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RESUMO

SELLA, Vinicius Luis. Características de liderança que influenciam no processo
motivacional: estudo de caso Brasil Telecom GSM — Filial Santa Catarina. 2005. (126f).
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

0 presente trabalho teve como objetivo primordial identificar como as características de liderança
existentes no grupo de comando da Brasil Telecom GSM — Filial Santa Catarina, influenciam no
processo motivacional de seus funcionários no intuito de melhorar os seus desempenhos. Para
realização deste estudo, inicialmente foi efetuado um levantamento bibliográfico referente aos
temas liderança e motivação, caracterizados pelas diversas teorias elaboradas sobre os assuntos e,
a seguir, foram analisados os dados relativos à pesquisa de campo desenvolvida nas lojas
próprias, objetos do estudo. No desenvolvimento prático do trabalho, buscou-se a conhecer o
estilo de liderança que a empresa deseja, identificar o estilo de liderança existente nas lojas,
analisar o impacto do estilo de liderança na motivação dos funcionários e propor ações corretivas.
Após a análise dos dados constatou-se que, não obstante a toda evolução verificada nas teorias
que tentam explicar o fenômeno, a liderança continua a ser entendida como um processo
individual, onde as características pessoais do líder e seu comportamento em relação is tarefas e
às pessoas se sobressaem. 0 resultado da análise evidenciou que em geral, as lideranças agem
voltadas para as tarefas e não para as pessoas. A ênfase encontrada é que em muitos casos a
liderança nas lojas é formal, ou seja, o reconhecimento de que lideres são lideres em virtude da
posição que ocupam. Quanto à forma como os liderados vêem seus superiores destacaram-se
características positivas como comprometimento, determinação, conhecimento, confiabilidade,
pró-atividade, ética e responsabilidade. No entanto, os funcionários destacaram também
preocupantes características negativas como arrogância, distanciamento da equipe, falta de pulso
e não escutar a opinião dos funcionários. Características que não condizem com as requisitadas
pela empresa. Ao verificar se o estilo de liderança encontrado nas lojas influencia o processo
motivacional dos funcionários encontrou-se uma determinante distorção. Na visão dos lideres o
principal fator de motivação dos funcionários é aquisição de experiência, seguida pelo dinheiro e
posteriormente pela realização pessoal e pelo pertencimento ao grupo. Porém segundo os
funcionários, o principal motivo que faz os mesmos trabalharem na empresa é o dinheiro, seguido
proximamente pela experiência, realização pessoal e troca de conhecimento. Esta distorção de
visões é grave, pois os lideres, no intuito de motivar e estimular seus funcionários, o fazem,
achando que a principal motivação é a aquisição de experiência, quando na verdade é o dinheiro.
Fica evidente a necessidade de uma mudança de postura tanto dos lideres quanto dos liderados,
para que a organização possa atingir os objetivos almejados. Os atuais ocupantes de cargos de
chefia precisam promover alterações significativas em suas atitudes, estimul ando e reconhecendo
seus funcionários para que o desempenho seja melhorado continuamente.

Palavras-chave: liderança, motivação.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: 0 Grid Gerencial
Figura 2:. : Comparação dos modelos de motivação de Maslow e Herzberg
Figura 3: Síntese dos fatores motivacionais e fatores higiênicos

38
58
60

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: confiança nos liderados
Gráfico 2: confiança nos lideres
Gráfico 3: clareza comunicação
Gráfico 4: clareza comunicação
Gráfico 5: trabalho em equipe
Gráfico 6: trabalho em equipe
Gráfico 7: conhecimento
Gráfico 8: conhecimento
Gráfico 9: direcionamento
Gráfico 10: direcionamento
Gráfico 11: exemplo
Gráfico 12: exemplo
Gráfico 13: pró-atividade
Gráfico 14: pró-atividade
Gráfico 15: delegação de tarefas
Gráfico 16: delegação de tarefas
Gráfico 17: solicitação de idéias
Gráfico 18: solicitação de idéias
Gráfico 19: importância dos fatores de motivação
Gráfico 20: importância dos fatores de motivação
Gráfico 21: meta x resultados
Gráfico 22: transmissão de metas
Gráfico 23 :comissão x resultados
Gráfico 24: satisfação com os resultados
Gráfico 25: cobrança do superior
Gráfico 26: cobrança do superior
Gráfico 27: reconhecimento do líder
Gráfico 28: desafios
Gráfico 29: desafios
Gráfico 30: motivação por desafios
Gráfico 31: valoração da motivação
Gráfico 32: valoração da motivação

81
82
83
83
84
85
85
86
87
87
88
88
89
89
90
91
91
92
94
95
96
96
97
97
98
99
99
100
100
101
101
102

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: confiança nos liderados
Tabela 2: confiança nos lideres
Tabela 3: clareza comunicação
Tabela 4: clareza comunicação
Tabela 5: trabalho em equipe
Tabela 6: trabalho em equipe
Tabela 7: conhecimento
Tabela 8: conhecimento
Tabela 9: direcionamento
Tabela 10: direcionamento
Tabela 11: exemplo
Tabela 12: exemplo
Tabela 13: pró-atividade
Tabela 14: pró-atividade
Tabela 15: delegação de tarefas
Tabela 16: delegação de tarefas
Tabela 17: solicitação de idéias
Tabela 18: solicitação de idéias
Tabela 19: meta x resultados
Tabela 20: transmissão de metas
Tabela 21: comissão x resultados
Tabela 22: satisfação com os resultados
Tabela 23: cobrança do superior
Tabela 24: cobrança do superior
Tabela 25: reconhecimento do líder
Tabela 26: desafios
Tabela 27: desafios
Tabela 28: motivação por desafios
Tabela 29: valoração da motivação
Tabela 30: valoração da motivação

81
82
83
83
84
85
85
86
87
87
88
88
89
89
90
91
91
92
96
96
97
97
98
99
99
100
100
101
101
102

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema
1.2.1 Objetivo geral
1.2.2 Objetivos específicos
1.3 Justificativa
1.4 Estrutura do trabalho
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Relação homem versus trabalho e o fator humano nas organizações
2.2 Liderança
2.2.1 Conceituação
2.2.2 Líder
2.2.3 Diferenças entre líder e chefe
2.2.4 Teorias sobre liderança
2.3 Motivação
2.3.1 Conceituação
2.3.2 Teorias sobre motivação
3 METODOLOGIA
3.1 Tipo de pesquisa.
3.2 Universo Investigado
3.3 Coleta de dados
3.4 Limitação da pesquisa
4 ESTUDO DE CASO
4.2 0 estilo de liderança que a empresa deseja
4.3 0 estilo de liderança existente nas lojas
4.4 0 estilo de liderança que os funcionários desejam
4.5 A influência das lideranças no desempenho das lojas
4.6 Ações Corretivas
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS
FUTUROS
5.1 Considerações finais
5.2 Recomendações para trabalhos futuros
REFERENCIAS
ANEXOS

