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RESUMO
A presente dissertação enfoca o desenvolvimento gerencial na
Superintendência de Trens Urbanos do Rio de Janeiro STU-RJ, da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos C8TU, propondo as bases conceituais que podem
nortear os esforços para a capacitação do corpo gerencial dessa organização.
As bases conceituais propostas estão fundamentadas na revisão de
diversas teorias do desenvolvimento gerencial e em uma pesquisa que revela as
principais características do corpo gerencial da organização. O estudo apresenta
um resumo da contribuição de diversos autores sobre o tema, o qual constitui o
quadro teórico de referência. Apresenta, também a pesquisa realizada junto aos
gerentes.

ABSTRACT
This present dissertation focalizes the management of the development
in the Urban Railway of the Rio de Janeiro - STU-RJ, one unity of the Brazilian
Urban Railway Company - CBTU, which proposes the conceptuals bases that
can guide the efforts of turning the managers capable for this organization.
The conceptuals bases proposed are based in the review of the various
teories of the management of the development and one research that unveils the
principais characteristics of the managers of the organization. The study presents
one resume of the contribution of severa I studies about this theme, that
constitutes the theoretical references. The dissertation presents also the research
made with the managers.

íNDICE
APRESENTAÇÃO ............................................................................. .

1

I.

PROPOSTA DE ESTUDO E METODOLOGIA ........................... .
1.1. Formulação da Situação-Problema ...................................... .
1.2. Objetivos da Pesquisa .......................................................... .
1.3. Relevância do Estudo ........................................................... .
1.4. Delimitação do Estudo .......................................................... .
1.5. Tipo de Pesquisa .................................................................. .
1.6. Universo da Pesquisa e Amostra .......................................... .
1.7. Coleta dos Dados ................................................................. .
1.8. Tratamento dos Dados ......................................................... .
1.9. limitações do Estudo ........................................................ .

11.

A STU-RJ BREVE HISTÓRICO E CARACTERíSTICAS
BÁSICAS ......................................................................................
2.1. A "Pré-História" da STU-RJ do Surgimento das Primeiras
Ferrovias a Criação da RFFSA ..............................................
2.2. A Criação da CBTU ......... .......... ..... ......... ... ..... .... ....... ... ........
2.3. A Herança Recebida da RFFSA e os Desafios da CBTU ......
2.4. Problemas que Marcaram o Nascimento da CBTU ...............
2.5. As Conseqüências da Reforma Promovida pelo Governo
Collor e a Atuação do Governo Itamar Franco ......................
2.6. Aspectos da Cultura Ferroviária ............................................
2.7. Dimensões Atuais e Planejamento da STU-RJ .....................

24
26
28

111. REFLEXÕES SOBRE ESTILOS GERENCIAIS ...........................
3.1. O Sistema 4 de Likert ..... ................ ............... .............. ... ... ....
3.2. O Estilo 9.9 de Blake e Mouton .............................................
3.3.A Teoria 3-d de Reddin ..........................................................
3.4. A Liderança Situacional de Hersey e Blanchard ....................
3.5.0 Jogador Criativo de Maccoby ............................................
3.6. A Gerência e a Qualidade de Vida no Trabalho ..... ......... ......
3.7.A Organização e o Caráter dos Gerentes .............................
3.8. Visão Universalista x Visão Situacionista ..............................
3.9. Referências para Programas de Desenvolvimento Gerencial

33
34
36
38
44
47
50
52
55
58

IV. O PERFIL DO CORPO GERENCIAL DA STU-RJ .......................
4.1. Análise da 1ª Parte do Questionário ......................................
4.2. Análise da 2ª Parte do Questionário ......................................

63
67
73

4
4
6
7
7
8
9
10
11
12

14
15
17
20
21

ix
V.

MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO REFLEXÕES SOBRE
SUA APLICAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DA
STU-RJ ........................................... .............................................
5.1. O Método Expositivo ..... ...... ..... ... .......... ........... ...... ... .............
5.2. O Método do Treinamento em Grupo. ............ ...... .... .......... ...
5.3. O Método do Treinamento Individual.....................................
5.4. O Auto-Desenvolvimento .. ...... ....... ................ ....... .... .............
5.5. Recomendações .... ..... ...... .......... ...... ............. ....... .... ... ....... ...

93
95
97
104
106
108

VI. PARÂMETROS E DIRETRIZES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA A
STU-RJ ......................................................... ...............................
6.1.Ação Ampla ........................................... ................................
6.2. Ênfase na Participação dos Gerentes ..................................
6.3. Visão Holística .... ...................................................................
6.4. Desenvolvimento Cultural ......................................................
6.5. Preparação para a Incerteza .................................................
6.6. Continuidade ..........................................................................
6.7. Modelo Sistêm ico ..................................................................

110
111
112
114
115
115
117
118

VII. CONCLUSÕES ......................................................... ..................

120

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................

127

ANEXOS .............................................................................................
1. QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA PESQUISA COM OS
GERENTES DA STU-RJ ................................................................

132
133

2. TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS
GERENTES ....................................................................................

144

APRESENTAÇÃO

2

A

presente dissertação trata da definição de parâmetros para a

elaboração de programas de desenvolvimento gerencial. É um estudo de caso
da Superintendência de Trens Urbanos do Rio de Janeiro (STU-RJ), da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
O primeiro capítulo tem por finalidade situar o leitor em relação à
situação-problema, a relevância, os objetivos, metodologia e limitações da
pesquisa.

Traz ainda a proposta metodológica do trabalho desenvolvido,

definindo-se o tipo de pesquisa; o universo, a amostra e a seleção de sujeitos
adotados; coleta e o tratamento dos dados e as limitações do método.
O segundo capítulo está voltado para a caracterização da organização
objeto do estudo. São apresentados aspectos históricos e culturais da empresa,
incluindo informações sobre o momento atualmente vivenciado pela mesma e
sobre o futuro desejado, de acordo com seu Plano de Ação. Pretende levantar
as principais características da STU-RJ em relação à estruturação de programas
de desenvolvimento gerencial, tendo em vista que os mesmos precisam ser
elaborados de maneira a adaptarem-se às peculiaridades de cada organização.
O terceiro capítulo está dedicado à apresentação de algumas das
principais teorias de desenvolvimento gerencial.

Nesse capítulo, busca-se um

posicionamento em relação a questões básicas, que precisam ser definidas para
que se possa nortear os esforços de desenvolvimento gerencial.

Dentre tais

questões, destaca-se a opção entre a adoção de uma abordagem situacional e a
busca de um melhor estilo de gerência.
No quarto capítulo pretende-se traçar o perfil dos gerentes da
organização em estudo. Foi desenvolvida uma pesquisa junto aos gerentes da
STU-RJ, cujos resultados são comentados nesse capítulo (a íntegra da tabulação
das respostas obtidas encontra-se nos anexos).

Assim como é fundamental

conhecer-se a organização para que se possa delinear um programa de
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•
desenvolvimento gerencial adaptado às suas características, é igualmente
importante que esta mesma adaptação ocorra em relação ao perfil do corpo
gerencial.
No quinto capítulo são relacionados métodos de ensino aplicáveis ao
desenvolvimento gerencial, sendo comentadas

a~

vantagens e desvantagens de

cada um, tendo em vista não somente o método em si, como também as
peculiaridades da organização.
No sexto capítulo procura-se desenhar as linhas básicas que devem
ser observadas na elaboração de programas de desenvolvimento gerencial
adaptados às peculiaridades da STU-RJ. É nesse capítulo, portanto, que chegase ao objetivo final da presente dissertação.

É apresentado um elenco de

sugestões de parâmetros que poderão ser seguidos para que a empresa possa
alcançar uma maior eficácia nos esforços empreendidos para o desenvolvimento
de seu corpo gerencial.
Finalmente, na conclusão procura-se resgatar os principais aspectos
abordados na dissertação, buscando-se refletir sobre o trabalho desenvolvido e
as recomendações que ficam para a administração da Companhia escolhida para
estudar-se.

PROPOSTA DE ESTUDO E METODOLOGIA

5

1.1. Formulação da Situação-Problema

o

desempenho gerencial representa

um dos principais fatores

impulsionadores do sucesso de uma organização. Tal constatação tem levado as
empresas de um modo geral a buscarem formas de otimizar a atuação de seus
gerentes, visando manter níveis elevados de eficiência, eficácia e efetividade e
garantir a sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo.
Uma vez que esteja clara,

numa determinada organização,

a

importância dos programas de desenvolvimento gerencial, surge, naturalmente,
um questionamento de como se deve direcioná-los.

A busca de métodos e

estratégias para tais programas motivou a publicação, a partir do início da década
de 1960, de uma série de estudos, tendo como marco inicial a Teoria dos Quatro
Sistemas Gerenciais, de Likert 1. Porém, um exame nas diversas contribuições
teóricas formuladas pelos principais estudiosos do assunto revela a grande
diversidade de abordagens.

Pode-se observar variações tanto nas premissas

básicas adotadas quanto nos principais aspectos a serem considerados na
atuação gerencial e nas estratégias de intervenção propostas.
Não obstante haver uma série de questões comuns à gerência em
geral, não se deve desconsiderar a importância de adequar-se um programa de
desenvolvimento gerencial às peculiaridades da organização onde o mesmo será
implementado.

Estratégias

e pressupostos

válidos,

por

exemplo,

para

organizações privadas norte-americanas (onde foram realizados a maioria das
pesquisas que geraram as principais teorias de desenvolvimento gerencial), não
devem, certamente, ser adotadas, sem as devidas adaptações, por uma empresa
estatal brasileira.

1

LlKERT, Rensis. Novos Padrões de Administração.
1971 (tradução), 1961 (publicação original).

São Paulo, Livraria Pioneira Editora,

6

Assim, a pesquisa desta dissertação pretendeu responder à seguinte
questão:
Que modelo conceitual deve servir de base à elaboração de programas
de desenvolvimento gerencial, de modo a adaptá-los às características
e necessidades da Superintendência de Trens Urbanos do Rio de
Janeiro - STU/RJ, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU?

1.2. Objetivos da Pesquisa

Objetivo Geral
Determinar

os

princípios

conceituais

básicos

que

devem

ser

observados na formulação de um programa de desenvolvimento gerencial para a
CBTU/STU-RJ.

Objetivos Intermediários
Distinguir as principais

correntes

de pensamento

na

área

do

desenvolvimento gerencial;
Relacionar as principais características organizacionais da CBTU/STURJ;
Levantar o perfil do corpo gerencial da CBTU/STU-RJ;
Determinar as concepções básicas que devem nortear a elaboração
de programas de desenvolvimento gerencial adaptado às características da
CBTU/STU-RJ.
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1.3. Relevância do Estudo

Para a CBTU, especificamente, espera-se que esta dissertação possa
servir como subsídio aos esforços a serem empreendidos na área de
desenvolvimento gerencial. Percebe-se nessa Companhia, como na maioria das
organizações públicas brasileiras, grande carência de programas eficazes nesta
área.

Ingerências políticas; carência de recursos; excessiva burocratização da

administração e outros problemas relacionados, têm trazido grandes dificuldades
aos gerentes da Companhia, exigindo que lhes seja oferecida sólida preparação
para o exercício de seus cargos, o que nem sempre é observado.

Poucos

resultados, porém, deverão alcançar programas de desenvolvimento gerencial
assistemáticos e desfocados dos problemas anteriormente mencionados.
Embora se trate de um estudo de caso, as reflexões e a metodologia
desenvolvidas no decorrer da pesquisa poderão, mutatis mutandis, ser aplicadas
a outras organizações, podendo, portanto, servir de subsídio a trabalhos
similares.

1.4. Delimitação do Estudo

A pesquisa teve como foco de análise o direcionamento geral dos
programas de desenvolvimento gerencial. Não se buscou, portanto, a montagem
de um programa detalhado, pronto para ser aplicado na Companhia.
Conforme realçou-se nos itens anteriores, as conclusões sUígidas do
desenvolvimento desse estudo não poderão ser aplicadas a outras organizações
sem as devidas adaptações. Mesmo dentro da CBTU, a pesquisa diz respeito
unicamente à STU-RJ e não às demais unidades administrativas da Companhia.
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1.5. Tipo de Pesquisa

Utilizando-se a metodologia de Gi1 2 , pode-se assim classificar a
presente dissertação:
a) com base nos seus objetivos gerais:
• explicativa, uma vez que procurou identificar fatores, como, por
exemplo, o perfil dos gerentes, que contribuem para a definição
de parâmetros conceituais na elaboração de um programa de
desenvolvimento gerencial.

Como etapas prévias da pesquisa

explicativa, foram desenvolvidos um levantamento (através do
desenvolvimento

do

trabalho

da

final

da

disciplina

Administração de Recursos Humanos, que versou

de

sobre as

principais teorias de desenvolvimento gerencial) e uma pesquisa
descritiva, caracterizada num levantamento documental que foi
desenvolvido para subsidiar a elaboração do capítulo três.
b) com base nos procedimentos técnicos utilizados:
• estudo de caso, por estar restrita a uma organização;
• bibliográfica, uma vez que tomou como base do quadro teórico de
referência livros e artigos diversos sobre desenvolvimento gerencial;
• documental,

considerando

que

analisou

documentos

da

organização enfocada;
• pesquisa de campo, já que foram recolhidos dados junto a
integrantes da população estudada (gerentes da Companhia).

2

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo, Atlas, 1987, p. 4556.
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1.6. Universo da Pesquisa e Amostra

o universo da pesquisa é o conjunto de gerentes da Superintendência
de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, da CBTU - Companhia Brasileira de Trens
Urbanos.
Trabalhou-se com uma amostra gerencial.

Inicialmente, verificou-se

que seria possível a aplicação do instrumento de coleta de dados a todo o corpo
gerencial, constituído de 147 pessoas.

Como alguns gerentes (17% do total)

encontravam-se impossibilitados de participar na ocasião em que foram aplicados
os questionários, conseguiu-se abranger 122 pessoas, ou seja, cerca de 83% do
universo. Supõe-se que se trata de amostra significativa, considerando o elevado
percentual do universo por ela abrangido.
O corpo gerencial da organização em estudo foi dividido em três
grupos, com o objetivo de verificar-se eventuais diferenças entre os perfis dos
ocupantes dos diversos escalões hierárquicos. Assim, ficou constituído o Grupo I
com os gerentes que ocupam os cargos mais elevados (Superintendente, Chefe
de Gabinete, Coordenador, Chefe de Departamento e Assessor).

Ficaram no

Grupo 11 os Gerentes 11 e Assistentes Técnicos e, no Grupo 111, os Gerentes 111.
Esta divisão foi decidida em conjunto com os profissionais do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos.
adotada pela própria organização.

Corresponde, portanto, à divisão
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1.7. Coleta dos Dados

A coleta de dados foi desenvolvida nas seguintes etapas:

1. Levantamento Bibliográfico
Foram utilizados livros e artigos sobre Teoria das Organizações,
Administração de Recursos Humanos Treinamento, Desenvolvimento Gerencial e
outros temas correlatos, de modo a constituir-se um quadro teórico de referência
balizado r da pesquisa. Foram ainda estudados livros sobre métodos e técnicas
de pesquisa, visando a adequação da metodologia utilizada.

2. Levantamento Documental
Esta etapa constituiu-se de: i) Análise da ficha cadastral individual dos
gerentes, visando a obtenção de dados como:

formação, idade, tempo de

trabalho na Companhia, tempo de exercício de funções gerenciais e outros que
contribuíram para a definição do perfil do corpo gerencial da organização; ii)
Análise dos Relatórios Anuais e do Plano de Ação da Companhia e outros
documentos que possibilitaram a realização de uma breve análise organizacional,
importante para a contextualização do modelo conceitual a ser proposto.

3.

Estudo

de

Campo -

Levantamento

pela

Aplicação

de

auestionário
Foi elaborado um questionário para ser respondido pelos gerentes,
incluindo perguntas sobre temas como:

o papel do gerente na organização; a

efetividade da ação gerencial; forças propulsoras e forças restritivas da atuação
dos gerentes na organização; estilo de liderança adotado; satisfação/ insatisfação
proveniente do exercício de funções de chefia; validade e suficiência da
preparação

para

a

carreira

gerencial

oportunizada

pela

Companhia

e
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necessidades na área de desenvolvimento gerencial.

O modelo utilizado

encontra-se no Anexo I.

4. Amostra - Piloto
Inicialmente, o questionário foi aplicado aos gerentes do Departamento
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, sendo efetuados, a partir de reunião
com os mesmos, alguns ajustes nas questões, de modo a torná-Ias mais claras
para os respondentes.

5. Aplicação dos Questionários
Os questionários foram aplicados durante dois dias consecutivos, em
três locais onde há uma grande concentração de Órgãos da STU/RJ: Estação
D. Pedro 11 (conhecida como "Central"), Estação Barão de Mauá (Leopoldina) e
Oficina de Deodoro.
Em cada local, foi reservada uma sala onde os gerentes podiam
responder ao questionário com a privacidade requerida pelo tipo de questões
formuladas.

Os questionários eram depositados pelos próprios respondentes

numa urna, a qual só foi aberta no final, evitando-se a identificação pessoal.
A aplicação se deu com a colaboração de alguns empregados do
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da STU/RJ.

Após

receberem os mesmos ficaram encarregados de distribuir os questionários e
dirimir eventuais dúvidas.

1.8. Tratamento dos Dados

Para o tratamento dos dados levantados utilizaram-se os métodos
quantitativo e, principalmente, qualitativo.

12

Os dados obtidos em

parte do levantamento documental

(nos

Relatórios Anuais da Companhia, por exemplo), passaram por um tratamento
analítico, visando a elaboração de um diagnóstico da organização. Os dados do
levantamento bibliográfico passaram, também, por tratamento eminentemente
analítico, constituindo o quadro teórico de referência da pesquisa.
Nos dados coletados nos questionários foi utilizado um tratamento
quantitativo, calculando-se a incidência percentual de cada tipo de resposta por
grupo e em relação ao universo global.

A seguir, fez-se a interpretação dos

dados, buscando-se refletir sobre os

resultados obtidos na tabulação e

correlacionando-os com as características da organização e com o referencial
teórico da pesquisa.

1.9. Limitações do Estudo

A organização foi estudada por uma pessoa com um considerável
envolvimento afetivo com a mesma: ex-funcionário, filho de ferroviário, que teve
no trem um dos elementos mais marcantes de sua infância, vivida numa pequena
cidade onde a estação era o centro dos acontecimentos. Esse perfil, ao tempo
que facilitou ao pesquisador entender as características culturais da organização
trouxe, certamente, uma menor isenção de análise, embora tenha procurado
manter-se ao máximo o distanciamento requerido para o não comprometimento
do trabalho desenvolvido.
O perfil do corpo gerencial foi traçado a partir da aplicação de
questionários nos próprios gerentes, não tendo sido realizados levantamentos
junto aos subordinados.
A organização encontra-se num momento delicado, na eminência de
passar para o controle do Governo Estadual, sem que estejam claras as
conseqüências desta mudança. As incertezas deste momento geram angústias
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nos gerentes, as quais, certamente, refletiram-se nas opiniões externadas nos
questionários.

A STUIRJ - BREVE HISTÓRIA E
CARACTERíSTICAS BÁSICAS
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o

objetivo deste capítulo é analisar as principais características da

STU-RJ no que tange aos aspectos relevantes para o delineamento de
programas de desenvolvimento gerencial.
Foram buscadas informações sobre a história da STU/RJ. sua cultura.
seu dimensionamento estrutural e seu planejamento. Acredita-se que a análise
destes elementos reveste-se de fundamental importância para a construção de
um

modelo

conceitual

de

desenvolvimento

gerencial

adequado

à

Superintendência.
Para a análise dos aspectos históricos foram utilizadas. basicamente.
pesquisas documental e bibliográfica. uma vez que há uma gama razoável de
material publicado sobre o assunto. As informações sobre o planejamento e as
atuais dimensões da organização foram levantadas através de pesquisa
documental e de entrevistas com técnicos da área de planejamento da STU-RJ.
Já os aspectos relacionados à cultura organizacional foram construídos a partir
da experiência do próprio autor. que trabalhou durante oito anos na Companhia
(cinco anos na própria STU/RJ e três na Administração Central) e de conversas
informais com alguns empregados. uma vez que não foram encontrados
materiais bibliográficos ou documentais que analisassem a cultura da STU-RJ.

2.1. A uPré-História

U

da STU-RJ do Surgimento das Primeiras

Ferrovias à Criação da RFFSA

Visando facilitar a compreensão dos problemas que determinaram a
criação da CBTU e a transformação de antiga Divisão Especial Subúrbios do
Grande Rio na STU/RJ. será desenvolvido breve histórico das ferrovias
brasileiras.
A ferrovia chegou ao Brasil. no século XIX. a partir da necessidade de
se buscar um melhor aproveitamento das potencialidades das regiões não-
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litorâneas do país. Ocorria na época um surto desenvolvimentista conseqüente
da abertura dos portos ao comércio exterior, realizada em 1808.
Em 1835 o Regente Feijó decretou a concessão de privilégios às
companhias que viessem a ser formadas para a exploração do transporte
ferroviário 1.

Surgiram, então,

construídas,

basicamente,

uma série de companhias independentes,

para

transportar

produtos

agrícolas

e

secundariamente passageiros. A primeira ferrovia foi a inaugurada pelo Barão de
Mauá, em 1854, ligando a Raiz da Serra (Petrópolis) ao porto de Mauá, na Baía
de Guanabara. Como o governo garantia uma rentabilidade mínima aos capitais
aplicados e existia grande disponibilidade de financiamentos externos, muitos
produtores de café construíram suas ferrovias.
Embora tenham cumprido um importante papel na ocupação do
interior, as ferrovias enfrentavam, no início do século XX, uma profunda crise, no
Brasil e nos demais países, pois não souberam se modernizar para acompanhar
as exigências do mercado de transporte.

Em 1901 o governo suspendeu a

garantia da rentabilidade dos capitais aplicados em ferrovias.

O Número de

companhias brasileiras foi, a partir daí, diminuindo bruscamente, com sucessivas
encampações das pequenas ferrovias por outras de maior porte. Na década de
1930, com as dificuldades de importação de equipamentos, decorrentes da 11
Guerra Mundial e da política de contenção tarifária adotada pelo Estado Novo,
houve sucessivas estatizações no setor.
Ocorre que, à medida que o país foi crescendo e superando o modelo
econômico agrário-exportador, as linhas deixaram de atender satisfatoriamente
as necessidades nacionais de transportes, uma vez que foram projetadas para o
escoamento da lavoura, principalmente cafeeira. Eram, portanto, inadequadas à
nova realidade, surgida com o início da Industrialização do país. Assim, no início
dos anos 50 o setor ferroviário nacional estava mergulhado numa profunda crise,

RFFSA. Estradas de Ferro no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro, RFFSA, 1965.
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com apenas três, dentre as inúmeras companhias de então, conseguindo
arrecadar mais do que gastavam.

A política de favorecimento do transporte

rodoviário desenvolvida pelo governo de Juscelino, só contribuiu para agravar tal
crise. Foi neste contexto que, em 1957, foi criada a Rede Ferroviária Federal
S.A. - RFFSA, instituída, na época, empresa controladora da CBTU. A CBTU foi
criada como subsidiária da RFFSA, a qual detinha a maior parte de seu capital.
Apenas recentemente (fevereiro de 1994), a RFFSA repassou ao Governo
Federal as ações que detinha da CBTU, como parte do processo de
Estadualização das STUs ora em curso.

2.2. A Criação da CBTU

A RFFSA adotou, inicialmente, uma estrutura organizacional baseada
diretamente nas ferrovias encampadas, constituindo uma divisão para cuidar dos
ramais de cada uma das companhias absorvidas. Em 1969, a estrutura sofreu
uma significativa alteração, passando a empresa a dividir-se em quatro
superintendências regionais, adotando-se, a partir daí, critérios geográficos.
Posteriormente, ficou latente a necessidade de separar-se a gestão do
sistema de transporte de cargas da do transporte suburbano de passageiros.
Inicialmente foi criada uma divisão específica para o sistema suburbano do
Grande Rio, subordinada diretamente ao Presidente da RFFSA.
A RFFSA herdou, no momento de sua criação, um conjunto de
empresas com problemas financeiros extremamente graves, marcadas pela falta
de investimentos que determinou a perda de competitividade para o transporte
rodoviário, então no apogeu. Além da falta de interesse do governo no setor, as
companhias ferroviárias padeciam de algumas mazelas administrativas, como um
quadro de empregados superdimensionado, o que agravava seus problemas.
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Foi a partir da crise do petróleo, com a conseqüente necessidade de se rever a
matriz de transporte do país, que buscou-se recuperar o sistema ferroviário.
Foi no período de 1980 a 1986 que a RFFSA alcançou significativos
resultados,

voltando-se para a redefinição

de sua

missão

e buscando

modernizar-se, para alcançar uma maior eficiência, eficácia e efetividade. Nesta
época, foi feita uma opção clara pelo transporte de cargas, modalidade em que a
empresa se mostrava com maior capacidade de competição, uma vez que o
transporte de passageiros a longa distância era atendido de maneira mais
eficiente pelas rodovias, em função dos muitos anos sem investimentos nas
linhas, trens e sistemas operacionais. Foram, então, extintas praticamente todos
os serviços de passageiros de longa distância operados pela companhia, os
quais eram ineficientes e extremamente deficitários.
A opção pela especialização em transporte de cargas, juntamente com
uma gama de medidas de saneamento adotadas na área administrativa, geraram
expressivos resultados para a companhia.
recuperação,

Em 1986, no auge deste processo de

além de obter um expressivo superávit operacional, foram

conseguidos os resultados demonstrados no quadro a seguir, comparando a
performance desse ano com a de 1957, ano de sua criação.
Quadro 2.1 - A evolução da produtividade na RFFSA

Empregados

161.791

63.879

Carga transportada (em 1.000 toneladas)

27.149

85.661

Extensão da malha (Km)

28.460

22.057

Acidentes de tráfego

12.033

4.768

2.094

1.328

38.735

37.575

Locomotivas
Vagões
Fonte: Revista Ferroviária (1987)
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Pode-se observar, pelos dados acima relacionados, que houve um
expressivo aumento de produtividade, com o volume de cargas mais do que
triplicando e o número de empregados baixando para cerca de 40% do anterior.
Uma das medidas que favoreceu a recuperação da RFFSA foi a
criação, em 1984, da CBTU, que absorveu os sistemas suburbanos de
passageiros.

Além de serem extremamente deficitários,

em função da

manutenção de tarifas reduzidas, esses sistemas exigiam um tratamento
tecnicamente bastante diferenciado daquele dispensado ao principal produto da
RFFSA - o transporte de carga. Tão relevante mostrava-se a criação de uma
outra companhia para operar os trens de subúrbio, que o Banco Mundial a ela
condicionou a concessão de um empréstimo "jumbo" para a recuperação do
sistema da RFFSA (uma linha de crédito de US$ 200 milhões) que só foi liberada
a partir da criação da CBTU.
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos foi criada pelo Decreto-Lei
n§ 89.396, de 22 de fevereiro de 1984. Sendo instituída como subsidiária da
RFFSA, herdou desta, de imediato, a responsabilidade pelo transporte suburbano
do Rio de Janeiro e de São Paulo, sistemas já em operação, além dos trens
urbanos de Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, na época ainda em
construção.

O sistema de Porto Alegre não ficou

administrativamente

subordinado a CBTU, sendo gerenciado pela TRENSURB, empresa que tem a
participação acionária da RFFSA e do governo estadual, dentre outros. À CBTU
coube apenas a prestação de orientação à técnica esta empresa. Ficou, assim,
estruturada a Companhia em uma Administração Central e quatro STUs
(Superintendências de Trens Urbanos): Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belo
Horizonte. Estas duas últimas, antes de serem encampadas pela CBTU, tinham
sido companhias independentes, nos moldes da TRENSURB, denominadas,
respectivamente, METROREC e DEMETRÔ.
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2.3. A Herança Recebida da RFFSA e os Desafios da CBTU

Pode-se dizer que a CBTU surgiu da necessidade de favorecer a
recuperação da RFFSA e, ao mesmo tempo, possibilitar um atendimento mais
efetivo às necessidades de transporte urbano das principais metrópoles
brasileiras. Ficou, assim, encarregada a nova companhia, de planejar, construir.
implantar e operar comercialmente serviços de transporte ferroviário urbano.
Além de aumentar a segurança, rapidez, conforto e confiabilidade do serviço
ofertado, a CBTU deveria atingir significativas elevações na oferta de transporte,
que era, no Rio de Janeiro, da ordem de 908 mil passageiros/dia. Esperava-se
uma elevação progressiva neste número, de modo a chegar a dois milhões de
passageiros/dia em 1988 (conforme documento Diretrizes e Metas da CBTU, de
1984), o que de fato nunca ocorreu.
A CBTU herdou dois sistemas em funcionamento precário, oferecendo
um serviço muito aquém das necessidades dos usuários:
Paulo.

Rio de Janeiro e São

A recuperação desses dois sistemas exigia a aplicação de vultuosos

recursos financeiros. Tais esforços, na área do Rio de Janeiro, já haviam sido
iniciados quando o sistema ainda pertencia à RFFSA e podem ser divididos em
três fases: i) 1975 a 1979, quando foi almejado o alcance de maiores condições
de segurança, a fim de evitar-se a ocorrência dos constantes acidentes de então;
ii) 1980 a 1983, quando foram recuperados, em parte, a via permanente, as
estações e os sistemas de energia, sinalização e telecomunicações e iii) 1984 a
1987, cujos objetivos principais foram aumentar a capacidade de transporte e
alcançar um bom nível de serviço, em termos de confiabilidade, segurança.
conforto e rapidez 2 .

2

CBTU. Diretrizes e Metas da CBTU. Rio de Janeiro, CBTU, 1984.
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Se a primeira e a segunda fase foram coroadas de relativo êxito, o
mesmo não podemos dizer da terceira.

Em seu primeiro ano, a CBTU ainda

contou com uma razoável cobertura financeira do governo, mas já em 1985 o
orçamento sofreu um corte médio de 40%. Todos os programas destinados a
modernizar a área operacional sofreram, então, substancial redução. O resultado
foi uma diminuição progressiva no número de passageiros transportados, no
lugar do aumento previsto. A STU/RJ transportou, em 1990, uma média de 700
mil passageiros/dia, contra os 908 mil transportados na época de sua criação.
Vale esclarecer que à CBTU, através de sua Administração Central,
cabe o papel de gerenciamento estratégico e normalização técnica dos Sistemas
de Transporte sob sua responsabilidade. A gestão da operação desses sistemas
é descentralizada, ficando a cargo de cada Superintendência de Trens Urbanos.

2.4. Problemas que Marcaram o Nascimento da CBTU

A Administração

Central

da

CBTU

-

AC,

foi

instalada

dependências da antiga Empresa de Engenharia Ferroviária -

nas

ENGEFER,

subsidiária da RFFSA que fora constituída para construir a ferrovia do aço e que
foi extinta no ato da criação da CBTU.

Além de herdar as instalações, a AC

herdou também o pessoal da ENGEFER.

