uma interação dos liderados 

como atores num processo de cooperação, mesmo não possuindo os mesmos níveis de poder 

e de influência daqueles que ocupam os cargos de direção, enquanto detentores da autoridade 

formal. No que parece concordar Peter Senge ( 1990: 12) .. a empresa de maior sucesso será 
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aquela denominada organização da aprendizagem, sugerindo que se esqueça as antigas e 

ultrapassadas idéias sobre liderança". Não é mais possível segundo o autor, que a cúpula da 

empresa resolva e os demais sejam meros seguidores do líder estratégico. Há que se descobrir 

como obter a participação e a capacidade de aprender das pessoas em todos níveis da 

organização, uma vez que a eficácia de uma organização dependerá da existência de líderes 

em todos os níveis e que atendam às demandas das equipes. 

Para Kotter (1997: 10) há uma escassez de líderes para fazer frente ao ritmo das mudanças 

cada vez mais vertiginosas e, imputa o fato em parte às escolas de administração que 

continuam a formar apenas gerentes e, também às organizações , uma vez que gerentes: 

"enterrados nas profundezas de uma burocracia não encontram um terreno fértil para 

transformar-se em líderes." Ainda segundo Kotter (1997:7) "as características que 

diferenciam os grandes líderes das outras pessoas é que qualquer um que tenha o potencial 

inicial, eles continuam a desenvolvê-lo ano após ano, década após década." O conceito não 

muda nem mudará, afirmando que "a liderança exercida por Lincoln, no século passado, 

seria tão relevante ainda hoje." (Kotter, 1997: 11) 
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CAPÍTULO 4 

4 CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.1 CLIMA- PORQUÊ MEDIR? 

Gerir o Capital Intelectual tomou-se a missão e a estratégica dos gestores e da ciência da 

administração. Refere-se a um conjunto de idéias, conceitos, metodologias e ferramentas que 

permitem atuar junto ao que passou-se a chamar de diferencial competitivo das empresas 

contemporâneas, as pessoas. O diferencial controlador, o fator de produção, não mais será 

representado por bens materiais e sim pelo Capital Intelectual em seus sentidos de 

abrangências plenos, que envolverá, inclusive, a capacidade de praticar a criatividade, que a 

despeito de estar na genética de todos, fora cerceada à maioria durante o processo de 

massificação de produtos e serviços. 

Capital Intelectual deve ser entendido como aquele valor intangível que diferencia o que vale 

uma empresa no mercado, e seu valor contábil. O valor de uma empresa está sendo avaliado 

pelas forças de três vetores: o capital de processos, que trata das estruturas, métodos, 

inovações, patentes, etc., o capital estrutural, composto das variáveis marca, identidade, 

fidelidade dos clientes, etc., e o Capital Humano, isto é, o valor depositado nos seres 

humanos da empresa e nas suas interações, ou seja nos seus talentos. É senso comum nos 

discursos de empresários que dinheiro e tecnologia está ao alcance de todos, ou quase todos, 

ou que ter estes recursos é o mínimo exigido para se manter no "jogo', porém, o que fará a 

diferença para estabelecer uma "" ... vantagem competitiva pertence às empresas que sabem 

como atrair, selecionar, distribuir e desenvolver talentos." (Gubman, 1999: 14) 
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Os administradores de marketing, influente grupo na definição das estratégias empresariais, 

reconhece a importância da satisfação do público interno como agente de influência dos 

clientes externos. Os empregados vivem em comunidades e invariavelmente emitem opinião 

sobre a organização a que pertencem, criticando ou reconhecendo a empresa como 

eticamente responsável, ambiental mente cidadã e participativa. O empregado é um difusor da 

Qualidade de Vida e do Clima Interno da organizações a que pertencem. Philip Kotler 

sentencia: "Quando os empregados se sentem bem na empresa, essa atitude positiva 

influencia diretamente os públicos externos." Kotler (1995:49) 

Uma vez que as empresas passam a reconhecer esse valor, após quase um século de 

industrialização de massa, a despeito dos esforços dos adeptos da Escola de Relações 

Humanas, recai sobre os líderes a tarefa magna de geri-lo nessa era da gestão do 

conhecimento e da informação, compartilhada na velocidade a luz. Parece que está havendo 

um novo reconhecimento da importância do ser humano, agora, como principal personagem 

da economia globalizada, uma vez que ele detêm o conhecimento. Conhecimento este que só 

ocorre na mente humana, apesar da propalada inteligência artificial das últimas décadas. 

As organizações passam a valer-se do conhecimento que detêm para fazer frente à acirrada 

competição globalizada, onde o patrimônio físico cede lugar ao conhecimento compartilhado 

entre empresa e empregados, onde o espírito passaria a valer mais que a matéria. 

Apesar crescimento do desemprego ocasionado pelo desaparecimento de funções 

tradicionais, existe uma enorme lacuna de talentos humanos . 

.. Se o talento é escasso e valioso, as empresas ganham quando são mais espertas que a 

concorrência para criar um ambiente de trabalho atrativo, conseguir os elementos certos e 



obter o máximo deles. Por que pessoas qualificadas trabalhariam num ambiente mediocre 

quando podem escolher entre muitos empregadores interessantes? Por que permaneceriam 

na empresa se não consideram o trabalho UI/1 desafio ou se suas habilidades não são 

utilizadas ou desenvolvidas plenamente? Questiona Gubman ( 1999: 13/14) 
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Considerando que remuneração por si só não é motivador suficiente, segundo as teorias 

motivacionais, cabe às empresas lançar mão de metodologias que possam diagnosticar o nível 

de envolvimento das pessoas, o seu capital intelectual, com a organização. Nesse sentido a 

Qualidade de Vida no Trabalho ou o Clima Organizacional, passam a ser metodologias 

capazes de fornecer os indicadores de satisfação ou insatisfação dos empregados, fornecendo 

elementos para a tomada de ações gerenciais. Algumas empresas, reconhecendo a 

importância das pessoas, passam a publicar, além do balanço contábil, um balanço social e 

até mesmo um balanço intelectual. 

4.2 CLIMA COMO REFLEXO DA CULTURA 

Do grego Klima, que significa tendência, inclinação, originou-se a palavra clima, usada aqui 

para descrever a percepção coletiva que os empregados têm da empresa e a reação a essa 

percepção, em função da experimentação prática e prolongada de suas políticas, de seu 

modelo de gestão e de seu estilo de liderança, gerando o clima organizacional, ou clima 

interno. 

Há um consenso de que clima interno e cultura organizacional não são as mesmas coisas, 

apesar de que, torna-se inevitável falar de cultura quando se fala de clima, "'como se os dois 

conceitos fossem irmãos siameses." (Oliveira, 1995: 31) Acredita-se que a cultura antecede e 

fundamenta o clima, sendo que clima é fortemente influenciado pela cultura. 
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Os estudos de cultura organizacional se preocupam em avaliar a empresa como um sistema 

social, no sentido mais interiorizado da organização, enquanto as pesquisas de clima, em 

geral, tem ênfase nas percepções dos membros da organização sobre as práticas observáveis e 

os procedimentos que estão mais na superfície da vida organizacional, naquilo que Schein 

(1985: 17) classificaria como artifacts. 

Gubman (1999:66) procura uma definição que deixa transparecer a íntima relação de 

complementaridade entre os conceitos de cultura e clima organizacional, quando sentencia 

que: " A cultura geralmente vem de dois lugares - a história da empresa de como as pessoas 

têm se comportado e de como têm sido tratadas pela gerência ... " . 

Clima Interno pode ser metaforizado como sendo uma fotografia que capta as nuânces de um 

dado momento particular de algo que fora construído ao longo do tempo, revelando traços 

culturais. "Cultura organizacional é algo construído ao longo do tempo, compartilhado e 

aceito pelos seus membros; está nas suas crenças e nos seus valores; está no consciente e até 

mesmo no inconsciente." (Chiavenato,1999: 279) 

A cultura está enraizada na história da organização como resultado de tradições acumuladas, 

que se reforçam e que se transmite aos novos membros. Esses novos membros devem se 

adaptar ao modo de vida da organização, ou serão por ele eliminados. As representações 

simbólicas que uma organização cultiva, demarca praxes nem sempre explícitas que o novo 

membro deverá decifrar. Segundo Srour, (1998: 167) paira no ar de uma grande organização 

"um mistério que faz as vezes de esfinge e que sugere, no silêncio de sua carranca, a famosa 

frase decifra-me ou te devoro". 
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o novato sente-se como um estranho no ninho; procura captar significados nas entrelinhas, 

"pois o ar parece vibrar, impregnado por sutis reverências e por conteúdos furtivos, por mil 

cumplicidades que códigos e jargões disfarçam." (Srour 1998 : 167) 

Quem pertence à organização reconhece as reticências de cada ato; decodifica as omissões 

de cada fala e os códigos. Tudo lhe soa trivial. 

4.3 CULTURA NA PERSPECTIVA DE SCHEIN 

A cultura segundo Schein (1985: 15) ajuda a explicar diversos fenômenos organizacionais, 

interferindo na efetividade da organização, sendo formada, modificada ou até mesmo 

destruída pelo processo da liderança, como resultado da atividade empreendedora dos 

líderes. Cultura e liderança são "os dois lados da mesma moeda", devendo serem estudadas 

em conjunto para serem compreendidas. O autor admite que pode haver várias nuânces de 

culturas em uma mesma organização, em função da existência de grupos sociais com 

características próprias. 

Sendo a cultura aprendida e desenvolvida com a experiência, fica por definição, sendo um 

padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou desenvolvidos por um 

determinado grupo, na medida que ele aprende a lidar com seus problemas de adaptação 

externa e interna, e que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido para ser 

ensinado, ou, aprendido por novos membros. Para Edgar Schein (Schein, 1985), inicialmente 

a cultura é condicionada pelo ambiente, mas na medida que ela se sedimenta, é a cultura que 

condicionará o ambiente. 