12
13
15
15
16
17
18
18
20
20
22
31
33
51
51
54
70
70
72
72
73
75
78
80
93
94
105
105
105
108
109
112

12

1 INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade as civilizações sofrem grandes e decisivas influências de seus lideres,
tais corno: Alexandre, 0 Grande, Júlio César, Napolea() Bonaparte. A história que remete aos
dias atuais contempla diversas formas e estilos de liderança. Atualmente, segue-se a mesma
tendência, a sociedade continua a ser influenciada por lideres direta ou indiretamente.
As últimas décadas foram marcadas por uma grande revolução em diversas áreas. 0 fato,

é que houve profundas mudanças nos mais variados ramos de negócios. Acompanhando este
cenário de desenvolvimento, encontram-se as operadoras de telefonia celular. Sem dúvida, um
dos ramos que mais se desenvolveu em termos quantitativos e qualitativos, com equipamentos,
produtos, tecnologia e serviços de alta qualidade. Essas mudanças, por mais radicais e estranhas
que possam parecer, objetivaram, de alguma forma, melhorar o cotidiano das pessoas.
Assim, com a crescente evolução das organizações, as mesmas perceberam a importância

de ter dentro de suas estruturas lideres com capacidade de conseguir motivar seus adeptos a
alcançarem os objetivos desejados. Os trabalhadores estão exigindo voz nas decisões e nos
processos decisórios que os afetam. Ser urn verdadeiro líder neste ambiente requer uma
abordagem e um conjunto de habilidades completamente diferentes daquele em que os
trabalhadores eram dirigidos ou instruidos sobre o que, como e quando fazer. Liderar hoje
compreende compartilhar objetivos, ouvir sugestões, delegar poder, comunicar, debater,

mobilizar esforços, transformar grupos em verdadeiras equipes e, acima de tudo, ser a ponte que
liga as pessoas ao futuro.
Diante desse contexto, o estudo visa analisar como as características de liderança
existentes no grupo de comando da Brasil Telecom GSM (Sistema Global para comunicação
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Móvel) influenciam o processo motivacional de seus funcionários no intuito de melhorar seus
desempenhos.

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problems

Devido as rápidas e constantes mudanças econômicas, políticas, sociais e tecnológicas, as
organizações estão operando com a incerteza.
A sobrevivência da organização não reside no fato, exclusivamente, do acesso ao mais
avançado recurso tecnológico existente no mercado, mas também da vital importância da
qualidade do fator humano para o crescimento e desenvolvimento da organização. Para Geus
(1999), as companhias morrem porque o foco de seus gerentes é limitado a produção de bens e
serviços e esquecem que sua organização é uma comunidade de seres humanos.
Estudiosos, gestores e dirigentes organizacionais buscam identificar as causas da
insatisfação e desmotivação para o trabalho, problemas estes que afetam muitos trabalhadores.
Segundo Vianna e Carvalho apud Búrigo (1996), a insatisfação é penosa tanto para o
trabalhador quanto para a organização. As organizações se constroem ou se destroem pelo
desempenho das pessoas que nela trabalham. Não se concebem organizações estrategicamente
vencedoras sem trabalhadores estrategicamente vencedores, e nem organizações motivadas sem
pessoas motivadas; em conseqüência, não ha qualidade, sem qualidade de vida no trabalho.
Cada vez mais, fica evidente que uma empresa é constituída por pessoas e o modo como
elas reagem a cada ferramenta de administração provoca impactos na organização e modifica os
sistemas de gestão.
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Diante do contexto atual das organizações, o papel do líder tornou-se essencial como
facilitador de equipes em busca dos objetivos pretendidos pelas empresas. Frente a um mercado
capitalista cada vez mais competitivo, mostra-se necessária à presença de um agente de
motivação de equipes na busca dos resultados almejados.
Dificilmente, missão, visão e objetivos seriam alcançados sem que houvesse liderança
uma vez que as empresas, como qualquer coletividade, são movidas por movimentos contrários
de cooperação e conflito; logo, é preciso magnificar a cooperação e direcionar os conflitos para
seus aspectos contributivos de mudança e de criatividade. Este é o papel da liderança. É um papel
integrador, muito necessário numa época até de organizações virtuais. Ele possibilita que pessoas
se mantenham unidas, mesmo sem estarem fisicamente próximas (VERGARA, 1997:74).
Do ponto de vista comercial, o ramo de telefonia celular se caracteriza pela forte
concorrência e do ponto de vista das organizações, existe a gestão dos resultados, com ousadas
metas. Onde de um modo geral as organizações almejam a rentabilidade. Porém, as empresas não
podem limitar-se em simplesmente exigir resultados, sem proporcionar is equipes ferramentas e
conhecimentos necessários para superar os objetivos propostos com uma vantagem qualitativa.
Deve, também, haver uma sintonia entre os colaboradores e o líder, sendo que o planejamento
deve ser estruturado de acordo com o potencial do grupo, ou seja, desenvolver a equipe de acordo
com os objetivos da organização.
A Brasil Telecom GSM iniciou sua operação no ramo de telefonia celular em setembro de
2004. Por ser a última empresa do atual cenário a ingressar nesse mercado, necessita de um estilo
de liderança altamente capacitado e diferenciado, pois o start up de uma organização do porte da
mesma envolve simultaneamente: diversos canais de atuação (varejo, corporativo, agentes
autorizados, loja virtual ou televendas e o canal direto, este composto por lojas próprias e
quiosques), alta tecnologia, interligação de inúmeros sistemas e todos extremamente dependentes
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da atuação das pessoas que compõem a organização. Assim a atuação da liderança no
direcionamento e aperfeiçoamento das equipes para se atingir os objetivos propostos

é

fundamental.
Quando se fala em melhorar a performance de uma equipe, se refere diretamente ao papel
do líder associado

a

habilidade em motivar e comprometer seus adeptos organizando e

viabilizando o trabalho com agilidade e eficiência. Neste caso, deseja-se responder a seguinte
pergunta: considerando a realidade da Brasil Telecom GSM, o estilo de liderança existente no
grupo de comando influencia o processo motivacional de seus funcionários no intuito de
melhorar os seus desempenhos?