O restante de seu quadro foi

constituído, basicamente, de pessoas recém-contratadas ou

oriundas de

empresas metroviárias, em especial do metrô de São Paulo. Esse perfil fez com
que os gerentes e técnicos da STU-RJ rejeitassem fortemente a supervisão da
AC, julgando que seus dirigentes e técnicos não tinham experiência na área de
transporte suburbano.
Outro fator que contribuiu para a rejeição da AC pela STU-RJ foi a
proximidade física (a AC está sediada na Tijuca e a STU-RJ no Centro). que
favoreceu uma certa ingerência da AC em aspectos mais no nível operacional da
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STU.

Além disso, a Administração Geral da RFFSA oferecia uma grande

autonomia à antiga Divisão Especial Subúrbios do Grande Rio (que originou a
STU/RJ), por estar mais preocupada em normalizar e controlar o transporte de
cargas.
A sucessão trabalhista também não foi tranqüila. Muitos empregados
da RFFSA que atuavam na área suburbana e, portanto, deveriam ser absorvidos
pela CBTU, resistiram à mudança. A criação da nova companhia não foi bem
assimilada

pelos

ferroviários,

que,

em

sua

maioria,

consideravam-na

desnecessária e afirmavam que essa medida visou apenas possibilitar a
existência de um novo "cabide de empregos". Tanto assim que, quando José
Sarney assumiu a Presidência da República, havia no meio ferroviário uma
certeza generalizada que a CBTU seria extinta. Para complicar ainda mais esses
problemas, os empregados da ENGEFER gozavam de uma série de benefícios e
direitos exclusivos e sua absorção pelo Plano de Cargos e Salários da CBTU foi
bastante problemática, gerando, até hoje, diversas ações judiciais.
O fato é que, apesar de todas as dificuldades (ou talvez na ânsia de
fortalecer-se para enfrentá-Ias), a AC cresceu demasiadamente e tomou para si
uma gama de atribuições e controles desnecessários, que emperram o
funcionamento do sistema. A centralização chegou a tal ponto que, por exemplo,
ficou instituído, a partir de 1986, que qualquer empregado das STUs que fossem
participar de Congressos, Encontros ou Simpósios necessitava de autorização do
Departamento de Treinamento da AC.

Isto apesar de, em todas as STUs,

existirem departamentos próprios de treinamento, o qual sempre foi, no Rio,
maior e melhor estruturado do que o da AC.
Todos esses problemas foram gerando o afastamento progressivo das
STUs da gerência da AC, a qual passou a ser conhecida na STU/RJ como "ilha
da fantasia". Tal apelido se devia, além da suposta irrealidade das propostas dos
seus técnicos, à localização privilegiada de sua sede, no pé da Floresta da Tijuca
e ao oferecimento de privilégios aos empregados nela lotados como: refeitório de
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boa qualidade, transporte exclusivo e atividades de lazer e recreação no horário
de almoço.

Tais privilégios contrastavam por demais com as condições de

trabalhos oferecidas à maioria dos empregados da STU, que enfrentam
ambientes desconfortáveis e, por vezes, inseguros e insalubres.

É evidente que esses conflitos trouxeram consideráveis prejuízos à
consolidação institucional da CBTU. A carência de recursos financeiros somada

à reação das STUs à coordenação da AC inviabilizaram a execução da quase
totalidade dos projetos de modernização desenvolvidos pela Companhia. Não é
mera coincidência o fato de que a STU/RJ, a que mais reagiu à AC foi a que
apresentou a maior degradação operacional, chegando, a haver uma redução
substancial no número de passageiros/dia transportados.
O conflito e a descrença mútua entre a AC e a STU-RJ chegou a tal
ponto que um diretor declarou certa vez que "nem Jesus Cristo daria jeito na
STU-RJ", frase que ficou famosa entre os empregados lotados na Ac.
Cabe aqui observar que dos oito anos em que o autor trabalhou na
CBTU, quatro foram passados na STU-RJ e quatro na AC, fazendo com que a
apreciação do conflito aqui apresentada pudesse receber a visão de ambas as
partes:

Para

a AC,

descompromissadas

e

a STU-RJ

contava com

arraigadas

a

administrativas e operacionais obsoletas.

costumes,

pessoas

incompetentes,

tradições

e

técnicas

Para a STU, a AC era uma "ilha da

fantasia", povoada de técnicos sem experiência, com propostas de trabalho
completamente fora da realidade e que só atrapalhavam o bom andamento dos
serviços, com as constantes cobranças de relatórios e as intervenções
excessivas no dia-a-dia da Superintendência.
Além dos problemas gerados pelo difícil relacionamento com a AC. os
empregados da STU-RJ ressentiram-se, de certo modo, por terem sido excluídos
dos quadros da RFFSA, justamente no momento em que esta ganhava
importância,
demonstrado.

alcançando

significativos

resultados,

conforme

anteriormente

Havia temor geral de perda de direitos trabalhistas em relação
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aos empregados da RFFSA, por mais que a direção das duas companhias
garantisse aos sindicatos isonomia de salários e benefícios.

Na realidade, os

empregados da STU identificavam-se com os da RFFSA, considerados tão
"ferroviários" quanto eles, e não com os da AC, "estranhos à classe", por serem
oriundos da ENGEFER.
Durante cerca de três anos após a criação da CBTU, era comum que
os empregados lotados na STU dissessem frases do tipo:

"Esse documento

acabou de chegar da CBTU", referindo-se, no caso, à AC, como se eles também
não fossem parte da CBTU. Outro exemplo nesta mesma linha ocorreu quando
um determinado gerente da AC ligou para uma das centrais telefônicas da STU e
a telefonista atendeu: "Rede, bom dia". Indagada porque continuava, mais ou
menos dois anos após a criação da CBTU, atendendo desta maneira, ela replicou
que ninguém a tinha comunicado sobre a mudança.
Pode-se

ainda

imaginar

que

uma

parte

dos

problemas

dos

empregados da antiga Divisão Especial da RFFSA, absorvidos pela CBTU estava
relacionada a um certo sentimento de rejeição por parte da RFFSA. Afinal, tinha
ficado estabelecido que esta só poderia se modernizar e crescer quando se
desfizesse dos sistemas suburbanos.

Cientes do importante papel social

desempenhado pelos trens suburbanos no Rio, os empregados não aceitaram
que, de certa forma, passassem a ser o "patinho feio" da RFFSA.

2.5. As Conseqüências da Reforma Promovida pelo Governo
Collor e a Atuação do Governo Itamar Franco

Ao

assumir o governo

em

1990,

o presidente

Collor

iniciou

imediatamente um programa de reforma administrativa que trouxe, entre outras
medidas, uma gama de demissões jamais vista no setor público brasileiro.

25

A CBTU sofreu duramente as conseqüências desta política.

A

Companhia, assim como outras estatais, apresentava um agravante em relação a
outras empresas mais "nobres" do setor público:

era deficitária.

Assim, as

demissões vieram com toda força e os empregados ficavam a cada dia
esperando o pior:
demissão.

a chamada para receber o comunicado da sua própria

Para piorar ainda mais o clima organizacional, o processo de

demissões se arrastou por vários meses, gerando insegurança por um tempo
demasiadamente longo.
Os empregados da AC foram os que mais sofreram neste processo,
pois a mesma era considerada desnecessária, já estando em andamento, há
alguns anos, os estudos para estadualização das STUs. Aliás, o processo de
estadualização ganhou novo impulso a partir do bom relacionamento que,
surpreendentemente, se estabeleceu entre o governo federal e o estadual, com o
Presidente Collor e o Governador Leonel Brizola incluindo-a entre suas
prioridades.
A política de contenção dos salários do setor público, também adotada
neste período, trouxe enorme arrocho salarial para os empregados da CBTU.
Com o impeachment de Fernando Collor e a assunção de Itamar
Franco

ao

poder,

a

estadualização

das

STUs

foi

momentaneamente

interrompida, como ocorreu com diversos outros projetos em andamento na
época, nas diversas áreas do Governo Federal. Embora tenha sido retardada,
pelo próprio perfil cauteloso e as características decisórias do atual Presidente da
República, a estadualização continua em pauta. Em fevereiro de 1994, inclusive,
as ações da CBTU em poder da RFFSA foram repassadas ao Governo Federal
para que possam ser negociadas com os Estados.
A CBTU foi uma das estatais que menos sentiram a mudança de
governo de Collor para Itamar, tanto o seu Presidente quanto o Superintendente
da STU/RJ foram confirmados nos cargos. Aliás, ambos resistiram também às
mudanças feitas nos Ministérios, permanecendo nos cargos até o momento em
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que foi efetuada a última atualização no presente texto, no final de março de
1994.

A estadualização poderá, sem dúvida, trazer melhorias significativas
ao serviço oferecido, possibilitando, também, maior integração com a política de
transportes urbanos de cada região. Será necessária, porém, a realização de um
adequado planejamento para o custeio dos sistemas, evitando que os mesmos
se degradem ainda mais nas mãos de governos estaduais sem recursos.
Revela-se urgente a recuperação e ampliação dos sistemas de trens urbanos,
que constituem um serviço público da mais alta relevância na estrutura de
transportes das grandes metrópoles.

2.6. Aspectos da Cultura Ferroviária

A CSTU herdou da RFFSA alguns importantes traços culturais.

A ferrovia desempenhou, como se sabe, o papel de colonizadora de
inúmeras localidades brasileiras. As estradas de ferro do país foram construídas
para fornecer estrutura de transporte a uma economia agrária e, ao penetrarem
no interior, cruzavam diversos trechos quase desabitados.
O pioneirismo dos ferroviários do interior fez com que, dentre outros
efeitos, o saber técnico de seus ofícios tivesse que ser transmitido de pai para
filho. Distantes de qualquer oportunidade de formação profissionalizante formal,
os manobradores, agentes de estação e demais empregados da ferrovia eram,
em grande parte, "herdeiros" de cargos que tinham sido de seus pais.
O favorecimento dos parentes de ferroviários na contratação de
pessoal pode ser considerado injusto, analisado a partir dos atuais modelos de
gestão, principalmente em se tratando de organizações públicas.

Porém, essa

espécie de "hereditariedade" contribuiu para a criação de uma forte ligação
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afetiva dos ferroviários com a empresa. Pode-se perceber em conversas com os
empregados mais antigos uma verdadeira paixão pelo trem.
Atualmente a CBTU não precisa, obviamente, contar com a formação
profissional familiar, mantendo escolas técnicas especializadas para instrução de
alunos-aprendizes. Tampouco pode haver a "hereditariedade" dos cargos, sendo
agora obrigatórios os concursos públicos.

No entanto, muitos dos atuais

empregados pertencem à 2º ou 3º geração de ferroviários. Embora enfraquecido
por uma série de problemas vivenciados nos últimos anos, principalmente uma
forte degradação do padrão salarial, ainda se faz presente um significativo
componente afetivo na relação dos ferroviários com o seu trabalho.
Outro aspecto que merece ser destacado, este negativo, é a tendência

à formação de "feudos", constituídos pelos diversos setores da Companhia.
Talvez pela dispersão geográfica, talvez pela grande especificidade técnica de
cada área ou ainda devido à disputa pelos limitados recursos disponíveis, é
comum verificar-se um grande isolamento de cada órgão em seus próprios
problemas e rotinas.

Dentre outros males, a estrutura "feudal" favorece o

autoritarismo gerencial, uma vez que cada chefe costuma julgar-se a autoridade
máxima de um mundo separado, de seu feudo.

Além disso, perde-se

consideravelmente a visão do todo, fica latente a falta de uma abordagem mais
integrada dos problemas da organização.

À luz das modernas teorias

administrativas, como a reengenharia empresarial, pode-se perceber os graves
prejuízos que este traço cultural traz à eficácia da STU/RJ.

A necessária

"compressão horizontal dos processos empresariais"3 ou seja, a queda das

barreiras intersetoriais que fragmentam os processos em inúmeras atividades
desenvolvidas isoladamente por departamentos especializados, fica claramente
prejudicada.
3

HAMMER, Michael e CHAMPY, James. Reengenharia: Revolucionando a empresa em
função dos clientes, da concorrência e das grandes mudanças na ciência. Rio de Janeiro,
Editora Campus, 1994, 14ª ed., p. 39.
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Merece também destaque o formalismo que rege as relações
interpessoais e intersetoriais na organização.

São necessários memorandos

para se efetivar praticamente todos os atos administrativos.

Em função das

dificuldades criadas pela excessiva burocratização de procedimentos, surge,
como é natural neste caso, uma rede informal de comunicação e influência.
Pode-se dizer que para que uma área consiga manter um relacionamento
adequado com os demais setores, obtendo os insumos e apoio que necessita
para atuar, é fundamental que o seu gerente saiba inserir-se nessa rede informal.
Outra característica marcante da cultura ferroviária é uma grande
valorização dos engenheiros. Mesmo os que ocupam cargos menos elevados na
hierarquia e até os que não possuem cargos de confiança são tratados,
normalmente, como "doutores".

Os cargos gerenciais são, em sua grande

maioria, ocupados por engenheiros.

Os cargos máximos (Presidente e

Superintendente-Geral) são exclusivos desses profissionais.

Mesmo durante o

regime militar de 1964 essa convenção foi respeitada.

2.7. Dimensões Atuais e Planejamento da STU-RJ

A STU-RJ é uma organização de grande porte, possuindo cerca de
8.000 empregados. E transportando por mês cerca de 12.000.000 passageiros 4 ,
distribuídos em seis ramais, com 110 estações, espalhadas por 11 municípios.
Essas dimensões exigem um cuidado especial na gestão dos serviços oferecidos,
pois qualquer paralisação ou anomalia reflete fortemente na vida de uma
importante parcela da população.
Se o número de passageiros transportado mostra-se elevado quando
tomado isoladamente, o mesmo pode ser considerado baixo e aquém do
4

Dado referente ao mês de março de 1994. Fonte: Assessoria de Planejamento da STU/RJ.

29

potencial da organização, se comparado com o observado em anos anteriores.
Enquanto em 1992 foram transportados, em média, 564.060 pessoas, nos dias
úteis, tal número já foi de mais de um milhão em meados da década de 80.
Assim, a preocupação central do Plano de Ação da STU-RJ para o biênio

1993/1994 foi estabelecer um série de metas visando recuperar a demanda
reprimida e captar novos passageiros.

Para tanto, estão sendo perseguidos

diversos objetivos operacionais, voltados para a elevação dos níveis de
regularidade, pontualidade, confiabilidade e segurança do sistema, de modo a
torná-lo mais atrativo a seus usuários.
O Plano de Ação inclui, como não poderia deixar de ser, medidas
voltadas para os empregados.

Assim, um dos seis programas que compõe o

Plano é o de motivação do empregado.

Tem como objetivo tal programa

"Identificar e buscar satisfazer plenamente as expectativas individuais dos
empregados"5.

Os resultados esperados nessa área são:

aumento da

produtividade, realização pessoal e minimização de conflitos, de modo a
favorecer a adoção de uma atitude participativa e a busca do desenvolvimento
institucional constante.
As ações previstas para alcançar esses resultados são, basicamente:
i) manutenção do sistema de benefícios já oferecidos aos empregados (auxíliocreche, vale-refeição, contribuição para entidade de previdência privada, dentre
outros);

ii)

melhoria

no

serviço

médico

prestado

pela

companhia;

iii)

desenvolvimento de pesquisa sobre fatores motivacionais e iv) estruturação de
um sistema de avaliação de desempenho adequado às necessidades da
organização.
As duas primeiras ações acima relacionadas podem ser consideradas
necessárias, porém insuficientes para o alcance do objetivo anteriormente
exposto para o Programa de Motivação do Empregado. Utilizando a classificação
5

CBTU. Plano de Ação - STU/RJ - 1993. Rio de Janeiro, CBTU.
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de Frederick Herzberg, citado por Hampton 6 , pode-se classificar o fornecimento
de benefícios como um fator "higiênico" e não um fator motivacional. Ou seja, a
manutenção do atual sistema de benefício as aliada à melhoria do serviço médico
poderá evitar a desmotivação, mas não deverá ser suficiente para garantir a
motivação dos empregados. Assim, mesmo reconhecendo-se a relevância das
duas primeiras medidas, devem merecer especial atenção as outras duas, estas
sim capazes de favorecerem, efetivamente, a motivação para o trabalho.
O desenvolvimento de uma pesquisa sobre o perfil motivacional dos
empregados deve ser o primeiro passo na estruturação dos esforços que a
empresa pretende empreender nesse programa.

Sabe-se que existem

diferenças significativas, de um indivíduo para o outro, em relação aos estímulos
que favorecem a motivação para o trabalho.

Faz-se necessário, portanto, um

adequado conhecimento do perfil motivacional dos empregados para que haja
eficácia em qualquer plano voltado para a motivação.
A estruturação de um sistema de avaliação de desempenho adequado

à organização é outra medida muito importante. A avaliação de desempenho tem
sido desenvolvida

de modo

"burocrático":

os

supervisores

preenchem

formulários, estipulando notas para os empregados em diferentes quesitos, como
interesse demonstrado, assiduidade e outros. Esta avaliação está estritamente
vinculada à concessão de melhorias salariais, não sendo, portanto, um processo
permanente. Além disso, não é um sistema participativo, não sendo oferecidas
aos empregados oportunidades de refletirem sobre o seu próprio desempenho e,
muito menos, de avaliarem o desempenho de seus superiores. Seria, portanto,
fundamental, a redefinição do sistema de avaliação, de modo que o mesmo
contribua efetivamente para o desenvolvimento dos recursos humanos da
organização.

6

HAMPTON, David. R. Administração Contemporãnea: Teoria, Prática e Casos. 2" ed. São
Paulo, McGraw-HiII, 1983, p. 47.
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Os últimos anos foram, conforme colocado anteriormente, marcados
por crises e problemas diversos que ocasionaram

uma degradação da

organização em seus aspectos operacionais e na sua dimensão humana.

A

auto-estima dos empregados e a confiança no futuro da empresa estiveram em
baixa e o medo e a insegurança foram a tônica daquele que foi um dos piores
períodos enfrentados pelos ferroviários, os anos do Governo Collor.
Hoje faz-se necessária mudança de valores. A confiança no futuro da
organização precisa ser recuperada e o orgulho de ser ferroviário terá de ser
resgatado.

Obviamente, não se conseguirá alcançar estes dois objetivos sem

que sejam oferecidas condições mínimas de trabalho, os fatores denominados
por Herzberg de "higiênicos".

Como exemplo, pode-se citar a necessária

reposição das perdas salariais observadas nos últimos anos. Esta precisa deixar
de ser apenas uma "bandeira" dos sindicatos e ser assumida como uma
prioridade da administração. Mais do que ações isoladas, porém, é preciso que a
empresa defina uma política de administração de recursos humanos adequada
ao seu desenvolvimento.
Os gerentes terão, certamente, um papel decisivo para o alcance das
metas estabelecidas na área de pessoal. Diversos estudos, como os promovidos
por Likert 7 demonstram o papel fundamental que o gerente desempenha na
motivação dos empregados para o trabalho.

Se o Plano de Ação prevê a

necessidade de buscar-se uma atitude mais participativa e de implantar-se uma
sistemática mais avançada de avaliação de desempenho, essas ações só serão
efetivas se baseadas na adoção de uma filosofia gerencial adequada.

Os

gerentes precisarão ser mobilizados para atuarem como catalisadores de uma
mudança geral, no enfrentamento dos desafios que estão postos.

7 - LlKERT, Rensis. EI Factor Humano en la Empresa - Su direccion y Valoracion. Bilbao,
Ediciones Deusto,
1969.
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Os programas de desenvolvimento gerencial deverão buscar, além da
capacitação para o exercício das funções gerenciais, a mobilização para o
alcance da recuperação nos indicadores operacionais prevista no Plano de Ação
da Companhia.

Muito mais do que um simples elenco de cursos, deverão ser

oferecidas aos gerentes condições de trabalho e estímulos para que possam
aderir efetivamente aos esforços que se fazem necessários para o alcance das
metas previstas.

REFLEXÕES SOBRE ESTILOS GERENCIAIS
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primeira questão que surge ao pensar-se em desenvolver
gerentes é, naturalmente, onde se pretende chegar, que tipo de atitudes, valores
e habilidades humanas, técnicas e conceituais devem ser trabalhados. Visando
iniciar resposta a essa questão, estudou-se a contribuição de alguns dos
principais autores que propõem modelos de desenvolvimento gerencial.
A seguir estão expostas, de maneira sucinta, as teorias defendidas
pelos autores estudados, privilegiando-se a caracterização dos estilos gerenciais
tidos como mais eficazes por cada um dos mesmos.

3.1. O Sistema 4 de Likert

Rensis Likert dividiu os sistemas de liderança e gestão em: 1.
Autoritário/Explorador;

2.

Autoritário/Benevolente;

3.

Consultivo

e

4.

Participativo. A Tabela 11 traz as principais características de cada um desses
sistemas.

Tabela. baseada. no livro Administração de Conflitos - Novas. Abordagens,. op cit,. pp ..
98-100, com algumas alterações nos termos e na disposição adotada.
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Tabela 3.1

~
Confiança depos~ada nos subordinados
Liberdade que os subordinados sentem
para falar com os superiores sobre
trabalho
Interesse em saber as idéias dos
subordinados e usá-Ias se valerem a

nenhuma
nenhuma

alguma
pouca

considerável
certa liberdade

absoluta
plena liberdade

raro

às vezes

freqüente

constante

• castigos
• recompensa

sim
sim
sim
ocasionalmente

não
não
às vezes
sim

não
não
às vezes
sim

• participação

não

não

às vezes

Nlveis que se sentem responsáveis pela
objetivos
consecução
dos

predominantemente a cúpula

cúpula e escalões
médios

quase
nlveis

não
não
não
sim, baseado nos
objetivos estabelecidos para grupo
sim,
baseado ..
(idem)
todos os nlveis

Comunicacão
Direção em que flui a informação

para baixo

predominantemente para baixo

para baixo e para
cima

normalmente com

com cautela

MQt!llªCªº
Mecanismos empregados para motivar os
empregados:
• medo
• ameaças

Ace~ação da comunicação de cima para
baixo
Precisão da comunicação de

com

suspe~a

todos

os

para baixo, para
cima e para os
lados
abertamente

suspe~a

freqüentemente errada
pouco

censurada
chefe
alguma

pouca, com temor
e desconfiança
nenhuma

Nlvel em que são tomadas as decisões

Envolvimento
dos
subordinados
nas
decisões relativas ao seu Envolvimento dos
subordinados trabalho
ContrlJuição do processo decisório para a
motivação

pelo

precisão

lim~ada

exata

boa

mu~o

pouca, com certa
condescendência
pouca

moderada,
razoável confiança
moderada

ampla,
com
confiança e créd~o
considerável

gerência de cúpula

anos
e
escatões

em todos os niveis

nenhuma

ocasional

estratégia
na
cúpula
demais
com maior delegação
geralmente
envolvidos

nenhuma chegando
a contrlJuir para a

relativamente
pouca

alguma
contribu iÇão

emissão de ordens
com solicrtação de

emissão de ordens
após discussão

Presença de resistência velada aos objetiVos

Formas de estabelecimento dos objet~
vos organizacionais
forte

moderada

Controle
Nlveis em que se concentram as funções de
revisão e controle

acentuadamente na
cúpula

geramente
cúpula

Existência de uma organização informal
opondo-se à formal

sim

normalmente

Finalidade do uso dos controles de custo,
prodult./idade e outros indicadores

poticiamento
castigo

Conhecimento pelos supervisores dos
problemas
enfrentados
peloS
subordinados
Interacão
Maneira e intensidade como se dá a
interação
Presença do trabalho cooperativo no

boa

~

Objetivos
Formas de estabelecimento dos objetiVos
organizacionais

e

médios

opiniões

recompensa
castigo

alguma
em
na

e

resistên-

moderada delegação para os nlveis
mais baixos
às vezes

às vezes, recompensa; alguma auto-

completamente
envolvidos

a1ravés da ação do
grupo, exceto em
crises
pequena
ou

amplamente
partilhadas

com

não pois as duas
têm os mesmos
objetivos
auto-orlentação
e
solução
de
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o

Sistema 4 é o ideal na visão de Likert, que procurou demonstrar a

superioridade desse estilo, através de uma série de pesquisas realizadas por ele
próprio e outros estudiosos 2 . Seu trabalho destacou-se pelo pioneirismo, tendo
sido o seu principal livro publicado no início da década de 19603 . Likert buscou
romper com uma série de conceitos da gerência clássica, que via o trabalhador
como alguém que deveria sofrer rigorosa supervisão e limitar-se a cumprir
ordens, seguindo estritamente as normas e padrões de produção determinados
por seus superiores.

3.2. O Estilo 9.9 de Blake e Mouton

Para distinguir os diversos estilos, o Grid Gerencial, de Blake e
Mouton 4 , adotou uma representação gráfica de um sistema cartesiano, tendo no
eixo "x" a orientação para as pessoas e no eixo "y" a orientação para as tarefas.
O estilo ideal seria o 9,9, o qual representa um gerente com o grau máximo de
orientação tanto para as tarefas quanto para as pessoas.

A figura 1 traz a

representação gráfica do Grid.
Estilo 9,9, ideal para Blake e Mouton, adota uma orientação elevada
tanto para as tarefas quanto para as pessoas. O alcance da compreensão e do
consenso por parte dos subordinados quanto aos objetivos organizacionais é
uma das principais metas desse tipo de gerente.

É neste sentido que são

empreendidas as ações de direção e controle, privilegiando-se o exercício do
auto-controle e da auto-direção, combinados com uma liderança eficaz.

O

2

LlKERT, Rensis. Novos Padrões de Administração, op. cit. e LlKERT, Rensis e LlKERT,
Jane Gibson. Administração de Conflitos - Novas Abordagens, op. cit.

3

"Novos Padrões de Administração", publicado, no original, em 1961.

4

Blake, Robert R. e Mouton, Jane S. O Grid Gerencial, op. cit., p. XIV.
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controle privilegia, na direção 9,9, a análise dos fins e não dos meios. Quando
ocorrem violações às práticas e procedimentos, o gerente não preocupa-se

9,9

1,9

ALTA
(j)

e::(

O

(j)
(j)

w

Cl.
e::(

o:::

e::(
Cl.

O

5,5

te::(

<>
~

z

w

o:::

O

BAIXA

1,1

9,1

BAIXA

ORIENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO

ALTA

Fonte: Blake e MOUTON. O Grid gerencial, op. cit., p. 10.

Figura 3.1 - O Grid gerencial

somente

em

identificar

os

culpados,

julgando

compreensão das causas dos problemas surgidos.

de

suma

importância

a

O subordinado costuma

encarar o gerente 9,9 não como um elemento de controle e sim como um
membro contribuinte, conselheiro, consultor, orientador e ajudante.

Quando

ocorrem conflitos, estes são encarados abertamente, através da confrontação
direta, do exame e da avaliação por todos os envolvidos 5.
Ao valorizar o trabalho em equipe, o gerente 9,9 pressupõe que as
relações interpessoais autênticas são o melhor caminho para se alcançar e
conservar a produção nos níveis mais elevados. Segundo este estilo, o moral

5

BLAKE. Robert e MOUTON. Jane S.. op. cit.. p. 135-53.
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elevado surge quando o bom desempenho do trabalho é obtido mediante o
empenho das equipes, num clima de confiança, apoio e respeito mútuo.

O

estabelecimento de relações sólidas e amadurecidas entre os indivíduos é visto
como uma necessidade humana básica.
O gerente 9,9 é extremamente criativo, valorizando as experiências e
inovações.

Estimula seus subordinados a aplicarem, da mesma forma, sua

criatividade no trabalho, de modo que as tarefas possam tornar-se mais
desafiantes em termos intelectuais.

A aplicação de esforços mentais em

trabalhos significativos e produtivos mantendo-se um interesse genuíno pelos
resultados é considerada, também, uma necessidade humana básica.

3.3. A Teoria 3-D, de Reddin

William Reddin é um dos principais autores situacionistas.

Acredita,

portanto, que não existe um determinado estilo mais eficaz, mas que a eficácia
de cada um seja determinada por sua adequação a cada situação.
então, um eixo similar ao do Grid Gerencial 6

,

Propõe,

porém tridimensional, com quatro

estilos básicos e mais oito desdobramentos, sendo quatro na direção mais eficaz
e quatro na menos eficaz, conforme representado na figura 3.2. Segue-se uma
breve descrição das manifestações mais eficazes dos estilos básicos, na
concepção de Reddin.

6

o eixo adotado é similar ao de 81ake e Mouton,

contemplando orientação para as tarefas x
orientação para relações. Porém, segundo Reddin, esse eixo baseou-se em estudos
desenvolvidos pelas Universidades de Ohio, Michigan e Harvard, citados em REDDIN,
William. Eficácia Gerencial. São Paulo, Atlas, 1976, p. 38-9.
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PROMOTOR

EXECUllVO

BUROCRATA

AUTOCRATA
BENEVOLENTE

r---------------------I

PROMOTOR
,

OR

EXECUllVO

MAIS EFICAZ

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:
:

BUROCRATA

MISSiONÁRIO

TRANSIGENTE

DESERTOR

AUTOCRATA

AUTOCRATA i
BENEVOLENTE :

MENOS EFICAZ

Fonte: Reddin, William. Eficácia gerencial. Op. cit., p. 231.

Figura 3.2 - Representação gráfica da teoria 3-D

a) O Gerente Burocrata
Representa a manifestação mais eficaz do estilo separado, cuja
manifestação menos eficaz é o desertor.

É fundamentalmente alguém que

comporta-se de maneira separada numa situação separada, ou seja, um gerente
que adota o estilo separado no momento adequado.

Não se interessa

excessivamente nem pelas tarefas nem pelas relações, mas é eficaz na medida
em que sua posição ou situação não requeiram esse tipo de interesse.

O

burocrata têm êxito porque obedece as regras da empresa e mantém uma
aparência de interesse. Procura sempre seguir as regras e as práticas passadas,
produzindo poucas idéias, não se esforçando na produção e desenvolvendo mal
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os seus subordinados. Adere a qualquer regra, mesma às obsoletas, ainda que
tenha que impor grandes sacrifícios aos indivíduos implicados 7 .
Apesar do perfil apresentado, que revela as graves deficiências do
estilo burocrata, Reddin defende-o como eficaz:
Infelizmente, "burocrata" transformou-se num termo negativo na maior
parte da literatura. Muita gente não parece reconhecer ou aceitar o
fato de que o estilo burocrata é fundamental para manter a eficiência
das organizações modernas. As regras são necessárias para controlar
e dirigir os esforços de um grande grupo de pessoas. Também se
necessita de um instrumento para assegurar-se que todos conhecem
as regras e as obedecem. O burocrata é, freqüentemente, esse
instrumento. 8

b) O Gerente Autocrata Benevolente

É a manifestação mais eficaz do estilo dedicado, cuja manifestação
menos eficaz é o autocrata.

Caracteriza-se como

alguém

que confia

implicitamente em si mesmo e em seu modo de fazer as coisas. Embora orientese basicamente para as tarefas, consegue induzir os empregados a fazer aquilo
que deseja, sem criar ressentimentos indevidos. Embora tenha pouca simpatia
pela direção participativa, emprega, às vezes, mecanismos participativos,
deixando que seus subordinados expressem suas opiniões acerca de decisões a
serem tomadas (o que não ocorre após uma decisão já tomada).