Schein ( 1985) defende ainda que o processo de formação cultural é idêntico ao processo de 

formação de grupos, na sua essência de identidade grupal, através de padrões compartilhados 
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de pensamentos, crenças, sentimentos e valores, concluindo que sem grupo não há cultura e 

sem cultura não há grupo, e por isso a evolução cultural como formação de grupos, é 

resultado das atividades de liderança. 

4.4 CLIMA: DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES 

Inúmeras são as definições sobre Clima Organizacional. Pode-se defini-lo como sendo as 

impressões gerais ou percepções dos empregados em relação ao ambiente de trabalho e, 

ainda, que o Clima Interno deve refletir o comportamento da organização. 

Segundo Oliveira (1995), clima é algo fugidio, difuso, incorpóreo. Uma trama de ações, 

reações, sentimentos e intuições que não se explicam. O tema, por essas razões é complexo, 

intrincado e desafiador, o que justifica ser estudado. 

Para Ricardo Luz (1995), o clima reflete o estado de espírito ou dos ânimos das pessoas que 

predomina numa organização, em um determinado período. Clima é resultante da cultura das 

organizações; de seus aspectos positivos e negativos ou conflituosos. Fatos externos podem 

causar impactos no clima interno, porém, não de forma duradoura. No entanto as condições 

socioeconômicas dos trabalhadores têm influência no clima, devendo ser pesquisado 

periodicamente, até mesmo para avaliar se as pessoas estão prosperando, assim como suas 

comunidades. 

o clima pode ser sentido no ar, especialmente quando está muito bom ou muito ruim. Há 

vários indícios de clima, entre eles: o envolvimento das pessoas com seu trabalho, o tum 

over, o absenteísmo, rumores, participações em eventos, nos resultados das negociações para 

acordo coletivo e nas greves. 
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Embora a expressão clima seja relativamente recente, a idéia central já estaria embutida na 

proposta de trabalho da Escola de Relações Humanas. "Provavelmente o experimento de 

Hawthorne foi a primeira ocasião em que o clima interno, como o misterioso dragão do Lago 

Ness, botou a cabeça para fora e permitiu ser fotografado por alguém". (Oliveira, 1995: 15) 

Luz (1995) considera de fundamental importância o conhecimento do Clima Interno na 

implantação e manutenção das práticas gerenciais, em particular, na gestão dos programas de 

Qualidade Total. "O movimento TQM ( Gestão da Qualidade Total), pelo menos na América 

do Norte, lutou até que lhes acrescentassem técnicas de envolvimento dos empregados." 

Reconhece Gubman ( 1999: 17) 

O termo Qualidade de Vida no Trabalho- QVT, para designar experiências na relação 

indivíduo-trabalho-organização, tem início nos anos setenta. O conceito engloba, além de 

atos legislativos que protegem o trabalhador, o atendimento às necessidades e aspirações 

humanas, calcados na idéia de humanização do trabalho e na responsabilidade social da 

empresa. 

Observou-se na América do Norte, na década de setenta, um grande interesse pelo tema, 

talvez como forma alternativa ou desesperada, de fazer frente à concorrência internacional e 

em particular à ameaça nipônica. Essas mesmas razões teriam trazidos para o Brasil os 

conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho e Clima Organizacional. 

Para Fernandes ( 1996), é possível que a adoção dessas metodologias seja uma forma de 

neutralizar as atuações sindicais face à maIOr conscientização do trabalhador e ainda às 

exigências sociais impostas às empresas. As pesquisas sobre o tema Clima Interno orienta-se 
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para melhoria da eficácia organizacional, tendo como pedra fundamental a satisfação do 

indivíduo através da participação nas decisões, e ainda de condições favoráveis do ambiente 

de trabalho. Um Clima bom pode não ser suficiente para assegurar a eficácia de uma 

organização, no entanto, dificilmente uma empresa toma-se perene inundada numa 

"tempestade" . 

A maioria de nós, intuitivamente, entende que o Clima de um ambiente de trabalho tem um 

impacto em como as pessoas se sentem e como são suas performances. Quando usamos o 

termo Clima, nos referimos à atmosfera coletiva do ambiente de trabalho: as atitudes, 

percepções e dinâmicas que afetam as pessoas e levam-nas a se comportarem diariamente. 

Clima assim como o tempo meteorológico, não é estático, porém, é único em cada 

organização. Diferentemente do tempo meteorológico, nós estamos influenciando no Clima 

Interno, diariamente. 

Oliveira ( 1995: 21) faz críticas à abordagem e principalmente às definições de Clima, 

relacionando treze dessas definições de Clima emitidas por autores estrangeiros e brasileiros 

para fazer uma análise de cada uma, buscando averiguar suas semelhanças, mas encontrando, 

aparentemente, mais divergências. As oito primeiras definições analisadas são as de autores 

estrangeiros, que são interpretadas pelo autor como heterogêneas em seus conteúdos. As 

demais definições são de autores brasileiros, tidas como "definições tão variadas e 

discrepantes entre si quanto as demais". 

As críticas às definições se pautam por não considerarem os aspectos emOClOnalS e 

sentimentais dos indivíduos, mesmo quando se fala de percepções, interpretações e reações 

ao contexto da empresa. Outras críticas feitas por Marco Antonio Oliveira está no fato dos 
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autores das definições por ele analisadas, tomarem como verdadeira a premissa de que os 

trabalhadores façam um operação mental bastante complexa, ou seja: perceber-interpretar

descrever aquilo vêem no contexto da empresa. "os autores entendem que os empregados 

descreverão a realidade da empresa tal como a experimentam. Sabemos que muitas vezes eles 

farão exatamente o contrário".( Oliveira, 1995: 23) 

Na interpretação de Marco Antonio Oliveira, os autores das definições em questão 

consideram a empresa um sistema social fechado, onde sena possível isolar os estímulos 

externos capazes de influenciar as reações dos empregados. Nesse aspecto, Ricardo Luz 

(1995) advoga que as influências externas não têm impacto duradouro sobre o clima, embora 

recomende a avaliação dos fatores socioeconômicos. 

Outra consideração feita por Marco Antonio Oliveira diz respeito ao fato de as definições 

analisadas serem omissas quanto à historicidade da trajetória da empresa, sugerindo que se 

leve em conta a cultura da empresa. 

Por fim, Oliveira ( 1995:47) apresenta sua própria definição, qual seja: 

Clima interno é o estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado momento, 

estado momentâneo e possível de alteração mesmo em curto espaço de tempo e em ra::.ão de 

novas influências surgidas, e que decorre das decisões e ações pretendidas pela empresa, 

postas em prática ou não, e/ou das reações dos empregados a essas ações ou à perspectiva 

delas. Esse estado interno pode ser influenciado por acontecimentos externos e/ ou internos 

à empresa, e pode ser origem de desdobramentos em novos acontecimentos, decisões e 

ações internas. 

Esse estado pode ser levantado e compreendido em suas causas, manifestações e efeitos, 

por meio de técnicas apropriadas de pesquisa. Sua descrição inclui a menção de decisões, e 

medidas da empresa e a percepção, sentimentos, decisões, opiniões, atitudes e/ou 

comportamento dos empregados. Estes podem ser vistos quer como um agregado de 
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indivíduos que se comportam sem unidade entre si, quer como uma coletividade dotada de 

padrões culturais ej ou defendendo interesses próprios. 

o autor admite ser uma definição longa, mas justifica-se para não ser alvo das mesmas 

críticas que sentenciou. 

Na definição da HayGroup ( 1993:168) 

"Clima é a percepção que os subordinados têm sobre seus superiores. É construído 

ao longo do tempo, em função de e>..periências e situações vividas e ainda é a reação 

comportamental dos subordinados aos estímulos proporcionados pela sua 

liderança. " 

Com essa definição, fica evidente a crença da HayGroup de que os estilos gerenClalS das 

lideranças têm impacto nas diversas variáveis organizacionais, influindo no clima interno. 

As pesquisas conduzidas pela Gallup Organization indagavam: .. O que os empregados mais 

talentosos precisam de seu local de trabalho?" A conclusão: 

Nossas pesquisas proporcionaram muitas descobertas, mas a mais poderosa delas 

foi: empregados talentosos precisam de grandes administradores. O empregado de 

talento pode entrar para uma empresa por causa do carisma de seus líderes, da 

generosidade de benefícios e dos programas de treinamento de nível de mundial, 

mas o tempo que esse empregado permanecerá na empresa e que grau de 

produtividade terá enquanto lá permanecer será determinado pelo relacionamento 

que tiver com seu superior imediato. ( Buckinghan, 1999: 16) 

Os pesquisadores deveriam responder uma nova questão. "'Como os 
. . . 

pnnClpalS 

administradores do mundo encontram, focalizam e mantêm empregados de talento?" Nesse 
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caso a conclusão não parece ser tão óbvia ou simplista. A sabedoria convencional, as regras, 

os modelos ou modismos, embora confortáveis e sedutores, levam à mediocridade das idas-e

vindas das organizações que ora, vivem momentos de euforia, ora de turbulências. Os 

grandes administradores devem imprimir uma sabedoria revolucionária, recheada de 

"' ... disciplina, confiança e, talvez o mais importante, a vontade de individualizar." 

(Buckingham, 1999:17) Essa afirmação categórica nos remete mais uma vez à tese da teoria 

contingencial de liderança e do indivíduo como ser único nos seus estágios motivacionais. 