1.2.1 Objetivo geral

Considerando a realidade da Brasil Telecom GSM, analisar se o estilo de liderança
existente no grupo de comando influencia o processo motivacional de seus funcionários no
intuito de melhorar os seus desempenhos.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Conhecer o estilo de liderança exigido pela Brasil Telecom GSM;
b) Identificar o estilo de liderança existente na empresa;
c) Analisar o impacto do estilo de liderança na motivação dos funcionários;
d) Propor ações corretivas.
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1.3 Justificativa

Segundo Mattar (1999), qualquer que seja o tema, não importando o tipo de pesquisa,
determinados critérios deverão ser atendidos na escolha com o intuito de justificar a pesquisa e de
não frustrar o pesquisador com seus resultados. De acordo com Castro apud Mattar
(1999) estes critérios são: importância, originalidade e viabilidade do tópico escolhido.
Diante do crescente e competitivo mercado de telefonia celular, torna-se primordial que as
organizações saibam a importância do líder no processo motivacional de suas equipes na busca
do atingimento dos resultados planejados.
Este estudo preenche o critério da originalidade pelo fato de que nenhum outro trabalho
deste tipo foi realizado na Brasil Telecom GSM em toda sua história, isto 6, nenhum estudo,
visando identificar as características do líder no processo de motivação, as competências
necessárias para exercer esse papel e a influência da sua atuação no processo de motivação de sua
equipe em busca dos resultados esperados foi realizado, deixando a organização à mercê de uma
administração empírica. Assim, pode-se justificar tal estudo pelo critério de originalidade, que
segundo Castro apud Mattar (1999) é o tema cujos resultados têm o potencial de causar surpresa.
Uma terceira e última forma de justificar este estudo é através do critério de viabilidade
exposto por Castro apud Mattar (1999). 0 autor coloca diversos aspectos que devem ser levados
em consideração quando este critério é abordado, tais como prazos, recursos financeiros,
competências do autor, disponibilidade de informações e seu estado de teorização. O estudo em
questão é viável, de acordo com os itens apontados, devido ao fato de o tempo para a sua
execução ser adequado, de requerer financiamento irrisório para sua execução, de ter
acessibilidade its informações que tangem o tema.

17

1.4 Estrutura do trabalho

0 presente estudo divide-se em cinco capítulos, considerando os objetivos do trabalho,
distribuídos conforme exposto a seguir.
No primeiro capitulo, apresenta-se a introdução, na seqüência o tema e o problema de
pesquisa, os objetivos gerais e específicos, e a justificativa do estudo.
0 segundo capitulo contém a revisão teórica sobre liderança, apresentando a evolução do
fator humano nas organizações, o líder, as diferenças entre lideres e chefes e as principais teo ri as
sobre liderança. Posteriormente é revisada a literatura sobre motivação e as principais teorias
motivacionais, seus objetivos e os fatores que possibilitam um maior esclarecimento sobre a
motivação humana.
No terceiro capitulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos. Para sua
elaboração, é apresentada a metodologia que forneceu suporte para alcançar os objetivos
propostos.
No quarto capitulo, apresenta-se o estudo de caso com a descrição e análise dos dados. A
pesquisa deu-se por meio de questionário aplicado aos funcionários das lojas próprias da Brasil
Telecom GSM no estado de Santa Catarina, correlacionando tais resultados com as teorias
estudadas, e assim atingindo o objeto geral do trabalho. 0 histórico da Brasil Telecom também é
demonstrado neste capitulo.
No quinto e Ultimo capitulo, apresentam-se As conclusões do trabalho e as sugestões de
melhorias para as lojas e para trabalhos futuros.
Na seqüência, apresentam-se as referências e anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo apresenta-se uma revisão teórica sobre os temas: Relação Homem versus
trabalho e a importância do fator humano nas organizações, posteriormente é apresentada a
evolução dos estudos sobre liderança contemplando suas principais teorias e focando na sua
importância no processo motivacional para obtenção de um melhor desempenho.
Segundo Vergara (1998), o referencial teórico tem por objetivo apresentar os estudos
sobre o tema, ou especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores. Tem
também, para a autor, a função de facilitar a formulação de hipóteses e de suposições e dar
embasamento à interpretação dos dados que foram coletados e tratados. Assim, o presente
capitulo tem o objetivo de apresentar a fundamentação teórica dos assuntos a serem observados
na organização, oferecendo consistência à investigação, além de possibilitar ao leitor a
familiarização com o tema.

2.1 Re lação homem versus trabalho e o fator humano nas organizações

Segundo &trig° (1996), a concepção de trabalho evoluiu com a própria história, sendo
que no inicio o trabalho tinha como principio à sobrevivência, onde através deste buscava-se
satisfazer as necessidades básicas, porém hoje pode ser considerado como um fator fundamental
a todo ser humano.
Enquanto na antiguidade e na Idade Media percebia-se o trabalho como atividade inferior,
destinada aos escravos, servos e camponeses, aos quais, por sua vez, encontravam-se
praticamente nulas as possibilidades de mobilidade social, as sociedades capitalistas modernas
atribuem ao trabalho uma dimensão igualitária e libertadora, na qual, ao menos teoricamente,
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todos homens estariam aptos a vender sua força ou capacidade de trabalho no mercado e desta
forma ascender socialmente.
Atualmente fala-se no principal capital de uma organização, referindo-se ao capital
intelectual, capital humano, aos colaboradores das organizações que representam sua maior
riqueza. Segundo Almeida (1993), um novo paradigma surgiu: o capital deixou de habitar a
máquina para habitar o homem, assim como a Revolução Industrial migrou da terra para a
máquina. A informação, o conhecimento e a criatividade passaram a constituir-se num conjunto

fundamenta] de recursos estratégicos. As organizações começaram a perceber que seus
resultados são o produto do trabalho das pessoas.
Segundo Stoffel (1997) o sucesso de uma empresa depende do comprometimento de seus
colaboradores com as metas organizacionais. Este comprometimento, por sua vez resulta em
desempenho.
Lucena (1992), também determina o fator humano como a peça fundamental da
organização quando do alcance de seus objetivos globais. A lógica do processo demonstra
claramente que todas as ações empreendidas deverão estar orientadas para a busca da realização
da missão empresarial, tradu.zida em objetivos econômicos e sociais. Para realizar esses objetivos,
a empresa utiliza vários recursos: fmanceiros, tecnológicos, etc, no entanto, tais recursos por si só
a° garantem o alcance dos objetivos. Seu uso adequado depende das pessoas que os manipulam,
porque representam meios de trabalho.
Assim, a empresa em todo seu contexto, dependerá da competência humana em contribuir
eficaz e eficientemente na concretização de seus objetivos. Essas contribuições são os resultados
apresentados, das ações realizadas, isto 6, do desempenho dos empregados.
Para o atingimento desses resultados esperados a organização necessita de liderança, essa
materializada na pessoa do líder. O líder defende valores que representam a vontade coletiva, e
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com isso é capaz de mobilizar os liderados à ação; buscar e definir o consenso em uma causa

comum; criar o espirito de equipe e principalmente motivar seus seguidores. Sendo o resultado,
produto do trabalho, com as pessoas motivadas o desempenho tende a ser melhorado, tornando o
atingimento dos objetivos propostos numa conseqüência do mesmo.