Tal qual o

capitão de uma equipe de esportes, o autocrata benevolente procura manter o
controle das decisões sem, porém, gerar atritos. Deseja esse gerente que seus
subordinados encarem suas prerrogativas decisórias como naturais e aceitem
seu estilo, ainda que o considerem "duro" e "exigente", mas tenham um efetivo
compromisso com ele e com seus planos 9.

7

Reddin, William, op. cit., p. 227-8

8

REDDIN, William, op. cit., p. 228 (9) Ibid, p. 241-2.

9

Ibid, p. 241-2.
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c) O Gerente Executivo

É a manifestação mais eficaz do estilo integrado, cuja manifestação
menos eficaz é o transigente.

O executivo é aquele gerente que procura

maximizar os esforços de seus subordinados no alcance dos objetivos de
produção e desempenho.

Torna-se eficaz à medida que deixa evidente para

todos o seu compromisso tanto com as tarefas quanto com as relações.
Consegue fazer sua equipe trabalhar muito sem resvalar, porém, na exploração.
Atua como uma força motivadora, favorecendo o comprometimento expontâneo
dos empregados com as suas tarefas.
O conflito é visto por este gerente como algo normal e necessário às
organizações.

O executivo crê que, uma vez que as diferenças sejam

trabalhadas e o conflito

resolvido,

haverá ganhos na dedicação e no

compromisso dos envolvidos.
O trabalho de equipe é largamente utilizado neste estilo gerencial. A
participação nas decisões é também empregada, como forma de se obter
melhores idéias e comprometer os subordinados com o alcance dos objetivos
traçados. O executivo acredita que é possível combinar-se o atendimento das
necessidades individuais com as metas organizacionais.

A atuação deste

gerente cria compromissos e lealdade entre os subordinados com o alcance dos
objetivos comuns, sendo a adoção deste estilo recomendada para dirigir gerentes
em interação 10.

d) O Gerente Promotor
Representa a manifestação mais eficaz do estilo relacionado, cuja
manifestação menos eficaz é o missionário.

Empregando adequadamente o

estilo relacionado, o promotor consegue a manutenção de um ambiente
agradável de trabalho com o atendimento aos requisitos da produção. Ao tempo

°

1

REDDIN, William, op. cit., p. 248-50.

42

que oferece incentivos, apoio e compreensão aos seus subordinados, trata de
motivá-los e comprometê-los com os objetivos organizacionais.
O

promotor

empregados,

interessa-se

acreditando

que

desenvolvimento da organização.

o

pelo
mesmo

desenvolvimento
irá

redundar

pessoal

dos

também

no

Para tanto, mantém canais livres de

comunicação, incentiva a criatividade e demonstra confiança no potencial de
seus subordinados.
Trabalhar sob orientação de um gerente com esse perfil costuma ser
uma experiência marcante, o que pode ser aferido nos resultados de uma
pesquisa desenvolvida pela General Eletric, citada pelo autor. Noventa por cento
dos entrevistados, quando indagados sobre o que foi mais importante no seu
desenvolvimento

profissional,

responderam

que

foi

trabalhar

com

um

determinado superior em algum ponto de sua carreira.
O gerente promotor representa, portanto, alguém que exerce uma
grande liderança sobre seus subordinados, garantindo, através de sua atuação, o
alcance de expressivos resultados produtivos, aliados à satisfação pessoal dos
em pregados 11.

- Críticas à contribuição de Reddin
Dentre as teorias estudadas, a 3-D é a mais questionável, sob vários
aspectos. Um dos pontos mais vulneráveis é que poderia um gerente burocrata
ser eficaz? Segundo Reddin, tal gerente "produz poucas idéias, não se esforça
no sentido da produção e desenvolve mal seus subordinados"12, caracterizando-

se por ser alguém para quem as práticas atuais e passadas são as orientações a
serem seguidas e que adere a qualquer regra, mesmo às obsoletas. Dificilmente
um gerente deste tipo será eficaz numa sociedade cada vez mais marcada pela

11

REDDIN, William, op. cit., p. 233-4.

12

REDDIN. William. op. cit.. p. 228.
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vertiginosa rapidez das mudanças, pela incerteza e pela necessidade de que seja
buscada nas organizações o que Katz e Kahn denominaram de "estabilidade
dinâmica".
Ao propor uma análise situacional calcada somente em

cinco

elementos (organização, tecnologia, superior, colaboradores e subordinados), a
Teoria 3-D não leva em consideração alguns importantes fatores externos, como,
por exemplo, o contexto sócio-econômico e as características do mercado em
que a organização está inserida.
Sistêmica,

embora,

Neste ponto, contraria frontalmente a Teoria

a exemplo do que ocorre com

o Desenvolvimento

Organizacional, muitas pessoas filiem-se tanto à proposta sistêmica quanto à
abordagem situacional.
A Teoria 3-D está fortemente calcada na relatividade conceitual,
opondo-se às teorias que buscam um estilo gerencial ideal.

Reddin, porém,

deixa transparecer uma visão determinista e nada relativista ou contingencial,
quando faz a seguinte colocação:
A abordagem dos traços está agora tornando-se menos popular entre
os cientistas sociais. Contudo, somos levados a crer que, assim que
seja estabelecida uma única teoria válida, os conjuntos de traços serão
úteis, porém de forma bastante diferente. 13

Finalmente, o tratamento metodológico que Reddin dá à exposição da
Teoria 3-D é incompleto. As experiências relatadas não são acompanhadas de
informações nos níveis adequados à sua melhor compreensão. Muitos autores
pouco conhecidos são citados apenas pelo sobrenome; poucas informações são
dadas sobre como eles chegaram às conclusões transcritas e são feitàs algumas
afirmações extremamente imprecisas, como a seguinte: "Esta teoria é apoiada
por numerosas descobertas e pelo senso comum"14.

13

REDDIN, William, op. cit., p. 35.

14

Ibid, p. 56, a respeito. dos estudos de A.K. Korman.
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3.4. A Liderança Situacional de Hersey e Blanchard

Na mesma linha de Reddin, Hersey e Blanchard contestam a
existência de um estilo ideal de gerência, propondo um modelo de liderança
situacional.

Tal modelo baseia-se numa interrelação entre três fatores: i) a

quantidade de orientação e direção que o líder oferece; ii) a quantidade de apoio
sócio-emocional por ele oferecida e iii) o nível de prontidão dos subordinados no
desempenho de uma tarefa, função ou objetivo específico.
também

denominados,

respectivamente,

Tais fatores são

"comportamento

"comportamento de relacionamento" e "maturidade"15.

de

tarefa",

Embora considerando

importantes todas as variáveis organizacionais (líder, liderados, superior, colegas,
organização e exigências do cargo), o modelo proposto privilegia a análise do
comportamento do líder e sua relação com os subordinados.

O estilo de

liderança que uma pessoa deveria adotar é aquele que mais se revele compatível
com o nível de maturidade dos indivíduos ou grupos a serem gerenciados 16 .
O gerente eficaz seria, na concepção desse modelo, aquele que
soubesse agir de maneira

adequada

subordinados em cada situação.

à maturidade

demonstrada

pelos

Os autores propõem a utilização de quatro

estilos para quatro diferentes graus de maturidade, os quais estão representados
na figura 3.3.

15

HERSEY, Paul e BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia Para Administradores - A Teoria e
As Técnicas da Liderança Situacional. São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária Ltda.,
1986, p. 186.

16 Os. autores adotam. a definição. de. George. Terry. "A liderança é a arte de influenciar
pessoas, fazendo-as empenhar-se voluntariamente em objetivos de grupo", conforme
citado na página 103.
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Figura 3.3 - Liderança situacional

a) Determinar
Seria o estilo gerencial adequado para situações onde a maturidade
dos subordinados mostra-se baixa, quando esses não revelam nem capacidade
nem vontade de assumir responsabilidades ou não são nem competentes nem
seguros de si.

Como conseqüência, deve o gerente oferecer orientação e

supervisão claras e específicas para que possa ser mais eficaz. É preciso definir
as funções e especificar o que as pessoas devem fazer, como, quando e onde.
Se um comportamento de muito apoio for utilizado com pessoas desse nível de
maturidade, poderá ser visto como permissivo, complacente e recompensador de
baixos desempenhos.

Esse estilo implica em um comportamento com baixa

orientação para a tarefa e baixa orientação para o relacionamento 17 .

17

HERSEY, Paul e BLANCHARD, Kenneth H., op. cit., p. 190.
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b) Persuadir

Indicado para situações onde a maturidade dos subordinados esteja
entre baixa e moderada, quando os indivíduos não têm capacidade e as
habilidades

necessárias,

apesar

determinadas responsabilidades.

de

sentirem-se

Nesse caso,

dispostos

a

assumir

deverá ser adotado

um

comportamento diretivo, que possa compensar a falta de capacidade e,
concomitantemente,

um comportamento de apoio que possa reforçar a

disposição e o entusiasmo demonstrados.

Os autores explicam que a

denominação "persuadir" deve-se ao fato de que a maior parte da direção ainda
é dada pelo gerente. Porém, o convencimento para que os subordinados adotem
os comportamentos desejados é obtido mediante explicações e comunicações
bilaterais. Os indivíduos com esse nível de maturidade aceitam, geralmente, as
decisões, quando entendem as razões que as originaram e quando o gerente
oferece-lhes alguma ajuda e direção.

Nesse estilo está presente uma alta

orientação tanto para a tarefa quanto para as relações 18.

c) Compartilhar

É o estilo indicado para gerenciar pessoas com maturidade entre
moderada e alta, que têm capacidade mas não estão dispostas a fazer o que o
gerente propõe. Essa falta de disposição ocorre, muitas vezes, em conseqüência
da insegurança dos subordinados ou, em outros casos, da falta de motivação por
parte dos mesmos. Em qualquer dessas hipóteses, o gerente precisa apoiar os
subordinados para que esses utilizem a capacidade que já possuem. É um estilo
participativo, de apoio e não-diretivo, denominado "compartilhar" por que o
gerente e o subordinado participam da tomada de decisão.

18

HERSEY, Paul e BLANCHARD, Kenneth H., op. cit., p. 190.

Estão envolvidas,
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nesse caso, uma alta orientação para o relacionamento e uma baixa orientação
para as tarefas 19.

d) Delegar

Indicado para gerenciar pessoas com alta maturidade, que tenham
capacidade e disposição para assumir responsabilidades.

Embora possa

competir ao gerente a identificação do problema, a responsabilidade de executar
os planos cabe aos subordinados, os quais, por sua conta, decidem como,
quando e onde fazer as coisas.

Sendo psicologicamente maduros, esses

subordinados não necessitam de uma comunicação bidirecional especial ou de
comportamentos de apoio.

Esse estilo envolve baixa orientação tanto para a

tarefa quanto para as relaçóes 20 .
Essa teoria pode sofrer restrições similares às expostas em relação à
teoria 3-D. No entanto, a contribuição de Hersey e 81anchard diferencia-se da
abordagem de Reddin em alguns aspectos, como, por exemplo: i) não se prende
à questão orientação para a tarefa x orientação para as pessoas e ii) prevê que,
à medida que os empregados forem demonstrando uma maior maturidade, o
estilo gerencial poderá ir evoluindo para uma maior participação.

3.5. O Jogador Criativo de Maccoby

o

Perfil de Águia, de Maccoby, representou um dos mais completos

estudos já realizados sobre a personalidade e o comportamento dos gerentes.
Suas conclusões contribuíram para um maior entendimento de diversos aspectos
do comportamento gerencial e da influência exercida pelas organizações na

19

Ibid, p. 190-1.

20

Ibid, p. 191.
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definição desses aspectos. O Jogador Criativo, estilo tido como o mais eficaz,
por esse autor, apresenta uma vantagem sobre os "estilos ideais" de outros
autores, que é o fato de que trata-se de um gerente real, factível, e não um
modelo "perfeito".
Os estilos gerenciais percebidos por Maccoby21 são:

i) o Artesão,

conservador, disciplinado, confiante em si próprio e dedicado ao trabalho; ii) o
Lutador das Selvas, inovador, aético, frio, racional e voltado para o progresso e o
desenvolvimento a qualquer preço; iii) o Homem de Empresa, preocupado com a
organização em que trabalha, responsável, leal e modesto, porém tendendo à
dependência e submissão passiva à autoridade; iv) o Jogador, flexível, ousado e
individualista (embora, paradoxalmente, cultive o trabalho em equipe), possuidor
de forte desejo de alcançar a vitória e necessidade de manter-se no controle,
envolvendo-se em "jogos organizacionais" para alcançar seus objetivos e v) o
Jogador Criativo, estilo mais eficaz, que será descrito a seguir.
Maccoby abre um capítulo em seu livro para expor o perfil de um
gerente chamado Jack Wakefield 22 , que considera um modelo de Jogador
Criativo. Os ideais e valores de Wakefield são organizados pelo autor em quatro
itens principais: o indivíduo, a liderança, a responsabilidade social e o interesse
pelas pessoas 23.
A individualidade era vista por esse gerente como algo extremamente
importante.

Para ele, a sociedade ideal é aquela que reconhece e valoriza o

indivíduo e oferece-lhe liberdade de ação.
Wakefield, como outros jogadores, revelou que gostava de ser chefe,
mas fez questão de realçar que não pretendia ter poder sobre as outras pessoas.

21

MACCOBY,. Michael. Perfil. de. Águia - Dirigir. Empresas. Uma. Nova. Arte. Rio de
Janeiro, Difel, 1976, p. 4-119.

22

Conforme Maccoby. informa. na. página 13, foi firmado um acordo com os. entrevistados
de não identificação. Portanto, esse nome, assim como os demais citados no livro, é fictício

23

MACCOBY, Michael, op. cit., p. 121.
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Ele alegou que gostava de chefiar a fim de não ser manobrado pelos outros, de
administrar seu próprio negócio.

Cria, também, que era alguém apto a

desenvolver uma liderança menos restritiva ao potencial dos subordinados.

A

boa liderança era, na sua opinião, um fator primordial para o progresso de uma
sociedade, enquanto fator aglutinador dos esforços individuais no alcance dos
objetivos comuns 24.
Em termos do estilo adotado no dia-a-dia do trabalho, Wakefield
observou que suas habilidades intelectuais mais fortes eram as seguintes: i)
pensamento sistêmico, conseguindo ver o todo e não apenas as partes; ii)
capacidade de criar um ambiente favorável à motivação dos subordinados e iii)
sensibilidade para perceber os pontos fortes e fracos das outras pessoas em
relação às exigências de seus cargos. Maccoby relata que o terceiro ponto foi o
mais enfatizado, o que poderia estar refletindo que Wakefield estava ciente que
possuía fraquezas nessa área.

Na realidade, o seu entendimento das outras

pessoas era praticamente restrito à maneira como elas podiam ser úteis à
organização e não quanto a seus sentimentos e objetivos fora do trabalho 25.
Wakefield era, enfim, uma pessoa comum,
deficiências.

com qualidades e

Foi, no entanto, escolhido por Maccoby por representar o estilo

gerencial por ele batizado de "jogador criativo". Esse pode ser entendido como o
"estilo ideal", de acordo com a visão do autor, muito embora esse termo não seja
por ele empregado.

Além disso, a superioridade do jogador criativo sobre os

gerentes de outros estilos não é realçada de maneira tão clara por Maccoby
como ocorre com outros autores (Likert e Blake e Mouton, por exemplo), os quais
dão um grande destaque à superioridade dos estilos que consideram ideais
(sistema 4 e gerente 9,9, respectivamente).

24

Ibid, p. 132.

25

MACCOBY, Michael, op. cit., p. 139.
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Fica evidente, porém, o fascínio que o estudo da personalidade de
Wakefield exerceu sobre Maccoby.

Nada menos que 50 páginas do Perfil de

Águia (1/5 do total), são dedicadas ao relato de suas características pessoais,
opiniões, experiências e realizações profissionais. Vale dizer que tratava-se, sem
dúvida, de uma pessoa muito bem sucedida, que com sua energia, seus métodos
de liderança e seu entusiasmo conseguia motivar os subordinados. O livro traz
uma série de depoimentos de pessoas a ele relacionadas profissionalmente,
expressando uma profunda admiração por seu modo de trabalhar e um sincero
contentamento por tê-lo como subordinado, superior ou colega.

3.6. A gerência e a Qualidade de Vida no Trabalho

O trabalho ocupa um lugar importantíssimo na vida do homem. Além
de

representar

a possibilidade

do

sustento

financeiro,

indispensável

à

sobrevivência, permite tanto o desenvolvimento pessoal quanto a auto-alienação;
a realização e a frustração; o prazer e a depressão. Tendo sido concebido para
que os indivíduos e a sociedade alcançassem melhores condições de vida, o
trabalho, em muitas situações, contribui para a degradação do ser humano,
constituindo-se

num

poderoso

instrumento de manipulação,

opressão

e

exploração.
Podería-se
determinaram

o

realizar

surgimento

uma
de

análise

sociológica

organizações

empregados os piores "frutos do trabalho".

que

dos

oferecem

fatores
aos

que
seus

Essa, porém, é uma questão

complexa, que transcende o referencial da Teoria das Organizações e das teorias
sobre estilos gerenciais. Portanto, consideradas as limitações e os objetivos do
presente trabalho, será enfocado esse tema a partir da contribuição dos gerentes
para a qualidade de vida no trabalho.
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A liberdade e o direito de participar das decisões que o afetam é uma
das grandes aspirações do ser humano médio, ao menos na cultura cristã
Um número cada vez maior de nações busca estabelecer ou

ocidental.

aperfeiçoar regimes políticos que conduzam à realização dessas aspirações. Já
no campo das organizações de trabalho, muitas vezes encontram-se sistemas
"medievais", com relações de "avassalamento"; "feudos" e exploração.

Em

países com uma democracia mais consolidada esse paradoxo tende a ser menor,
induzindo ao surgimento de movimentos para estender às organizações as
conquistas humanistas obtidas no campo social.
movimentos

foram

uma

das

bases

de

Nos Estados Unidos, tais

sustentação

das

teorias

de

desenvolvimento organizacional, difundidas a partir da década de 1960.
Parece evidente que não adianta viver-se numa nação democrática e
passar a maior parte do tempo sob um regime autoritário na organização de
Ora,

trabalho.

um

dos

possíveis

instrumentos

para

determinar-se

a

democratização ou a perpetuação do autoritarismo em uma empresa é o
desenvolvimento gerencial. Um programa nessa área pode conduzir tanto à uma
direção quanto à outra, dependendo dos pressupostos teóricos que se tome
como base.
Nesse sentido, parece inadmissível defender-se a adoção de estilos
como o autocrata benevolente, tido por Reddin como eficaz. Ainda que o mesmo
garantisse uma maior produtividade, o que é bastante questionável, não seria
justo que isso ocorresse em detrimento da qualidade de vida no trabalho.

O

autoritarismo degrada as condições de trabalho, gerando frustrações, rancores e
até mesmo doenças. Kleber Nascimento26 cita diversos estudos científicos que
relacionam a submissão a estilos autoritários de gerência ao surgimento de
problemas cardíacos, câncer e outras doenças.

26

NASCIMENTO, Kleber. Liderança Situacional. Um Velho e Lamentável Exeguívoco - I.
Série: Desenvolvimento de Executivos. Rio de Janeiro, INCISA, 1978.
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Enfim, não se pode analisar a conveniência da adoção de um
determinado estilo gerencial tão somente pelos reflexos do mesmo nos níveis de
produção.

A manutenção de condições de trabalho favoráveis à satisfação,

desenvolvimento e realização do trabalhador deve ser uma preocupação
constante.

3.7. A Organização e o Caráter dos Gerentes

As organizações de trabalho são descritas por Maccoby como
psicoestruturas que selecionam e moldam o caráter de seus membros. Alguns
estudiosos afirmam que o cargo determina o comportamento dos gerentes,
enquanto outros crêem que é a personalidade que determina o comportamento.
Para Maccoby o comportamento dos dirigentes é determinado pela forma como
sua personalidade reage a pressões, oportunidades e outros estímulos.

Por

outro lado, reconhece esse autor que a seleção de indivíduos contempla,
naturalmente, a adequação de sua personalidade às exigências desse carg0 27 .
Não

se

pode,

todavia,

responsabilizar

totalmente

a

organização

pelo

desenvolvimento do caráter de seus membros. Segundo Maccoby, o caráter é
formado, principalmente, na escola 28 .

Uma pessoa quando ingressa numa

empresa sabe que tipo de condições encontrará, mas os aspectos estimulados
pela corporação terão, em muitos casos, uma forte influência no desenvolvimento
de seu caráter, não só como gerente, mas também como cônjuge, pai, mãe ou
cidadã0 29 .

27

MACCOBY, Michael, op. cit., p. 175.

28

Poder-se-ia acrescentar a família como outra instituição importante na formação do caráter.

29

MACCOBY, Michael, op. cit., p. 178.
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Uma das questões apresentadas por Maccoby aos gerentes que
entrevistou versava sobre qual era, na opinião dos mesmos, os traços de caráter
mais importantes para o trabalho e quais os mais estimulados pela organização
em que atuavam. Adotando uma divisão entre as "qualidades da cabeça" e as
"qualidades do coração", o autor apresenta os resultados demonstrados na
Tabela 3.2 3

°.

Tabela 3.2

Capacidade de tomar iniciativa

91

58

Satisfação em criar algo novo

74

51

Autoconfiança

86

50

Sangue-frio nas adversidades

71

40

Cooperatividade

74

37

Prazer em aprender algo novo

68

35

Orgulho no desempenho das funções

88

35

Flexibilidade

76

33

Abertura

81

33

Independência

45

21

Lealdade aos colegas

47

21

Atitude critica a autoridade

21

17

Cordialidade

35

16

Senso de humor

53

14

Abertura, espontaneidade

46

14

Honestidade

72

12

Solidariedade

18

04

Generosidade

03

02

Idealismo

09

01

*
**

30

IMP.
EST.

Ibid, p. 177.

= Traços considerados importantes para o trabalho (em %).
= Traços estimulados pelo trabalho (%).
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Percebe-se pelas respostas obtidas que quase todos os traços são
consideravelmente mais valorizados pelos gerentes do que estimulados pelas
organizações. Dentre as "qualidades da cabeça" as maiores diferenças estão no
orgulho no desempenho das funções; flexibilidade e abertura. Já nas "qualidades
do coração" estão no idealismo; na honestidade e na solidariedade, nesta ordem,
as maiores defasagens. Essa constatação pode conduzir a uma reflexão sobre
onde as empresas têm

descuidado no

oferecimento

de

condições

ao

desenvolvimento do caráter de seus gerentes, de acordo com a visão dos
mesmos.
Ao atribuir elevada importância à flexibilidade e à abertura, os
entrevistados revelaram uma significativa inclinação para o exercício de uma
gestão mais democrática, participativa. O pequeno estímulo que as organizações
oferecem a esses fatores revela, porém, que os gerentes, embora desejosos por
adotar esse estilo gerencial, não têm encontrado as condições necessárias.
O pequeno estímulo oferecido à cooperatividade demonstra o quanto
as organizações têm falhado em desenvolver o espírito de equipe, o qual é
considerado por muitos teóricos (vide, por exemplo, o estudo de Likert), como
essencial.

Também o orgulho no desempenho das funções, fundamental na

motivação para o trabalho e o segundo traço em importância na opinião dos
gerentes, recebe poucos estímulos.
Nota-se ainda que diversos traços que são normalmente considerados
essenciais à formação do chamado "bom caráter", como a honestidade,
solidariedade, generosidade e idealismo, são minimamente estimulados nas
empresas.

Nesse caso, porém, tratam-se, com exceção da honestidade, de

traços percebidos pelos próprios gerentes como sendo pouco importantes.
Esses dados vão, de certa maneira, de encontro à Teoria Estruturalista da
Administração, a qual percebe as organizações como sendo integradas à
sociedade, uma espécie de micro-sistema que reflete o macro-sistema social.
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Parece, no entanto, que os traços de personalidade valorizados na vida social
não recebem o mesmo valor na vida profissional.

É claro que se poderia argumentar que o grau de estímulo oferecido
pelas organizações foi levantado unicamente a partir da opinião dos gerentes a
qual é, naturalmente, subjetiva.

É possível, portanto, que existam fortes estímulos para muitos traços e
que esses estímulos não são percebidos pelos gerentes. Nesse caso, porém, os
esforços organizacionais têm sido marcados pela ineficácia, pois um estímulo
não percebido não é capaz de influenciar o comportamento de maneira
adequada.
Os estudos de Maccoby revelam o quanto as organizações têm
falhado em influenciar o desenvolvimento de diversos traços de caráter
importantes para o desenvolvimento de seus gerentes.

Por outro lado, essas

mesmas organizações têm contribuído para formar ou reforçar traços de
dependência, busca de poder e carreirismo, percebidos por Maccoby como
negativos e prejudiciais ao desenvolvimento dos gerentes.

São relatados por

esse autor uma série de casos que comprovam o quanto esses três últimos
traços têm sido estimulados pelas empresas 31 .

3.8. Visão Universalista X Visão Situacionista

Conforme anteriormente colocado, a maioria dos autores da área de
desenvolvimento gerencial propõe-se a discutir a existência de um estilo ideal de
gerência.

Os que defendem o estilo ideal, como Likert, Maccoby e Blake e

Mouton, são chamados por Nasciment0 32 de universalistas. Já os situacionistas,
31

Os relatos desses casos estão nas páginas 185 a 212 do Perfil de Águia, op. cit.

32

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Desenvolvimento de Recursos Humanos. Uma Estratégia de
desenvolvimento Organizacional. São Paulo, Atlas, 1986, p. 47.
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como Reddin e Hersey e Blanchard não acreditam em um estilo ideal,
apregoando que é a situação em que um determinado estilo é aplicado que
determ inará a sua eficácia.
Logicamente, essa é uma discussão que está muito longe de ser
concluída, podendo-se construir defesas coerentes de ambos os pontos de vista.
Parece fundamental, porém, que no momento em que se propõe definir um
modelo conceitual para programas de desenvolvimento gerencial, que se faça
uma opção, a qual será fundamental no delineamento dos programas.
Atualmente, a visão situacional está bastante difundida no Brasil,
permeando a abordagem de vários trabalhos sobre desenvolvimento gerencial.
Bergamini, por exemplo, coloca que "Não existe estilo ideal para nenhuma
função, cargo ou atividade (... ) As pessoas são aquilo que são" 33 .

Portanto,

seguindo esse raciocínio, acredita-se que os programas de desenvolvimento não
devem procurar mudar as pessoas e sim favorecer a transformação dos
potenciais individuais de ação em ações efetivas 34.

Um dos corolários dessa

idéia pode ser percebido na seguinte frase de R.L.

Ackoff, transcrita por

Bergamini: "As estruturas devem adaptar-se às pessoas, porque o contrário nem
sempre é poss(vef'35. Ora, será que esse tipo de raciocínio é interessante como

balizador de programas de desenvolvimento gerencial, do ponto de vista do
interesse das organizações? Partindo-se dele acaba-se, provavelmente, na
estruturação de uma empresa a partir de um "personograma", com grande
diferenciação intersetorial. determinada pela diversidade de características de
cada gerente.

33

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Desenvolvimento de Recursos Humanos. Uma Estratégia de
Desenvolvimento Organizacional. São Paulo, Atlas, 1986, p. 41 .

34

Ibid, p. 46.

35

lIKERT, Rensis. Novos Padrões de Administração, op. cit., p. 131.
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Podem ser formuladas uma série de críticas à contribuição dos autores
situacionistas estudados, além daquelas expostas no item que analisou a Teoria
3-D:

• a defesa dos estilos autoritários, como o Autocrata Benevolente de
Reddin e o Determinar e Hersey e Blanchard, vai de encontro aos
ideais de democratização anteriormente expostos;
• não há comprovação empírica da eficácia das teorias situacionais.
Nem Reddin nem Hersey e Blanchard apresentam relatos de
experiências onde a adoção de uma gerência situacional tenha
redundado em ganhos de produtividade.

O que esses autores

fazem é questionar a visão universalista, relatando alguns casos de
empresas bem sucedidas que não adotam os preceitos das teorias
de melhor estilo, como a participação e a ênfase nas relações.
Esquecem-se, porém, que o estilo gerencial não é o único fator
determinante da produtividade, o que faz com que a mesma possa
atingir, em alguns casos, níveis elevados, apesar da inadequação
do estilo adotado;
• a Liderança Situacional pode servir, como alerta Nasciment0 36 ,
para legitimar qualquer tipo de postura gerencial. Se é a situação
que determina qual estilo adotar, quem faz a análise da situação em
organizações pouco participativas é o gerente, que passa a ser,
portanto, juiz de si próprio. Fica fácil, por exemplo, um gerente fazer
a apologia da democracia e da gestão participativa mas manter
atitudes autoritárias com os subordinados, dizendo que os mesmos
são imaturos. Ora, como determinar, de maneira isenta, o nível de
maturidade dos empregados? A conveniência pessoal de cada
gerente poderá ser o principal parâmetro em tal determinação.

36

NASCIMENTO, Kleber, op cit., p. 31, cw 12.
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As críticas às teorias situacionistas não invalidam uma das principais
preocupações que as mesmas buscam contemplar: a flexibilidade. Certamente,
é importante que se considere a análise de cada situação para determinar-se as
estratégias de ação que deverão ser adotadas por uma organização ou por um
gerente em particular. Soluções determinísticas que desconsiderem o contexto
em que serão aplicadas não parecem ser convenientes num mundo tão marcado
pela diversidade e descontinuidade. Mesmo autores universalistas, como Likert,
por exemplo, percebem a importância de que os princípios amplos de supervisão
sejam adaptados às características de cada situação específica.

O que não

deve-se admitir, porém, é o esquecimento de tais princípios, para que não fiquem
comprometidos valores essenciais como o respeito à dignidade do trabalhador e
a busca da maximização do potencial humano das organizações.

3.9. Referências Para Programas de Desenvolvimento Gerencial

Reunindo conceitos e propostas das diversas abordagens estudadas,
é possível eleger-se algumas referências para a elaboração de programas de
desenvolvimento gerencial. Logicamente, considerando-se a existência de uma
série de antagonismos entre as diferentes propostas teóricas, não é possível
deixar de exercer a escolha de alguns pontos de vistas em detrimento de outros.
Pode-se, assim, propor a observância dos seguintes aspectos:
• o objetivo primordial de qualquer organização deve ser gerar
benefícios para os seres humanos, por quem e para quem ela foi
concebida.

Portanto, deve-se procurar estabelecer relações de

trabalho que favoreçam a elevação dos níveis de qualidade de vida
de seus trabalhadores, ao invés de preocupar-se somente com
resultados de produção;
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• a orientação para as pessoas não deve significar descaso com as
questões relacionadas à produção.

É preciso que se busque

conciliar, na medida do possível, esses dois aspectos. Sabendo-se
que é ingênuo ignorar o conflito como algo inerente à relação
organização x indivíduo, deve-se capacitar os gerentes para
trabalharem esse conflito de modo construtivo;
• democracia e participação são valores consagrados por diversas
culturas, inclusive a cristã ocidental, estando cada vez mais
presentes na sociedade e nas instituições.