4.5 COMPORTAMENTO E MOTIVAÇÃO 

o estudo da motivação humana no trabalho, tem provavelmente a mesma idade da 

Administração como ciência, embora "'a motivação como causa ou ongem dos 

comportamentos, permanece sem explicação." ( Dejours, 1994: 35) 

As teorias psicológicas que se inspiraram no hedonismo, corrente filosófica grega que 

apregoavam que as pessoas tendem a buscar o prazer e evitar a dor, de uma forma racional e 

intencional, desconsideram as emoções e a individualidade do ser humano e as suas inter

relações pessoais. Bergamini ( 1997: 34) comenta: 

"Como facilmente se percebe, a motivação no contexto organizacional envolve também o 

relacionamento entre lideres e seguidores. O líder enquanto tal só é autorizado a exercer o 

seu poder à medida que o seguidor reconheça nele grande sensibilidade interpessoal. " 

Taylor já buscava sob sua ótica, suas convicções e sua formação, estabelecer em seus 

primeiros estudos que fundamentaram a Administração Científica, os elementos 

motivacionais que levassem o trabalhador à máxima produtividade e ao mínimo de 
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desperdício. O dinheiro era tido como o único fator capaz de motivar as pessoas nessa fase 

que veio a ficar caracterizada como a do homo economiCllS. 

O trabalhador era tido como perdulário por natureza e formação, sendo assim, a máxima 

produtividade, no modelo '"homem-boi", só seria possível com a fragmentação da tarefa e a 

severa supervisão que os fizesse executar o que os engenheiros industriais já haviam pensado 

e planejado. ( Dejours, 1994 :27) 

Para Guerreiro Ramos (1989 : 13 7) a Teoria da Administração Científica de Taylor precisa ser 

reexaminada. '"O erro de Taylor consistiu de expandir exageradamente a lógica dessas 

atividades específicas. Para ele, cada ato da vida humana deveria ser focalizado do ponto de 

vista da administração científica." 

A Escola de Relações Humanas e seus adeptos realizaram diversos estudos, entre os eles, a 

experiência de Hawthome feita por Mayo, que seria um precursor das pesquisas para 

determinação dos fatores influentes na produtividade do trabalhador. Diversas teorias tem 

sido desenvolvidas ao longo desse século de industrialização e massificação da produção, 

sendo que os estudos mais difundidos e de domínio dos gerentes e administradores são: as 

hierarquias das necessidade de Maslow (1954), a teoria dos dois fatores de Herzberg (1968) e 

a teoria da realização de McClelland (1962). 

A teoria de Maslow baseia-se na premissa da possibilidade de hierarquização das 

necessidade. Na base da pirâmide estariam as necessidades fisiológicas e no topo as de auto

realização. Na visão de Abraham Maslow as pessoas buscam em primeiro lugar satisfazer as 

necessidade básicas, isto é, as fisiológicas e, hierarquicamente, perseguem as necessidade de 
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auto-realização. "De acordo com Abraham Maslow, uma necessidade satisfeita deixa de 

motivar o comportamento." (Hersey, 1986: 20) 

Esse mesmo princípio é adotado em Economia e fundamenta a Teoria da Utilidade. 

Segundo essa teoria: "Um produto tem valor para um consumidor enquanto sua necessidade 

não estiver satisfeita." ( Oliveira, 1998:81} 

Maslow parte do pressuposto que as pessoas desejam se desenvolver, o que pode ser válido 

para uns, mas não para todos. Segundos os críticos de sua teoria, Maslow não a testou 

cientificamente. " A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow teve irrestrita aceitação, 

embora, paradoxalmente, tenha sido apoiada em evidências muito restritas da pesquisa 

empírica." (Bergamini,1997:72) 

Acreditava-se que subindo na escala hierárquica de necessidades, o percentual de 

necessidades satisfeitas reduz significativamente. A carência de satisfação das necessidade 

de auto-realização, sugerem o direcionado dos esforços dos gerentes nesse aspecto, no intuito 

de obter a motivação dos trabalhadores, uma vez que as necessidade de ordem mais baixa já 

deveriam estar satisfeitas. 

Deming (1990: XXIII) alinha-se com essa visão ao afirmar que "As pessoas nascem 

precisando se relacionar com as outras, necessitando ser amadas e estimadas por outros. 

Existe uma necessidade inata de auto-estima e respeito." 

Apesar das críticas, vários estudos confirmam, por exemplo, que os administradores mais 

altos na cadeia de comando dão maior importância à auto-realização e à autonomia. No que 

parece concordar Dejours (1994:41), quando declara "que na base da hierarquia da empresa 
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não há ( ou há pouco) lugar para o Sujeito e que no alto, há muito. Ou, ainda, que a 

Subjetivação do Trabalho vai crescendo à medida que se sobe na hierarquia." 

Peter Drucker (1999:43) mostra-se alinhado com as teorias situacionais ou da contingência, 

evocando Maslow, quando afirma que "diferentes pessoas precisam de ser administradas de 

diferentes maneiras". Segundo Drucker "As provas que Maslow apresenta para fundamentar 

sua visão são avassaladoras ( ... ) porém, muito poucas pessoas prestam atenção ao que ele tem 

a nos dizer". 

Clayton Alderfer condensa a hierarquia de Maslow nas necessidades de existir, de relacionar

se e de crescer, ou Teoria ERG ( Existence, Relatedness e Growth ), onde as necessidades de 

existência contemplam as necessidades fisiológicas. As de relacionamento incluem as 

categorias de estima e social e por fim as necessidades de crescimento consideram os desejos 

de auto- confiança. ( Bergamini, 1997) 

Outra teoria motivacional muito conhecida é a teoria da motivação-higiene de Frederick 

Herzberg, que concluiu existir condições cUJa inexistência gera insatisfação porém, não 

necessariamente serão motivadores se existirem, ou seja, os Fatores de higiene são: 

./ Política e administração 

./ Supervisão 

./ Condições de trabalho 

./ Relações interpessoais 

./ Dinheiro 

./ Status 

./ Segurança 



Há um segundo conjunto de condições que operam no sentido de construir fortes níveis de 

motivação e que podem resultar em bom desempenho, porém, se não existirem não geram 

necessariamente insatisfação. São Fatores motivadores: 

./ Realização 

./ Reconhecimento do desempenho 

./ Trabalho desafiante 

./ Maior responsabilidade 

./ Crescimento e desenvolvimento 
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Apesar do reconhecimento, Herzeberg e sua teoria não ficam imunes a críticas e até mesmo 

uma autocrítica, denunciando: ..... as 'panacéias' abusivamente utilizadas pelos 

administradores de recursos humanos." (Bergamini,1997:174) 

As razões das críticas científicas, ou seja, a simplicidade da sua proposta, talvez seja o fator 

de sucesso da teoria dos dois fatores entre os administradores. A facilidade de compreensão 

da teoria exerceu forte apelo sobre os gerentes que não tenham uma formação acadêmica 

sólida em administração. 

McClelland propôs a teoria das necessidades aprendidas, partindo do pressuposto que muitas 

delas são adquiridas da cultura. ( Hersey, 1986) 

As três necessidades são: 

./ Necessidade de realização 

./ Necessidade de afiliação 

./ Necessidade de poder 
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Os resultados das pesquisas elaborada por McClelland apontam para três fatores que refletem 

uma grande necessidade de realização: 

,/ A pessoa gosta de ter responsabilidade para resolver problemas. 

,/ A pessoa tende a traçar metas moderadas para a própria realização e inclina-se a correr 

riscos calculados. 

,/ A pessoas desejafeed-back sobre seu desempenho. 

Por necessidade de afiliação subentende-se o desejo de integração social, que prevalece sobre 

as tarefas de realização. 

Naquela pessoa em se sobressai a característica de necessidade de poder, há uma tendência 

de exercer influência por meio da argumentação. Segundo o autor dessa teoria, o poder tem 

duas vertentes, uma positiva, quando procura refletir um comportamento persuasivo e 

inspirador, a outra negativa, quando o detentor do poder visa dominar e subjugar. 

A base da teoria de McClelland está na convicção de que as necessidades são aprendidas, 

onde o comportamento recompensado tende a se repetir. Como resultado desse processo de 

aprendizagem, os indivíduos desenvolvem padrões únicos de necessidade que afetam seu 

comportamento e desempenho, por onde Schein (1985) se alinha. 

Pode-se fazer uma comparação entre as três teorias (Maslow, Herzberg e McClelland). Apesar 

de McClelland não propor necessidades de ordem inferior, as necessidades de poder e 

afiliação tem correspondência com os motivadores de Herzeberg e as necessidades de ordem 

superior de Maslow. 

A expectativa e os estilos dos subordinados são fatores determinantes no estilo de liderança a 

ser adotado pelos gerentes, segundo a Teoria da Expectância proposta por Vroom . Mesmo 
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que um gerente deseje mudar o estilo dos subordinados, não poderá fazê-lo de imediato, 

devendo ter flexibilidade para se adaptar, mesmo que temporariamente ao comportamento 

deles. "Os líderes precisam conhecer as expectativas que os subordinados alimentam quanto 

ao modo como eles (líderes) devem comportar-se em certas situações. (Hersey, 1986: 163) 

Os autores alinhados com a Teoria da Contingência rejeitam as teorias difundidas pelos 

adeptos da Escola de Relações Humanas, propondo esse modelo desenvolvido por Victor H. 

Vroom, ( Bergamini, 1997) que passa a reconhecer as diferenças individuais. A partir desse 

modelo Lawler (1981) formulou a Teoria da Expectância relacionada com o dinheiro, 

convencido de que se as pessoas acreditarem que uma melhoria no desempenho leve a uma 

melhoria na remuneração, o dinheiro poderá ser um excelente motivador de desempenho. 

Essas Teorias apesar de serem recentes já sofrem críticas por serem complexas e não haver 

medidas para testes, além da dificuldade de aplicação por parte dos administradores. 