2.2 Liderança

A partir deste ponto serão apresentados diversos conceitos de liderança. Posteriormente
será descrito o papel do líder na administração contemporânea e sua capacidade de motivar a

equipe, também sera exposta sua diferenciação em relação ao chefe. Da mesma forma serão
abordnda-s as teorias sobre o tema liderança.

2.2.1 Conceituação

Não existe consenso quanto à definição de liderança e tampouco um enfoque que seja
capaz de conter todo significado do assunto. Bergamini (1994), ressalta que não se deve
estranhar, portanto, que a palavra liderança reflita coisas diferentes para diferentes pessoas.

Assim sendo, os pesquisadores freqüentemente passam a definir liderança partindo de uma
perspectiva individual, ressaltando o aspecto do fenômeno que seja mais significativo para ele.
Yukl, apud Bergamini (1994) ao fazer unia revisão dos trabalhos que foram pesquisados
neste último quarto do século XX, apresenta as mais diversas conceituações sobre liderança,
como por exemplo:
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Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo as atividades de um
grupo em direção a um objetivo comum. Ou seja, é a atuação do líder no intuito de concentrar os
esforços da equipe para o atingimento dos resultados desejados.
Outra versão enfatiza que liderança é um tipo especial de poder caracterizado pela
percepção dos membros do grupo no sentido de que outro membro do grupo tem o direito de
prescrever padrões de comportamento na posição daquele que dirige, no que diz respeito A sua
atividade na qualidade de membro do grupo. E essa especialidade que permite que muitas vezes o
líder venha a emergir de dentro do grupo, devido à visão que seus colegas têm de suas atitudes e
seu comportamento, diante deste respeito adquirido e fazendo com que seja um exemplo a ser
seguido.
Por outro lado, Lacombe e Heilbom (2003) destacam em sua definição que liderança
conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações, para atingir objetivos
e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num
conjunto coerente de idéias e princípios. Assim cabe ao líder a habilidade de persuadir e
convencer seus liderados de que as ações escolhidas levarão ao objetivo desejado. E Katz e Kahn
(1976), complementam que liderança é o incremento da influência sobre e acima da submissão
mecânica e com as diretrizes rotineiras da organização.
Para tanto, a liderança também pode ser trabalhada quanto ao aspecto social, Bergamini
(1994), relata que o líder é visto como alguém que traz algum beneficio não só ao grupo em
geral, como a cada membro em particular, fazendo nascer, desse intercâmbio, o valor que
normalmente lhe é atribuído. Por sua vez, os membros do grupo devolverão ao líder o seu
reconhecimento que se traduz pela forma de the conferir a autoridade que passa a ter perante seus
seguidores.
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Nesse sentido, Jacobs e Stodgill apud Bergamini (1994) convergem suas definições
observando que liderança é uma interação entre pessoas na qual uma apresenta informação de um
tipo e de tal maneira que os outros se tornam convencidos de que seus resultados serão
melhorados caso se comporte da maneira sugerida ou desejada. É o inicio e a manutenção da
estrutura em termos de expectativa e interação.
Dentre estas definições, alguns elementos parecem ser comuns. Em primeiro lugar, elas
conservam o denominador comum de que a liderança esteja ligada a um fenômeno grupal, isto 6,
envolva duas ou mais pessoas. Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um processo de
influenciação exercido de forma intencional por parte do líder sobre seus seguidores.
Outro elemento comum entre as definições de liderança e que complementa o fato de a
liderança ser um fenômeno grupal e tratar-se de um processo de influenciação 6 que para que ela
exista é necessário o agente da mesma, denominado Líder, considerado o maior responsável pelo
processo de liderança. Cabe a ele encontrar uma forma de interagir com as pessoas do grupo
criando uma relação de confiança em que as mesmas sintam-se motivadas a trabalhar em busca
dos objetivos propostos.

2.2.2 Líder

A variedade dos tipos de liderança torna dificil estabelecer com precisão o que faz um
líder. Cada autor tem sua versão. Dentre as várias características de um líder, destacam-se as
seguintes:
a) Confiança — é um atributo essencial associado A liderança. Segundo Hosmer apud
Robbins (2002) 6 impossível, para o líder, liderar pessoas que não confiem nele. Quando os
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liderados confiam em seu líder, estão dispostos a se colocarem em vulnerabilidade em razão de
ações deste, eles confiam que seus direitos e interesses não serão prejudicados.
De acordo com o citado autor, para que exista a con fi ança são necessários cinco fatores
essenciais:
1. Integridade: refere-se à honestidade e à confiabilidade. Sem a percepção do caráter
moral e da honestidade básica do outro, as demais dimensões da confiança perdem seu sentido.
2. Competência: engloba as habilidades e conhecimentos técnicos e interpessoais do

indivíduo. É preciso acreditar que a pessoa possua as habilidades e capacidades necessárias para
realizar aquilo que está prometendo ou se propondo.
3. Consistência: está relacionada com a segurança, previsibilidade e capacidade de
julgamento que uma pessoa demonstra nas situações. Ou seja, as inconsistências entre as palavras

e as ações reduzem a confiança.
4.

Lealdade: é a disposição de proteger e defender outra pessoa. A confiança requer que

se acredite que a outra pessoa não agirá de maneira oportunista.
5. Abertura: as partes devem estar dispostas a acreditarem que a outra confia em si.
Ainda para Robbins (2002) existem tits tipos de confiança nas relações organizacionais:
Confiança baseada na intimidação: as relações baseadas nesse tipo de con fi ança são as
mais frágeis. Qualquer violação ou inconsistência pode destruir o relacionamento. Essa forma de
confiança se baseia no medo de represálias. As pessoas que se encontram nesse tipo de
relacionamento fazem o que dizem por medo das conseqüências, caso não cumpram suas
obrigações.
0 autor cita também que a confiança baseada na intimidação só funciona quando a
punição é possível, as conseqüências são claras e a punição é realmente aplicada se a confiança
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for violada. Para que ela se sustente, a perda potencial de interação futura com a outra parte
precisa ser maior do que o ganho potencial obtido com a violação das expectativas.