Os gerentes precisam

estar preparados para atuarem observando tais valores pois, além
dos aspectos éticos, existem diversas experiências, como as citadas
por Likert e Blake e Mouton, que comprovam ser benéfica para as
organizações a adoção dos mesmos;
• a participação não deve, porém, ser encarada como uma panacéia
para resolver todos os problemas da organização. É preciso estar
consciente dos limites e possibilidades da implantação da gerência
participativa.
• a teoria gerencial contemporânea mantém, segundo Motta 37, a
tendência à análise situacional e contingencial, aceitando, porém, a
existência de algumas características universais, que precisam ser
desenvolvidas em qualquer gerente. Tratar de maneira desigual os
desiguais, mantendo porém objetivos com uns a todos, poderia ser
um princípio para definir-se limites de flexibilidade de estilo. Assim,
tomando-se, por exemplo, como objetivos comuns, a maximização
do potencial criativo dos empregados e a elevação dos níveis de
qualidade de vida no trabalho, alguns estilos como o autocrático
seriam inadmissíveis;

37

MOTTA, Paulo. op. cit.. p. 208-9.
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• é importante que o gerente aprenda não só a adaptar-se às
exigências do contexto, como também a ser um agente de mudança
do mesmo. Caso contrário, tende-se a aprofundar os problemas ao
invés de enfrentá-los. Se uma determinada situação não oferece as
condições necessárias à adoção de um estilo mais eficaz e humano
de gerência, é preciso lutar pela criação dessas condições;
• algumas pesquisas, como a de Maccoby, demonstram o quanto
fatores externos às organizações influenciam de maneira decisiva a
atuação dos gerentes.

Assim, os programas de desenvolvimento

gerencial não podem ter uma visão estreita, restrita a aspectos
profissionais e às questões diretamente relacionadas ao trabalho.
É muito importante, também, a consciência de que a racionalidade
encontrada nos modelos de gerência como os estudados nos presente trabalho,
não corresponde exatamente ao que ocorre no dia-a-dia de um gerente. Paulo
Motta lança um alerta neste sentido:
A visão ordenada do mundo organizacional, implícita na própria idéia
de organização, induzia a se pensar a realidade administrativa como
racional, controlável e passível de ser uniformizada. Essa visão tem se
provado enganadora, pela constatação cada vez mais freqüente de
que a organização é, significativamente, uma realidade caótica. 38
Logicamente,

o reconhecimento da existência

de aspectos de

irracionalidade na gerência não significa que devem ser abandonadas os
aspectos racionais. Segundo realça o próprio Motta, as dimensões racionais são

"necessárias e absolutamente indispensáveis, pois são elas que possibilitam
conhecer os riscos e as incertezas da ação empresa ria f'39.

Deve-se, segundo

esse pensamento, tratar a gerência, de um lado, como algo científico e racional e,
de outro, aceitar-se sua face de imprevisibilidade, decorrente da dimensão do

38

MonA, Paulo Roberto. Gestão Contemporânea - A Ciência e a Arte de Ser Dirigente. Rio
de Janeiro, Record, 1991, p. 21.

39

MonA, Paulo, op. cit., p. 71.
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ilógico e dos aspectos intuitivos, emocionais, expontâneos e irracionais inerentes

à interação humana 40 .
Nesse

sentido,

seria

fundamental

que

os

programas

de

desenvolvimento gerencial contemplassem a aquisição de uma visão mais
dinâmica dos processos organizacionais.

Ainda segundo Motta, "~ preciso

compreender que existem fatos que não se enquadram nas regras e nos
esquemas; portanto, normas são insuficientes e limitadas para direcionar as
organizações"41.
Motta realça também a importância da gerência estratégica, que, na
definição de Hofer e Schendel, citados por esse autor42 , é um 'processo de tratar

a dimensão empreendedora da organização, sua renovação e crescimento, e,
especialmente, desenvolvendo e usando estratégias para guiar as operações da
organização". A adoção deste tipo de visão representa uma necessidade para
que as organizações possam enfrentar os desafios do mundo contemporâneo,
marcado por mudanças extremamente velozes e de grandes proporções.
Ainda segundo Motta 43 , o planejamento estratégico, que antecedeu a
gerência estratégica, atendia a uma outra época, onde existiam descontinuidades
e turbulências, porém em outras bases.

Viviam-se, então, períodos de

estagnação, instabilidade ou regressão, mas que seriam recuperados a seguir,
por uma ambiência mais favorável, com as crises tendo um caráter mais
temporal.

É preciso, portanto, que os gerentes sejam capacitados a atuarem
estrategicamente, o que implica, basicamente, em saber alcançar resultados
através do planejamento, da antecipação das mudanças futuras, para que se

40

Ibid, p. 26.

41

Ibid, p. 69.

42

Ibid, p. 89.

43

MOTTA, Paulo Roberto, op. cit., p. 86.
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possa aproveitar as oportunidades que vão surgindo.

Deve-se, porém, evitar

escravizar-se pelos planos, que não podem ser vistos como dogmas.

Para

Motta, planos que não são constantemente modificados não são estratégicos 44 .
Por fim, pode-se dizer que as diversas teorias estudadas no
desenvolvimento desse trabalho possibilitam definir uma série de parâmetros
norteadores de esforços na área de desenvolvimento gerencial, atingindo-se,
portanto, os objetivos preestabelecidos.

A abordagem dos autores que

buscaram, principalmente, investigar estilos mais eficazes de gerência, somou-se
a contribuição de Paulo Motta, levantando aspectos sobre a irracionalidade da
função gerencial, os quais não podem deixar de ser também considerados.
Destacou-se ainda, deste último.:wtor, a proposta de adoção da gerência
estratégica, que parece bastante pertinente para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo.

44

Ibid, p. 103.
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E

fundamental que um programa de Desenvolvimento Gerencial

seja estruturado a partir das necessidades dos Gerentes da Organização onde
será implementado. Assim, foi desenvolvido um questionário para identificar o
Perfil do Corpo Gerencial da STU-RJ (Anexo I). Este questionário foi respondido
por 122 Gerentes, de um total de 147, obtendo-se, portanto, uma amostra de
83% do universo pesquisado.
As perguntas do questionário foram construídas pelo autor, com a
colaboração da equipe responsável pelo Desenvolvimento Gerencial da STU-RJ.
Além de servirem aos objetivos da presente dissertação, os resultados obtidos
constituir-se-ão em subsídios para algumas ações imediatas do Setor de
Treinamento da Organização em Foco.

Houve, portanto, uma congruência de

interesses que facilitou, sobremodo, o desenvolvimento da pesquisa.
Vale realçar que foi designada uma equipe de analistas de Recursos
Humanos da STU-RJ (Vide a folha de agradecimentos, no início da dissertação),
que trabalhou junto com o pesquisador, da formulação das questões à tabulação
dos resultados obtidos, houve uma participação direta dessa equipe.
A elaboração das perguntas levou em conta, principalmente os
seguintes fatores:

i) optou-se por questões fechadas, visando facilitar as

tabulação dos resultados;

ii) procurou-se atender algumas necessidades

prementes de informações por parte do Departamento de Treinamento da STURJ; iii) foram utilizadas algumas teorias gerenciais como base para a montagem
de algumas questões, especialmente a contribuição de Maccoby1 e de Likert 2 .
O questionário foi composto em duas partes. A primeira incluiu uma
série de informações voltadas para o delineamento de síntese curricular dos

MACCOBY, Michel. O perfil de Águia. São Paulo, Diefel, ....

2

LlKERT, Rensis. Novos padrões de administração.
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Gerentes.

Constam desta parte questões sobre os cargos anteriormente

ocupados, o tempo na empresa, a formação escolar, cursos de extensão e
interesses na área de treinamento. Essas informações só teriam utilidade para o
Departamento de Treinamento sendo identificado o respondente.

Esta

necessidade foi que gerou a divisão do questionário, pois havia uma série de
perguntas que só poderiam ser respondidas sem constrangimento se não
houvesse identificação.
A aplicação do questionário foi feita pela equipe do Departamento de
Treinamento da STU-RJ, da seguinte forma:

foram montadas salas em três

locais onde há uma forte concentração de órgãos da STU-RJ: o edifício sede,
localizado na Estação D. Pedro 11 (Central), a Estação Barão de Mauá (antiga
Leopoldina) e as Oficinas de Deodoro.

Os gerentes foram convidados a

dirigirem-se ao ponto mais próximo dos seus setores de trabalho (que são
geograficamente descentralizado) no horário mais conveniente, durante dois dias
determ inados.
Neste locais foram instaladas urnas para a colocação da parte não
identificável do questionário, de modo que os Gerentes se sentissem à vontade.
A equipe responsável pela aplicação, ficou à disposição para esclarecer dúvidas
em relação às questões.

Houve reunião prévia com o pesquisador, onde foi

buscada unidade nas orientações a serem dadas, a partir das perguntas que
possivelmente surgiriam por parte dos responsáveis.
A divulgação da pesquisa foi feita, dentre outras formas, pela
distribuição de folheto que explicava os objetivos da pesquisa e a importância da
participação de todos.

O nível de resposta alcançado (83%) foi excelente,

considerando-se que, dentre os 17% que não participaram, alguns estavam de
férias, outros viajando a serviço e outros trabalham em locais distantes dos
pontos de aplicação, como:

São Gonçalo, a região da Raiz da Serra de

Petrópolis. Vale esclarecer que não foram levados questionários a esses últimos
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porque tal procedimento tornaria fácil a não identificação do respondente, o que
poderia prejudicar a fidelidade de algumas respostas.
Os gerentes foram divididos em três grupos, constituídos de acordo
com o nível hierárquico. Este procedimento teve como objetivo verificar possíveis
diferenças de atitude entre os escalões da organização. O grupo I foi constituído
pelos Superintendentes,

Chefe de Gabinete,

Coordenadores,

Chefes de

Departamento e Assessores.
No Grupo 11 foram incluídos os Gerentes 11 e os Assistentes Técnicos
e, no Grupo 111, os Gerentes 111.
elevado, foi o menor:

Naturalmente, o Grupo I, do Escalão mais

dos 122 questionários respondidos, 22 faziam parte do

mesmo, 40 do Grupo 11 e 60 do Grupo 111. Na parte não identificável, foi incluída
uma questão sobre o cargo ocupado, onde o respondente deveria marcar com
"X" indicando o Grupo a que pertencia, de modo a possibilitar o anonimato.
Na tabulação dos resultados, verificou-se em diversas questões,
características específicas nas respostas dos diferentes grupos.

Assim, na

análise que será apresentada a seguir, trabalhou-se. basicamente, com os
resultados globais. A tabulação completa encontra-se nos anexos, onde cada
questão está com as respostas por grupo e o total de todos os entrevistados.
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4.1. Análise da 1~ Parte do Questionário

IDENTIFICAÇÃO (1)3

Tempo de Empresa (1.1)

A tabulação das respostas à essa questão demonstrou que 92% dos
gerentes que participaram da pesquisa tem mais de cinco anos de empresa.
Esses números refletem a política restritiva a concentração que a C8TU, assim
como as demais Estatais Federais, vem adotando no últimos anos. Se por um
lado essa política impede a renovação dos quadros da empresa, por outro tem
garantido a manutenção de um corpo Gerencial que conhece bem a organização.
No Grupo I, o hierarquicamente mais elevado, 82% possui mais de 11 anos de
casa e apenas 5% possui até 5 anos. Esse dado revela que a organização não
tem tido, mesmo nos cargos de 10 escalão, nomeações de pessoas estranhas ao
seu quadro.

O próprio Superintendente-Geral, cargo máximo da STU-RJ, é

ocupado por um engenheiro de carreira.

Tempo de Gerência (1.2)
As respostas a estas questões indicam que, apesar de não ter
ocorrido, nos últimos anos, número significativo de contratações, tem havido
renovação dos quadros gerenciais. 54% dos respondentes ocupam cargos de
Gerência há, no máximo, 5 anos; 29% de 6 a 10 anos; e apenas 16% tem 11 ou
mais anos (1 % não respondeu). Um dos fatores que induziu a essa renovação
foi, certamente, a instituição, há quase 10 anos, de norma interna que possibilita

3

Os números entre parênteses, à direita do enunciado, referem-se à numeração
pergunta no questionário.

de

cada
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a incorporação ao salário do valor recebido pelo desempenho de cargos de
confiança, a partir de 5 anos de exercício dos mesmos.
O Grupo I (composto pelos gerentes de nível hierárquico mais
elevado) apresenta, neste caso, perfil bastante diferenciado:
ocupam cargos há, no máximo, 5 anos.

apenas 14%

Esse dado mostra que tem sido

respeitada, na ascensão dos gerentes, a precedência em razão da experiência
gerencial.

No Grupo 111, a maioria dos respondentes (65%) ocupa cargos

gerenciais há, no máximo, 5 anos.

Idade (1.3)

O corpo Gerencial da STU-RJ pode ser considerado jovem, tendo 62%
até 40 anos e apenas 1% com mais de 50. No entanto, somente 5% tem até 30
anos, o que reflete a política restritiva às contratações observada nos últimos
anos, anteriormente mencionada.
A conjugação dos dados desta com os das questões anteriores revela
um corpo gerencial jovem, com pouco tempo de Gerência, mas com tempo de
casa que possibilita adequado conhecimento da organização.
Esse perfil revela-se favorável a esforços de desenvolvimento
gerencial: a idade e o tempo de Gerência, baixos, facilitam a abertura ao novo, a
receptividade ao aprendizado.

E o conhecimento da organização possibilita

maior adequação dos conceitos e técnicas aprendidos à realidade da empresa.

Sexo (1.4)

A grande maioria dos gerentes da STU-RJ (88%) é do sexo masculino.
Essa proporção pode ser explicada pelo fato de os engenheiros serem a classe
predominante no corpo gerencial e a grande maioria destes ser do sexo
masculino.

Portanto, se houver algum tipo de discriminação às mulheres ele
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estará ocorrendo no ingresso na empresa, para a classe de engenheiro, e não na
ascensão na carreira gerencial. Vale destacar, inclusive, que o Grupo I, o mais
elevado na hierarquia, é o que possui um maior número de mulheres,
representando 14%.

Estado Civil (1.5)

A grande maioria dos gerentes que participaram da pesquisa são
casados (79%), contra 10% de solteiros e 11 % de separados.

Local de Residência (1.6)

A área em que reside maior número de gerentes é a Zona Norte da
Cidade, com 50%, seguida pela Zona Oeste (22%), Zona Sul (15%), Niterói (7%),
Baixada Fluminense (4%) e outras cidades.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (11)

Formação Escolar (2.1)

A maioria (80%) dos gerentes é formada em engenharia, classe que
sempre ocupou os principais cargos da organização (vide o item "Traços
Culturais" no capítulo referente à Organização).
Apenas 2% possui mestrado e 29% pós-graduação lato sensu. Esse
número pode ser considerado muito reduzido, uma vez que a organização possui
grande especificidade técnica em suas atividades-fim.

Não há, no Brasil,

formação adequada, no nível de graduação, na área de Engenharia Ferroviária.
Seria recomendável, portanto, que os programas de desenvolvimento gerencial
incluíssem algum tipo de estímulo à participação em programas de pós-
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graduação. Poderiam inclusive, ser firmados convênios com Universidades que
se dediquem à pesquisa na área de transportes, como é o caso da UFRJ.
A grande maioria (85%) dos respondentes são graduados nas áreas
de Ciências Tecnológicas e Biomédicas. Assim, os cursos de pós-graduação que
venham a ser desenvolvidos, devem buscar, também, oferecer uma formação
básica em teoria das organizações, comportamento humano nas empresas e
outros temas correlatos na área de gestão.

Nº de Empregados Subordinados(2.2)

Considerando os subordinados imediatos, 70% dos gerente chefiam
até 10 pessoas, 23% de 11 a 20 e apenas 7% com 21 ou mais.
O número reduzido de pessoas que se reportam diretamente a cada
gerente é fator que facilita, sem dúvida, o exercício da chefia.
Ao incluir-se o nível mediato, passa a haver significativa variação no
número de subordinados: 31 % chefia até 15 pessoas, 15% de 16 a 30; 9% de 31
a 50; e 45% 51 ou mais.

Experiência em Outras Organizações (2.3)

A maioria dos gerentes (72%) trabalhou em outras empresas antes de
ingressar na CBTU, 22% ficaram mais de 5 anos nos empregos anteriores e 28%
iniciaram sua vida profissional na própria CBTU (aqui incluídos os que trabalham
na RFFSA e foram absorvidos pela STU-RJ, quando da criação da CBTU).
Observa-se forte vinculação da vida profissional de pelo menos 50%
dos gerentes (considerando os que iniciaram sua vida profissional na própria
organização e os que trabalharam menos de cinco anos em outras empresas) à
carreira na CBTU. Este fato favorece maior absorção da cultura da organização,
por outro, porém, dificulta um pouco a adoção de novos padrões e referenciais,
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não havendo, na maioria dos casos, experiências externas, que poderiam ser
enriquecedoras.

Cursos de Extensão de que já Participou (2.4)

Foram relacionados nesta questão 17 cursos comumente incluídos em
currículos de formação e aperfeiçoamento gerencial, sendo solicitado a cada um
que marcasse aqueles de que já tivesse participado.
O curso do qual um maior número de gerentes já participou é o de
Administração do Tempo (51 %), seguido por Gerência Qualidade (48%),
Desenvolvimento de Liderança (43%) e Técnicas de Reunião (37%).
Poucos foram os que já fizeram cursos de Desenvolvimento de
Equipes (21%) e Legislação Trabalhista Aplicada

(31%),

dois tipos de

treinamento que podem ser considerados importantes no desempenho das
funções gerenciais.

Foram poucos os que também cursaram treinamentos

voltados para Ética Profissional (4%), Criatividade na Gerência (4%), e Qualidade
de Vida no Trabalho (7%), temas bastante relevantes para a formação gerencial.
Considerando-se o número de treinamentos gerenciais que cada um
participou, verificou-se que 12% não cursaram nenhum, o que pode ser
considerado um percentual bastante elevado, 21 % participaram de 1 ou 2 cursos,
46% de 3 a 5 e 21% de 6 ou mais. Como se verifica, além de terem feito poucos
cursos gerenciais, há uma má distribuição das oportunidades de treinamento
entre os gerentes.
No grupo I, dos gerentes que ocupam os cargos mais elevados, a
diferença é ainda maior: enquanto 32°{:, já participaram de 6 ou mais cursos, 14%
não cursaram nenhum treinamento gerencial, o que é muito significativo.
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Cursos de que Gostaria de Participar (2.5)

Nesta questão foi solicitada a marcação dos cursos que cada um
gostaria de participar, devendo, ser assinalado "1" no mais prioritário, "2" no
segundo e assim sucessivamente.
Considerando-se como importantes para os gerentes os cursos
colocados com número de propriedade entre 1 e 5, tem-se os seguintes em
destaque: Criatividade na Gerência - 47%, Planejamento Empresarial - 43%,
Desenvolvimento Organizacional -

41 %, Gerência da Qualidade -

39%,

Qualidade de vida no trabalho - 37% e Desenvolvimento de Equipes - 34%.
As respostas obtidas nesta questão podem ser correlacionadas com
outras questões, encontradas na segunda parte do questionário. Na questão 1.5,
tendo sido indagadas as tarefas que trazem mais dificuldade em sua execução, a
que obteve maior índice foi o Desenvolvimento Técnico da Equipe, que pode ser
facilitada pela participação em Treinamentos de Desenvolvimento de Equipe. Na
questão 2.3, que trata dos sentimentos em ralação ao trabalho, 38% opinaram
que é estressante, o que está coerente com o desejo de desenvolver-se na área
de qualidade de vida no trabalho. Na 2.7, sobre capacidades importantes para o
trabalho, "Apresentar Novas Idéias" foi um dos itens mais cotados, refletindo no
desejo de participar de Treinamentos dobre Criatividade na Gerência.
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4.2. Análise da 2ª Parte do auestionário

ROTINAS PROFISSIONAIS (I)

Número de Horas Trabalhadas em Média, por Semana (1.1)

Os gerente da STU-RJ trabalham, em média, 44 horas por semana.
Considerando que não há expediente aos sábados, constata-se que trabalham
quase uma hora a mais por dia, além das 08 horas da jornada normal.

É interessante observar que, os gerentes do Grupo I, dos cargos
elevados, trabalham um número menor de horas que os demais (43h, contra 44h
dos

Grupos

11

e

111),

apesar

de

ocuparem

cargos

de

alto

grau

de

responsabilidade.
Uma das possíveis interpretações dos dados obtidos nesta questão é
que os gerentes da STU-RJ estão administrando corretamente seu tempo.
Alguns artigos e reportagens sobre os problemas da vida moderna falam que é
comum que executivos dedique cerca de 12 horas por dia à empresa onde
trabalham para cumprirem suas tarefas. Seria esse um resultado da participação
de grande número de gerentes em cursos de Administração do Tempo, conforme
indicado na questão 2.4, da primeira parte do questionário?

Hábito de Levar Trabalho para Casa (1.2)

O resultado desta questão reforça o entendimento da questão anterior:
apenas 19% dos gerentes têm o hábito de levar trabalho para casa.
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Número de Horas Dedicadas ao Trabalho em Casa, por Semana (1.3)

Dentre os que levam trabalho para casa, a média de tempo por
semana despendidas nessas tarefas é de 3 horas.

Tarefas que Costuma Desempenhar (1.4)

Nesta questão foram relacionadas uma série de tarefas sendo
solicitado aos gerentes que marcassem "0" naquelas que não desempenham e
"1" nas que desempenham raramente, "2" nas que desempenham com certa
regularidade e "3" nas que desempenham freqüentemente.
Três tarefas referem-se a trabalhos técnicos: Emissão de parecer em
estudos e projetos recebidos; formulação de estudos e projetos e redação de
documentos e relatórios.

A terceira é a que é desempenhada com maior

freqüência (59%) marcaram "3" e 30% marcaram "2").

Na primeira, 9%

marcaram "0", 32% "1" e apenas 21% "3". Já a formulação de estudos e projetos
não é desempenhada por 21 % e, desempenhada raramente por 32% e com
freqüência por apenas 21 %.
Duas tarefas

podem

ser

agrupadas

como

"Burocráticas";

dar

andamento em processos e levantar informações para relatórios. Juntando-se os
resultados das mesmas, tem-se uma média de 61 % no número 3 (desempenha
freqüentemente) e 23% no número 2 (desempenha com certa regularidade).
Essas tarefas dizem respeito, portanto, ao dia-a-dia da grande maioria dos
gerentes.
As tarefas relacionadas à chefia e liderança são três: supervisão direta
de subordinados, coordenação de reuniões e promoção do desenvolvimento
técnico da equipe. Nestas, a média foi de 40% de marcação de "3" e 35% de
marcação de "2", indicando, portanto, freqüência menor de desempenho destas
tarefas do que das "burocráticas".
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o

atendimento às pessoas de fora da organização é tarefa mais

comum para os gerentes mais elevados. No Grupo I, 36% desempenham esta
tarefa regularmente, contra apenas 17% do Grupo II e 13% do Grupo 111.
Participação em reuniões é uma das principais atividades dos gerentes
da STU-RJ, sendo desempenhada freqüentemente por 52% dos respondentes.
O atendimento a demanda de outros órgãos constitui, também, uma
das principais atribuições dos gerentes da STU-RJ, sendo desempenhada
freqüentemente por 62% dos respondentes. Esse dado revela a importância de
que

seja

buscado

nos

Programas

de

Desenvolvimento

Gerencial

o

aprimoramento das habilidades necessárias ao relacionamento interpessoal e
intergrupal, conforme colocado no Capítulo 11 da presente dissertação, há na
STU-RJ uma cultura que favorece o isolamento dos diversos setores em
espécies de "Feudos".

Esse traço cultural é claramente incompátivel com a

grande necessidade de relacionamento intersetorial revelada nesta questão.

Tarefas em que Sente Dificuldades (1.5)

Nesta questão foi solicitado aos gerentes que destacassem, dentre as
tarefas relacionadas na pergunta anterior, aquelas em que encontra dificuldade.
A

tarefa

que

obteve

maior

freqüência

foi

a

promoção

do

Desenvolvimento Técnico da Equipe, com 23% dos gerentes assumindo que tem
dificuldades em executá-Ia. Este parece ser dado relevante para a estruturação
de programas de desenvolvimento gerencial. A capacitação nesta área pode ser
considerada fundamental para o exercício eficaz da gerência.
A seguir empatadas com 16%, ficaram "Formulação de Estudos e
Projetos" e "Levantamento de informações para relatórios". Se a primeira pode
indicar falta de capacitação na área de planejamento, a segunda sinaliza que há
outro tipo de problema.

O que parece ocorrer é resistência a quaisquer

atividades que possam parecer meras tarefas burocráticas.

Talvez pela
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formação acadêmica (os engenheiros caracterizam-se pelo pragmatismo), talvez
pelos entraves burocráticos comuns à maioria das estatais, o fato é que as
tarefas "burocráticas" recebem
anteriormente citadas, foram

elevados índices de marcação além

cotadas, com

das

11 %, "Estudo de Projetos e

Instruções, com Emissão de Parecer" e "Andamento em Processos, Despachos e
outras Providências de cunho Administrativo" e, com

10%, "Redação de

Documentos e Relatórios".

Importância do Desenvolvimento Técnico (1.6)

Nestas questões, os gerentes foram solicitados a responder, de
maneira direta (sim ou não), se as suas funções exigem constante atualização
técnica. Responderam "sim" 80%, enquanto 20% marcaram não.
Caberia aqui indagar se, realmente, 1/5 dos gerentes não precisam
buscar constantemente sua atualização técnica.
índice sinalize falta

de

consciência

da

É possível que este elevado

importância do

aperfeiçoamento

profissional. Pode ser, por outro lado, que aqueles que responderam "não" sejam
os que ocupam cargos na área administrativa e, sendo engenheiros de formação,
sintam que suas habilidades técnicas seriam aquelas relacionadas à engenharia,
as quais não seriam úteis na função ocupada.
De qualquer modo, seria importante que fosse considerada a
necessidade

de

conscientizar

o

corpo

gerencial

de

que

o

constante

desenvolvimento profissional é fundamental.

Atualização Sobre Fatos Correntes e Mudanças Sociais (1.7)

Estruturada da mesma forma que a questão anterior, esta pergunta
teve 82% de respostas "sim" e 18% "não".
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É interessante observar que a resposta "sim" teve crescimento do
Grupo 111 (77%) para o Grupo II (85%), chegando a 91 % no Grupo I.
diferenciação pode ser entendida como

conseqüência

natural

Essa

do maior

envolvimento dos gerentes de escalões mais elevados (Grupo I) com questões
de cunho político/estratégico.

CARACTERíSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS (11)

Grau de Importância do Trabalho (2.1)

Nessa questão, os gerentes foram convidados a indicar o grau de
importância que o trabalho ocupa em suas vidas.
opções:

Foram oferecidas quatro

"Muito Importante", que teve 66% de marcação; "Importante", que

alcançou 34%; "Pouco Importante" e "Nada Importante", que não obtiveram
marcação.
É interessante destacar a variação de respostas entre os diferentes
grupos. No Grupo 111, 75% marcaram "Muito Importante".

Esta mesma opção

teve 65% de marcação no Grupo 11 e apenas 41 % no Grupo I. Tal variação pode
indicar a existência de certo desencanto com o trabalho à medida em que se vai
ganhando experiência ou subindo na hierarquia da organização.

Outros Interesses Maiores que o Trabalho (2.2)

Essa questão foi construída de modo aberto, sem que fossem
oferecidas opções pré-determinadas. A resposta que obteve maior incidência foi
"Família", com 70%, seguida de "Saúde" (11%), "Vida Particular" (10%) e Lazer
(81%), dentre outras menos cotadas.
importante que o trabalho.

Para 17% dos gerentes, nada é mais
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Novamente

observa-se

a diferenciação

intergrupal

realçada

na

questão anterior. No Grupo 111, 20% consideram que nada é mais importante do
que o trabalho, caindo tal resposta para 18% no Grupo 11 e apenas 9% no Grupo
I.

Cruzando-se as respostas desta questão com o estado civil dos
respondentes, fica ainda mais evidente a menor importância que os ocupantes de
cargos mais elevados da companhia dão ao trabalho.

No Grupo 111, 80% são

casados, e 67% consideram a família mais importante.

No Grupo li, 82% são

casados e 73% indicaram a família como superando o trabalho em importância já
no Grupo I, 72% são casados, e 77% consideram a família mais importante.

Sentimentos em Relação ao Trabalho (2.3)

Nestas questões foram relacionadas uma série de definições, para que
os gerentes marcassem aquelas que melhor expressam seus sentimentos em
relação ao trabalho.
As seis sentenças com conotação positiva receberam, em média, 36%
de marcação:

"Permite que eu seja criativo" - 62%, "Representa um desafio

técnico interessante" -

60%, "Gera realização profissional" -

recompensas sociais" -

18%, "Faz-me sentir importante" -

48%, "Traz
16% e "Traz

recompensas materiais" - 11 %.
As cinco sentenças com conotação negativa obtiveram média menor 29% em média:

"É pouco valorizado" 40%, "Gera estresse" - 38%, "É uma

necessidade - 38%, "É muito rotineiro e sem desafios" - 15% e "Está aquém da
minha capacidade" - 14%.
Novamente se manifestou significativa diferença intergrupal. No Grupo
I, a incidência de marcação nas sentenças "Desafios Técnico Interessantes" e
"Permite que seja Criativo" foram acima da média, ambas com 68%. Porém, a
despeito disso, apenas 36% consideram que seu trabalho gera realização

79

profissional, contra 45%. No Grupo 11 e 55% no Grupo 111. O estresse também é
muito maior no Grupo I - 73%, contra 45% no Grupo II e apenas 20% no Grupo
111.

Aspectos Considerados Problemáticos (2.4)

Esta questão foi apresentada sob a forma de pergunta.
indicados, com maior freqüência os seguintes aspectos:
Desorganização -

18%, Carência de Recursos -

foram

falta de Diretrizes e

17%, Dificuldades com

Superiores - 17% e Burocracia - 16%, dentre outros menos cotados.
A falta de diretrizes e desorganização aparece com mais freqüência no
Grupo 11, onde foi apontada como problema por 28% dos gerentes.
interessante observar que no Grupo I esse percentual cai para 9%.

é

Pode-se

supor que, do ponto de vista da alta gerência, há diretrizes a seguir, mas as
mesmas não estão claras para os gerentes a eles subordinados, indicando,
assim, a existência de grave problema de comunicação.
Quanto à carência de recursos, é natural que seja indicada como um
dos principais problemas.

Conforme destacou-se no capítulo II da presente

dissertação, o governo tem carreado um volume de investimentos para a STU-RJ
aquém de suas necessidades.
O problema "dificuldades com os superiores" foi indicado por 17% do
total de participantes da pesquisa, tendo incidência mais significativa no Grupo I,
onde ficou com 23%.