A Teoria da eqüidade versa sobre a comparação que os empregados fazem sobre seus 

esforços-recompensas, em relação aos que trabalham em situação semelhante. A eqüidade, se 

não é fator de motivação, o será de desmotivação na ótica de Ricardo Luz, (1995:24) quando 

sugere que as empresas "devem estabelecer uma política salarial que seja justa em relação à 

estrutura interna de seus cargos e, na medida do possível, que seja competitiva em relação às 

demais empresas." O autor ainda arremata ser "mais delicado para o clima organizacional 

quando se remunera injustamente do que quando se remunera sem competitividade." 

A existência de uma desigualdade percebida gera uma tensão para restaurar a eqüidade. Isso 

posto, justifica-se as dificuldades para a implantação de sistemas de meritocracia e de 

remuneração variável, de forma que pareça justa para todos os empregados. 
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Deming (1990:77) não recomenda a adoção de sistemas de avaliação de desempenho a 

pretexto de '"motivar as pessoas a fazerem o melhor possível, para o seu próprio bem". '"o 

erro básico é que a avaliação de desempenho ou classificação por mérito concentra-se no 

produto final, e não na liderança que ajuda as pessoas." 

As avaliações por desempenho podem provocar um sentimento de injustiça porque 

normalmente só consideram metas numéricas, ou seja, metas quantitativas, recompensando 

aqueles que se saem bem dentro do sistema. Os sistemas de avaliação de desempenho não 

recompensam as inovações e a criatividade para melhorar o sistema. "Não balance o barco 

que ele pode virar." Esta é uma metáfora proposta por Deming ( 1990: 77) para sugerir que 

essa metodologia de avaliação de desempenho induz ao continuísmo e ao status quo , 

deixando de incentivar aquelas iniciativas individuais ou coletivas para melhorias e 

inovações, que são fundamentais ao progresso organizacional. 

Pode-se concluir que os maiores equívocos cometidos por aquele que formularam as diversas 

teorias motivacionais, está em considerar o ser humano como um animal eminentemente 

racional. "Não se pode esquecer de que antes de ser racional, o homem é, por sua própria 

natureza, emocional." (Bergamini, 1997 :69) 

Estas propostas motivacionais baseadas no hedonismo, levaram as organizações a 

generalizarem os programas de incentivo, acreditando que as pessoas possam reagir 

igualmente aos motivos extrínsecos, desconsiderando as individualidades próprias de cada 

ser. Assim como única é a assinatura feita por uma impressão digital, devem ser únicos os 

motivos intelectuais que gerem motivação nas pessoas. Segundo Bergamini ( 1997:91) 



"Cada uma das pessoas a quem se pretendem oferecer objetivos de satisfação motivacional 

poderá ser portadora de diferentes estados de carências internas. E como se tudo estivesse 

na dependência de uma conjuntura especifica de dado momento da vida de cada um. " 

4.6 METODOLOGIA DE PESQUISA DE CLIMA E ESTILO GERENCIAL 

4.6.1 PESQUISA DE CLIMA 
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Há diversas classificações para as pesquisas de Clima que podem ser adotadas nas empresas; 

as pesquisas teóricas, as metodológicas, empíricas e práticas. As pesquisas podem ainda ser 

classificadas em qualitativas e quantitativas. As pesquisas qualitativas procuram captar a 

maneira de ser do objeto pesquisado, ou seja, o que o diferencia das demais, o que na 

sociologia é tido como ciência das diferenças. '"A rigor, no entanto, as técnicas quantitativas 

podem ser entendidas como uma ordenação do qualitativo, segundo a maior ou menor 

quantidade de elementos do fenômeno, segundo a maior ou menor intensidade com que se 

apresenta." ( Oliveira,1995: 105) 

Na pesqUIsa de Clima da Hay, procede-se à quantificação dos depoimentos qualitativos, 

obedecendo-se uma a uma escala de 7 pontos. As questões são referentes às dimensões de 

clima e distribuídas de forma aleatória no questionário, para serem posteriormente 

reagrupadas e tratadas estatisticamente. 

São distribuídos aos subordinados diretos dois questionários contendo as mesmas perguntas. 

O primeiro questionário deve ser preenchido com aquilo que a pessoa considera uma situação 

ideal, não necessariamente utópica. O segundo questionário deve ser preenchido, 

considerando sua avaliação real no contexto onde está inserido. 
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As respostas dos questionário são tabuladas em um único gráfico onde é representado a 

média da avaliação dos subordinados. Uma linha tracejada representa o resultado ideal, e 

outra linha, cheia, o resultado real. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS DOS QUESTIONÁRIOS: 

Qual é o Clima? 

1- Geralmente, idéias novas e originais são naturalmente consideradas nessa Organização 

Discordo Totalmente 1 234567 Concordo Totalmente 

2- As pessoas nessa organização são encorajadas a assumir riscos calculados. 

Concordo Totalmente 7 6 5 4 3 2 1 Discordo Totalmente 

Os cargos de comando desta Empresa enfatizam muito o aprimoramento do desempenho. 

Concordo Totalmente 7 6 5 4 3 2 1 Discordo Totalmente 

4.6.2 PESQUISA DE ESTILO GERENCIAL 

Para a avaliação dos estilos gerenciais, são distribuídos questionários que devem ser 

preenchidos pelos subordinados, sendo posteriormente tabulados em um gráfico, fornecendo 

a média de cada estilo gerencial. Um segundo questionário é preenchido pela chefia e 

representará sua auto- avaliação. 

Cada questionário é composto de 36 pares de perguntas. Cada par de pergunta deve ter uma 

única resposta. 

Ambos os resultados, média dos subordinados e auto- avaliação, estão representados em um 

mesmo gráfico de barras, o que permite uma comparação direta dos resultados. 
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EXEMPLO DE PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO- AUTO- A V ALIAÇÃO: 

1. ( ) Eu acredito que uma vez definidos os objetivos, cada funcionário deve ter motivação 

própria, suficiente para atingi-los: 

OU 

( ) Eu delego autoridade aos meus subordinados para que eles desempenhem suas 

responsabilidades, porém, quando o desempenho deixa a desejar, eu a retiro. 

2. ( ) Eu recomendo aos meus subordinados que se concentrem no seu próprio 

desenvolvimento e não se preocupem com o desempenho dos outros. 

OU 

( ) Eu acredito que uma supervisão próxima não necessária em uma situação na qual os 

subordinados tenham participado previamente das discussões referentes ao trabalho a ser 

feito. 

EXEMPLO DE PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO- VERSÃO DO SUBORDINADO: 

MEU SUPERIOR: 

1. ( ) Acredita que uma vez definidos os objetivos, cada funcionário deve ter motivação 

própria suficiente para atingi-los. 

OU 

( ) Delega autoridade aos subordinados para eles desempenharem suas responsabilidades, 

porém, quando o desempenho deixa a desejar, ele a retira. 

2. Recomenda aos seus subordinados que se concentrem no seu próprio desenvolvimento e 

não se preocupem com o desempenho dos outros. 

OU 

( ) Acredita que uma supervisão próxima não é necessária em uma situação na qual os 

subordinados tenham participado previamente das discussões referentes ao trabalho a ser 

feito. 
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Uma vez tabulados os resultados, os gráficos de estilo gerencial e clima organizacional são 

entregues ao gerente que, em conjunto com a área de Recursos Humanos, estabelecerá ações 

com vistas ao desenvolvimento do perfil gerencial. 

4.7 DIMENSÕES DE CLIMA 

Após uma abordagem sobre os fatores motivacionais ligados às necessidades humanas, a 

Hay estabelece em sua metodologia para a pesquisa de Clima, seis indicadores chaves para a 

pesquisa de clima organizacional, ou seja: 

CLAREZA DE OBJETIVOS - o grau que os funcionários sabem o que se espera deles, 

entendendo como essas expectativas estão relacionadas com os objetivos da organização. 

LIBERDADE ORGANIZACIONAL - o grau em que os funcionários entendem que não 

há restrições no sistema de trabalho como: regras, procedimentos, políticas e práticas 

desnecessárias, que interferem na realização da tarefa; avalia-se também a aceitação de 

novas idéias. 

AUTONOMIA - grau em que os funcionários sentem que têm autonomia para o 

desempenho de suas responsabilidades, sabendo que podem realizar suas tarefas sem ter 

que checar tudo com o chefe. 

ESPÍRITO DE EQUIPE - grau em que os funcionários se sentem orgulhosos de 

pertencerem à organização; todos trabalham para a realização de um objetivo comum. 

PADRÕES DE PERFORMANCE - grau em que os funcionários sentem que a gerência 

dá ênfase à excelência e qualidade do trabalho; inclui também o sentimento que as 

pessoas têm de estar envolvidas em objetivos desafiadores e ao mesmo tempo realistas, 

tanto para a organização quanto para elas próprias. 
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RECONHECIMENTO - grau em que os funcionários se sentem reconhecidos e 

recompensados pelo trabalho realizado; e a relação deste reconhecimento com os níveis 

de desempenho. 

4.8 ESTÍLOS GERENCIAIS 

"Uma variável extremamente importante para Clima é o Estilo de Liderança."(Luz,1995:20) 

Saul W. Gellerman ( apud. Luz, 1995:20) afirma: o chefe eficiente é aquele que dedica 

atenção tanto ao que faz (conteúdo), como à maneira de fazer ( estilo). A combinação desses 

fatores determinam o efeito sobre os subordinados, influenciando na produtividade e 

dedicação ao trabalho. 

A Hay define os estilos gerenciais, suas características, sugerindo que a combinação dos 

estilos gerenciais estabelece uma forte influência no Clima Organizacional. São eles: 

COERCITIVO - o estilo coercitivo impõe uma submissão imediata, fornecendo uma 

clara direção, dizendo aos subordinados o que fazer, porém sem ouvi-los. Espera uma 

submissão imediata, controla excessivamente exigindo relatórios detalhados. Fornece feed 

back corretivo, de maneira personalizada. Estabelece rígida disciplina, ameaçando 

punição. 