Confiança baseada no conhecimento: a maioria das relações organizacionais tem sua raiz
na confiança baseada no conhecimento. A confiança, no caso, tem por base a previsibilidade do

comportamento que resulta de um histórico de interações. Isso acontece quando existem
informações adequadas sobre alguém a ponto de poder fazer previsões acuradas sobre seu
comportamento.
Para o mesmo autor a confiança baseada no conhecimento apóia-se mais na informação
do que na intimidação. 0 conhecimento da outra parte e a previsibilidade de seu comportamento
substituem contratos, penalidades e arranjos formais típicos da confiança baseada na intimidação.
Esse conhecimento se desenvolve no correr do tempo, muito em função da experiência que

constrói a confiabilidade e a previsibilidade. Assim, quanto mais urna pessoa conhece a outra,
maior a capacidade de prever seus atos. Essa previsibilidade aumenta a confi ança, mesmo que a

previsão seja de que a pessoa não é digna dela, porque as formas como o outro provavelmente
violará os acordos pode ser prevista. Quanto maior a comunicação e a regularidade das interações
que se tem corn alguém, mais essa forma de confiança poder ser desenvolvida e aplicada.

Confiança baseada na identificação: o nível mais alto de confi ança é atingido quando
existe uma conexão emocional entre as partes. Essa confiança baseada na identificação permite

que uma parte faça As vezes da outra e a substitua nas transações interpessoais. A confiança existe
porque as partes entendem as intenções uma da outra e concordam com suas vontades e seus
desejos. Essa compreensão mútua se desenvolve até o ponto de uma parte poder agir em nome da
outra.
Outro fator relevante no que tange o assunto liderança é que além de existir a confiança
entre lideres e liderados, cabe destacar que os lideres confiam em si, assim, nenhum líder ou
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candidato a tal inspira mais confiança em seus liderados ou seguidores potenciais do que ele
deposita em si e o demonstra. Para Fonseca (1998), duvidar de si d, para o líder é duplamente
nocivo: não s6 arrefece o entusiasmo e mina a inspiração do líder, como inspira a desconfiança e
inocula o desânimo entre os liderados.
b) Valores — os valores são importantes no estudo do comportamento do líder e seus
liderados porque estabelecem a base para a compreensão das atitudes da motivação, além de
influenciarem as percepções.
Para Robbins (2002) os valores representam convicções básicas de que um modo
especifico de conduta ou de valores finais é individualmente ou socialmente preferível ao modo
oposto. Eles contêm um elemento de julgamento, baseado naquilo que o individuo acredita ser
correto, bom ou desejável. Os valores possuem atributos tanto de conteúdo como de intensidade.

O atributo de conteúdo determina que um modo de conduta ou de valores finais é importante. 0
atributo da intensidade especifica o quanto ele é importante. Desta forma quando se classificam
os valores de uma pessoa de acordo com sua intensidade, tem-se o sistema de valores da mesma.
Esse sistema é identificado em termos da relativa importância que se atribui a valores como
liberdade, prazer, auto-respeito, honestidade, obediência e justiça. Os valores costumam ser
relativamente estáveis e duradouros. Uma parcela significativa desses valores é assumida durante
a infancia da pessoa, a partir dos pais, professores, amigos ou outras pessoas. Por exemplo, desde
criança a pessoa aprende a ser sempre honesta e ser sempre responsável, com pouco espaço para
ambigüidades, ou seja, não a ser uni pouco honesta ou um pouco responsável. É esse aprendizado
de valores absolutos, ou "preto no branco", que, de certa forma, garante a sua estabilidade e sua
duração. 0 processo de questionamento dos valores pode levar a uma mudança. Pode-se chegar
conclusão de que as convicções básicas não são mais aceitáveis. Mais freqüentemente, o
questionamento apenas serve para reforçar os valores já existentes.
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0 líder transmite senso de justiça, ele toma decisões justas, não protege um ou outro
integrante, suas decisões e atitudes são transparentes. Segundo Reddin apud Lacombe e Heilbom

(2003), o lider promove a dedicação dos liderados; promove a lealdade à organização e seus
valores.
c) Comunicação: é a transferência de significados de uma pessoa para outra. Para que a

comunicação ocorra é necessário que além da transmissão por uma das partes, exista a
compreensão dos significados pela ou tr a. Contudo, a comunicação é um processo ou fluxo, onde
problemas ocorrem quando acontecem desvios ou bloqueios nesse fluxo. Assim, cabe destacar a
importância desta habilidade para o líder, através dela ele conseguirá fazer com que sua equipe
compreenda o que deseja.
Segundo Robbins (2002) a comunicação tem quatro funções básicas dentro de uma

organização:
1. Controle: a comunicação age no controle do comportamento das pessoas de diversas
maneiras. As organizações possuem hierarquias e orientações formais que devem ser seguidas
pelos funcionários. Quando os funcionários são informados que devem, por exemplo, comunicar
qualquer problema de trabalho primeiramente ao seu superior imediato, ou seguir à risca suas

instruções de trabalho, a comunicação está desempenhando uma função de controle.
2. Motivação: a comunicação facilita a motivação por esclarecer aos funcionários o que
deve ser feito, avaliar a qualidade do seu desempenho e orientar sobre o que fazer para melhorá-

lo. 0 estabelecimento de metas especificas, o feedback do progresso em relação a elas e o reforço
do comportamento desejável estimula a motivação e requerem comunicação.