Esse aspecto revela-se significativo, uma vez que este

grupo está constituído dos gerentes hierarquicamente mais elevados, reduzido
número de pessoas que necessitam estar em permanente interação para que a
ação estratégica da organização possa se dar com coesão.
A queixa em relação à burocracia pode ser considerada comum em
organizações do porte da STU-RJ, principalmente em se tratando de uma estatal.
Quando se tem grande maioria de gerentes formados em engenharia, a reação a
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este problema tende a ser pior. Pelas próprias características de sua formação,
esses profissionais tendem
administrativos.

a reagir mais aos entraves dos processos

Nesse item, observa-se maior incidência de queixas nas

gerências hierarquicamente menos elevadas: no Grupo 111 recebeu 23%, caindo
para 10% no Grupo I. Talvez essa diferença possa ser explicada pelo fato de, a
medida em que vão adquirindo experiência, os gerentes acostumam-se com os
ritos e rotinas administrativas dos cargos que ocupam.

Aspectos Mais Positivos (2.5)

Nesta questão, também apresentada sob a forma de perguntas
abertas, "Desafios Profissionais" foi a resposta mais freqüente, com 22%, seguida
de "Tarefas Desempenhadas" - 16% e "Relacionamento Interpessoal" - 15%. O
destaque, nesta questão, fica por conta do índice bastante reduzido da resposta
"Desenvolvimento Pessoal e Profissional" - apenas 3% dos gerentes percebem
esse aspecto em seu trabalho.

Este é sem dúvida, um item que precisa ser

bastante considerado pelo órgão de Desenvolvimento Gerencial da Companhia.
Um dos objetivos fundamentais dos programas de Desenvolvimento Gerencial a
serem promovidos deverá ser a reversão deste preocupante dado.

Atividades que Gostariam de Desenvolver (2.6)

Sendo esta questão aberta, sem opções pré-determinadas, houve
grande variação nas respostas, sendo apontadas 28 diferentes atividades (veja
tabulação completa das respostas, no Anexo da presente dissertação).
O único item que apareceu com maior incidência foi "comércio",
apontado como uma atividades interessante por 23% dos gerentes do Grupo I.
Esse interesse por trabalhar em atividades comerciais pode ser reflexo
de necessidade que a alta gerência da STU-RJ sente de contar com maior
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autonomia,

de gerenciar sem

sofrer controle e limitações naturalmente

encontradas nas empresas estatais.

O fato de que 18% deste grupo apontou

"interferências políticas e sindicais", como um dos aspectos negativos de seu
trabalho (questão 2.4), reforça esse entendimento. Porém, vale dizer que podem
estar envolvidos outros tipos de fatores que contribuem para o interesse pelo
comércio, não estando disponíveis dados suficientes que confirmem a correlação
ora apresentada.
Responderam que preferem continuar na atual ocupação 14% e 18%
não indicaram nenhuma opção, o que pode significar que também estão
satisfeitos com o que fazem. Vale destacar, também, que 11 % gostaram de se
dedicar a estudos.

Essa elevada incidência deve servir de estímulo ao

oferecimento de Programas de Desenvolvimento e Capacitação.

Capacidades e Habilidades Importantes Para o Trabalho (2.7)

Nessa

questão,

foram

relacionadas

diversas

Capacidades

e

Habilidades para que os gerentes marcassem "O" naquelas consideradas não
importantes, "1" nas pouco importantes, "2" nas importantes e "3" nas muito
importantes.
As

habilidades

comportamentais,

pertinentes

ao

relacionamento

interpessoal, foram as que obtiveram maior marcação no grau 3: Saber Estimular
os Subordinados - 82%, Criar um Bom Ambiente - 81 %, Reconhecer o Mérito
dos Subordinados - 80%, ser e perceber os sentimentos dos outros 52%.

A

valorização observada destes aspectos deve ser considerada como indicativo
para o direcionamento dos Programas de Desenvolvimento Gerencial.
Outras respostas com elevada incidência no grau "3" foram:

Saber

Administrar o Tempo - 73%, Apresentar Novas Idéias - 70% e Possuir Visão
Ampla, Analisando o Todo dos Problemas - 69%. Tais respostas constituem-se,
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também,

em

importantes

subsídios

ao

Desenvolvimento

Gerencial

da

Companhia.

Habilidades que não Possui (2.8)

Foi solicitado aos gerentes que marcassem, dentre as Habilidades
Relacionadas na questão anterior, aquelas que julgassem não possuir.
Administração do Tempo é uma dificuldade para 40%.
elevado índice de marcação:

A

Receberam, também,

"Ser Hábil para Vender suas Idéias" - 34%, e

"Criticar os Erros dos Subordinados" -

21 %.

Essas informações indicam

necessidades de treinamento em administração do Tempo; Relacionamento
Interpessoal, com ênfase na Comunicação e Chefia e Liderança.

Recompensas (Materiais ou não) que Espera Receber pelo Trabalho
(2.9)

Nesta questão, apresentada sobre a forma de pergunta aberta, foram
apontadas

diversas

Reconhecimento,

com

recompensas,
62%

e

as

dentre

as

Recompensas

quais

destacaram-se

Financeiras,

com

o

61 %.

Realização Pessoal e Profissional, com 20% e Desenvolvimento Profissional, com
16%, também obtiveram elevado índice de respostas.
As respostas acima destacadas podem ser consideradas previsíveis,
aspirações naturais dos trabalhadores em geral. Chama a atenção é a resposta
"nenhuma" dada por 5% dos gerentes do Grupo I, somada a outros 5% que não
responderam nada. É preocupante o fato de uma pessoa trabalhar sem possuir
nenhum tipo de expectativa em relação a recompensas.

Mais uma vez ficou

evidenciada a necessidade de se investir na motivação dos gerentes ocupantes
de cargos mais elevados da Companhia.
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Características Pessoais Relevantes Para um Gerente (2.10)

Foram

relacionadas

diversas

características,

solicitando-se

aos

gerentes que marcassem de O a 3 de acordo com o grau de importância de cada
uma. Destacaram-se as qualidades a seguir, com elevados índices de marcação
do Grupo "3":

Honestidade - 98%, Vontade de Superar Obstáculos - 87%,

Lealdade aos Superiores - 83%, Lealdade à Organização - 82%, Organização 75%, Domínio Próprio -74%, e Persistência -73%.

Essas respostas indicam a elevada importância que os gerentes dão à
manutenção de dos valores éticos na vida profissional.

Vale destacar que no

Grupo I. apesar dos sentimentos de desestímulo para o trabalho evidenciados
nas respostas às questões anteriores, 91 % colocaram a Lealdade à Organização
como "Muito Importante" e 9% como "Importante".
Por outro lado, destacaram-se como pouco importantes as seguintes
habilidades:
Modéstia.

Gosto pelo Exercício do Poder, Rigidez, Senso de Humor e
Essas respostas tiveram marcação de O ou 1, respectivamente de

67%,54%,28%

e 21%.

Características Consideradas Importantes Para um Gerente que não
Têm Sido Estimuladas Pelas Condições de Trabalho (2.11)

"Autonomia", com 42% e "Satisfação de Criar Algo Novo", com 38%
foram os itens que receberam maior marcação. Ambos indicam que os gerentes
estão se sentindo limitados pela organização,

sem

conseguir liberar a

criatividade. Deveria ser promovido estudo específico sobre esse problema, uma
vez que os estímulo à inovação e à desconcentração das decisões constituem-se
em importantes fatores para o alcance da eficácia organizacional.
Preocupa também o fato de 28% dos gerentes responderem que não
se sentem estimulados a agir de maneira cooperativa. Essa é, provavelmente,
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conseqüência da "cultura dos feudos", apontada no capítulo "A Organização", da
presente dissertação.
Um problema diretamente relacionado à área de Desenvolvimento
Gerencial é o fato de 20% dos gerentes consideraram que não têm sido
estimulados pela Organização a ter prazer em aprender.

ESTILO DE GERÊNCIA (111)

A montagem desta parte do questionário sobre estilos de gerência, foi
desenvolvida a partir de alguns traços indicativos de estilos gerenciais
encontrados na obra de Rensis Likert 4 .

Essa medida deveu-se ao desejo de

buscar a caracterização do estilo do Corpo Gerencial da Organização em estudo.
A escolha de Likert como base para o Perfil foi feita considerando a maneira
simples e objetiva como o mesmo caracteriza os diversos estilos.
Assim, a maioria das perguntas desta parte apresentam opções de
resposta

correspondentes

aos

estilos

gerenciais

Autoritário

Explorador,

Autoritário Benevolente, Consultivo Participativo, estilos estes caracterizados pelo
Likert em sua obra.
As respostas indicam que o estilo predominante na Companhia é o
participativo.

Logicamente, não se pode desconsiderar a fragilidade dessa

conclusão, uma vez que tomou-se apenas a opinião dos próprios gerentes. Seria
recomendável que o órgão responsável pelo Desenvolvimento Gerencial
promovesse uma pesquisa específica sobre o assunto, contendo a opinião dos
subordinados.
Pelo menos ficou claro que os gerentes valorizam a participação (ainda
que não sejam tão participativos como se acham, certamente desejam sê-lo).

4

LlKERT, Rensis. EI Factor Humano em La Empresa.
Ediciones Deusto, 1969.

Su Direcion Y Valoracion.

Bilbao,
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Este é, sem dúvida, importante passo para o aprimoramento da Postura
Participativa.

Grau de Confiança Depositada nos Subordinados (3.1)

A maioria dos gerentes respondeu "Considerável" (61 %), ficando 29%
com "Muito Elevado" e 7% com "Alguma", sendo que ninguém marcou "Nenhuma
ou Pouca" (3% não responderam). Esses números revelam que há um bom nível
de confiança dos gerentes nos subordinados, embora ainda haja espaço para
crescimento, uma vez que o grau mais elevado ficou com apenas 29% de
resposta.

Grau de Liberdade Oferecida Subordinados Para que Estes Discutam
O Trabalho e Apresentem Críticas (3.2)

A grande maioria (78%) respondeu "plena", ficando 21% com a opção
"razoável". Ninguém oferecer que concede nenhuma ou pequena liberdade aos
subordinados. Ao menos na sua própria percepção, os gerentes da Companhia
são bastante abertos a críticas.

Freqüência com que Demonstra Interesse em Saber as Idéias dos
Subordinados (3.3)

Mais uma vez os gerentes manifestaram uma auto-percepção de Estilo
Participativo: 87% marcaram "Freqüentemente" e 12% "ocasionalmente".
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Quais dos Mecanismo que Costuma Utilizar Para

Motivar os

Subordinados e Controlar o Desempenho (3.4)

o

oferecimento de participação nas decisões foi a opção com maior

marcação - 75%, ficando "Recompensas e Elogios" com 36% e "Ameaças e
Punições" com 4% (a pergunta admitia mais de uma resposta).

Grau de Conhecimento que Possui dos Problemas Profissionais
Enfrentados Pelos Subordinados (3.5)

Nesta questão, os gerentes revelaram Perfil menos relacionado ao
Estilo Participativo, ao marcarem 2% no grau "pequeno", 18% no "Médio", 55%
no "Elevado" e 25% no "Muito Elevado". As respostas desta questão apresentam
certo grau de incoerência com as obtidas na questão 3.3. Se, de fato 87% dos
gerentes demonstrassem freqüente interesse em ouvir os subordinados o grau
de conhecimento dos problemas enfrentados pelos mesmos seria mais elevado.

Freqüência com que Envolve os Subordinados na Discussão de
Questões Relativas ao Trabalho (3.6)

"Freqüentemente" foi a resposta de 60% dos gerentes, "Com Razoável
Freqüência" recebeu 37% da marcação e 2% assumiram que raramente
envolvem

seus

responderam) .

subordinados

em

discussões

sobre

trabalho

(2%

não
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Estabelecimento das Regras e Orientações no Seu Setor (3.7)

Nesta questão, houve maior dispersão de respostas: 7% assumiram
que lançam mão da simples emissão de ordens, 19% responderam "Emissão de
Ordens, Solicitando Opiniões", 40% "Emissão de Ordens Após Discussão" e 55%
"Através da Ação do Grupo, de Maneira Participativa".

Características que Julga Possuir na Vida Profissional (3.8)

Todas as características relacionadas possuíam conotação positiva e
tiveram elevado índice de marcação, revelando que os gerentes possuem autopercepção bastante positiva.
Trabalho" -

Os maiores índices ficaram com "Dedicação ao

94%, "Confiança" -

93%, "Disciplina" -

88%, "Lealdade à

Organização" - 88%, "Criatividade" - 86% e "Flexibilidade" - 83%.
É interessante observar que "Ousadia" foi a característica que obteve

menor incidência de marcação - 48%. Considerando-se os elevados índices da
criatividade e flexibilidade, parece incoerente que a ousadia, normalmente
associada a essas outras duas características, seja tão menos cotada. Caberia
aqui uma indagação se a organização estava, de alguma forma, ameaçando a
capacidade de inovação de seus gerentes, de modo que estes mesmo sendo
criativos e flexíveis não conseguem ser mais ousados no dia-a-dia de seus
trabalhos.

Características que Gostaria de Desenvolver (3.9)

Dentre as características que os gerentes admitiram não possuir mas
gostariam de desenvolver destacam-se: Ousadia - 30%, Capacidade de Analisar
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os Fatos de Maneira Sistêmica -

25%,

Habilidade no Relacionamento

Interpessoal- 20% e Capacidade de Inovação.
As respostas obtidas nesta questão confirmam o fato, já detectado nas
questões anteriores, dos gerentes da Companhia possuírem auto-percepção
bastante favorável.

Autocrítica: Principais Deficiências Profissionais (3.10)

Esta

questão

trouxe,

na

própria

formulação,

estímulo

desenvolvimento de avaliação mais rigorosa do próprio Perfil Gerencial.
isso, evidenciaram-se um pouco mais as deficiências.

ao
Com

O ceticismo foi a

característica mais cotada, com 30%, seguido de Acomodação -

22%,

Conservadorismo - 20% e Desorganização - 20%.
O Ceticismo e a Acomodação devem merecer preocupação maior da
cúpula da Companhia.

Tais problemas enfrentados apenas através de

Programas de Desenvolvimento Gerencial. São, muito mais, conseqüências de
fatores relacionados a dificuldades enfrentadas pela Organização, cabendo,
principalmente, reflexão sobre como superá-Ias.
O Conservadorismo pode ser enfrentado através de programas de
treinamento que estimulem a inovação e sinalizem a importância da adoção de
posição mais favorável às mudanças.

A desorganização do mesmo modo,

poderia ser minimizada através de programas de treinamento específicos.
Não tão cotados como os fatores anteriormente citados, mas também
com incidência significativa, ficaram "Dificuldade no Relacionamento", com 12% e
"Individualismo", com 11 %. Também esses problemas podem ser enfrentados
através de treinamentos comportamentais.
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HÁBITOS FORA DO TRABALHO (IV)

Essa parte do

questionário foi

dedicada ao

levantamento

de

informações que possibilitassem a definição de perfil básico dos gerentes em
assuntos não relacionados ao trabalho.

Essas informações poderão ser úteis

para um maior conhecimentos dos traços culturais mais marcantes do grupo em
estudo. Tal conhecimento revela-se importante para subsidiar a elaboração de
programas de desenvolvimento gerencial mais adequados ao público que
pretendem atingir.

Jornais e Revistas que Lê Regularmente (4.1)

Todos os gerentes informaram ler jornais regularmente, sendo que
24% lê dois diferentes periódicos.

O Globo e Jornal do Brasil são os mais

cotados, sendo lidos, respectivamente por 58% e 55% dos respondentes.
A leitura regular de revistas é também prática dos gerentes. Veja é a
preferida de 41 % dos respondentes, seguidas de Isto É, com 13% e das revistas
técnicas, com 12%.
Foram indicadas, também, diversas revistas especializadas em temas
como esportes, músicas e vídeos, dentre outros (a relação completa das revistas
está na tabulação geral da pesquisa, constante do anexo 11.).

Programas de TV que Assiste (4.2)

Foram relacionados diversos tipos de programas televisivos, para que
os gerentes marcassem aqueles que costuma assistir. Noticiários são os mais
assistidos, sendo indicado por 93%, seguidos de filmes - 76%, programas
esportivos - 38%. Responderam que não assistem TV 2%.
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Tipos de Filmes que Gosta de Assistir (4.3)

Os mais cotados foram:

filmes de aventura, com 73%, seguidos de

comédias, com 70%, policiais - 60% e ficção científica, com 56%. Os filmes de
terror foram os menos cotados. sendo apreciados por apenas 11 %.

Programas Culturais que Costuma Fazer (4.4)

Esta foi uma questão aberta, não sendo oferecidas opções prédeterminadas.

A variedade de programas apontados foi muito grande (veja a

tabulação completa nos anexos), destacando-se: Teatro, com 58%, Cinema 50% e Shows Musicais - 25%. Chama a atenção o fato de 21 % dos gerentes
declararem que não costumam fazer nenhum programa cultural.

Esse número

pode ser considerado bastante elevado, considerando que se tratam-se de
pessoas com nível superior de escolaridade.

Esportes que Pratica (4.5)

Futebol, Natação e Vôlei são os esportes preferidos dos gerentes,
sendo praticados, respectivamente, por 35%, 19% e 14%.

O percentual de

gerentes que não praticam nenhum tipo de esporte - 27%, pode ser considerado
elevado, considerando-se a faixa-etária do Corpo Gerencial,

constituído,

basicamente, de pessoas jovens (vide 1ª parte do questionário).

O estresse,

apontado como um dos principais problemas do trabalho, na questão 2.3, poderia
ser combatido através da prática de esportes. Tal prática poderia ser estimulada
pela empresa, através da promoção de torneios esportivos, convênios com
clubes e outros esforços similares.
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Hobby (4.6)

Os Hobbies dos gerentes participantes da pesquisa são bastante
diversificados (vide relação na tabulação completa, nos anexos). Música e leitura
foram os itens de maior destaque, atingindo, respectivamente, 11 % e 10% da
preferência.

Declararam não ter nenhum Hobby 35% dos respondentes.

O

estímulo à adoção de hobbies poderia também contribuir para a redução do
estresse na organização.

A promoção de exposição de coleções, debates e

outras formas de divulgação poderiam ser adotadas pela organização.

Um Filme Marcante (4.7)

A relação citada de filmes marcantes foi diversificada. O único que se
destacou foi "Ghost - Do Outro Lado da Vida", apontado por 12% dos gerentes.
Os demais, sem nenhum destaque especial, estão relacionados na tabulação
geral da pesquisa, constante dos anexos, 18% dos respondentes não citaram
títulos.

Um Livro Marcante (4.8)

Da mesma forma que ocorreu na questão anterior, houve grande
dispersão de respostas. Não apontaram nenhum livro como marcante 22% dos
gerentes.

Número de Livros que Lê por Ano (4.9)

A média de livros lidos por ano ficou em 5,5, o que daria cerca de um
livro por bimestre.

Chama a atenção o número de gerentes que não

responderam a essa questão - 22%, o que pode significar que não possuem o
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hábito da leitura. Esse número realça a necessidade, já apontada em questões
anteriores, de que os Programas de Desenvolvimento Gerencial da Organização
em estudo incluam não apenas um conjunto de treinamentos, mas preocupemse, também, em oferecer oportunidades de crescimento pessoal e fomentar nos
gerentes a adoção de hábitos salutares.

Tipos de Livros que Gosta de Ler (4.10)

Os livros preferidos são os técnicos, indicados por 56%, seguidos de
aventuras e romances, ambos com 42%, de ficção científica, com 41 % e
históricos, com 39%. Não responderam a essa questão 22% dos gerentes.

Grupos de que Participa ou já Participou Ativamente (4.11)

Um grande número de gerentes - 39%, participa ou participou
ativamente de sindicatos e órgãos de classe. Este número pode ser explicado
pelo fato das Associações de Engenheiros Ferroviários constituirem órgãos
bastante ativos. Os grupos religiosos também foram indicados por um número
elevado - 23%, refletindo uma tendência que tem sido observada na sociedade
como um todo de uma maior valorização da espiritualidade, principalmente diante
das dificuldades atualmente vivenciadas pelo país.
Não responderam a esta questão 39%, havendo, grande número de
gerentes que não toma parte em nenhum tipo de grupo a entidade social. Esse
número reflete uma tendência ao isolacionismo já manifestada, pelos próprios
gerentes, na questão 3.10, quando 11 % assumiram o individualismo como uma
deficiência em sua personalidade.

MhoDOJ'F dGN/GAJ' DFFNDNONFRHfÍFJ'J'OIlNFJ'UA APl/GAÇÃO AO
DFRNVfI/WMFNTflIIQFNGM/ DA ng.~,/
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Este capítulo tem como objetivo básico identificar os principais
métodos e técnicas de ensino que podem ser utilizados em treinamentos
gerenciais, suas características, possibilidades de aplicação, vantagens e
desvantagens, tendo como foco a realidade da CBTU/STU-RJ, objeto de estudo
desta dissertação.
Apesar da presente dissertação propor-se, principalmente, a abordar o
desenvolvimento gerencial na organização em foco sob perspectiva macro,
pareceu relevante ao autor refletir sobre o assunto abordado neste capítulo. A
escolha dos métodos e técnicas de ensino mais adequados pode parecer
preocupação

secundária

na

estruturação

de

um

desenvolvimento gerencial de uma organização.
grande importância a esse procedimento.

modelo

conceitual

de

Todavia, pode-se reputar

Descuidos neste aspecto podem

prejudicar profundamente a eficácia de programas de treinamento.

Cursos

baseados em técnicas pouco adequadas podem obter resultados aquém do
desejado, a despeito de contarem com trabalho sério, da identificação de
necessidades de treinamento à escolha de instrutores.
Como ponto de partida da reflexão que se pretende desenvolver,
torna-se necessário, antes de mais nada, conceituar-se "métodos de ensino" e
"técnicas de ensino". Pode-se adotar, neste caso, a definição de Nérici 1:

"Os métodos e técnicas de ensino são os instrumentos com que
efetivar o ensino, realizar a aprendizagem.

São os instrumentos de ação da

didática, a fim de levar o educando a alcançar os objetivos do ensino".

NÉRICI, Imídeo Giuseppe. Didática Geral Dinâmica. Rio de Janeiro, Editora Fundo de Cu~ura,

1973,p.225
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o próprio Nérici diferencia o método da técnica,

percebendo o método

como um "conjunto de momentos e técnicas logicamente coordenados, tendo em
vista dirigir a aprendizagem no educando'Q.. Julga esse autor que o método é

mais amplo do que a técnica e que a técnica é o recurso de que se lança mão
para efetivar o emprego do método. Embora essa taxonomia não seja universal,
estão empregados neste capítulo os conceitos acima referidos como base da
separação entre métodos e suas respectivas técnicas.
A seguir, estão apresentadas breves definições de cada método e
técnica, definições estas construídas sem maior preocupação com o rigor
epistemológico, tendo como objetivo tão somente proporcionar um entendimento
básico de seu significado. Depois, são relacionadas suas vantagens, limitações e
cuidados que devem ser tomados na sua utilização.

Foram selecionados os

métodos e técnicas que devido à suas características, costumam ser aplicadas
em programas de desenvolvimento gerencial. Não estão contemplados, portanto,
técnicas dirigidas para outros tipos de treinamento.

5.1. O Método Expositivo

Consiste este método na apresentação oral de determinado assunto
pelo instrutor.

Largamente utilizado nos diversos processos de ensino-

aprendizagem, pode obter bons resultados se corretamente empregado, o que
nem sempre ocorre. Devido às suas limitações, costuma ser mal visto quando
não se faz acompanhar de outros métodos, podendo as aulas baseadas
exclusivamente em exposições serem taxadas de cansativas e o instrutor ser
acusado de não estar usando sua criatividade para enriquecê-Ias.

2

Ibid, p. 226.
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Carvalho apresenta uma definição irônica para tal método:

"É o

método onde os fatos são comunicados das anotações do instrutor para o
caderno dos treinandos, sem passar pela mente de ambos/(3. Logicamente, nem
sempre o resultado será tão ruim como o desta definição. O próprio Carvalho
reconhece isso e percebe série de vantagens que podem ser obtidas pela
utilização deste método.

Dentre elas, pode-se destacar o fato de permitir a

transmissão de informações e conhecimentos profissionais de forma contínua e
estruturada, em tempo consideravelmente rápido.
Como limitações deste método podem ser relacionadas:
• se o instrutor não possuir uma grande habilidade em tornar sua
exposição

interessante,

a aula

pode

tornar-se

monótona

e

cansativa, dificultando a concentração dos treinandos;
• por mais habilidoso que seja o instrutor, não conseguirá conduzir
uma aula durante períodos mais longos utilizando apenas o método
expositivo, sem que haja perda na qualidade da aprendizagem;
• o método expositivo induz, naturalmente, à utilização de recursos
audiovisuais, como o retroprojetor e o projetor de slides, os quais
podem, de fato, facilitar a compreensão e tornar a aula menos
cansativa. Porém, muitas vezes esses recursos são mal utilizados,
ocasionando um efeito contrário ao desejado.
Uma das principais técnicas em que costuma-se empregar o método
expositivo em treinamentos gerenciais é a palestra, que consiste na exposição,
por um especialista no assunto a ser tratado, de um tema de interesse do grupo
de treinandos.

Esta técnica

pode ser indicada para

grandes grupos,

possibilitando o treinamento de um grande número de pessoas ao mesmo tempo,
com um custo relativamente baixo.

3

É uma técnica bastante recomendável,

CARVALHO, Antônio Vieira. Manual de Gerência de Treinamento.
Center do Brasil, 1985, p. 107.

São Paulo, Management

97

também, para manter os gerentes atualizados sobre temas de seu interesse ou
para transmitir-lhes informações básicas sobre assuntos de que ainda não
possuem maiores informações.
Outra técnica do método expositivo é o painel, também denominada de
"colóquio" ou "mesa redonda".

Consiste esta técnica na reunião de vários

especialistas, os quais expõem suas idéias, discutindo os problemas propostos
de maneira informal e dialogada.

Comparada com a palestra, esta técnica

apresenta a vantagem de permitir aos treinandos o contato com diferentes
enfoques e percepções sobre um mesmo tema o que, certamente, enriquece a
aprendizagem.
Ainda no método expositivo, tem-se o simpósio que consiste, na
definição de Fontes 4 , de uma reunião onde diversos oradores, apresentam, em
exposições não muito longas, seus pontos de vista sobre determinado problema.
Sua diferença fundamental em relação ao painel, conforme observa Lopes 5 , é
que requer pessoas com diferentes especializações dentro do assunto tratado.
Sua principal vantagem, portanto, é que permite a apresentação de diversas
abordagens sobre os temas tratados, oferecendo aos treinandos uma perspectiva
mais globalizante.

5.2. O Método do Treinamento em Grupo

Este método privilegia a participação individual e a união de esforços
dos treinandos, cabendo ao instrutor o papel de deflagrador e animador dos
trabalhos.

Partindo de informações e indagações oferecidas pelo instrutor, os

4

FONTES, Lauro Barreto. Manual do Treinamento na Empresa Moderna, 4ª ed. São Paulo, Atlas,
1980., p. 187.

5

LOPES, Tomás de Vilanova Monteiro, op. c~., p. 56.
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treinandos devem analisar os problemas apresentados e buscar respostas
satisfatórias. É um método mais dinâmico do que o expositivo, e sua utilização
facilita o processo de aprendizagem, ao tornar as aulas menos cansativas e
impedir que os participantes assumam postura de passividade.

Como realça

Lopes 6 , este método induz o treinando a pensar por si próprio, uma vez que não
lhes serão oferecidas soluções prontas.
Na visão de Sant'anna 7, um bom plano de estudos deve alternar
técnicas de ensino individualizado com técnicas de ensino em grupo. Apresenta
esse autor, como fundamento de sua concepção, a idéia de que, apesar das
vantagens do treinamento em grupo, as técnicas individualizadas podem lograr
maior êxito na satisfação das necessidades e interesses dos alunos, ao permitir o
progresso de cada um de acordo com o seu próprio ritmo de aprendizado.
No caso da STU-RJ, a utilização do método de treinamento em grupo
apresentaria uma vantagem adicional:

Uma vez que os gerentes percebam a

importância do auxílio mútuo nos processos de aprendizado tenderão a buscar
maior participação no desenvolvimento dos seus subordinados.

A pesquisa

realizada junto aos gerentes para a elaboração da presente dissertação
demonstrou que se faz necessário maior estímulo a esta postura.

Na questão

1.4, da primeira parte do questionário, um terço (34%) dos gerentes admitiu que
não promove ou promove raramente o desenvolvimento técnico de sua equipe.
Na questão seguinte, quase um quarto (23%) indicou esta atividade como sendo
uma das que tem mais dificuldade para desempenhar.
Uma das técnicas típicas deste método é a reunião de debates.
Aplicável a grupos que já possuam um razoável dom ínio do assunto a ser
tratado, parte de uma questão central ou um roteiro de questões que devem ser
6

LOPES, Tomás de Vilanova Monteiro, op.

7

SANT'ANNA, Flávia Maria; ENRICONE, Délcia; ANDRÉ Lenir Cancella e TURRA, Clódia
Maria Godoy. Planejamento de Ensino e Avaliação, 11!! ed. Porto Alegre, Sagra, 1991, p.
134-5.

c~.,

p. 55.
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debatidas pelo grupo.

Suas principais vantagens, conforme relacionado por

Carvalh0 8 , são:
• possibilita aos participantes amplo e proveitoso intercâmbio de
experiências profissionais;
• desenvolve espírito de trabalho em equipe;
• oferece aos participantes visão mais abrangente da problemática
empresarial;
• permite

o

desenvolvimento

da

habilidade

da

administração

participativa.
Esta técnica possui algumas limitações, as quais podem, no entanto,
ser minimizadas por uma atuação segura e consciente dos líderes dos grupos:
• alguns treinandos mais extrovertidos podem tomar conta dos
debates, impedindo que os outros se manifestem;
• as divergências de opinião podem descambar para conflitos
pessoais, gerando tensão e mal estar no grupo;
• a discussão pode desviar-se completamente do tema ou dos
objetivos propostos.
A correta utilização desta técnica pode, no caso da STU-RJ, beneficiar
a superação de alguns dos problemas observados no perfil do corpo gerencial.
Conforme verificou-se na pesquisa realizada junto aos gerentes, há necessidade
latente de buscar-se ampliação da visão que os mesmos possuem sobre a
organização. Na questão 3.8 foram relacionadas 13 habilidades para que cada
um marcasse, dentre as mesmas, aquelas que julgasse possuir.

O item

"capacidade de analisar os fatos de maneira sistêmica" foi o 2º menos marcado,
com 44% dos participantes admitindo não possuir tal característica profissional.
Reforçando essa idéia, 69% dos gerentes indicaram, na questão 2.8, como sendo

8

CARVALHO, Antônio Vieira, op. cit., p. 115-6.
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"muito importante" para seu trabalho "possuir uma visão ampla, analisando o
todo dos problemas".
O estudo de caso é outra técnica deste mesmo método e consiste em
encaminhar aos grupos de treinandos situações-problemas típicas do dia-a-dia
das organizações, para que sejam encontradas suas possíveis soluções.
Lenders 9 defende o emprego do estudo de casos nos treinamentos gerenciais,
acreditando que é uma técnica que leva a valorização, pelos treinandos, dos
conhecimentos teóricos adquiridos, à medida que percebem que os mesmos
podem ser úteis na resolução de seus problemas profissionais.