DIRIGENTE - o dirigente fornece direções claras; com tato, mas não deixando dúvidas 

quanto a quem toma as decisões, mesmo ouvindo as idéias dos outros. Explica os porquês 

das direções e decisões, considerando os interesses da organização ou dos subordinados. 

Monitora o desempenho fornecendo feed back positivo ou negativo, dependendo da 

situação, com vistas a obter a motivação. 

DEMOCRÁTICO- acredita que os subordinados têm capacidade de estabelecer objetivos 

adequadamente, tanto para si próprio quanto para a organização. Toma as decisões por 
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consenso naquilo que afeta o trabalho reconhecendo e recompensando adequadamente, 

sem caracterizar o feed back. 

AFETIVO - preocupa-se com os interesses de seus subordinados para manter um 

relacionamento amigável, sendo isso mais importante que outros aspectos. Não dá direção 

clara em termos de objetivos e de desempenho. Prioriza a segurança do trabalho, 

benefícios adicionais, mantendo um clima de satisfação entre os empregados, evitando 

conflitos relacionados ao desempenho. Reconhece e recompensa as virtudes pessoais ao 

invés do desempenho. Raramente pune. 

MODELADOR - Tem altos padrões de desempenho, espera uma autogestão de si mesmo 

e dos outros, conduzindo pelo exemplo. Apresenta dificuldades em delegar porque não 

acredita que possa ser igualado em seu desempenho. Em situações de dificuldade, 

apresenta-se coercitivo e não desenvolve os subordinados. Tem dificuldades de interação 

e coordenação. 

TREINADOR- Ajuda os indivíduos a identificarem seus pontos fortes e pontos a serem 

desenvolvidos, estimulando os subordinados a estabelecerem objetivos profissionais que 

os desenvolvam ao longo prazo. Proporciona instruções gerais e feed backs para facilitar 

o desenvolvimento dos subordinados. Pode abrir mão de resultados imediatos em função 

do desenvolvimento. 

A metodologia de pesquisa adotada pela Hay, estabelece um relacionamento entre: motivos, 

realização e influência, os estilos gerenciais e o clima organizacional. Os estilos coercitivos 

despertam motivação de influência e uma atuação defensiva dos subordinados, enquanto os 

estilos dirigentes despertam motivação de realização e influência nos subordinados. Os estilos 

afetivos despertam afiliação nos subordinados que tenham uma forte motivação de influência, 

porém, pode causar frustração naqueles que se orientam por motivos de influência ou 
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realização. Os estilos democráticos despertam ou permitem expressão de quaIsquer 

motivações dominantes em seus subordinados. Os estilos modeladores despertam realização 

em subordinados que tenham motivação de influência moderada ou forte, porém podem 

sentir carência de liderança efetiva. Os estilos treinadores despertam realização nos 

subordinados, embora aqueles que tenham alta motivação de afiliação podem ver o chefe 

como afetivo. 
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CAPÍTULOS 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Na SAMARCO o perfil gerencial médio predominante de seus executivos é: Democrático, 

Afetivo e Modelador, conforme pode ser visto no gráfico anexo 1. Essa característica média, 

naturalmente, apresenta uma variação significativa quando analisado individualmente os 

estilos gerenciais daqueles que detêm o poder formal na organização. 

Apesar de não haver registro do perfil de liderança dos primeiros executivos da empresa, pois 

não se aplicava essa metodologia de pesquisa naquela época, pode-se inferir que o perfil 

deveria ser diferente do atual, uma vez que essas pessoas, alguns estrangeiros, foram 

pioneiros que se aventuram a implementar um projeto desafiador, com resultados incertos e 

em regiões longínquas de suas origens. Como pode ser visto no capítulo dois, a empresa que 

adotou tecnologias e processos inovadores, esteve na iminência de ter suas atividades 

encerradas ainda na sua infância operativa, dada as dificuldades conjunturais da época. Para 

superar todas aquelas dificuldades iniciais, presume-se que um perfil gerencial de elevada 

Afiliação ou Democrático, não fossem os mais adequados naquelas circunstâncias. Tese 

defendida pelos adeptos da Teoria Contingencial. 

A infra-estrutura administrativa e organizacional da empresa foi concebida de forma a 

atender e estimular a contratação daqueles profissionais empreendedores, principalmente os 

executivos e engenheiros que, recrutados em grandes centros urbanos deveriam viver em 

regiões sem os atrativos e as facilidades oferecidas pelas grandes cidades. Dessa forma, a 
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empresa projetou e construiu próximo à cidade de Mariana no estado de Minas Gerais, uma 

vila residencial onde as casas guardavam as classificações A,B e C, para alojar seus 

executivos, engenheiros e operários. Havia e ainda há dois clubes. Um para o pessoal de 

"colarinho azul"' e outro para o pessoal de "colarinho branco". Atualmente os clubes podem 

ser freqüentados por ambas as "classes", porém, observa-se uma predisposição natural dos 

empregados aceitarem sua condição de inferioridade social, considerando seu background e 

ainda, os elementos classificatórios que servem de base para a construção dos símbolos de 

status da sociedade capitalista. 

No estado do Espírito Santo, foram alugados dois prédios de apartamentos para alojar os 

executivos e engenheiros. Os prédios se situavam a beira mar na turística cidade de 

Guarapari. Para os operários foi construída uma vila residencial na histórica cidade de 

Anchieta. 

Além desses benefícios, a empresa concedia transporte gratuito para todos os empregados 

uma vez que as fábricas estavam localizadas longe das residências e ainda, não havia 

transporte regular público ou privado. No entanto, esse benefício também denotava a 

estratificação de "classes", uma vez que para os executivos havia um ônibus exclusivo e nem 

os engenheiros que residiam no mesmo prédio tinham autorização para usar esse meio de 

transporte. Quando o faziam, sentiam-se discriminados por alguns executivos. 

As refeições na fábrica tinham e ainda têm preços subsidiados pela empresa, sendo que os 

custos para os empregados são tidos como simbólicos, porém, os operários e engenheiros 

tomavam suas refeições no restaurante "bandejão", enquanto os executivos eram servidos por 

garções no restaurante "gravatinha". 
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As diferenças de status se faziam sentir também na cor dos capacetes dos executivos, que 

usavam esses EPIs ( equipamento de proteção individual) de cor branca, enquanto os demais 

empregados usavam capacetes com cores que identificavam as diversas áreas de 

especialidades, por exemplo: produção, manutenção, etc .. 

A arquitetura contemplava outro símbolo de status, uma vez que todos os executivos e o 

pessoal administrativo ocupavam as instalações do "prédio administrativo", distante da 

fábrica, o que constituía-se numa barreira à integração das pessoas. 

Essas são algumas das características maIs relevantes observadas, embora outras nuânces 

conotativas fizessem parte da cultura organizacional da empresa na sua primeira década de 

existência. No final dos anos oitenta, por influência do executivo-chefe, esse modelo de 

gestão passa a ser gradativamente alterado, não sem a resistência velada de alguns executivos 

seniores e a desconfiança dos operários. 

Os primeiros sinais de status a serem eliminados foram: o transporte exclusivo que atendia os 

executivos e, o restaurante "gravatinha". O tempo, e a renovação do quadro de pessoal se 

encarregaram de apagar os vestígios dessa cultura, embora seja nítido que as pessoas tendem 

a se aproximar de seus iguais, tanto nos ônibus quanto no restaurante. O pessoal de nível 

técnico-operacional geralmente toma suas refeições no horário de onze ao meio dia, enquanto 

o pessoal de administração tende a almoçar mais tarde, no horário de meio dia às treze. 

Mesmo quando coincide os horários, os operários preferem usar determinados locais 

específicos do restaurante, assim como os engenheiros e executivos. 
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o contrato de locação dos prédios residenciais dos engenheiros e executivos, mantido por 

mais de quinze anos, foi rescindido, tendo sido concedido um empréstimo para compra ou 

construção de moradias, através da COHESA (Cooperativa Habitacional dos Empregados da 

Samarco). Os operários também tiveram a oportunidade de adquirir as casas onde residiam, 

com os recursos da Cooperativa. 

Outro gesto que demonstra a tendência de tratamento equânime foi o compartilhamento do 

restaurante da empresa para os empregados de atividades terceirizadas. 

É interessante observar que apesar das evidencias de estratificação entre as pessoas que 

ocupavam cargos gerenciais e o pessoal de nível operacional, ocorreu somente uma greve, na 

fábrica de Minas Gerais no ano de 1985. Há que se considerar que as negociações entre os 

representantes da empresa e do sindicato dos trabalhadores tem permitido evoluir nas 

relações capital-trabalho. O bom clima interno construído ao longo desses anos tem sido um 

fator a neutralizar possíveis ameaças de radicalização por parte das entidades sindicais. Isso é 

admitido pelos próprios representantes sindicais e reforçados na fala dos empregados. 

o modelo de gestão da empresa passou por profundas alterações no inicio dos anos noventa 

com a implantação da Gestão pela Qualidade Total. Outro fator que contribui para que a 

implantação desse programa tivesse êxito, foi a adoção de um sistema de capacitação 

gerencial para os executivos, promovido em conjunto com a HayGroup, conforme descrito no 

capítulo 2. No entanto, observava-se na média gerencia, uma grande resistência às mudanças 

e à adoção do novo modelo de gestão participativa proposto, demandando, além do 

programa de capacitação gerencial, a gradativa substituição de alguns executivos que não 
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apresentaram evolução no perfil de atuação gerencial, ou interesse no investimento e 

acumulação de capital simbólico. 

A empresa ainda proclamou seus valores e objetivos, sendo que dois deles expressam: 

" Promover a iniciativa, a criatividade, a competência técnica e gerencial e a permanente 

melhoria em todos os níveis e setores da empresa. " 

"Assegurar aos seus empregados um ambiente estável e seguro, proporcionando o mais 

alto nível de satisfação, compatível com os objetivos da empresa e as condições 

econômicas do país. " 

Para colocar em prática esse discurso, diversas medidas foram tomadas para alinhar as 

práticas administrativas e gerenciais. 