3. Expressão emocional: para muitos funcionários, o grupo de trabalho

é

sua fonte

primária de interação social. A comunicação que ocorre dentro do grupo 6 um mecanismo
fundamental para que seus membros expressem suas frustrações ou sentimentos de satisfação.
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4. Informação: a comunicação proporciona as informações que o Her e seus liderados
precisam para tomar as decisões, transmitindo os dados para que se identifiquem a avaliem
alternativas.
Robbins (2002) apresenta os seguintes pontos que o líder deve considerar para melhorar a
habilidade de comunicação com sua equipe:
1. Usar múltiplos canais: isso aumenta a probabilidade de clareza por duas razões.
Primeiro, o líder estimulará diversos sentidos na pessoa que receberá a informação. Segundo, as
pessoas têm facilidades diferentes em relação à absorção das informações.
2. Adaptar a mensagem ao seu público: pessoas diferentes dentro da organização têm
necessidades diferentes de informações. Através desta adaptação será possível que o líder
assegure-se de que sua mensagem esteja adequada para o público-alvo.
3. Empatia: na comunicação verbal é preciso criar empatia com os ouvintes. 0 líder deve
se colocar no lugar do receptor, assim poderá ver as coisas sob a perspectiva dele e desta forma
escolher o melhor canal de comunicação e as melhores palavras a serem utilizadas.
4. Comunicação face a face: esta é a forma de comunicação onde o máximo de
informações pode ser transmitido, este deve ser o canal para transmissão de mensagens que
possam ser vistas como ambíguas, ameaçadoras ou que impliquem mudanças significativas.
5. Escuta ativa: o líder deve praticar e estimular a escuta ativa em sua equipe. Para que
exista a escuta ativa deve-se fazer contato visual, mostrar expressões faciais e meneios de cabeça
afirmativos, evitar ações ou gestos de distração, fazer perguntas, usar paráfrase, evitar
interromper a pessoa que fala e não falar ao mesmo tempo.
6. Coerência entre as palavras e as ações: quando as mensagens não-verbais contradizem
a mensagem oficial transmitida na comunicação oficial, as pessoas se sentem confusas e a
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mensagem acaba perdendo seu foco. Para o líder essa inconsistência pode comprometer sua
credibilidade.
7. Utilizar a rede de rumores: o líder deve utilizar a rede para identificar temas que os
funcionários consideram importantes, mas que nem sempre são expostos com receio da não
aceitação.
8. Utilizar o feedback: a comunicação eficaz é um processo bilateral entre emissor e
receptor. Contudo, freqüentemente é uma via de mão única. Por isso o feedback deve ser
utilizado para saber se realmente a mensagem foi compreendida como desejado.
Com a utilização destes pontos a comunicação entre o líder e sua equipe tende a ser
melhorada e a probabilidade de que as informações emitidas sejam compreendidas da forma
correta aumenta, aumentando conseqüentemente as chances de que a vontade do líder seja
atendida levando a organização ao atingimento dos objetivos desejados.
d) Formação de equipes — o líder trabalha com a coletividade, toma as decisões em
conjunto, delega responsabilidades e assim gera o comprometimento de seus liderados, faz com
que cada um sinta-se parte importante do grupo criando um verdadeiro espirito de equipe. Para
Reddin apud Lacombe e Heilborn (2003), o Mier defende valores que representam a vontade
coletiva, do contrario, não seria capaz de mobilizar os liderados A ação; busca e define o consenso
cm uma causa comum, cria orgulho pela equipe, pela organização e pelos seus objetivos.
Assim, torna-se habilidade fundamental do líder, não apenas trabalhar em equipe, mas sim
a capacidade de tr ansformar um grupo de pessoas em uma equipe de trabalho. No entanto, para
que a equipe seja eficaz o papel do líder no desenvolvimento dos membros da equipe
fundamental.
e) Conhecimento — é característica básica e fundamental do líder ter conhecimento do
negócio. 0 conhecimento envolve aspectos mais amplos e profundos do que a simples
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informação. Segundo Davenport e Prusak apud Lacombe e Heilborn (2003), conhecimento é uma
mistura fluida de experiência estruturada, valores, informações contextuais e discernimento
técnico que proporciona uma referência para avaliar e incorporar novas experiências e

informações. Ele se origina e é aplicado na mente das pessoas que possuem conhecimento.
Para servir de referência a seus seguidores é essencial ao líder ser perito no seu ramo,
porém o conhecimento não é estático, portanto é imprescindível que o líder esteja sempre se

atualizando para acompanhar as mudanças que a organização sofrerá, bem como seu ambiente

externo.
O Direcionador — o líder apresenta a direção a ser seguida para que o resultado desejado
seja atingido. Para Karldf apud Lacombe e Heilborn (2003), o líder fornece diretrizes para o que
deve ser feito; faz com que as pessoas cooperem e fornece a energia necessária para alcançar as

metas fixadas. Complementarmente, Gardner apud Lacombe e Heilborn (2003), relata que o líder
estabelece os objetivos e explica as razões do que deve ser feito.
A própria Bíb lia fala em Mateus, 15:14 que "se um cego guia outro cego, ambos cairão
em um buraco". A liderança é estratégica e por isso voltada para a visão do que acontecerá em

médio ou longo prazo, a detenção desta visão estratégica permite ao líder tornar-se o piloto da
organização, determinando o curso e a direção das coisas. Segundo Goleman apud Robbins
(2002) o líder é uma fonte-chave do tom emocional da organização.
g) Ser o exemplo — a maxima "façam o que eu digo, não façam o que eu faço", não serve
para o líder. Segundo Gardner apud Lacombe e Heilborn (2003) o líder serve de símbolo para
seus liderados que assim seguem suas ações.
A consistência entre as palavras e as ações do líder é fundamental para que seus
seguidores o sigam. Os liderados tam na imagem do líder a personificação das palavras do
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mesmo, assim toma-se impossível ter a credibilidade necessária para que os integrantes de sua

equipe façam o que nem mesmo ele faz.
Quando o líder age da mesma forma que exige que seus seguidores o façam ele gera a
confiança e a segurança necessárias para que todos creditem seus esforços para execução de

determinada tarefa.
h) Pró-ativo — um dos significados do prefixo pró significa antecipação, algo que

acontece antes. 0 líder pró-ativo está sempre se antecipando aos acontecimentos, ele faz uma
espécie de previsão para poder atuar de uma determinada forma planejada.

sac)

necessárias: a

análise do contexto, identificação e seleção de alternativas e imaginação de resultados de cada
cenário.