Além de

possibilitar o confronto da teoria com a prática, esta é uma técnica que costuma
despertar o interesse dos participantes e que favorece o debate entre os
treinandos.

Sua aplicação possibilita também, como lembra Lopes 10 , o

desenvolvimento

de

atitude

de

pesquisa,

de

análise

e

de

crítica

e

aperfeiçoamento da capacidade de aprender, concluir e exercer a imaginação
criadora.
Embora sua utilização seja bastante interessante, esta técnica tem
duas desvantagens que limitam sua utilização, conforme realça Carvalh0 11 : A
preparação dos casos é tarefa complexa e demorada e o estudo de um caso
exige, normalmente, tempo mais longo do que outras técnicas de ensino.
Ainda no método de treinamento em grupo, tem-se a técnica da
dramatização, que consiste em incumbir grupos de alunos de montar uma
representação a partir de um roteiro previamente definido ou das idéias que os
próprios participantes tenham a respeito do tema escolhido.

Como coloca

9

LENDERS, Michel. "A Realidade de sua Empresa como Ficção", in: Treinamento de Executivos.
Rio de Janeiro, Programa Nacional de Treinamento de Executivos, nº 14, jan.lfev. 1975, p. 30.

10

LOPES, Tomás de Vilanova Monteiro. "Métodos de Ensino e sua Utilização", in Revista do
Serviço Público. Rio de Janeiro, Depto. de Administração do Serviço Público - DASP,
out./dez. de 1963, vol. 95, nº 4, p. 61.

11

CARVALHO, Antônio Vieira, op.

c~.,

p. 124.
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Proctor 12 a dramatização deve explorar um tema claro e específico, que não seja
muito complexo e possa ser resolvido pelos participantes, tema este ligado às
situações e problemas cotidianos dos treinandos.
Podem ser apontadas as seguintes vantagens na aplicação da técnica
da dramatização:
• o vivenciar uma situação ao invés de discuti-Ia em termos abstratos,
oportuniza aos treinandos uma maior assimilação das idéias e
valores que se pretende transmitir;
• favorece um posicionamento mais franco dos participantes a
respeito dos temas em discussão. Uma análise atenta por parte do
coordenador pode proporcionar uma série de informações sobre a
personalidade e as opiniões dos treinandos;
• é uma técnica dinâmica, que estimula os treinandos a participarem
de maneira ativa;
• promove a descontração e o entrosamento entre o grupo;
• desenvolve a criatividade dos participantes.
Serra 13 lança um alerta sobre a ética na condução de dramatizações.
Ao aplicar-se esta técnica é preciso que sejam evitadas situações que criem
clima mais parecido com terapia de grupo do que com atividade de treinamento.
Ocorre que alguns temas, se mal conduzidos, podem envolver o grupo
emocionalmente de tal modo que alguns participantes acabam

expondo

excessivamente sua individualidade ou passando por momentos de descontrole
pessoal.

Além deste não ser, logicamente, o objetivo de um treinamento

empresarial, normalmente o instrutor não possui formação adequada que lhe

12

PROCTOR, James O. Ensinando a Ensinar. Rio de Janeiro,
para o Desenvolvimento Internacional- USAID, 1967, p. 128.

Agência Norte-Americana

13

SERRA, Floriano. Jogos e Simulações para Profissionais de Treinamento na Empresa
Moderna. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1979, p. 128.
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permita enveredar pelo caminho terapêutico, o que torna ainda mais grave este
tipo de ocorrência.
O instrutor deverá, portanto, possuir sólido controle da situação
dramatizada, de modo a exercer liderança capaz e dinâmica sobre o grupo. É
preciso ainda que seja buscado equilíbrio no nível de direcionamento a adotar. O
excesso de orientações prévias pode castrar a criatividade dos participantes,
prejudicando os resultados. Por outro lado, uma proposta de dramatização por
demais aberta pode levar o grupo a desviar-se completamente dos objetivos
pretendidos.
Cabe também ao instrutor evitar que alguns treinandos aproveitem as
dramatizações para extravasar, de maneira agressiva e não construtiva, suas
mágoas e frustrações em relação a colegas ou à organização em que trabalham.
Essa situação pode gerar clima de confronto difícil de ser contornado,
comprometendo totalmente a atividade de treinamento.
Uma técnica que apresenta algumas características similares às da
dramatização é a simulação.

Consiste esta técnica em colocar os treinandos

frente a uma situação-problema e acompanhar as etapas seguidas pelos
mesmos para resolvê-Ia, fornecendo-lhes constante feed-back.

A diferença

fundamental entre essas duas técnicas é que a dramatização trabalha com
situações fictícias que, apesar de poderem guardar grandes semelhanças com a
realidade, não necessariamente copiam-na, sendo comum trabalhar-se com
estereótipos.

Já na simulação, importa que seja criada uma situação o mais

próxima possível da realidade profissional. Além disso, na simulação os papéis e
reações esperadas de cada participante são previamente definidos, ao contrário
da dramatização, onde cada treinando conta com um certo grau de liberdade
(que varia de acordo com cada caso) para definir seu personagem. Finalmente,
ao contrário da dramatização, a simulação pode exigir a preparação de locais,
instalações, máquinas e equipamentos, alguns destes especialmente fabricados
para servir de simuladores.
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Como lembra Lopes 14, a simulação é uma das técnicas de treinamento
mais antigas, sendo há séculos utilizada pelas forças armadas, que promovem
combates simulados. Atualmente, a simulação é largamente empregada para a
preparação de pilotos de avião e outros profissionais cujo desempenho e domínio
de equipamentos precisa ser testado, por motivos de segurança, fora do local de
trabalho. A montagem de uma simulação, que não necessariamente envolverá
equipamentos sofisticados como os simuladores de vôo, deve contemplar,
fundamentalmente, a criação de situações similares às enfrentadas pelos
profissionais no dia a dia de suas ocupações, visando testar suas reações e
respostas aos estímulos oferecidos.
Como vantagens da simulação, podem ser relacionadas:
• pode-se testar a reação do treinando frente a situações extremas
que, embora não ocorram cotidianamente e por isso não são
facilmente observadas no próprio local de trabalho, exigem uma
sólida

preparação

para

que

possam

ser

adequadamente

enfrentadas quando de fato ocorrerem;
• possibilita uma avaliação, com grande grau de precisão, de até que
ponto os participantes incorporaram as técnicas aprendidas nas
atividades de treinamento.
Uma das principais limitações desta técnica reside nas dificuldades
encontradas em sua preparação:

A montagem de situações simuladas pode

exigir a mobilização de uma grande número de pessoas, instalações e
equipamentos, dificultando sua realização e exigindo interrupções nos processos
produtivos. Além disso, como apontam Lobo e Kaleche 15 , é fundamental que os
problemas tratados nas simulações sejam construídos de forma a possibilitar
diferentes abordagens, evitando-se a pré-determinação de uma solução única.

14

LOPES, Tomás de Vilanova Monteiro, op. cit., p. 60.

15

SERRA, Floriano, op. cit., p. 14.
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Quando este cuidado não é observado, reforça-se uma postura determinística e
limitadora

nos

treinandos,

o

que,

logicamente,

não

contribui

para

o

desenvolvimento de suas habilidades gerenciais.

5.3. O Método do Treinamento Individual

Constitui-se este método num processo de aprendizagem dirigido a
cada treinando isoladamente, de modo a atender seus problemas profissionais
peculiares ou superar limitações de tempo e distância que impeçam a formação
de turmas para ministração de atividades de treinamento. Nérici 16 aponta como
a principal vantagem deste método que a matéria pode ser subdividida em
diferentes graus de dificuldade, adaptados à capacidade de cada treinando. Com
isso, além de valorizar-se as diferenças individuais, adequa-se o esforço exigido
ao ritmo de aprendizado de cada treinando.
Uma das técnicas deste método é o rodízio de funções, que consiste
em fazer com que um gerente atue, ao longo de sua carreira em diferentes
setores e atividades da empresa. Tal procedimento proporciona uma perspectiva
mais integrada da organização e a visualização das relações estruturais e
funcionais entre seus diversos órgãos, favorecendo, assim, uma maior integração
interpessoal e interdepartamental.

Além disso, é uma técnica relativamente

simples, tanto em relação a seu planejamento quanto à sua aplicação. Exige, no
entanto, que sejam tomados cuidados para que algum gerente não seja nomeado
para dirigir setores pouco compatíveis com suas habilidades, o que gerará
constrangimentos que podem prejudicar sua imagem e sua auto-estima.
Outra técnica do método de treinamento individual é
o estágio, que consiste em confiar, por tempo determinado, as tarefas relativas a

16

NÉRICI, Imídeo Giuseppe, op. cit., p. 236.

105

um cargo a profissionais em início de carreira.

Embora seja uma técnica mais

comumente utilizada para o treinamento de pessoas não empregadas da
organização, pode ser também utilizada para testar empregados candidatos a
receber promoções.

Apesar de constituir-se num instrumento bastante eficaz

para testar, na prática, a capacidade profissional dos treinandos, o estágio para
cargos gerenciais não parece ser muito adequado à cultura da organização em
estudo.
Ocorre que na STU-RJ tem-se por costume (e bastante arraigado)
reservar-se os cargos gerenciais para os próprios empregados da Companhia. A
nomeação de pessoas estranhas ao quadro de pessoal como gerentes. nas raras
vezes em que ocorre, desperta forte reação dos empregados.

Não havendo.

portanto, um clima favorável à implantação de um programa de seleção externa
de gerentes, a principal utilização da técnica de estágio, no âmbito do
treinamento gerencial, fica prejudicada.

Além do que, faz parte, também, da

cultura da organização, a idéia de que os cargos gerenciais não devem ser objeto
de processos seletivos, devendo as nomeações serem feitas pelo superior, numa
concepção de "cargos de confiança".

Finalmente, os empregados que.

eventualmente, participassem de programas de estágio para obtenção de cargos
gerenciais e não fossem aproveitados tenderiam. provavelmente, a sentirem-se
injustiçados, poderiam diminuir sua auto-estima e ter sua imagem desgastada
junto aos colegas.
Ainda neste método, tem-se a técnica do treinamento à distância, que
consiste no fornecimento aos gerentes de livros, textos, boletins, jornais,
apostilas, fitas de vídeo ou outros recursos instrucionais adequados a um
processo de aprendizagem que prescinda do acompanhamento direto e
constante de um instrutor. Uma de suas principais vantagens reside no fato de
apresentar um custo bastante reduzido, pois uma vez elaborado o material
didático o mesmo pode ser utilizado por um número ilimitado de treinandos. É,
também, uma técnica extremamente flexível, que oferece aos treinandos a
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possibilidade de adaptar o desenvolvimento do curso ao

seu

ritmo de

aprendizagem e suas limitações de tempo.
O setor responsável pelo desenvolvimento gerencial da STU-RJ tem
utilizado esta técnica através da edição de um boletim informativo bimestral - o
Sinal Aberto, enviado a todos os gerentes.

Compõem esse informativo artigos

técnicos, notícias de interesse geral e difusão de idéias relacionadas ao melhor
enfrentamento dos problemas e desafios típicos dos gerentes. Contando com um
adequado tratamento gráfico e mantendo o cuidado de utilizar textos curtos e de
leitura agradável, o Sinal Aberto tem, aparentemente, agradado seu público-alvo
e atingido o objetivo de disseminar informações e favorecer a incorporação de
posturas e concepções administrativas e gerenciais mais avançadas.

5.4. O Auto-Desenvolvimento

Estimular os gerentes a buscarem seu auto-desenvolvimento deve ser
uma das preocupações básicas de qualquer organização.
simples repasse de informações.

É preciso ir além do

Antes de mais nada, faz-se necessária a

incorporação de um desejo sincero de alcançar o próprio crescimento. Sem tal
motivação, qualquer esforço da empresa na área de desenvolvimento gerencial
tenderá a ser pouco eficaz.
Farnsworth defende que "0 grau de empreendimento e iniciativa

demonstrado nos esforços próprios de auto- desenvolvimento do gerente é um
excelente indicador do seu potencial de progresso"17.

Assim, mais do que

oportunizar o crescimento profissional, a criação de estímulos ao autodesenvolvimento pode constituir-se num instrumento auxiliar na definição de
carreiras gerenciais.
17

FARNSWORTH, Terry. Formação e Treinamento de Executivos na Empresa. São Paulo,
McGraw-HiII do Brasil, 1976, p. 76.
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Este mesmo autor alerta que cobrir um gerente de informações e
deixar que ele abdique de sua responsabilidade pelo próprio desenvolvimento é
um grave erro.

Ao acomodar-se, esperando ser treinado por especialistas, o

gerente deixa de aproveitar as diversas oportunidades de auto-aperfeiçoamento
que surgem espontaneamente no seu dia-a-dia:
(... ) E' no próprio ambiente do cargo, com todas suas pressões e
desafios, que tem lugar o aperfeiçoamento mais eficiente, e não na
atmosfera rarefeita da sala de conferências, onde a virtude não ganha
prêmios e onde se pode errar ã vontade. 18
Ainda Farnsworth apresenta algumas maneiras de incentivar-se o
auto-desenvolvimento do corpo gerencial, das quais podem ser destacadas os
seguintes 19 :
• estimular a leitura constante, criando facilidades (convênios com
bibliotecas, por exemplo); sugerindo títulos a serem lidos e, se
possível, promovendo reuniões onde cada um apresenta suas
impressões sobre o que leu;
• utilizar os

gerentes na ministração de palestras

considerando

que

naturalmente

à

a

responsabilidade

sistematização

e

ao

daí

e cursos,

advinda

aprofundamento

levará
dos

conhecimentos e à busca de um maior dom ínio sobre os temas em
pauta;
• promover reuniões periódicas com gerentes de diversas áreas, onde
os mesmos tenham oportunidade de expor uns aos outros os
problemas e desafios de seus setores, o que trará um crescimento
mútuo.
• estimular o desenvolvimento de uma auto-análise, de modo que
cada gerente busque refletir sobre seu próprio desempenho

18

Ibid, p. 105.

19

FARNSWORTH, Terry, op, cit., p. 67-8 e 108-10.
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profissional, respondendo a questões como:

"em que aspectos

preciso melhorar?" e "que novos conhecimentos e habilidades
preciso desenvolver?".
A pesquisa promovida junto aos gerentes da STU-RJ oportunizou aos
mesmos alguns momentos de reflexão na direção da última técnica acima citada.
Diversas questões dessa pesquisa induziam à auto-análise. A questão 3.10, por
exemplo, pede que seja feita "uma autocrítica sincera", apontando suas principais
deficiências profissionais.
As informações levantadas nessa pesquisa revelam, também, que o
estímulo à leitura seria especialmente recomendável para os gerentes da STURJ. Na questão 4.10, perguntou-se quantos livros cada um lê por ano, obtendose uma média de 5,5 livros, número que pode ser considerado aquém do
desejável para um gerente. Além disso, 22% não responderam a essa questão,
o que pode significar que não lêem nem mesmo um livro por ano.

5.5. Recomendações

Conforme buscou-se demonstrar neste capítulo, existe uma variada
gama de técnicas de ensino que podem ser utilizadas em treinamentos
gerenciais. A maioria dos programas de desenvolvimento gerencial, porém, são
centrados quase que exclusivamente no método expositivo, o que empobrece o
processo de ensino-aprendizagem, prejudicando a obtenção dos resultados
almejados.
Um dos métodos que podem ser utilizados como

opção ou

complemento ao expositivo é o de treinamento em grupo, o qual, como
anteriormente analisado, possui várias características que recomendam sua
utilização no desenvolvimento gerencial.

Técnicas como a dramatização, o

estudo de caso e as simulações podem trazer, se corretamente empregados,
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uma maior dinâmica às atividades de treinamento, tornando-as mais atraentes
aos participantes e mais eficazes.
No método de treinamento individual, a técnica mais facilmente
utilizável no desenvolvimento de gerentes é o rodízio de funções, que pode
revelar-se

bastante

interessante e vem

sendo

empregada

por diversas

organizações. Também a técnica de ensino a distância pode ser útil como um
complemento a outros tipos de treinamento, conforme revela a bem sucedida
experiência do informativo Sinal Aberto.
Não existe, logicamente, uma técnica que possa ser classificada como
a ideal para qualquer situação. Como lembra Proctor20 , "o instrutor deve saber

que o melhor método é aquele que mais se adapta às peculiaridades do assunto
a ser ministrado, não devendo ser considerados separadamente o que se

pretende ensinar e o como ensiná-lo".
Poder-se-ia acrescentar à colocação de Proctor que, além do assunto,
é importante que a escolha das técnicas de ensino considere também as
características do grupo de treinandos.

Neste sentido, procurou-se, no

desenvolvimento deste capítulo, relacionar as características de cada técnica
apresentada às peculiaridades da organização em estudo, a STU-RJ.
Recomenda-se, portanto, aos responsáveis pelo desenvolvimento
gerencial da STU-RJ que, ao estruturarem programas de desenvolvimento
gerencial, procurem diversificar a metodologia de ensino a ser empregada,
evitando a utilização exclusiva do método expositivo. Espera-se que as reflexões
desenvolvidas neste capítulo possam ser úteis neste sentido.

20 - PROCTOR, James O., op. cit., p. 60.
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Considerando as características da organização e o perfil dos
Gerentes da STU-RJ, serão definidos parâmetros e diretrizes que devem ser
observados na elaboração de programas de desenvolvimento gerencial,
constituindo uma base conceitual para os mesmos.

6.1. Ação Ampla

Conforme

alerta

Teixeira 1,

muitas

vezes

os

programas

de

desenvolvimento limitam-se ao oferecimento de um elenco de cursos e
seminários. É preciso que seja adotada uma visão mais ampla, buscando-se o
desenvolvimento integral dos gerentes. Embora a capacitação seja fundamental,
é necessário oferecer condições organizacionais adequadas para que possam
ocorrer mudanças efetivas.
O desenvolvimento gerencial deve ser visto como um componente do
desenvolvimento organizacional.

Embora esta afirmativa possa parecer óbvia,

muitas vezes a área de Recursos Humanos atua de maneira isolada, buscando
unicamente instrumentalizar os treinandos em técnicas cuja aplicação, no dia-adia da Organização, revela-se pouco eficaz, ainda segundo Teixeira 2 , é comum
que um gerente, ao retornar de um programa de treinamento, assuma uma
atitude de descrédito na Organização, ao compará-Ia com os ideais preconizados
em sala de aula. Peter Drucker, citado por Teixeira afirma que "nas salas de aula

TEIXEIRA, Gilnei Mourão.

Modelo sistêmico de desenvolvimento gerencial.

3.
2

TEIXEIRA, Gilnei Mourão, op. cit., p. 7.

Mimeo, s.d., p.
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de Administração de Empresas eles constróem admiráveis modelos de um
mundo que não existe"3.
Um combate à irrealidade de alguns treinamentos passa, logicamente,
pela adequação dos mesmos às características da organização.

Porém, se tal

adequação se der considerando-se apenas o "hoje", estará sendo adotada uma
postura reativa, adequando-se os Gerentes a necessidades que já deviam estar
Ao vincular-se ao planejamento estratégico da companhia, um

saneadas.
programa

de

desenvolvimento

gerencial

assume

um

aspecto

proativo,

preparando os gerentes para enfrentar futuros desafios.

É fundamental, também, que sejam oferecidas melhores condições de
trabalho, para que a capacitação adquirida em programas de treinamento possa
ser mais efetivamente exercida.

A STU-RJ, como a maioria das empresas

estatais, tem passado, nos últimos anos, por restrições orçamentárias que
contribuem para degradar as condições de trabalho.

A carência e a falta de

investimentos têm ocasionado um decréscimo no volume de passageiros
transportados pela STU-RJ, conforme dados incluídos no Capítulo 11. Por mais
bem preparados que possam ficar os gerentes, pouco poderão eles fazer pelo
alcance das metas de recuperação da companhia, definidas no Plano de Ação,
se não contarem com condições adequadas.

6.2. Ênfase na participação dos gerentes

Os gerentes devem ser convidados a assumir uma participação ativa
na definição dos caminhos e esforços direcionados ao seu desenvolvimento.
Os programas de desenvolvimento gerencial não podem ser uma
solução pronta, oferecida pelo órgão de Recursos Humanos aos gerentes da

3

IBID, p. 12.
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organização.

Estes precisam

entender que seu crescimento pessoal e

profissional depende, antes de mais nada, de seus próprios esforços.
A aplicação do questionário de levantamento do perfil gerencial foi o
primeiro passo no sentido de envolver os gerentes da STU-RJ na reflexão sobre
seus papéis, dificuldades, perspectivas e aspirações.

Os resultados desse

levantamento devem, além de subsidiar a área de Recursos Humanos, ser
divulgados e discutidos com os gerentes, de modo a possibilitar uma reflexão
conjunta sobre as características levantadas.
As organizações estão buscando maior flexibilidade e capacidade de
adaptação.

Essa busca passa, necessariamente, por

uma

capacitação

diferenciada dos gerentes.
Peter Drucker, citado por Maccoby4, afirma que:

"Quanto mais flexível for uma organização, mais fortes terão que ser
os seus membros, individualmente falando, e mais pesado será o fardo que eles

precisarão carregar'.
Uma das estratégicas para obter-se essa

preparação seria o

oferecimento de oportunidades de participação em cursos de pós-graduação.
Conforme observou-se no levantamento do perfil gerencial (Capítulo 11), é muito
reduzido o número de gerentes que possuem cursos desse nível. A Companhia
poderia estabelecer convênios com entidades de ensino para o oferecimento de
programas de pós-graduação adequados as suas necessidades, dentre as quais
destacam-se a formação básica em teoria das organizações e comportamento
humano na empresa.
Não há dúvida de que, quanto maior for o envolvimento dos gerentes
com a estruturação dos programas de desenvolvimento gerencial, maior será seu
engajamento nos mesmos.

4

MACCOBY, Michael.

o perfil da Águia.

Rio de Janeiro, Diefel, 1977, p. 233.
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6.3. Visão Holística

o

desenvolvimento

profissional

não

pode

ser

dissociado

do

desenvolvimento pessoal. Feia Moscovici sugere que ao invés de alimentar-se a
voracidade pela ingestão de informações, deve-se investir maciçamente na
personalidade humana.

Embora reconhecendo que é altamente desejável o

aprimoramento técnico dos gerentes, essa autora coloca como igualmente
desejável o aprimoramento de ordem geral:
Abrir horizontes, interessar-se e refletir sobre problemas de outras
áreas, de outros executivos da organização e da sociedade em geral,
tudo isso resultará, em desenvolvimento pessoal e profissional.
habilitando o gerente e o executivo para outras posições elevadas, em
sua própria ou em outra organização, a qualquer tempo. 5
Embora reconhecendo o valor e a importância do Modelo Holístico de
Desenvolvimento Gerencial, cabe aqui ressaltar que podem ser feitas restrições a
algumas teorias que vêm sendo apresentadas como holísticas. É questionável,
por exemplo, a defesa que Moscovici faz da "incorporação de experiências
místicas", da dimensão espiritual ao processo de desenvolvimento gerencial 6 .
Algumas pessoas têm defendido, a partir desta linha de pensamento, a aplicação
do esoterismo nas organizações, chegando a propor o emprego do tarô e da
astrologia em processos de recrutamento e seleção.
Não caberia aqui

uma discussão mais aprofundada sobre as

distorções observadas, em alguns casos, na aplicação do paradigma holístico no
campo da gerência. Fica, porém, a recomendação de que sejam buscados os
fundamentos positivos dessa abordagem sem resvalar nas suas distorções.

5

MOSCOVICI, Feia.
99.

6

1810, p. 102.

Renascença Organizacional. 3ª ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1993, p.
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6.4. Desenvolvimento Cultural

Conforme levantamento na pesquisa de definição do perfil ç..;'rencial,
as atividades de caráter cultural não têm sido privilegiadas pelos gerentes da
STU-RJ, uma vez que 21 % dos gerentes que participaram da pesquisa
declararam que não costumam fazer programas culturais.

Os programas de

desenvolvimento gerencial deveriam criar estímulos e oportunidades à aquisição
de

uma

maior

bagagem

cultural,

fundamental

para

o

desenvolvimento

profissional, conforme realça Toled0 7:
A formação do bom profissional de Recursos Humanos é,
obrigatoriamente, uma formação cultural ampla e diversificada, que
permite ao indivíduo observar os fatos (particularmente os de cunho
psicológico, sociológico, econômico, político e filosófico) mais variados,
que ocorrem dentro e fora da organização e interpretá-los em função
do desenvolvimento destas.
Embora o autor citado estivesse referindo-se não aos gerentes de
modo geral e sim aos profissionais de Recursos Humanos, a afirmativa acima
reproduzida poderia, sem dúvida, aplicar-se ao desenvolvimento gerencial.
gerentes

precisam,

também,

atuar

como

catalisadores

das

Os

mudanças

organizacionais, necessitando, para tanto, obter os conhecimentos amplos
apregoados por Toledo.

6.5. Preparação Para a Incerteza

A sociedade está cada vez mais complexa, as dificuldades se acirram
e os resultados de qualquer tipo de ação organizacional revelam-se mais incertas
a cada dia.

7

TOLEDO, Flávio de. Recursos humanos - crise e mudanças. São Paulo, Atlas, 1986, p. 36.

116

Toled0 8 chama a atenção para a necessidade de que os "filhos do
racionalismo" passem a se comportar como "filhos do turbulência".

Numa

organização onde os gerentes são, em sua grande maioria, Engenheiros, essa
mudança de comportamento mostra-se especialmente necessária.
Os gerentes precisam estar preparados para lidar com as incertezas
inerentes às suas funções. Motta 9 afirma que:
"Ser dirigente é como reger uma orquestra, onde as partituras mudam
a cada instante e os músicos têm liberdade para marcar o seu próprio
compasso."
Um dos equívocos em que podem incorrer os participantes de
atividades de treinamento e capacitação profissional é a busca de "receitas" para
solucionar seus problemas.

É preciso romper com a mentalidade tecnicista e

determinística observada em muitos gerentes.
Os programas de desenvolvimento gerencial da STU-RJ precisam
voltar-se para o amadurecimento de uma postura mais adequada às
vivenciadas na ação gerencial.

incertezas

O oferecimento de uma formação generalista

com conhecimentos mais amplos e o estímulo à interdisciplinaridade devem ser
considerados pela organização.

8 - TOLEDO, Flávio de, op. c~., p. 97

9 -

MOTIA, Paulo Roberto.

Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser

dirigente. Rio de Janeiro, Record,
1991,p. 19
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6.6. Continuidade

Um dos problemas comuns na maioria das organizações é a
descontinuidade sofrida pelos programas de desenvolvimento gerencial como
lembra Nogueira 10. No setor público, essa deficiência tende a se agravar, uma
vez que há uma periódica troca dos dirigentes máximos das organizações.
Infelizmente, muitas pessoas, ao assumirem um cargo gerencial, desconsideram
os esforços empreendidos por seus antecessores e abandonam planos e
programas elaborados antes de sua posse.

É muito importante que sejam buscadas formas de garantir a
continuidade dos programas de desenvolvimento gerencial da STU-RJ. Uma das
estratégias que podem ser úteis neste sentido é a estruturação formal de uma
política de desenvolvimento gerencial da Companhia, com ações a curto, médio e
longo prazos. Essa política deve ser amplamente divulgada e discutida. Assim,
poderá constituir-se num referencial efetivo.

E ser efetivamente incorporada,

evitando-se que fique lim itada ao papel.
Logicamente, a política de Desenvolvimento Gerencial não deverá ser
inflexível a adaptações e revisões.

Conforme realçado no item anterior do

presente capítulo, a incerteza é marca fundamental da época atual. Adaptação e
redefinição de objetivos e estratégias não significam, porém, descontinuidade.
A descontinuidade dos esforços de desenvolvimento gerencial terá
como conseqüência, também, a desmotivação e o descrédito dos gerentes nos
programas desenvolvidos.

10

NOGUEIRA, Rosa Maria Esteves. "Desenvolvimento Gerencial: Dilemas e Perspectivas", in
Análise e conjuntura. Belo Horizonte, v. 5, n. 1, jan.labr. 1990, p. 30.
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6.7. Modelo Sistêmico

Teixeira 11 sugere a estruturação de programas de desenvolvimento
gerencial a partir de um modelo sistêmico:

os insumos seriam os Recursos

Humanos a serem capacitados para a função gerencial, o processo seria
constituído dos esforços de desenvolvimento

e os exsumos os quadros

gerenciais adequados às necessidades atuais e futuras da organização.
Partindo-se da proposta acima, pode-se apontar, de imediato, um
cuidado que precisa ser tomado:

quando não se trabalha com os insumos

adequados, não se pode alcançar os exsumos desejados. No caso da STU-RJ, é
preciso que se questione se as pessoas que ocupam cargos gerenciais
realmente sentem-se vocacionados para os mesmos ou se enveredam pela
carreira gerencial por necessidade de obter melhores salários. No item 6.8 deste
capítulo, será abordado o problema salarial da Companhia e seus reflexos sobre
a "opção" pela Gerência.
O processo envolveria, na concepção de Teixeira, dentre outras, as
seguintes definições: levantamento e projeção das necessidades da empresa;
caracterização

dos gerentes;

critérios

para

planejamento

de

carreira

e

levantamento das necessidades individuais e grupais de desenvolvimento
gerencial.
Como necessidades da STU-RJ em relação ao seu corpo gerencial
podem ser apontadas, por exemplo, a obtenção/aprimoramento das seguintes
capacidades:

11 -

TEIXEIRA, Gilnei Mourão, op. cit. p. 14 - 29
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• visão sistêmica, analisando a organização a partir de suas relações
internas e externas, de modo a romper com a tendência ao
isolacionismo;
• habilidade em mobilizar os subordinados para que busquem o
alcance dos objetivos e metas da organização;
• capacidade de inovação, buscando reavaliar os costumes e rotinas
profissionais, muitos dos quais fortemente entranhados na cultura
da empresa;
• capacidade de racionalizar procedimentos, alcançando uma maior
eficácia, através de redução dos desperdícios e do compromisso
com a qualidade.
Vale esclarecer que a adoção de alguns princípios da Teoria Sistêmica
deve ser efetuada de maneira crítica, considerando-se que, à despeito dos
diversos aspectos positivos desta teoria, há alguns questionamentos à mesma.
Dentre tais questionamentos, destaca-se a visão mecanicista e a abordagem
funciona lista por ela incorporadas.

CONCLUSÕES
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A

STU-RJ é uma organização que tem enfrentado, desde a sua

criação, uma série de dificuldades. Tendo herdado um sistema de trens urbanos
com graves deficiências operacionais, não recebeu nos últimos anos recursos
que possibilitassem sua recuperação ou, sequer, a manutenção das condições
anteriores.
Na área de Recursos Humanos, vários problemas foram e tem sido
enfrentados:

salários

reduzidos,

dificuldades

no

relacionamento

com

a

Administração Central da CBTU, poucos investimentos na capacitação gerencial,
dentre outros.
Os gerentes da STU-RJ são, em sua maioria, jovens (62% tem até 40
anos).