Um exemplo muito interessante foi a decisão de abolir a marcação-de-ponto, que controla a 

entrada e saída dos empregados através do relógio de ponto. O sistema foi mantido apenas 

em circunstâncias onde há necessidade de registrar a exceção, tal como as horas extras a 

serem pagas. 

Uma outra herança do passado eliminada, foi a constrangedora revista dos empregados, 

feitas no interior dos ônibus, no final do expediente de trabalho. Também essa decisão foi 

questionada por muitos, que a despeito do discurso respeito-motivação-comprometimento, 

insistiam em ver nos empregados, se não inimigos, no mínimo suspeitos. 

A nível de organização do trabalho, a área de manutenção industrial implementou mudanças 

organizacionais que tiveram impacto nos diversos indicadores de desempenho e resultados, 

não sem que houvesse reações contrárias à eliminação de feudos existentes. 
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A atividade de manutenção estava desde sua origem, estruturada para atuar por 

especialidades, ou seja, manutenção mecânica, elétrica e instrumentação, tendo ainda uma 

área de planejamento e controle da manutenção , centralizada. Esta forma organizacional, 

apesar do empenho das chefias, não produziam os resultados esperados, acarretando perdas 

de produção e consequentemente prejuízos financeiros. Era nítido o conflito de interesses e 

de prioridades das áreas de execução da manutenção. A prioridade da manutenção mecânica 

não era necessariamente a mesma da manutenção elétrica que por sua vez era diferente da 

instrumentação. A área de planejamento tinha como pretensão coordenar as atividades 

através do planejamento, programação e controle da manutenção, no entanto, essa atuação 

gerava mais calor do que luz quando tentava-se conciliar todos os interesses e prioridades dos 

executantes e dos clientes internos. O que se podia constatar era um excesso de controles 

burocráticos e ineficientes. 

A antiga estrutura organizacional podia ser associada à seguinte figura: as áreas de execução 

da manutenção eram tidas como organismos sem cabeça, tendo somente o corpo para realizar 

aquilo que a cabeça pensante, a área de planejamento da manutenção, havia decidido que se 

fizesse. Nessa época o trabalho estava organizado por tarefas, onde a função gerenciar 

conflitos de interesses. Os indicadores de desempenho da gerência de manutenção eram 

negativos, inclusive os resultados de clima organizacional. 



Cj Ih<i:r.;~ 
~ !lli::~ 

Fig. 9 

ORGANOGRAMA DA MANUTENÇÃO 

1~\en ~~i;rl lá/ 1rem 
liva 11bi Tel!. till 

Até 1995 

~ .. 
~.' 

84 

A mudança constituiu em reorganjzar as áreas de execução à semelhança da organização das 

áreas clientes, como mini processos, como recomenda Michael Hammer (1997). 

Dessa forma, cada área de execução passou a ter profissionais de todas as especialidades, 

isto é, mecânicos, eletricistas, instrumentistas e os programadores de manutenção, com 

autonomia para negociar com os próprios clientes internos e decidir de acordo com suas 

prioridades e recursos disponíveis. Essa delegação de autonomia e autoridade com 

responsabilidade, gerou um ambiente de motivação e comprometimento para superar os 

obstáculos. Os indicadores de resultados se reverteram, inclusive com melhoria do clima 

organizacional. Essa medidas adotadas foram possíveis dado o nível de maturidade das 

pessoas. «A liderança situacional vê a maturidade como a capacidade e a disposição dos 

indivíduos e grupos de assumir responsabilidade e dirigir seu próprio comportamento numa 

determinada situação." (Hersey,1986:224) 
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A antiga área de planejamento, no estilo taylorista, recebeu novas atribuições, como: definir 

as diretrizes de manutenção, desenvolvimento de materiais e equipamentos, passando a atuar 

como engenharia de manutenção. 

Tendo a intenção, empírica, de melhorar o nível de motivação das pessoas através do 

reconhecimento, lançou-se o PRIMEIRO SEMINÁRIO INTERNO DA MANUTEÇÃO, onde 

se pretendia premiar, simbolicamente, os trabalhos criativos elaborados pelos trabalhadores. 

Com surpresa, constatou-se a inscrição de inúmeros trabalhos que eram desconhecidos das 

chefias, e que teriam resolvidos problemas crônicos em suas áreas de trabalho. Notou-se que 

muitos desses trabalhos foram realizados por iniciativa própria, mesmo nos tempos do 

pretenso planejamento e controle centralizado. Ficou patente no semblante dessas pessoas a 

satisfação por ver seus trabalhos reconhecidos e valorizados pelas suas chefias e pela 

organização. 

O compromIsso assumido pela empresa e seus dirigentes com as questões de qualidade, 

segurança e saúde ocupacional e meio ambiente, fazem com seus empregados sintam 

orgulho em vestir a camisa da empresa. 

Provas desse compromisso está na certificação na ISO 9002, ISO 14000 e a preparação para a 

certificação OHSAS 18000, que trata das questões de segurança e saúde ocupacional. Outra 

prova está na realização de uma auditoria anual de segurança realizada pela diretoria da 

empresa e liderada pelo diretor-presidente. Essa atuação é reconhecida pelos empregados, 

como estando a prática coerente com o discurso de que a "segurança precede a produção". 
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As palestras anuaIS proferidas pelo diretor-presidente, abordando assuntos de interesse 

coletivo, tem se mostrado uma forma adequada de interação com os empregados e servido de 

exemplo aos demais executivos na busca de uma comunicação com os empregados, através 

do dialogo. 

Não há como negar a influência do executivo-chefe na mudança da cultura da empresa 

quando, sob suas diretrizes, a organização passou e ainda está passando por profundas 

transformações no que tange ao modelo de gestão. O estilo de liderança do principal 

executivo contamina, provocando uma reação em cadeia que reflete em todos os níveis 

hierárquicos. Os reflexos desses discursos e práticas impactam o Clima Interno geral. No 

entanto, há que se considerar as individualidades de cada chefe e seu estilo próprio, que na 

interação com sua equipe ou subordinados produz um clima "regional", que pode ser 

diferente de outros e da média da empresa. Isso fica evidente na análise documental dos 

gráficos anexos. 

Do que pôde ser observado, constata-se que sob a influência do executivo-chefe, a empresa 

evoluiu substancialmente em relação as questões do trabalho, porém, nota-se que em plena 

era pós-capitalista, muitas empresas estão ainda distante das condições de trabalho mínimas 

aceitáveis. 

Em recente visita ao México participando de uma Due Diligence numa grande empresa de 

siderurgia, com mais de dez mil empregados, pode ser constatado a existência, ainda hoje, de 

situações semelhantes a aquelas do início do século passado. Nessa empresa há duas áreas de 

"recursos humanos". Uma cuida da gestão do pessoal de confianza , ou seja pessoal 

administrativo e executivos, enquanto a outra trata das relações com o pessoal sindicalizado. 

Nessa empresa, admite-se que os interesses do pessoal empleados é defendido pelos 
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sindicatos, cabendo à empresa tão somente administrar os conflitos da relação capital

trabalho. 

A figura abaixo, estava presa à porta do vestiário e se constitui numa prova do estágio em que 

ainda se encontram empresas na era pós-capitalista. 
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Diante dessa constatação, cabe uma pergunta elementar. Como fica a motivação e o 

comprometimento dos trabalhadores com a empresa? 

Durante a primeira década de sua existência, a SAMARCO, como a maioria das empresas 

tinha no DP (Departamento Pessoal) o órgão que admitia, pagava, punia e demitia 

funcionários, cabendo às chefias o papel supervisionar tecnicamente a execução dos 

trabalhos. Esse modelo causava uma alienação por parte dos chefes quanto ao aspecto de 

gestão de pessoas, uma vez que para ser chefe, o atributo principal era sua capacidade 

técnica. 
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No final dos anos noventa, no bojo das mudanças do modelo de gestão e, a capacitação de 

seus gerentes e supervisores, conforme descrito no capítulo 2, a empresa passa aos superiores 

imediatos a tarefa de gestão de pessoas. Nessa época as empresas começam a compreender 

que ninguém melhor do que o próprio chefe do funcionário para atender aos seus desejos e 

preocupações. 

Dessa forma, coube a chefia direta dos funcionários o papel de, além, de supervisionar 

tecnicamente os serviços, premiar, punir, desenvolver, comprometer, enfim motivar as 

pessoas para o atingimento dos objetivos e metas propostas. Pode-se concluir que aqueles que 

investiram na acumulação de capital simbólico, tendem a desenvolver melhor a liderança e os 

estilos gerenciais, influenciando assim a percepção que os subordinados têm do contexto. Os 

resultados de Clima organizacional, pelo que pode ser observado, se constitui na 

oportunidade que os subordinados têm para dar um feed back formal aos seus superiores e à 

organização. 

5.2 ANÁLISE DOCUMENTAL 

Analisando-se qualitativamente os documentos anexos, gráficos de Estilo Gerencial e Clima 

Organizacional, pode-se concluir que existe a relação entre as variáveis objeto da suposição 

feita no projeto de dissertação. Contudo, ambos os gráficos quantificam os resultados como 

média subordinados, o que nos obriga a considerar as limitações naturais dessa unidade de 

medida, a média, por não contemplar os desvios ou a variãncia, ou seja, eventuais valores de 

opinião, positivas ou negativas, situados nos extremos da escala. Caso existam pessoas muito 

satisfeitas ou muito insatisfeitas, a medida da média não evidenciará a relevância desse fato. 
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Somente o chefe direto, que tenha desenvolvido competências de liderança, poderá 

diagnosticar os aspectos comportamentais dos trabalhadores com quem interage no dia-a-dia. 