Posteriormente, o líder toma a iniciativa, porém a iniciativa por si só é uma reação, e não
uma ação. Quando se adiciona um questionamento positivo do processo, além do planejamento,
chega-se it pró-atividade.
i) Motivador — o líder é diretamente responsável pela motivação de seus colaboradores.
Segundo Vergara (1998) 0 líder tem um papel fundamental na motivação das pessoas. A
influência gerencial sobre os subordinados exige liderança eficaz e uma continua motivação da

equipe. A motivação funciona como um dinamizador, um impulsionador do comportamento
humano.
Peters é citado na revista VOCE/SA na edição especial, 0 Segredo dos Lideres, do ano de
2004, pois considera que o lider deve saber como explorar os mananciais da motivação humana e

também conhecer a base do relacionamento com os colegas. E Robbins (2002) complementa que
motivação 6 o processo responsável pela intensidade, dire* e persistência dos esforços de uma
pessoa em relação ao alcance de uma determinada meta.
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Assim, uma das formas que o líder pode utilizar para motivar é através de desafios,
estabelecendo metas mensuráveis. Colocando a equipe

a

prova, afrontando-a o líder estará

motivando seus seguidores a alcançarem determinado objetivo.
Com base nessas definições, percebe-se que é depositada no líder a expectativa de que o
mesmo faça com que o grupo produza frente aos objetivos que devem ser atingidos. Para
Bergamini (1982), a satisfação dos membros do grupo passa a ser algo facilmente constativel
quando os objetivos grupais foram alcançados e, por isso, considera de responsabilidade do líder
a garantia do moral dos membros do grupo que se encontra sob sua direção. Assim, para a autora,
a grande tarefa do líder consiste em ter habilidade de coordenar as atividades de cada membro em
particular, a fim de que a atividade grupal flua de forma normal e sem interrupções, ao mesmo
tempo em que seja mantido uni clima de harmonia no tocante à participação de cada um.

2.2.3 Diferenças entre licier e chefe

Paralelamente ao líder, aparece a figura do chefe, que alguns autores denominam também
de gerente ou administrador. A principal diferença entre eles 6 que o líder comanda, coordena e
controla seus liderados através do respeito adquirido por suas conquistas, já o chefe comanda,
coordena e controla seus funcionários através do poder que a posição hierárquica lhe fornece.
Outra diferença relevante entre gerente e Líder é que as habilidades gerenciais estão
comprometidas em assegurar que os programas e objetivos da empresa sejam cumpridos
enquanto a Liderança esta comprometida em projetar urna visão mais ampla (holistica), em
motivar, transformar pessoas frente a situações.
Bennis e Nanus (1988), diz que administrar é assumir responsabilidades, fazer acontecer;
liderar é influenciar, guiar em direção. Para ele, o líder opera sobre os recursos emocionais e
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espirituais da organização, sobre seus valores, comprometimento e aspirações. Em contraste o

administrador opera sobre os recursos fisicos da organização, sobre seu capital, habilidades
humanas, matérias-primas e tecnologia.
A revista VOCÊ/SA na edição especial, 0 Segredo dos Lideres, do ano de 2004 cita que
para Peters, a liderança difere do gerenciamento, sobretudo em listas de afazeres. Liderar é saber
como explorar os mananciais da motivação humana e também conhecer a base do relacionamento
com os colegas.
Em uma revisão de diversos autores, a mesma revista cita as seguintes diferenças entre
chefe e líder: 0 chefe administra, o líder inova.
1. 0 chefe treina, o líder desenvolve.
2. 0 chefe imita, o líder cria.
3. 0 chefe aceita, o Wier questiona.
4. 0 chefe depende de controle, o líder confi a nas pessoas.
5. 0 chefe focaliza o sistema e a estrutura, o líder focaliza as pessoas.
6. 0 chefe é o clássico bom soldado, o líder é seu próprio comandante.
7. 0 chefe se vale da autoridade, o líder do exemplo.
8. 0 chefe inspira medo, o líder entusiasmo.
9. 0 chefe diz "eu", o líder diz "nós".
10. 0 chefe atribui a alguém a culpa pelo problema, o líder sai do problema.
11. 0 chefe sabe como é feito, o líder demonstra como é feito.
12. 0 chefe diz "la", o líder diz "vamos".

Diante das diferenças apresentadas e dos conceitos dos autores estudados pode-se
verificar que em geral chefes são focados na estrutura e no sistema, são obedecidos pelo poder
que a posição lhes fornece, comandam um grupo de funcionários do qual não se sentem parte e
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são limitados pela falta de visão holistica. Por outro lado os lideres são focados nas pessoas,
comandam pelo respeito adquirido, formam e integram equipes de trabalho e são focados no
objetivo. Outra característica em comum, apontada por diversos autores, é que o líder influencia
seus liderados. Para explicar essa influência, as características de um líder e quais fatores são
relevantes no processo de liderar, virias teorias sobre liderança foram desenvolvidas.

2.2.4 Teorias sobre liderança

Nesta sessão serão apresentadas: a Teoria dos Traços, as Teorias Comportamentais, as
Teorias das Contingências englobando: o Modelo de Fiedler, a Teoria Situacional de Hersey e
Blanchard, a Teorias da Troca entre Líder e Liderado, a Teoria da Meta e do Caminho e 0

modelo

de

Participação

e

Liderança, posteriormente serão apresentadas

as Teorias

Neocarismáticas que destacarão a Liderança Carismática, a Liderança transformacional e a
Liderança Visionária, finalmente sera estudada a Liderança Contemporânea, abrangendo a

Inteligência Emocional e Liderança, Liderança de Equipe e Liderança Moral.

•

Teoria dos Traps.

A Teoria dos Traços foi à primeira sistematização dos estudos sobre liderança, nela são
enfatizadas especialmente as qualidades pessoais do Men Isso porque seus pesquisadores
propunham como ponto de partida que os lideres deveriam possuir certas características de
personalidade especiais que seriam basicamente as principais facilitadoras no desempenho do
papel de liderança. Desta forma, os lideres passaram a ser entendidos como seres diferentes das
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demais pessoas pelo fato de possuírem alguns traços de personalidade considerados responsáveis
por fazê-los emergir como tal e também mante-los em suas posições.
No senso comum, liderar está quase sempre associado a idéias de grandes personalidades
da história e ainda possui uma dimensão mágica, que faz acreditar que a utilização adequada de
algumas qualidades inatas é capaz de transformar pessoas em grandes e respeitáveis lideres. Essa
visão da liderança, baseada na premissa de que a liderança poderia ser exercida naturalmente,
com base em qualidades inatas, ajudou a criar mistérios, mitos e atrativos em relação à idéia de
liderar. (MOTTA, 1994).