Foi na empresa que 28% tiveram sua iniciação profissional, enquanto

outros 50% trabalharam em outras organizações por pouco tempo (no máximo
cinco anos).

São portanto, pessoas cuja carreira profissional está fortemente

à Companhia, facilitando,

vinculada

com

isso,

a absorção

da

cultura

organizacional, tanto nos seus aspectos positivos, como o orgulho de ser
ferroviário, quando nos negativos, como a tendência ao isolacionismo dos
diversos órgãos.
Sendo formados, em sua grande maioria (80%) em engenharia,
apenas 31% chegou a cursar pós-graduação.

Também os treinamentos

gerenciais promovidos pela Companhia não atingiram a todos, com 12% não
tendo participado de nenhum destes cursos e 21 % participando apenas de um ou
dois cursos.
A rotina profissional desses gerentes é relativamente tranqüila.
embora 40% julgue não saber administrar bem o tempo, o número de horas
trabalhadas, em média, por semana é de 44h e 81 % não leva trabalho para cada,
sendo que, entre os 119% que costumam levar, a média de tempo em que
trabalham em casa não passa de 3h por semana.
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o

número de pessoas diretamente subordinadas aos gerentes é

reduzido, com 70% tendo até 10 subordinados imediatos e apenas 7% possuindo
21 ou mais.

O relacionamento com os subordinados é considerado tranqüilo

pelos gerentes.

Apenas 7% admitiram ter dificuldades nesta área e 82%

consideram a habilidade de estimular os subordinados muito importante para o
trabalho (outros 14% consideram-na importante).
Os gerentes se consideram democráticos e participativos. A confiança
depositada nos subordinados foi classificada como "muito elevada" por 29% e
"considerável" por 61 %. O grau de liberdade oferecido aos subordinados para
que discutam e apresentem críticas ao trabalho é, também, muito elevado, na
percepção dos gerentes, com 78% considerando-o pleno. A grande maioria dos
gerentes (87%) afirma que demonstra freqüente interesse em saber a opinião
dos subordinados.

O oferecimento de participação nas decisões é o principal

mecanismo utilizado para motivar os empregados, sendo apontado por 75% dos
gerentes, com apenas 4% afirmando que utilizam ameaças e punições.
A grande maioria desses gerentes procura "vestir a camisa" da
empresa, com 88% destacando entre suas características profissionais, a
lealdade à organização.

Em troca, esperam receber reconhecimento (62%),

recompensas financeiras (61 %) e oportunidades de realização profissional (20%).
Todavia, apenas 48% consideram que o trabalho tem gerado realização
profissional e somente 11 % julgam que o mesmo traz recompensas materiais.
Esse último dado reflete os baixos salários pagos pela empresa, uma das
queixas mais constantes por parte não só dos gerentes, como de todos os
empregados da STU-RJ.
Em resumo, pode-se dizer que muitos são os desafios a enfrentar,
mas há condições para a maximização do potencial do corpo gerencial da STURJ.

Cabe ao órgão responsável pelo desenvolvimento de recursos humanos,

com o necessário apoio da alta gerência, empreender esforços neste sentido.

123

Um cuidado fundamental a ser observado é que os programas de
desenvolvimento gerencial, como os demais planos das organizações, precisam
estar adaptados ao ambiente onde as mesmas estão inseridas.
No caso da STU-RJ, sabe-se que a organização tem sofrido diversos
problemas e restrições em conseqüência da crise por que vem passando o
Estado brasileiro. Conforme levantou-se no Capítulo 111 da dissertação, os cortes
de investimento levaram a Companhia a passar por um vertiginoso declínio na
sua capacidade produtiva.

Hoje, é preciso que sejam consideradas, dentre

outros, os seguintes condicionamentos externos:
• após permanecer, por décadas, num modelo estatizante, o país
sofreu uma mudança brusca de orientação com a proposta neoliberal e privatizante do Governo Collor. O atual governo ao tempo
em que procurou rever as políticas adotadas pelo seu antecessor,
não definiu claramente sua proposta em relação ao setor estatal e
dificilmente o fará até o fim do seu mandato;
• a estadualização da Companhia parece

irreversível,

embora

caminhe de maneira extremamente lenta e esteja sendo conduzida
de maneira pouco transparente.

É preciso que a Companhia

busque a consolidação de suas características organizacionais,
técnicas e administrativas essenciais. Essa busca visa evitar que o
processo de estadualização represente uma perda de identidade ou
um desvirtuamento da missão fundamental da organização.
• sucessivos escândalos surgidos na administração pública, aliados
ao crescimento da ideologia liberal, imprimiram às empresas
estatais uma pecha de "elefantes brancos" a serem combatidos.
Essa

visão,

que

tem

se

disseminado

no

país,

influencia

negativamente as organizações do setor público, exigindo das
mesmas um esforço especial no sentido de provar que podem ser
úteis

à

sociedade.

A

STU-RJ,

por

prestar

um

serviço
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eminentemente

social,

e

subsidiado

pelo

governo,

fica

especialmente vulnerável, destacando-se sua condição de empresa
deficitária, portanto danosa ao equilíbrio financeiro do governo.
• após algumas tentativas fracassadas

de

conter

a escalada

inflacionária por meio de intervenções heterodoxas, o governo optou
claramente pela linha ortodoxa.

Assim, a base do combate à

inflação tem residido na redução do déficit público, o que tem
gerado dificuldades de recursos para as estatais, em especial
aquelas que dependem de subsídios.

A CBTU precisa, portanto,

preparar-se para enfrentar restrições financeiras, ao tempo em que
carece de um significativo volume de recursos para recuperar sua
capacidade operacional.
• estão próximas as eleições para os níveis federal e estadual, que
poderão determinar significativas mudanças na administração
pública. O "fenômeno Collor" mostrou que podem ocorrer situações
imprevisíveis
predom inantes.

e

serem

derrubados

conceitos

e

padrões

A Companhia precisa estar preparada para

enfrentar as incertezas e turbulências decorrentes das mudanças
que poderão advir das próximas eleições.
Conforme fica claro pelos fatores acima apontados, o ambiente
externo da STU-RJ apresenta uma série de desafios a serem superados. Tais
desafios podem constituir-se em estímulos ao crescimento ou em elementos
perturbadores e desestabilizadores.

Para que ocorra a primeira dessas duas

possibilidades, é importante que a Companhia encontre um equilíbrio adequado
entre a integração com o meio ambiente e a manutenção de sua individualidade.
Os conceitos sistêmicos de homeostase organizacional e de equilíbrio dinâmico 1
podem contribuir no entendimento dessa necessidade: é preciso manter-se uma
1

KATZ, Dom e KAHN, Robert. Psicologia social doas Organizações.
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profunda ligação com

o meio ambiente da organização sem,

enfraquecer-se as suas características fundamentais.

contudo,

É necessário garantir-se

um mínimo de estabilidade em alguns aspectos essenciais sem incorrer em
arranjos organizacionais inflexíveis, inadequados para as turbulências ora
vivenciadas por uma Sociedade cada vez mais mergulhada num ritmo alucinante
de mudanças.
Pensar na construção de programas de desenvolvimento gerencial
para fazer face às exigências de tempos tão difíceis como os que a sociedade
brasileira e a Companhia em estudo estão atravessando deve ser, antes de tudo,
exercício de esperança.
As empresas ferroviárias desempenharam papel fundamental no
desenvolvimento do Brasil. E os seus empregados sempre sentiram orgulho de
sua profissão, com todos os problemas enfrentados, este sentimento tão
importante para a realização

profissional fica,

muitas vezes

ameaçado.

Preconceitos contra estatais, achatamento salarial e degradação das condições
de trabalho constituem-se em ameaças à identificação dos ferroviários com a
empresa e o engajamento na luta pelo alcance dos objetivos organizacionais.
Os gerentes sofrem duplamente as conseqüências dos problemas
vivenciados pela organização: como empregados que são e como receptáculos
das tensões e angústias de seus subordinados. É natural, portanto, que tendam
a assumir posturas pessimistas.
Os programas de desenvolvimento gerencial a serem implementados
precisam buscar, antes de mais nada, o fortalecimento da auto-estima do corpo
gerencial, de seu compromisso com a organização e da vontade de lutar por sua
recuperação.
O autor espera que esta dissertação possa estar sinalizando a
necessidade de soluções. Que as propostas apresentadas possam ser objeto de
reflexões e ações efetivas. Que os responsáveis pelo desenvolvimento gerencial
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possam colher neste trabalho subsídios técnicos mas, acima de tudo, estímulos
para continuarem lutando.

8/8LIOGRAFIA

128

ARGYRIS, Chris.

O Indivíduo e a Estrutura Orgânica, in:

Ferreira e CORDEIRO, Laerte Leite.

BALCÃO, Yolanda

O Comportamento Humano na

Empresa - Uma Antologia, 2ª ed. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas,
197.
BENNIS, Warren G. Organizações Em Mudança. São Paulo, Atlas, 1976.
BERGAMINI, Cecília Whitaker.

Desenvolvimento de Recursos Humanos. uma

Estratégia de Desenvolvimento Organizacional. São Paulo, Atlas, 1986.
BLAKE, Robert R. e MOUTON, Jane Srygley.

O Grid Gerencial.

São Paulo,

Livraria Pioneira Editora, 1978.
CARVALHO, Antônio Vieira. Manual de Gerência de Treinamento. São Paulo,
Management Center do Brasil, 1985.
CBTU. Diretrizes e Metas da CBTU. Rio de Janeiro, CBTU, 1984.
Relatório Anual - 1984. Rio de Janeiro, CBTU, 1985.
Relatório Anual - 1990. Rio de Janeiro, CBTU, 1991.
Participação da Iniciativa Privada na CBTU. Rio de Janeiro, CBTU, s.d.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo, McGrawHill,1979.
FAGUNDES NETTO, Fernando.

Exposição do Presidente da RFFSA na

Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados.

Rio de Janeiro,

RFFSA, 1989.
FARNSWORTH, Terra.

Formação e Treinamento de Executivos na Empresa.

São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1976.
FONTES, Lauro Barreto. Manual do Treinamento na Empresa Moderna. 4ª ed.
São Paulo, Atlas, 1980.
HAMMER, Michael e CHAMPY, James.

Reengenharia - Relacionando a

Empresa em Função dos Clientes, da Concorrência e das Grandes
Mudanças na Ciência. Rio de Janeiro. Editora Campos, 1994, 14ª ed.
HAMPTON, David. R. Administração Contemporânea: Teoria. Prática e Casos.
2ª ed. São Paulo, McGraw-Hill, 1983.

129

HERSEY, Paul e BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia para Administradores - A
Teoria e as Técnicas da Liderança Situacional.

São Paulo, Editora

Pedagógica e Universitária Ltda., 1986.
LENDERS, Michel.

"A Realidade de sua Empresa como

Treinamento de Executivos.

Ficção", in:

Rio de Janeiro, Programa Nacional de

Treinamento de Executivos, nº 14, jan./fev. 1975, p. 30.
LlKERT, Rensis. Novos Padrões de Administração. São Paulo, Livraria Pioneira
Editora, 1971
LlKERT, Rensis. EI Factor Humano en la Empresa - Su Direccion y Valoracion.
Bilbao, Ediciones Deusto, 1969.
LlKERT, Rensis e LlKERT, Jane Gibson.

Administração de Conflitos - Novas

Abordagens. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1980.
LOBO, Luiz Carlos Galvão e Kalache, Alexandre.
Situações-Problemas", in:

"Simulações, o Trato de

Treinamento de Executivos.

Rio de Janeiro,

Programa Nacional de Treinamento de Executivos, nº 14, jan./fev. 1975, p.
11.
LOPES, Tomás de Vilanova Monteiro. "Métodos de Ensino e sua Utilização", in:
Revista do Serviço Público.

Rio de Janeiro, Depto. de Administração do

Serviço Público - DASP, out./dez. de 1963, v. 95 nº 4.
MACCOBY, Michael. Perfil de Águia - Dirigir Empresa. Uma Nova Arte. Rio de
Janeiro, Difel, 1977.
MOSCOVICI, Feia. Renascença Organizacional. 3ª ed.

Rio de Janeiro, José

Olympio, 1993.
MOTTA, Fernando Prestes. Teoria Geral da Administração - Uma Introdução. 6ª
ed. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1977
MOTTA, Paulo Roberto.

Gestão Contemporânea - A Ciência e a Arte de Ser

Dirigente. Rio de Janeiro, Record, 1991.
MOURA, Paulo C. O Brasil e A Empresa nos anos 90. Rio de Janeiro, Edição
dos Laboratórios B. Braúna S.A., 1990.

130

NASCIMENTO, Kleber. Liderança Situacional: Um velho e Lamentável Equívoco.
Rio de Janeiro, INCISA, 1978.
NÉRICI, Imídeo Giuseppe.

Didática Geral Dinâmica.

Rio de Janeiro, Editora

Fundo de Cultura, 1973.
___ o Introdução à Didática Geral.

Rio de Janeiro, Ed. Fundo de Cultura,

1967.
PICANÇO, Mário Antônio Garcia.
Setor Transporte.

A Iniciativa Privada no Desenvolvimento do

Conferência proferida pelo Secretário Geral do MT no

Encontro do Ministério dos Transportes com a iniciativa privada.

Rio de

Janeiro, mimeo, 1987.
PRADO, Lafayete.

"Desenvolvimento e Estrutura do Setor Transporte", in:

Relatório do I Encontro Sobre Política e Administração do Setor Transporte.
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1983.
PROCTOR, James O.

Ensinando a Ensinar.

Rio de Janeiro, Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional - USAID, 1967.
REDDIN, William. Eficácia Gerencial. São Paulo, Atlas, 1976.
REVISTA FERROVIÁRIA. Edição especial: RFFSA - 30 Anos. Rio de Janeiro,
Empresa Jornalística dos Transportes, 1987.
RFFSA. Atuação da RFFSA. Rio de Janeiro, RFFSA, 1990.
___ o Estradas de Ferro no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro, RFFSA, 1965.
RIBEIRO, Marcelo. Política de Transportes. Extrato da Palestra Proferida na
Escola Superior de Guerra.

Rio de Janeiro, Secretaria Nacional de

Transportes, 1990.
RUBEN, Brent D. "Aprenda mais sobre Jogos e Simulações", in: Treinamento de
Executivos.

Rio de Janeiro, Programa Nacional de Treinamento de

Executivos, nº 23, novo de 1975.
SANT'ANNA, Flávia Maria; ENRICONE, Délcia; ANDRÉ', Lenir Cancela e TURRA,
Clódia Maria Godoy.

Planejamento de Ensino e Avaliação, 11 ª ed. Porto

Alegre, Sagra, 1991, p. 134-5.

131

SATURNINO BRAGA, Roberto. "A Utilização do Transporte Ferroviário No Brasil.
in: Revista de Administração Pública, nº 1 v. 8. Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas, jan./mar. 1984.
SERRA, Florirão.

Jogos e Simulações para Profissionais de Treinamento na

Empresa Moderna. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1979, p. 128.
SOUZA, Valéria de. "Blake e Mouton: O Grid Gerencial" (Resenha Bibliográfica).
Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas,
abr./jun. 1977, nº 2, v. 11 pp. 159-61.

ANEXOS

QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA 'ESQUISA
COM OS GERENTES DA STU-RJ
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I. IDENTIFICAÇÃO
NOME: _______________________________________________
CARGO: ________________________ SIGLA: ______________
TEMPO QUE OCUPA O ATUAL CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PERíODO:

GERÊNCIAS ANTERIORES:

TEMPO NA EMPRESA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IDADE: ________
ESTADO CIVIL: _____________________________________
BAIRRO EM QUE RESIDE: ________________________________

11. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2.1 - FORMAÇÃO ESCOLAR:
() 2º Grau
( ) 2º Grau Técnico em: ______________________________
( ) Graduação em: ____________________________
( ) Especialização em: _____________________
() Mestrado em: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ) Doutorado em: ________________________
2.2 - Nº DE EMPREGADOS SUBORDINADOS:
- Gerência: _ _ __
- Outros, no nível imediato: _ _ __
- Outros, no nível mediato: _ _ __
2.3 - RELACIONE SUAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORES À CBTU:
CARGO

EMPRESA

PERíODO
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2.4 - Marque com um "X", na coluna da esquerda, as áreas abaixo relacionadas nas
quais você já tenha participado de atividades de treinamento:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Administração do Tempo
) Ética e Postura Profissional
) Técnicas de Reunião
) Técnicas de Apresentação
) Administração de Conflitos
) Planejamento Empresarial
) Negociação Gerencial
) Redação Empresarial
) Atualização Gramatical
) Desenvolvimento de Equipes
) Legislação Trabalhista Aplicada
) Desenvolvimento de Lideranças
) Relações Interpessoais
) Desenvolvimento Organizacional
) Criatividade na Gerência
) Qualidade de Vida no Trabalho
) Gerência da Qualidade

(
(
(
(

)
)
)

)
( )
( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

2.5 - Destaque, dentre as áreas acima relacionadas, aquelas em que você gostaria
de receber treinamento. Estabeleça uma escala de prioridades, marcando "1",
na coluna da direita, para a atividade mais prioritária e assim sucessivamente.
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA DEFINiÇÃO DE PERFIL
GERENCIAL

Esta segunda parte da Pesquisa para Definição do Perfil Gerencial está constituída
de uma série de questões que poderão fornecer indicadores sobre as características
básicas do nosso corpo gerencial. A sinceridade e a precisão nas respostas são
fundamentais. Para que você se sinta mais à vontade, não é necessário identificarse.
Esclarecemos que as respostas obtidas neste trabalho serão utilizadas como
subsídios a estudos e projetos voltados para o desenvolvimento gerencial da
Companhia.
FAVOR PREENCHER EM LETRA DE FORMA

I. ROTINAS PROFISSIONAIS

CARGO OCUPADO:
( ) Superintendente, Ch. Gabinete, Coordenador, Ch. Depto. e Assessor
( ) Gerente 11 e Assistente Técnico
( ) Gerente 111
1.1. Nº de horas que trabalha. em média, por semana:

()

1.2. Costuma levar trabalho para casa? () Sim () Não
1.3. Caso leve, dispende, em média, quantas horas, fazendo em casa trabalhos
da empresa? ( )

1.4. Marque nas tarefas abaixo relacionadas:

o - Não desempenha
1 - Desempenha raramente
2 - Desempenha com certa regularidade
3 - Desempenha freqüentemente
()
()
()
()
()

Estudo de projetos e instruções recebidos pelo órgão, com emissão de
parecer.
Formulação de estudos e projetos
Supervisão direta sobre os subordinados, orientando e verificando o
desempenho
Coordenação de reuniões
Participação em reuniões
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()
()
()
()
()
()
( )

Andamento em processos, despachos e outras providências de cunho
adm inistrativo
Atendimento a pessoas de fora da organização
Atendimento a outros órgãos
Levantamento de informações para relatórios
Redação de documentos e relatórios
Promoção do desenvolvimento técnico da equipe

1.5. Das atribuições relacionadas na questão anterior, quais lhe trazem maior
dificuldade de execução? (Faça um círculo ao redor dos parênteses das
sentenças correspondentes)
1.6. Suas funções exigem uma constante atualização técnica?
( ) Sim

() Não

1.7. E atualização sobre fatos correntes e mudanças sociais?
( ) Sim ( ) Não

11.

CARACTERíSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

2.1. Que grau de importância o trabalho ocupa em sua vida?
(
(
(
(

) Muito importante
) Importante
) Pouco importante
) Nada importante

2.2. Existem outros interesses mais importantes que o seu trabalho? Quais?

2.3. Marque os itens abaixo que melhor expressem seus sentimentos em
relação ao seu trabalho atual:
(
(
(
(
(
(
(
(

) Representa um desafio técnico interessante
) É uma necessidade
) Está aquém de minha capacidade técnica
) Permite que eu seja criativo
) Gera realização profissional
) É muito rotineiro e sem desafios
) Traz recompensas materiais
) É pouco valorizado
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) Traz recompensas sociais
) Faz-me sentir importante
( ) Gera Estresse

(
(

)-------------------------)--------------------------

2.4. Do que você menos gosta em seu trabalho?

2.5. Do que você mais gosta?

2.6. Se você tivesse oportunidade de dedicar-se a qualquer tipo de atividade,
profissional ou não, o que gostaria de fazer?

2.7. A seguir, estão relacionadas uma série de capacidades intelectuais e
comportamentais. Indique o grau de importância de cada uma para o seu
trabalho, marcando:

o - não importante
1 - pouco importante
2 - im portante
3 - muito importante
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Preocupar-se com detalhes práticos
) Integrar ou sintetizar idéias
) Apresentar novas idéias
) Perceber os sentimentos dos outros
) Prestar atenção a pequenos detalhes
) Enquadrar os fatos em uma ordem lógica
) Possuir boa memória
) Ser rápido no raciocínio
) Ser hábil para "vender" suas idéias
) Possuir habilidade em criar um bom ambiente
) Saber estimular os subordinados
) Reconhecer os méritos dos subordinados
) Criticar os erros dos subordinados
) Possuir visão ampla, analisando o todo dos problemas
) Possuir visão especializada, analisando as partes
) Saber administrar bem o tempo

( )------------------------
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2.8. Quais das habilidades relacionadas na questão anterior você julga ainda
Não possuir nos níveis adequados? (Faça um círculo ao redor dos
parênteses das sentenças correspondentes)
2.9. Que tipo de recompensas (materiais ou não) você espera receber pelo seu
trabalho? (relacione em ordem de importância)

2.10.lndique as características pessoais que você julga importantes para um
gerente, marcando:

o - não importante
1 - pouco importantes
2 - importante
3 - muito importante
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Cooperatividade
) Organização
) Autonom ia
) Lealdade aos subordinados
) Lealdade aos superiores
) Lealdade à organização
) Vontade de superar obstáculos
) Gosto pelo exercício do poder
) Satisfação de criar algo novo
) Prazer em aprender
) Atitude crítica
) Senso de humor
) Rigidez
) Modéstia
) Idealismo
) Carisma pessoal
) Autoconfiança
) Paciência
) Domínio próprio
) Persistência
) Saber impor sua autoridade
) Flexibilidade
) Solidariedade
) Honestidade

( )----------------( )-----------------
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2.11. Marque um círculo ao redor dos itens da questão anterior que você julga
que, embora sejam importantes, não têm sido estimulados pelas condições
de trabalho por você enfrentadas.

111.

ESTILO DE GERÊNCIA

3.1. Que grau de confiança você deposita em seus subordinados?
(
(
(
(

) Nenhuma ou pouca
) Alguma
) Considerável
) Muito elevada

3.2. Que grau de liberdade você oferece aos seus subordinados para que estes
discutam o seu trabalho e apresentem críticas?
)
)
( )
( )

Nenhuma
Pequena
Razoável
Plena

3.3. Qual a freqüência com que você demonstra interesse em saber as idéias
dos seus subordinados?
( ) Raramente
( ) Ocasionalmente
( ) Freqüentemente
3.4. Quais dos mecanismos a seguir relacionados você costuma utilizar para
motivar seus subordinados e controlar o desempenho?
) Ameaças e punições
( ) Recompensas e elogios
( ) Oferecimento de participação nas decisões

(

)-----------------------------

3.5. Que grau de conhecimento você possui
enfrentados por seus subordinados?
) Pequeno
) Médio
) Elevado
) Muito elevado

dos

problemas

profissionais
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3.6. Com que freqüência você envolve os subordinados na discussão de
questões relativas ao trabalho?

) Nunca
) Raramente
) Com razoável freqüência
) Freqüentemente
3.7. Como são estabelecidas as regras e orientações no seu setor?
(
(
(
(

) Através da emissão de ordens
) Emissão de ordens, solicitando opiniões
) Emissão de ordens, após discussão
) Através da ação do grupo, de maneira participativa

3.8. Marque, dentre as características a seguir, aquelas que você julga possuir
na sua vida profissional:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Disciplina
) Confiança
) Dedicação ao trabalho
) Criatividade
) Capacidade de inovação
) Racionalidade
) Lealdade à organização
) Modéstia
) Responsabilidade
) Flexibilidade
) Ousadia
) Capacidade de analisar os fatos de maneira sistêmica
) Habilidade no relacionamento interpessoal

3.9. Faça um círculo ao redor dos parênteses da questão anterior
correspondentes às características que você, embora não possua, gostaria
de desenvolver.
3.10. Fazendo uma autocrítica sincera, aponte suas principais deficiências
profissionais:
(
(
(
(
(
(
(
(

) Conservadorismo
) Acomodação
) Ceticismo
) Individualismo
) Dificuldade de relacionamento
) Desorganização
) Inflexibilidade
) Visão estreita/segmentada

(
(

)-------------------------)----------------------------
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IV.

HÁBITOS FORA DO TRABALHO

.4.1. Jornais e revistas que você lê regularmente:

4.2. Programas de TV que assiste:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Novelas
Filmes
Seriados
Programas
Programas
Programas
Programas

Jornalísticos
de entrevistas
musicais
esportivos

( )--------------------------4.3. Tipos de filmes que gosta de assistir:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Romances
) Dramas
) Doc.umentários
) Eróticos
) Aventuras
) Comédias
) Ficção científica
) Suspende
) Terror
) Policiais

(

)----------------------------

4.4. Programas culturais que costuma fazer:

4.5. Esportes que pratica:

4.6. Hobby.

4.7. Um filme marcante:

4.8. Um livro marcante:
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4.9. Quantos livros você lê. em média. por ano? _ _ _ _ __
4.10. Que tipos de livro você gosta de ler?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Romance
) Históricos
) Ficção
) Biográficas
) Aventuras
) Técnicos
) Esotéricos
) Eróticos
) Policiais
) Terror

( )--------------4.11. Marque com um "X" os grupos e entidades abaixo relacionados de que você
participa ou já participou ativamente:
(
(
(
(
(

) Sindicatos. Associações de Empregados e outros órgãos classistas
) Associações de moradores
) Partidos políticos
) Grupos religiosos
) Entidades de caridade

( )-----------------------

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA "ARA
DEFINiÇÃO DE PERFIL GERENCIAL
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I. IDENTIFICAÇÃO

TEMPO DE EMPRESA (1.1)

Até 5 anos

5%

5%

8%

7%

6 a 10 anos

13%

40%

28%

29%

11 a 20 anos

77%

55%

55%

59%

7%

4%

2%

1%

10%

17%

11%

21 ou mais

5%

Não respondeu

TEMPO DE GERÊNCIA (1.2)

Até 01 ano
2 a 5 anos

14%

50%

48%

43%

6 a 10 anos

55%

20%

27%

29%

11 ou mais

27%

20%

8%

16%

Não respondeu

4%

1%

IDADE (1.3)

Até 30 anos

0%

31 a 40 anos

41%

41 a 50 anos

59%

10%

5%

78%

50%

57%

22%

38%

37%

2%

1%

51 ou mais

SEXO (1.4)

Masculino

86%

90%

88%

88%

Feminino

14%

10%

12%

12%
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ESTADO CIVIL (1.5)

Solteiro

14%

8%

10%

10%

Casado

72%

82%

80%

79%

Separado

14%

10%

10%

11%

RESIDÊNCIA (1.6)

Zona sul

23%

20%

8%

15%

Zona norte

45%

50%

52%

50%

Zona oeste

27%

15%

24%

22%

3%

7%

4%

9%

7%

7%

3%

2%

2%

Baixada
Niterói
Outras cidades

5%
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11. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO ESCOLAR/GRADUAÇÃO

Engenharia

85%

Administração

79%

80%

80%

9%

2%

3%

2%

3%

Direito

5%

2%

Contabilidade

5%

2%

Economia

5%
2%

Psicologia
Arquitetura

2%
2%

2%

3%

2%

3%

2%

Processamento de dados

2%

1%

Pedagogia

2%

1%

Comunicação

2%

1%

Medicina

2%

1%

Matemática

2%

1%

Letras

2%

1%

23%

29%

PÓS GRADUAÇÃO

Especialização
Mestrado

36%

33%

9%

2%

55%

65%

2%

Doutorado
Não possui

77%

69%
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Nº DE EMPREGADOS SUBORDINADOS (2.2)
IMEDIATOS

73%

65%

72%

70%

a 20

18%

28%

22%

23%

21 ou mais

9%

7%

6%

7%

27%

47%

22%

31%

Até 10
11

MEDIATOS

Até 15
16

a 30

27%

8%

15%

15%

31

a 50

5%

3%

15%

9%

51 ou mais

41%

42%

48%

45%

RELACIONE SUAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORES
A CBTU (2.3)

Não possui

27%

13%

38%

28%

Até 5 anos

59%

55%

49%

50%

Mais de 5 anos

14%

32%

18%

22%
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CURSOS DE EXTENSÃO DE QUE JÁ PARTICIPOU (2.4)

Administração do tempo

59%

Ética e postura profissional

53%

47%

51%

8%

3%

4%

Técnicas de reunião

18%

40%

42%

37%

Técnicas de apresentação

41%

43%

15%

29%

Administração de conflitos

18%

25%

40%

31%

Planejamento empresarial

32%

28%

18%

24%

Negociação gerencial

45%

23%

15%

23%

Redação empresarial

9%

20%

8%

12%

Atualização gramatical

8%

10%

7%

Desenvolvimento de equipes

3%

3%

2%

Legislação trabalhista aplicada

5%

3%

5%

3%

Desenvolvimento de lideranças

18%

45%

52%

43%

Relações interpessoais

41%

25%

25%

28%

Desenvolvimento organizacional

23%

13%

15%

16%

Criatividade na gerência

5%

5%

3%

4%

Qualidade de vida no trabalho

5%

10%

5%

7%

Gerência da qualidade

68%

53%

37%

48%

Nenhum curso gerencial

14%

8%

13%

12%

Até 2 cursos

22%

30%

15%

21%

De 3 a 5 cursos

32%

32%

60%

46%

6 ou mais

32%

30%

12%

21%
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CURSOS DE QUE GOSTARIA DE PARTICIPAR, PRIORITARIAMENTE (2.5)

Administração do tempo

28%

Ética e postura profissional

32%

Técnicas de reunião

24%

Técnicas de apresentação

21%

Administração de conflitos

32%

Planejamento empresarial

43%

Negociação gerencial

32%

Redação empresarial

13%

Atualização gramatical

13%

Desenvolvimento de equipes

34%

Legislação trabalhista aplicada

33%

Desenvolvimento de lideranças

20%

Relações interpessoais

21%

Desenvolvimento organizacional

41%

Criatividade na gerência

47%

Qualidade de vida no trabalho

37%

Gerência da qualidade
08S.:

9%

Nesta questão, foram relacionados 17 cursos para que cada gerente marcasse "1"
o que mais gostaria de participar, "2" na sua segunda prioridade e assim
sucessivamente, podendo marcar quantos desejasse.
Os percentuais relacionados no quadro acima incluem os que marcaram, em
cada curso, prioridade entre "1" e "5".
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA DEFINiÇÃO DO PERFIL
GERENCIAL DA STU-RJ

2ª Parte - Parte Não Identificável
ROTINAS PROFISSIONAIS (I)

Nº DE HORAS QUE TRABALHA. EM MÉDIA, POR SEMANA (1.1)

COSTUMA LEVAR TRABALHO PARA CASA? (1.2)

Sim

18%

18%

20%

19%

Não

82%

82%

80%

81%

CASO LEVE, DISPENDE, EM MÉDIA, QUANTAS HORAS, FAZENDO EM CASA
TRABALHOS DA EMPRESA? (1.3)

TAREFAS QUE COSTUMA DESEMPENHAR (1.4)

o = Não desempenha
1 = Desempenha raramente
2 =desempenha com certa regularidade
3 = desempenha periodicamente

Estudo de projetos e instruções recebidos pelo
órgão, com emissão de parecer

I 5% I 18% I 50% I 27% I 10% I 23% I 40% I 27% I 10% I 44% I 32% I 15% I 9% I 32% I 38% I 21%
32%

27%

23%

18%

25%

23%

32%

20%

15%

42%

27%

16%

21%

33%

28%

19%

Supervisão direta sobre os subordinados,
orientando e verificando o desempenho

5%

5%

27%

63%

10%

5%

27%

58%

2%

2%

25%

71%

5%

3%

26%

66%

Coordenação de reuniões

5%

9%

41%

45%

13%

13%

47%

27%

5%

23%

50%

22%

7%

17%

48%

28%

Participação em reuniões

5%

5%

36%

54%

3%

5%

27%

65%

2%

5%

50%

43%

3%

5%

40%

52%

I 5%

5%

9%

81%

5%

13%

15%

67%

2%

12%

13%

73%

3%

11%

13%

73%

23%

18%

23%

36%

8%

I 50%

I

17%

13%

47%

27%

13%

13%

43%

25%

19%

Atendimento a outros órgãos

5%

5%

18%

72%

3%

I

I 32% I 60%

3%

7%

30%

60%

3%

6%

29%

62%

Levantamento de informações para relatórios

5%

23%

27%

45%

3%

10%

28%

59%

3%

13%

34%

50%

Redação de documentos e relatórios

5%

18%

32%

45%

0%

5%

27%

68%

2%

9%

30%

59%

9%

32%

41%

18%

13%

13%

47%

27%

13%

21%

40%

26%

Formulação de estudos e projetos

Andamento em processos, despachos e outras
providências de cunho administrativo
Atendimento a pessoas de fora da Organização

Promoção
equipe

do

desenvolvimento

técnico

da

5%

25%

I

I 13% I 44% I 40%
3% I 10% I 35% I 52%
3%

I

15%

I

25%

I

30%

I

30%

~

01
I\)
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ATRIBUIÇÕES QUE TRAZEM DIFICULDADE (1.5)

Estudo de projetos e instruções recebidos
pelo órgão, com emissão de parecer.