A despeito das limitações apontadas, observa-se que quando o estilo coercitivo é percebido 

como elevado, mesmo que não seja o estilo predominante, ficam afetados os fatores: clareza 

de objetivos, autonomia e reconhecimento . Isso fica mais caracterizado quando há uma 

divergência de percepção do auto-avaliador, o chefe, e a percepção dos subordinados, 

denotando uma falta de conhecimento e reconhecimento mútuo. Nas observações, isso ficou 

mais caracterizado quando o nível de maturidade dos subordinados é tida como elevada. 

Fica evidente que apesar de estilos predominantemente afetivos e democráticos influenciarem 

positivamente no fator espírito de equipe, não exercem a mesma influência na percepção do 

fator reconhecimento. Nota-se que apesar do modelo de gestão ter instituído as avaliações de 

competências, com troca de feed back formais, o fator reconhecimento se mostra 

sistematicamente baixo. 

Supõe-se que esse fator, reconhecimento, seja influenciado por uma intensa comunicação, 

entendendo-se comunicação por diálogo, onde haja ambiente para troca de feed-back . 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As investigações e as pesquisas realizadas confirmam a existência de uma estreita relação 

entre a liderança e os estilos gerenciais com o Clima Organizacional. No entanto, a questão 

não pode ser tomada de forma simplista e definitiva, uma vez que a gestão de pessoas 

envolve muitas variáveis. Vale ressaltar que a base sobre o qual esse processo se apoia está na 

credibilidade, que deve estar alicerçado na coerência entre o que é proposto pela 
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organização, ou seja o discurso e as ações efetivas. Em suma, são as práticas adotadas pelas 

lideranças, que contribuem na formação da cultura de uma organização e constróem o Clima 

Organizacional. 

Presume-se que seja uma prerrogativa das lideranças o zelo pela coerência entre o discurso e 

a prática, gerando uma cultura de confiança entre as partes envolvidas. Presume-se ainda, que 

seja difícil gerir uma organização eficaz e perene onde permeie a desconfiança, onde vigore 

crenças de que os interesses das partes, os stakelzolders, sejam vistas como conflitantes, tais 

como: que o trabalhador deseja trabalhar menos e ganhar mais; que o acionista quer sempre 

ter o maior lucro e menores despesas; que os clientes querem o produto de melhor qualidade a 

menor custo. 

Essas premissas não devem ser encarado como nocivas, onde os interesses sejam excludentes, 

e sim como um desafio e uma oportunidade de conciliar os anseios de todas as partes, tendo a 

sociedade como beneficiário maior. 

O trabalhador deseja e sempre desejou ter uma vida digna, exercendo seu trabalho na 

plenitude de suas competências e potencialidades e não apenas vendendo suas mãos para 

empresas que insistem em classificar as despesas de remuneração como "custo-de-mão-de

obra", apesar de propalar a valorização do seu capital humano. 

O trabalhador não deseja simplesmente trabalhar menos, deseja sim, ter o seu próprio tempo. 

No entanto, não é isso que está acontecendo segundo Aida Veiga, (Veja 2000:122) "As 

pessoas estão trabalhando cada vez mais, dispõem de menos tempo para o lazer e ficaram 

mais estressadas". 
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Essa constatação mostra uma tendência que contraria as expectativas de que os avanços 

tecnológicos na área de computação, as conquistas sindicais e as políticas governamentais, 

em especial na Europa, as pessoas pudessem vir a trabalhar um menor número de horas e 

disporiam de mais tempo livre para o lazer, as artes, a natureza e a família. 

As empresas expostas à competição global lançaram-se aos dowllsizings, reengenharias e 

terceirizações- processos que levam à redução do efetivo emprego formal. Veiga 

( 2000: 124 ) observa que: "'Quem ficou teve suas obrigações aumentadas e passou a 

trabalhar mais, não só para dar conta do recado, como para não perder, ele também, a vaga." 

Diante dessas evidências, autores como Domenico de Masi, Maria Serena Palieri, Adam 

Smith, Keynes parecem ser utopistas ou românticos quando sonharam ou sonham com o 

pleno emprego através de um mínimo de horas trabalhadas, por muitos. De Masi em sua 

apologia ao fim do trabalho, ou ao "'O ócio criativo" reconhece em Taylor um dos precursores 

dessa tendência, quando admite que: "' Na realidade, o projeto organizacional e existencial de 

Taylor, a longo prazo, não tende absolutamente o tomar mais cruel o trabalho, mas sim a 

libertar as pessoas do cansaço e a lhes permitir um lazer criativo" (De Masi, 2000: 46) 

A mesma opinião é compartilhada por Peter Drucker que alerta ser Taylor vítima de injustiça 

por parte de intelectuais que não compreenderam a importância de sua obra. Os ganhos de 

produtividade advindos dos estudos de Taylor foi o que possibilitou a elevação da classe 

operária à condição de classe média. Até quando se iniciou os estudos para aplicar o 

conhecimento ao trabalho, afirma Drucker: "'A única maneira de um trabalhador produzir 

mais era trabalhando mais horas, ou esforçando-se mais. O Próprio Marx compartilhava 

dessa crença com todos os economistas e engenheiros do século dezenove." 
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( Drucker, 1993: 15) No entanto, o autor (Drucker, 1993 :22) admite que: "A Revolução da 

Produtividade transformou-se em vítima do seu próprio sucesso. Daqui em diante o que 

importa é a produtividade dos trabalhadores não-manuais. E isso requer a aplicação do 

conhecimento ao conhecimento." Reconhecendo que se por um lado os ganhos de 

produtividade obtidos com os métodos tayloristas propiciaram uma melhor remuneração do 

trabalho, por outro lado e aliado às inovações tecnológicas e a automação industrial, eliminou 

inúmeros postos de trabalho. 

Os índices econômicos acenam para uma elevação no nível de desemprego crescente apesar 

dos esforços de países como a França que pretendem, por força de lei, reduzir de 39 para 35 

horas semanais trabalhadas, com a finalidade de gerar mais postos de trabalho. Essa 

estratégia é contestada por sociólogos que acreditam na capacidade do livre mercado absorver 

a mão-de-obra excedente. A referência prática citada é o Estados Unidos, um dos campeões 

de jornada de trabalho elevada e que no entanto tem uma das mais baixas taxas de 

desemprego, por força da prática do livre mercado. 

Apesar da apologia ao ócio e ao lazer, o que se observa é que os poucos trabalhadores que 

estão restando no mercado de trabalho, terão que trabalhar mais se desejarem ganhar mais e, 

ao maior tempo dedicado às empresas, terão como recompensa, momentos de lazer no 

interior da própria organização, onde até já se: "Namora nas cafeterias das empresas." 

(Veiga, 2000: 125) 

O fato de outro player, o acionista, desejar ter o maior lucro com menores despesas, não 

chega a ser um crime por si. Essa é a proposta do capitalismo que a despeito das críticas, tem 

se mantido vigoroso ao longo do tempo. Mesmo na era do pós-capitalismo, os fundos de 
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pensão que pertencem aos próprios trabalhadores, deverão investir seus recursos de capital 

onde houver o melhor retorno financeiro. O que deve ser criminalmente julgado é o gestor 

que visa o lucro máximo sacrificando os interesses dos demais stackellOlders, ou seja, os 

clientes, os empregados, os fornecedores, as comunidades, o meio ambiente e sociedade 

como um todo. 

No Brasil em particular, os grandes empreendedores, entre eles Barão de Mauá, 

desenvolvimentista pioneiro, é colocado sob suspeita por aqueles que desejam ver seus heróis 

imaculados. Como Barão de Mauá, Assis Chauteaubriand, Antônio Ermínio de Moraes e até 

mesmo Pelé são freqüentemente levados a "júri popular" em botequins ou "whislz.verias". 

"Ou seja, entre nós, as realizações só importam quando legitimamos socialmente o modo 

como se deram e o contexto em que se deram." (Barbosa, 1999: 155) 

Essa característica do povo brasileiro diferencia substancialmente da cultura norte-americana 

que valoriza o empreendedor privado, o self made man, que sob o ponto de vista ideológico é 

a expressão substantiva da prática da livre iniciativa e do direito individual de produzir. 

Dadas as carências de uma política pública e fortalecida pela cultura historicamente peculiar, 

a empresa no Brasil deverá ter: " Além do papel central de instituição econômica das 

sociedades modernas, que é gerar riquezas e empregos, a empresa brasileira passa a ter uma 

responsabilidade social." (Barbosa, 1999: 149) 

O acionista, tido como vilão das sociedades capitalistas, será dos players, no entanto o último 

a receber o seu quinhão, ou seja, os dividendos somente serão distribuídos se o 

empreendimento fizer lucro no balanço financeiro e contábil, enfim, quando os empregados 

já tiverem recebido seus salários; o governo tiver recebido os encargos sociais, além de 
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inúmeros outros impostos; os sindicatos tiverem recebido as contribuições sindicais; e os 

fornecedores os pagamentos pelos produtos e serVIços prestados. No caso do Brasil, em 

particular, a empresa terá ainda que arcar com a previdência privada, assistência médica, 

transporte, sendo que algumas ainda contribuem na educação dos empregados e dependentes. 

Por último, o cliente, conclamado rei nos Programas de Gestão pela Qualidade é ainda visto 

com suspeita por desejar produtos e serviços de qualidade a um custo compatível. A 

necessidade de existir órgãos de defesa dos consumidores é uma prova de que os programas 

de Qualidade Total estão mais para hipocrisias, salvo algumas exceções, do para uma 

filosofia de gestão de negócios. O cliente que se defenda dos cartéis e outras artimanhas 

comerciais. 

Uma demonstração de desrespeito ao cliente-rei, são os sistemas de resposta automáticas. 

" Surpreendentemente, sem revoltas violentas, na verdade sem a menor objeção, chegamos ao 

ponto de fazer uma ligação telefônica e obedecer a instruções de uma voz mecânica que diz: 

Para uma lista de ramais dos funcionários, por favor, disque 1. Se ... " O autor dessa crítica é 

ninguém menos que Michael Dertouzos, diretor do Laboratório de Ciências da Computação 

do MIT e colaborador da equipe do presidente Clinton na área de infra-estrutura de 

informação. (Dertouzos, 1997: 41) 

Na mesma obra o autor e expoente da Revolução da Informação chega a demonstrar 

indignação pelo mau uso de recursos tecnológicos, como o exemplo citado. Segundo 

Dertouzes (1997 :42) " Seres humanos civilizados estão desperdiçando momentos preciosos 

de suas vidas para executar instruções fornecidas por um computador de cem dólares!" 
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A realidade, o cenário, o ambiente e as tendências não parecem ser tão românticas quanto se 

pretende satisfazer as necessidades e interesses de todos os pia.vers. Historicamente o que se 

observa são comportamentos escusos onde a prática está dissonante do discurso. Caso se 

pretenda mudar o transcurso da história para minimizar a angústia dos excluídos, esta 

responsabilidade estará a cargo dos verdadeiros líderes, independente de estarem nos 

comandos dos governos ou nas comunidades de base; na reitoria das universidades ou nos 

centros acadêmicos; nas federações das indústrias e do comércio ou nos sindicatos de 

trabalhadores; na posição de chefia ou na condição contingencial de subordinado. Caberá às 

lideranças zelar pela coerência entre o discurso e a prática, em particular nas organizações da 

indústria e comércio, que se constituem, ainda, a espinha dorsal do sistema capitalista ou pós

capitalista. 

o atual processo de globalização da economia se constitui em mais uma oportunidade para 

disseminar a globalização das oportunidades, na mesma velocidade dos avanços 

tecnológicos. Acredita-se que a liderança inteligente é a mais importante do papel gerencial, 

devendo manter um nível de debate construtivo, privilegiando o diálogo ao invés da 

comunicação unilateral, criando um ambiente propício à interação e à motivação própria e à 

dos trabalhadores. O Clima Organizacional será então, conseqüência natural desse processo 

interativo. 

O estudo conduzido por Eda Fernandes ( 1996 ) que aplica a técnica estatística de análise 

fatorial para identificar os fatores básicos determinantes de QVT, conclui: 

Através da análise das cargas fatoriais das variáveis estudadas, identificou-se valores 

significativos no primeiro fator, quanto ao apoio sócio-emocional, orientação técnica, 

igualdade de tratamento e gerenciamento pelo exemplo. Desse modo, verificou-se uma 

correlação positiva destas variáveis com uma preocupação relativa ao relacionamento 



chefia-subordinado, pelo que se convencionou denominar esse conjunto de variáveis de 

"Competência Gerencial". Destaca-se, também, a importância deste fator na 

determinação dos fatores de QVT, já que foi responsável pelo maior percentual da 

variância total, ou seja, 17,6 %. 
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o resultado da metodologia quantitativa empregada na pesquisa elaborada por Eda Fernandes 

mostra que o segundo fator detenninante é a Identificação com a Empresa, porém, esse fator 

explica 7,3% da variância total, enquanto o terceiro fator a Preocupação Assistencial com os 

Funcionários explica 5,8 % da variância total, seguido do fator Oportunidade Efetiva de 

Participação, com 4,7% da variância total. 

Isso não significa dizer que deva existir um estilo único e melhor de gerenciamento, mas 

reforça o conceito de que os verdadeiros líderes têm seguidores espontâneos, enquanto a 

organização deve conviver com a diversidade e com os opostos e até estimular o conflito 

construtivo onde coexistam líderes e liderados com características diferentes quanto à fonna 

de atuação. 

Apesar de admitir que a diversidade de estilos de liderança seja saudável, a característica 

autoritária se mostra inadequada em qualquer tipo de organização, confonne sentencia 

Bergamini ( 1997: 35) 

.. Estudos mais recentes a respeito de liderança apontam que a grande maioria dos chefes 

conhecidamente autoritários são tipicamente incapazes de conseguir um ambiente de 

trabalho em que aqueles que trabalham se sintam normalmente propensos a criar, 

impedindo, assim, a descoberta de maneiras inéditas e melhores de se realizar o trabalho, 

bem como de resolver os mais variados tipos de problemas. " 
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A literatura especializada tem apresentado extensas discussões sobre a questão da liderança 

gerencial versus a liderança tranformacional, porém, essa dicotomia tem causado mais calor 

do que luzes nas discussões sobre o tema liderança. A liderança gerencial e a liderança 

transformacional podem se constituir num continuum no qual as duas extremidades têm 

contribuição nos resultados. Enquanto a atuação mais gerencial é focada na obtenção do 

melhor resultado da organização existente, a atuação transformacional busca saltos em 

desempenho, criando ou renovando a ordem vigente. A combinação dessas variáveis irá gerar 

desafios contextuais bastante significativos, exigindo que a organização tenha um conjunto 

apropriado de habilidades de liderança para uma mudança competitiva que pode significar a 

sobrevivência do negócio. 

Quando se estuda o comportamento do líder, analisa-se o seu estilo gerencial e o 

conseqüente impacto nos resultados. O estilo do líder desperta níveis maiores ou menores de 

desempenho quando as pessoas atingem uma zona de tensão criativa, sendo assim, um bom 

Clima Organizacional não pode ser confundido com um estado de complacência, e que 

satisfação seja confundida com acomodação. A interação líder - liderado propicia o 

envolvimento e comprometimento mútuo quando há delegação de responsabilidades e 

desafios adequados à capacidade de respostas dos membros da equipe e o estabelecimento de 

metas claras e desafiadoras, contemplando-se um adequado processo de feed back. 
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A Figura 11 , tem a intenção de reproduzir graficamente a relação do desempenho versus o 

nível de tensão, retratando que o desempenho será prejudicado quando o nível de tensão é 

muito baixo, num estado de alienação do trabalhador e, será também fraco quando o nível de 

tensão está muito elevado, levando o trabalhador ao estágio de stress. O gráfico ainda sugere 

uma zona de tensão criativa que propiciara uma melhor condição de performance 

profissional. Presume-se que cabe aos chefes diretos situar seus subordinados na zona de 

tensão criativa, respeitando-se suas individualidades. 

Quando se analisa a influência dos Estilos Gerenciais no Clima Organizacional em empresas 

estabelecidas no Brasil, a que se considerar traços culturais específicos do povo, que 

segundo Barros (1996) predomina o paternalismo, a lealdade, o formalismo e a flexibilidade. 

Esses traços definem os contornos básicos do processo de liderança no Brasil evidenciando 

uma tendência à concentração de poder sustentada no binômio hierarquia-subordinação. O 
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personalismo surge como uma forma de autoridade carismática e de relações estabelecidas. O 

paternalismo está presente em muitas instituições, reforçado no papel determinante da família 

na sociedade brasileira desde o período colonial. Culturalmente, isso tem gerado formas de 

dependência na força de trabalho, pelo controle do destino (perdoar-recompensar) que o 

poder exerce, seja através da autoridade formal ou pelas relações pessoais desenvolvidas. 

Analisando-se de uma forma geral, gráfico 1 dos anexos, observa-se a predominância de uma 

combinação dos estilos Afetivo, Democrático e Modelador o que reforça os estudos 

elaborados por Betânia Tanure de Barros e Marco Aurélio S. Prates em seu livro O Estilo 

Brasileiro de Administrar (1996). 
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CONCLUSÃO 

Analisando-se qualitativamente os documentos anexos, gráficos de Estilo Gerencial e Clima 

Organizacional, pode-se concluir que existe relação entre as variáveis objeto da suposição 

feita no projeto de dissertação. Contudo, ambos os gráficos quantificam os resultados como 

média subordinados, o que nos obriga a considerar as limitações naturais dessa unidade de 

medida, a média, por não contemplar os desvios, variância ou dispersão, e eventuais valores 

de opinião, positivas ou negativas, situados nos extremos da escala. Caso existam pessoas 

muito satisfeitas ou muito insatisfeitas, a medida da média não evidenciará a relevância desse 

fato. Somente o chefe direto, que tenha desenvolvido competências de liderança, poderá 

diagnosticar os aspectos comportamentais dos trabalhadores com quem interage no dia-a-dia. 

Diferentemente do clima meteorológico onde as pessoas não exercem influência, O Clima 

Organizacional está diretamente relacionado às pessoas e suas interações. Nesse sentido, o 

estilo gerencial dos chefes pode provocar tempestades nocivas à organização, quando conflita 

com o estilo dos subordinados. 

As observações coletadas no campo evidenciam sutis manifestações, que entrevistas 

estruturadas provavelmente não captariam. Os feed-backs formais, quando muito, tratam de 

questões superficiais como a ponta de um iceberg. O que demonstra ser muito valorizado 

pelas pessoas, são os feed-backs implícitos, ou seja, uma intensa comunicação conotativa 

entre líder-liderado, respeitando-se as individualidades de cada ser. Há declarações da 

advogada trabalhista, de afirmações feitas por empregados demitidos que acionaram a 

empresa judicialmente, confessando que: "fazem não contra a empresa, mas SIm, em 

represaria ao chefe direto." Afirmações dessa natureza reforçam a influência do chefe na 

percepção que o trabalhador tem da empresa e de seu local de trabalho. 
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A análise da extensa bibliografia especializada pennite concluir que existe uma relação 

estreita entre os Estilos Gerenciais e o Clima Organizacional, confonne relatado no 

transcurso da dissertação. Em síntese, conclui-se que existe relação entre as variáveis, 

confinnando a suposição aventada de que o Clima Organizacional sofre influência dos 

Estilos Gerenciais dos chefes diretos, enquanto a Cultura Organizacional é reforçada e até 

mesmo alterada por influência da liderança do executivo-chefe. 
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