9%

18%

7%

11 %

14%

15%

18%

16%

Supervisão direta sobre os subordinados,
orientando e verificando o desempenho

5%

8%

10%

8%

Coordenação de reuniões

5%

15%

12%

12%

Participação em reuniões

5%

5%

3%

Andamento em processos, despachos e
outras
providências
de
cunho
administrativo

5%

15%

10%

11%

14%

5%

8%

8%

5%

8%

17%

12%

23%

18%

13%

16%

9%

15%

7%

10%

18%

25%

23%

23%

Formulação de estudos e projetos

Atendimento
Organização

a

pessoas

de

fora

da

Atendimento a outros órgãos
Levantamento
relatórios

de

informações

para

Redação de documentos e relatórios
Promoção do desenvolvimento técnico da
equipe

AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS EXIGEM UMA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO
TÉCNICA? (1.6)
RESPOSTAS/GRUPOS

G.1

G.2

G.3

TOTAL

Sim

82%

80%

80%

80%

Não

18%

20%

20%

20%

E ATUALIZAÇÃO SOBRE FATOS CORRENTES E MUDANÇAS SOCIAIS? (1.7)
RESPOSTAS/GRUPOS

G.1

G.2

G.3

TOTAL

Sim

91%

85%

77%

82%

Não

9%

15%

23%

18%
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CARACTERíSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS (11)

GRAU DE IMPORTÂNCIA DO TRABALHO NA VIDA DOS GERENTES (2.1)

Muito importante

41%

65%

75%

66%

Importante

59%

35%

25%

34%

Pouco importante
Nada importante

OUTROS INTERESSES MAIS IMPORTANTES QUE O TRABALHO (2.2)

Família

77%

73%

67%

70%

Saúde

23%

8%

10%

11%

Lazer

9%

13%

5%

8%

Desenvolvimento pessoal

5%

3%

2%

2%

Vida particular

15%

10%

10%

Convívio social

10%

8%

7%

3%

2%

2%

4%

2%

20%

17%

Religião
Felicidade
Não existem

9%

18%
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SENTIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO (2.3)

68%

58%

58%

60%

41%

33%

40%

38%

9%

13%

17%

14%

Permite que eu seja criativo

68%

70%

55%

62%

Gera realização profissional

36%

45%

55%

48%

É muito rotineiro e sem desafios

9%

13%

18%

15%

Traz recompensas materiais

5%

18%

10%

11%

É pouco valorizado

41%

33%

45%

40%

Traz recompensas sociais

23%

13%

20%

18%

Faz-me sentir importante

9%

13%

20%

16%

73%

45%

20%

38%

técnico

desafio

um

Representa
interessante

É uma necessidade
minha

da

Está aquém
técnica

capacidade

Gera Estresse
Falta maior apoio dos suoeriores
Está fora
profissional

da

área

de

interesse

5%

1%
2%

1%

Tratamento injustos

2%

1%

Mantém relacionamentos interpessoais

2%

1%

Outros
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ASPECTOS CONSIDERADOS PROBLEMÁTICOS (2.4)
G.1

RESPOSTAS/GRUPOS

G.2

G.3

TOTAL

Burocracia

9%

10%

23%

16%

Carência de recursos

9%

10%

25%

17%

Falta de diretrizes e organização na cia

9%

28%

15%

18%

Dificuldades com subordinados

-

5%

12%

7%

23%

20%

13%

17%

Localização do setor de trabalho

9%

8%%

2%

5%

Interferências políticas e sindicais

18%

5%

4%

7%

Dificuldades com superiores

Baixa remuneração

5%

-

2%

2%

Premência do tempo

5%

-

2%

2%

Resistência às mudanças

-

-

2%

1%

Falta de profissionalismo

5%

5%

-

3%

9%

-

-

2%

Tarefas aquém do potencial

-

3%

2%

2%

Não respondeu

-

10%

7%

7%

25%

12%

15%

10%

10%

8%

23%

8%

3%

8%

Tarefas desempenhadas

14%

23%

12%

16%

Criatividade

14%

15%

7%

11%

Desafios profissionais

23%

15%

26%

22%

Alcance dos objetivos

14%

8%

10%

10%

Desenvolver e executar projetos

5%

8%

3%

5%

Dinamismo

5%

5%

3%

3%

2%

5%

3%

10%

8%

com

Relacionamento
desonestas

pessoas

ASPECTOS MAIS POSITIVOS (2.5)

5%

Relacionamento interpessoal
Contribuir para
organização
Cooperação
empregados

desenvolvimento

da

interesse

dos

e

Organização da companhia
Desenvolvimento pessoal e profissional

5%

Não respondeu

5%

8%

CAPACIDADES E HABILIDADES IMPORTANTES PARA O TRABALHO (2.7)

Preocupar-se com detalhes práticos

-

5%

50%

45%

-

Integrar ou sintentizar idéias

-

5%

36%

59%

Apresentar novas idéias

-

50%

Perceber os sentimentos dos outros

-

Prestar atenção a pequenos detalhes

9%

Enquadrar os fatos em ordem lógica

5%

20%

52%

28%

2%

5%

36%

56%

1%

10%

44%

45%

2%

5%

38%

55%

2%

2%

31%

65%

2%

3%

34%

61%

50%

2%

2%

23%

63%

-

2%

22%

76%

1%

2%

27%

70%

32%

58%

5%

8%

40%

47%

-

3%

47%

50%

2%

4%

42%

52%

9%

27%

55%

2%

2%

43%

43%

2%

7%

35%

56%

3%

5%

36%

54%

2%

2%

56%

40%

42%

58%

2%

Possuir boa memória

27%

73%

5%

5%

Ser rápido no raciocínio

32%

68%

5%

Possuir habilidade em criar um bom ambiente

-

Saber estimular os subordinados

5%

Reconhecer os mér~os dos subordinados

5%

-

14%

Possuir visão ampla, analisando o todo dos
problemas
Possuir visão
partes

Ser hábil para "vender· suas idéias

Criticar os erros subordinados

especializada,

analisando

as

Saber administrar bem o tempo

O = não importante

1 = pouco importante

2°'10

44%

52%

41%

50%

39%

54%

I 73% I 2% I 8% I 30% I 60% I 2% I 12% I 38% I 48% I 2% I 8% I 34% I 56%

18%

82%

-

-

28%

72%

-

2%

14%

84%

-

1%

9%

86%

2%

2%

21%

75%

2%

2%

12%

84%

2%

2%

5%

90%

2%

-

23%

75%

2%

-

20%

78%

2%

-

18%

18%

50%

23%

25%

35%

17%

14%

23%

12%

21%

16%

-

-

32%

68%

2%

2%

30%

66%

2%

2%

23%

73%

2%

5%

5%

63%

27%

5%

I 20% I 47% I 28% I 2% I 12% I 43% I 43% I 3% I 12% I 49% I 36%

2%

I 8% I 23% I 67% I 2% I 3% I 20% I 75% I 2% I 5% I 20% I 73%

5%

2

27%

I 9% I 36% I 52%

I

5%

= importante

I

18%

3 ==

I

72%

mu~o

I

19%

I 81%

I 82%
18% I 80%
14%

I 23% I 35% I 26%
I

2%

I 27% I 69%

importante
~

(Jl

-....J
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ATIVIDADES QUE GOSTARIAM DE DESENVOLVER (2.6)
G.1

G.2

G.3

TOTAL

9%

18%

13%

14%

--

3%

8%

5%

Atividades esportivas

5%

10%

10%

2%

Atividades artísticas

5%

3%

3%

3%

Estudos

9%

18%

8%

11%

-

3%

5%

3%

Magistério

-

8%

5%

5%

Comércio

23%

3%

5%

7%

Atividades de pesquisa

-

3%

3%

3%

Desenv. E execução de projetos

-

-

5%

3%

Informática

-

3%

2%

2%

Carreira militar

-

3%

2%

2%

5%

-

-

1%

Marketing

-

-

2%

1%

Administração

-

-

2%

1%

Profissional de turismo

5%

-

2%

2%

Viagens

5%

5%

-

3%

Área jurídica

-

3%

2%

2%

Pára-quedista

-

-

2%

1%

Veterinária

-

-

2%

1%

Não trabalhar

-

-

2%

1%

5%

3%

-

2%

Historiador

-

3%

-

1%

Gerência em outras organizações

-

5%

-

2%

Jardinagem

5%

-

-

1%

Engenharia civil

5%

3%

3%

Medicina

5%

-

1%

Criação de animais

9%

-

-

2%

Não respondeu

9%

20%

20%

17%

RESPOSTAS/GRUPOS
Continuar na área de ocupação
Dedicar-se à área técnica. dentro da sua
profissão

de
Obras
comunitária

assistência.

Social

Profissional liberal

Aviação

e

CARACTERíSTICAS PESSOAIS RELEVANTES PARA UM GERENTE (2.10)

o =Não é importante

1 = Pouco importante

2 = Importante

3 = Mu~o importante
~

(Jl

co
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HABILIDADES IMPORTANTES QUE JULGA NÃO POSSUIR (2.8)

Preocupar-se com detalhes práticos

18%

5%

7%

8%

Integrar ou sintetizar idéias

18%

5%

12%

11%

Apresentar novas idéias

18%

8%

3%

7%

Perceber os sentimentos dos outros

14%

23%

5%

12%

Prestar atenção a pequenos detalhes

23%

25%

10%

17%

Enquadrar os fatos em ordem lógica

14%

5%

8%

8%

Possuir boa memória

14%

23%

25%

22%

9%

3%

7%

6%

36%

33%

33%

34%

14%

13%

7%

10%

Saber estimular os subordinados

9%

23%

10%

14%

Reconhecer os méritos dos subordinados

5%

5%

13%

9%

Criticar os erros dos subordinados

23%

28%

17%

21%

Possuir visão ampla, analisando o todo
dos problemas

14%

10%

13%

12%

8%

10%

7%

40%

43%

40%

Ser rápido no raciocínio
Ser hábil para "vender" suas idéias
Possuir habilidade em criar um
ambiente.

bom

Possuir visão especializada, analisando
as partes
Saber administrar bem o tempo

32%
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RECOMPENSAS (MATERIAIS OU NÃO) QUE ESPERA RECEBER PELO
TRABALHO (2.9)

Financeiras

50%

53%

72%

61%

Reconhecimento

45%

68%

65%

62%

Realização pessoal e profissional

14%

28%

18%

20%

Contribuir para desenvolvimento da organização

32%

10%

2%

10%

Desenvolvimento profissional

9%

10%

23%

16%

Relações interpessoais positivas

9%

13%

8%

10%

Sociais

9%

3%

7%

6%

Resultados alcançados

5%

3%

2%

Condições de trabalho

5%

8%

7%

7%

3%

3%

2%

Qualidade de vida
Nenhuma

5%

Não respondeu

5%

3%

2%
5%

3%
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CARACTERíSTICAS CONSIDERADAS IMPORTANTES QUE NÃO TEM SIDO
ESTIMULADAS PELAS CONDiÇÕES DE TRABALHO (2.11)

Cooperatividade

18%

23%

35%

28%

Organização

23%

38%

37%

34%

Autonomia

36%

38%

47%

42%

Lealdade aos subordinados

14%

13%

10%

11%

Lealdade aos superiores

23%

10%

3%

9%

Lealdade à organização

27%

8%

8%

11 %

5%

30%

25%

23%

2%

1%

Vontade de superar obstáculos
Gosto pelo exercício do poder
Satisfação de criar algo novo

32%

35%

42%

38%

Prazer em aprender

18%

20%

22%

20%

10%

5%

6%

13%

10%

10%

3%

3%

2%

3%

2%

Atitude crítica
Senso de humor

5%

Rigidez
Modéstia

5%

Idealismo

14%

10%

28%

20%

Carisma pessoal

9%

5%

2%

4%

Autoconfiança

5%

8%

5%

18%

18%

20%

19%

5%

3%

3%

3%

14%

15%

7%

11 %

Saber impor sua autoridade

5%

8%

5%

6%

Flexibilidade

5%

10%

6%

Solidariedade

23%

3%

11%

Honestidade

5%

5%

3%

Paciência
Domínio próprio
Persistência

18%
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ESTILO DE GERÊNCIA
GRAU DE CONFIANÇA DEPOSITADA NOS SUBORDINADOS (3.1)

Nenhuma ou pouca
Alguma

14%

8%

5%

7%

Considerável

45%

62%

66%

61%

Muito elevada

32%

30%

27%

29%

2%

3%

Não respondeu

9%

GRAU DE LIBERDADE OFERECIDA AOS SUBORDINADOS PARA QUE ESTES
TRABALHEM E APRESENTEM CRíTICAS (3.2)

Nenhum
Pequeno
Razoável

27%

15%

3%

21%

Pleno

68%

85%

77%

78%

Não respondeu

5%

1%

FREQÜÊNCIA COM QUE DEMONSTRA INTERESSE EM SABER AS IDÉIAS
DOS SUBORDINADOS (3.3)

Raramente
Ocasionalmente

14%

10%

13%

12%

Freqüentemente

82%

90%

87%

87%

Não respondeu

4%

1%
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MECANISMOS QUE COSTUMA UTILIZAR PARA MOTIVAR OS
SUBORDINADOS CONTROLAR O DESENVOLVIMENTO (3.4)

Ameaças e punições

05%

3%

5%

4%

Recompensas e elogios

32%

33%

40%

36%

77%

83%

70%

75%

Acompanhamento constante serviços

3%

2%

Liberdade para criar

2%

1%

Oferecimento
decisões

de

participação

nas

1%

3%

Brio profissional
Treinamento
Bom relacionamento

9%

Sentimento de equipe

5%

Não respondeu

5%

2%

1%

3%

3%
1%

3%

5%

4%

GRAU DE CONHECIMENTO QUE POSSUI DOS PROBLEMAS PROFISSIONAIS
ENFRENTADOS PELOS SUBORDINADOS (3.5)

Pequeno

3%

1%

2%

Médio

14%

23%

17%

18%

Elevado

58%

54%

53%

55%

Muito elevado

23%

20%

28%

25%

1%

5%

Não respondeu

5%

FREQÜÊNCIA COM QUE ENVOLVE OS SUBORDINADOS NA DISCUSSÃO DE
QUESTÕES RELATIVAS AO TRABALHO (3.6)

Nunca
Raramente

3%

2%

2%

Com razoável ...

32%

37%

38%

37%

Freqüentemente

63%

57%

60%

59%

5%

3%

Não respondeu

2%
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ESTABELECIMENTO DAS REGRAS E ORIENTAÇÕES NO SETOR (3.7)

9%

3%

8%

7%

23%

10%

23%

19%

41%

40%

40%

40%

59%

58%

52%

55%

Através da emissão de ordens
Emissão
opiniões

de

ordens,

solicitando

Emissão de ordens, após discussão
Através da
maneira ...

ação

do

grupo,

de

CARACTERíSTICAS QUE JULGA POSSUIR NA VIDA PROFISSIONAL (3.8)

Disciplina

77%

88%

93%

88%

Confiança

86%

93%

95%

93%

100%

88%

97%

94%

Criatividade

91%

75%

92%

86%

Capacidade de inovação

68%

68%

73%

70%

Racionalidade

77%

75%

77%

76%

Lealdade à organização

91%

85%

88%

88%

Modéstia

86%

65%

78%

75%

100%

95%

100%

98%

Flexibilidade

86%

55%

83%

83%

Ousadia

45%

45%

52%

48%

Capacidade de analisar

52%

63%

50%

56%

Habilidade no relacionamento

64%

73%

78%

74%

Dedicação no trabalho

Responsabilidade
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CARACTERíSTICAS QUE GOSTAVA DE DESENVOLVER (3.9)

Disciplina

23%

5%

7%

2%

Confiança

14%

3%

3%

5%

Dedicação no trabalho
Criatividade

3%

1%

9%

18%

3%

9%

Capacidade de inovação

32%

15%

10%

16%

Racionalidade

23%

10%

10%

12%

9%

5%

3%

14%

5%

4%

3%

1%

Lealdade à organização
Modéstia
Responsabilidade
Flexibilidade

14%

3%

8%

7%

Ousadia

50%

30%

23%

30%

Capacidade de analisar

41%

23%

20%

25%

Habilidade no relacionamento

36%

20%

15%

20%
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AUTOCRíTICA: PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS PROFISSIONAIS (3.10)

Conservadorismo

32%

25%

13%

20%

Acomodação

18%

20%

25%

22%

Ceticismo

32%

30%

30%

30%

Individualismo

9%

10%

13%

11%

Dificuldade no relacionam

5%

13%

15%

12%

27%

15%

22%

20%

5%

8%

5%

6%

5%

3%

3%

2%

1%

Desmotivação

3%

2%

Falta de capacidade de liderança

2%

1%

Ansiedade

2%

1%

Insegurança

2%

1%

Desorganização
Inflexibilidade
Visão estreita/segmentada
Conhecimentos
desejado

do

técnicos/aquém

5%

Indisciplina
Falta de modéstia

1%
3%

14%

(Não respondeu)

23%

1%

17%

18%

HÁBITOS FORA DO TRABALHO (IV)

JORNAIS E REVISTAS QUE VOCÊ LÊ REGULARMENTE (4.1)
JORNAIS

Jomal do Brasil

55%

55%

55%

55%

O Globo

59%

58%

58%

58%

8%

5%

5%

5%

2%

5%

3%

2%

O Dia
Folha de São Paulo
O estado de São Paulo
Jornal do Comércio

14%
5%

3%

1%
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Veja

45%

43%

38%

41%

Isto é

5%

13%

17%

13%

Revistas técnicas

5%

8%

18%

12%

Quatro rodas

5%

7%

5%

Visão

3%

2%

2%

Superinteressante

3%

5%

3%

3%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

1%

Time

5%

Especializadas em música
Especializadas em animais

1%

3%

Especializadas em vídeos

2%

2%

Globo ciência

2%

1%

Casa e jardim

2%

1%

Planeta

2%

1%

2%

5%

Globo rural

5%

Exame

13%

Placar

3%

1%

Geográfica

3%

1%

Nme

5%

1%

Vox

5%

1%

Revista numismática brasileira

5%

1%

Pequenas empresas, grandes negócios

5%

1%

Set

5%

1%
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PROGRAMAS DE TV QUE ASSISTE (4.2)

38%

25%

25%

50%

55%

83%

76%

5%

13%

12%

11%

Programas jornalísticos

91%

98%

92%

93%

Programas de entrevistas

77%

73%

75%

75%

Programas musicais

32%

28%

47%

38%

Programas esportivos

55%

70%

73%

61%

2%

1%

2%

2%

Novelas
Filmes
Seriados

Programas culturais

5%

Não assiste

TIPOS DE FILMES QUE GOSTA DE ASSISTIR (4.3)

Romances

45%

38%

37%

39%

Dramas

36%

28%

17%

24%

Documentários

50%

43%

45%

45%

Eróticos

18%

10%

22%

17%

Aventuras

68%

68%

78%

73%

Comédias

73%

65%

73%

70%

Ficção cientifica

32%

53%

68%

56%

Suspense

36%

50%

48%

47%

Terror

9%

15%

10%

11%

55%

60%

62%

60%

Policiais
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PROGRAMAS CULTURAIS QUE COSTUMA FAZER (4.4)

Teatro

50%

53%

65%

58%

Cinema

52%

55%

43%

50%

Shows musicais

27%

25%

23%

25%

5%

3%

10%

7%

14%

5%

7%

7%

5%

2%

2%

4%

Viagens
Exposições
Palestras e debates
Museus

9%

Ópera

5%

Ballet

5%

3%

Leitura

5%

3%

5%

1%

Programas culturais na TV
Encontros, congressos, e feiras
Nenhum

1%
2%

2%

2%

1%

5%
18%

1%
30%

17%

21%
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ESPORTES QUE PRATICA (4.5)

Futebol

23%

33%

42%

35%

Vôlei

18%

13%

13%

14%

Natação

14%

13%

25%

19%

Ciclismo

9%

10%

5%

7%

8%

8%

7%

9%

5%

13%

10%

27%

5%

5%

9%

3%

5%

3%

2%

1%

10%

11%

2%

1%

Tênis
Corrida
Caminhada
Ping-pong
Basquete
Ginástica

9%

13%

Squash
Mergulho

5%

Frescobol

5%

Tiro
Nenhum

27%

1%
5%

3%

5%

2%

33%

23%

27%
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HOBBY(4.6)

Futebol

-

13%

5%

7%

Leitura

9%

13%

8%

10%

Pescaria

5%

5%

3%

4%

Filatelia

-

3%

2%

2%

Desenho/pintu ra

-

5%

2%

2%

Jardinagem

-

3%

5%

3%

Escrever

-

3%

-

1%

Motociclismo

-

3%

-

1%

5%

8%

3%

5%

14%

3%

3%

5%

Ferromodelismo

-

3%

-

1%

Informática

-

3%

2%

2%

Vídeo game

-

3%

-

1%

9%

3%

18%

11%

3%

-

1%

Eletrônica

-

3%

-

1%

Fotografia

-

-

3%

2%

Aquareologia

-

-

3%

2%

Automóveis

-

2%

1%

Gamão

-

-

2%

1%

Sinuca

-

-

2%

1%

Decoração

-

2%

1%

Numismática

-

-

2%

1%

Futebol de botão

-

-

2%

1%

Filmagens

5%

-

-

1%

Criação de animais

5%

-

-

1%

50%

25%

37%

35%

Trabalhos manuais
Coleções

Música
Ultra leve

Nenhum
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UM FILME MARCANTE (4.7)
GRUPO 1
- Dr. Jivago
- Amadeus
- Cinema Paradiso
- Ghost (2)
- Laranja Mecânica
- Paris Texas
- Blade Runner (2)
- Blow Up
- Traídos pelo Desejo
- Loucos de Paixão
-JFK
- A Cor Púrpura
- Cidadão Kane
- Ghandhi
- Em Algum Lugar do Passado
- Um Estranho no Ninho (2)
- O Expresso da Meia Noite
- E o Vento Levou (2)
- Beatles - Os Reis do lê. ê. ê
- Ao Mestre com Carinho
- High Lander
- Annie Hall
- Les Un Et Les Outres
- Mephisto
- Sétimo Sentido
- Metrópolis

Não Respondeu (5)

GRUPO 2
- Dança com Lobos
- Pescador de Ilusões
- Gritos e Sussurros
- Love Story
- Ghost (6)
- E O Vento Levou
- Casablanca
- O Destino de Posseidon
- Silêncio dos Inocentes
- Ao Mestre da Música
- Mistérios e Paixões
- Um Estranho no Ninho
- RAN
- O Homem que Queria ser Rei
- Perfume de Mulher
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- O Expresso da Meia Noite (2)
- A Cor Púrpura (2)
- Sérpico
- Esqueceram de Mim II
- O Poderoso Chefão
- Doutor Jivago
- O Império do Sol
- Mie 18
- Além da Eternidade
- O Nome da Rosa
- Horizonte Perdido
- Os Dez Mandamentos
- Blade Runner

-z
-

Jogos de Guerra
Sociedade dos Poetas Mortos
Um Tiro no Escuro
Rain-Man

Não Respondeu (7)

GRUPO 3
- ET (2)
- Tempo de Despertar
- Fernão Capelo Gaivota
- Tomates Verdes Fritos (2)
- Um Espírito Baixou em Mim
- Ghost (7)
- O Outro Lado da Meia Noite
- Em Algum Lugar do Passado (3)
- Um Estranho no Ninho (2)
- O Império do Sol
- Nasce uma Estrela (2)
- Inferno na Torre
- Golpe de Mestre
- Um Convidado Bem Trapalhão
- Alguém no Passado
- Doutor Jivago
- Irmão Sol Irmã Lua
- Ali Babá e os 40 Ladrões
- A Primeira Noite de Um Homem
- Deu a Louca no Mundo
- E o Vento Levou (2)
- Um Homem Chamado Cavalo
- Os Dez Mandamentos
- Platoon
- Teima e Louise
- Perfume de Mulher (2)
- Gandh
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- Casablanca
- A Viagem do Capitão Tornado
- Ligações Perigosas
- 81ade Runner
- Cinema Paradiso
- Mudança de Hábito
- Duna
- 2001 - Uma Odisséia no Espaço
- Meu Pé de Laranja Lima
- O Ultimo Imperador
- O Campeão
- Questão de Honra
- Papillon
- Cabo do Medo
- O Silêncio dos Inocentes
Não Respondeu (6)

UM LIVRO MARCANTE (4.8)

GRUPO 1
- O Pequeno Príncipe
- Nosso Lar (2)
- Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos (Rubens Fonseca)
- Shogum
- Admirável Mundo Novo
- Aprendi Matemática
- Virando a Própria Mesa
- Nossos Filhos São Espíritos
- Ulisses
- A Arte de Amar (Erich From)
- O Perfume
- Há 2.000 Anos (Chico Xavier)
- Jesus Vive
- A Era do "Marketing"
- Gabriela
- O Alquimista
- Cem Anos de Solidão
a
- 3 Guerra Mundial
Não Respondeu (3)

GRUPO 2
- A Terceira Visão (2)
- Controle da Qualidade Total
- Cem Anos de Solidão
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- Ana Karenina
- O Alquimista
- Castelo do Homem sem Alma
- A Volta de Lassie
- O Tubarão
- Ilusões
- Dom Casmurro (2)
- Autobiografia de um logue
- A Revolução dos Bichos
- No País das Sombras Longas
- O Profeta
- Guerra e Paz
- A Cidade e as Serras
- Laços Eternos
- Capitães de Areia
- O Vermelho e o Negro
- O Cortiço
- O Tao da Física
- A Bíblia
- Sidarta
- Mar Morto
- O Conde de Monte Cristo
- Coleção de André Luiz
- Eram os Deuses Astronautas
Não Respondeu (11)

GRUPO 3
- Sumário (Alan Kardec)
- Os Sete Minutos
- A Grande Síntese
- Os Meninos da Rua Paulo
- Ilusões (Richard Bach)
- Virando a Própria Mesa
- Música ao Longe
- Medicina dos Espíritos
- O Outro Lado da Meia Noite
- Fernão Capelo Gaivota
- Diário de um Mago
- O Lobo da Estepe
- As Aventuras de Robson Crusoé
- Minutos de Sabedoria
- Nosso Lar
- A Estirpe do Dragão
- Deuses, Túmulos e Sábios
- Os Miseráveis
- Grande Sertão, Veredas (2)
- Há Dois Mil Anos Atrás
- Renúncia (Psicografado)
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- 20.000 Léguas Submarinas
- Papillon
- Revolução Feminina
- A Outra Face da Moeda (Sidney Sheldon)
- A Bíblia (2)
- Sidarta (2)
- Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres)
- A Divina Comédia
- O Poder do Pensamento Positivo
- O Alquimista (2)
- O Pequeno Príncipe
- Olhai os Lírios do Campo
- Eram os Deuses Astronautas (2)
- Vidas Secas
- O Evangelho Segundo o Espiritismo
- O Enigma de Adrômeda
- Verão do Lobo Vermelho
- Viagem ao Redor da Lua
- The Life and Times of Eisntein
- Cândida Fredita e sua Vá Desalmada
- Shogoon
- Negras Raízes
- Proteu
- O Poderoso Chefão
Não Respondeu (13)

QUANTOS LIVROS VOCÊ LÊ, EM MÉDIA, POR ANO? (4.9)
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QUE TIPOS DE LIVRO VOCÊ GOSTA DE LER? (4.10)

Romance

41%

45%

40%

42%

Históricos

36%

35%

42%

39%

Ficção

32%

43%

43%

41%

Biografias

32%

30%

15%

23%

Aventuras

36%

40%

45%

42%

Técnicos

55%

53%

58%

56%

Esotéricos

36%

30%

22%

27%

Eróticos

5%

5%

5%

5%

Policiais

18%

25%

30%

26%

5%

5%

4%

5%

7%

6%

2%

1%

Terror

5%

Literatura espírita
Ensaios e poesias
Religiosos

5%

1%

Políticos

5%

1%

Clássicos

5%

1%
3%

Não respondeu

2%

2%

GRUPOS E ENTIDADES DE QUE PARTICIPA OU JÁ PARTICIPOU
ATIVAMENTE (4.11)

Sindicatos, assoclaçoes
outros órgãos classistas

de

empregados

55%

38%

35%

39%

14%

10%

7%

9%

Partidos políticos

9%

5%

3%

5%

Grupos religiosos

23%

20%

25%

23%

Entidade de caridade

9%

15%

18%

16%

Grupos culturais

5%

2%

2%

Não respondeu

36%

43%

9%

Associações de moradores

e

35%