Como a proposta adotada pela Teoria dos Traços enfatiza as qualidades pessoais do líder,
permite concluir, segundo Bergamini (1994) que os lideres já nascem como tal, não havendo a
probabilidade de "fazê-los" posteriormente por meio de técnicas de desenvolvimento pessoal.
A abordagem dos Traços enfatiza a influencia que umas pessoas podem exercer sobre as
outras, tendo como base suas características de personalidade. Minicucci (1978) relata que se
pensava que a eficácia da liderança poderia ser explicada isolando-se as características
psicológicas e fisicas que diferenciavam o líder dos demais membros do grupo.
Bergamini (1994) relata que Stodgill e Mann serviram-se dos resultados das pesquisas
disponíveis acerca de liderança realizadas de 1904 a 1948, encontrando aproximadamente 124

projetos voltados a esse tipo de enfoque no estudo da liderança. Analisando esses projetos
elencaram aproximadamente 34 traços de personalidade considerados como características típicas
da amostragem dos lideres eficazes.
Os estudos desenvolvidos dentro desse período de praticamente 40 anos tinham como
orientação metodológica avaliar a existência de um determinado traço comportamental entre um
grupo de pessoas que ocupassem posição de liderança e outro grupo delas que não estivessem
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nessas posições. Ao final, foi possível a uma correlação positiva entre o primeiro grupo e a
existência dos traços estudados. Alguns exemplos dos traços encontrados sio:
1. Traços fisicos: energia, aparência e peso;
2. Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança;
3. Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa;
4. Traços relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa.
Segundo Bergamini (1994), de maneira mais especifica, o grande objetivo de todos os
teóricos voltados A investigação dos conjuntos de taws característicos do líder como tal era o de
determinar tão precisamente quanto possível aquilo que "o líder 6", como descrevê-lo, ou melhor,
como retratá-lo. Aos estudiosos da teoria dos Traços não ocorreu correlacionar essas
características a outros aspectos, tais como a eficácia no processo de liderança ou ainda a outras
condições circunstanciais que poderiam estar interferindo no processo. Quanto a sua natureza,
esses traços não eram considerados como produto do meio. Dentro desse enfoque teórico são
concebidos como características pessoais inatas.
Desta forma, a liderança estava sendo considerada como um somatório de características
pessoais, não se cogitando se havia ou não interdependência entre essas características. Assim foi
elaborado um retrato idealista, partindo-se de características típicas e muitas personalidades de
diferentes indivíduos sem se estudar a viabilidade da coexistência delas num só indivíduo.
Diante destas razões, as teorias que procuram explicar a liderança através de traços de
personalidade perderam sua importância, e já na década de 1940, novos estudos sobre o tema
passaram a ser realizados, incentivados pela falta de respostas oferecidas pela teoria dos Traços
frente à complexidade em que as sociedades se encontravam, tanto pelos avanços tecnológicos
como sociais, provocando a ocorrência de inúmeras variáveis que começavam a aparecer nas
diferentes situações que exigiam a ação do lider. Assim, surgiu a necessidade de uma nova teoria
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que pudesse proporcionar uma melhor mensuração do comportamento humano, vinculada aos
aspectos comportamentais do ser humano.

•

Teorias Comportamentais

Devido a não comprovação cientifica da Teoria dos traços, nos estudos realizados a partir
de 1940 os pesquisadores começaram a analisar o comportamento exibido por alguns lideres.
Eles procuravam descobrir se havia alguma coisa especifica na maneira de os lideres se
comportarem.
Segundo Bergamini (1994), a diferença primordial entre a Teoria dos Traços e as Teorias
Comportamentais baseia-se no fato de que, na primeira 6. liderança é inata e, na segunda, uma vez
que o comportamento possa ser identificado como eficaz, as pessoas poderiam ser treinadas para
adotarem tais comportamentos, assim desenvolvendo-as como lideres.
As pesquisas resultaram em quatro principais e diferentes teorias comportamentais de
liderança:
1. Estudos da Universidade Estadual de Ohio: as teorias comportamentais mais
abrangentes e reproduzidas resultaram desta pesquisa. Nela pesquisadores buscavam identificar
dimensões independentes do comportamento do líder. Começando com mais de mil dimensões

diferentes, foram estreitando a lista até chegar a duas categorias que são substancialmente
responsáveis por boa parte do comportamento de liderança descrito por funcionários.
Denominaram essas duas dimensões de estrutura de iniciação e consideração.
Para Robbins (2002) a estrutura de iniciação se refere à extensão em que um líder é capaz
de definir e estruturar o seu próprio papel e o dos seus subordinados na busca dos objetivos. Isso
inclui o comportamento que tenta organizar o trabalho, as relações de trabalho e as metas. 0 líder
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com alto grau de estrutura de iniciação pode ser descrito como alguém que delega tarefas
especi fi cas aos membros do grupo, espera que os trabalhadores mantenham padrões definidos de
desempenho e enfatiza o cumprimento dos prazos.
Já a consideração é descrita como a extensão em que uma pessoa é capaz de manter
relacionamentos de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito As idéias dos
funcionários e cuidado com os sentimentos deles. Esse líder demonstra preocupação pelo bemestar, conforto, status e satisfação de seus liderados. Um líder com alto grau de consideração
pode ser descrito como alguém que ajuda seus funcionários em seus problemas pessoais, é
amigável e disponível e trata como iguais todos os subordinados.
As pesquisas baseadas nessas definições indicam que os lideres com alto grau de estrutura
de iniciação e de consideração costumam obter altos indices de desempenho e satisfação dos
funcionários do que aqueles com baixa pontuação em uma dessas dimensões. Contudo, segundo
Robbins (2002), este estilo de liderança nem sempre tem conseqüências positivas. Por exemplo, o
comportamento de liderança caracterizado pelo alto grau de estrutura de iniciação leva a maiores
indices de reclamações, absenteísmo e rotatividade e indices mais baixos de satisfação entre os
trabalhadores que executam tarefas rotineiras. Outros estudos demonstram que o alto grau de
consideração está negativamente relacionado com a avaliação do desempenho do líder por seus
superiores.
Concluindo os estudos da Universidade Estadual de Ohio sugerem que este estilo
geralmente traz resultados positivos, mas existem exceções suficientes para indicar que os fatores
situacionais precisam ser integrados a teoria.
2. Estudos da Universidade de Michigan: estes estudos tiveram objetivos de pesquisa
similar aos estudos realizados pela Universidade Estadual de Ohio, identificar as características
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comportamentais de liderança, que denominaram de orientação para o funcionário e orientação
para a produção.
Nestes estudos os pesquisadores da Universidade de Michigan chegaram a conclusões
extremamente favoráveis ao comportamento dos lideres orientados para os funcionários. Este tipo
de liderança estava associada com maior produtividade do grupo e maior satisfação com o
trabalho. Os lideres orientados para a produção estavam associados a indices mais baixos de
produtividade e de satisfação.
3. 0 Grid Gerencial: a representação gráfica de uma visão bidimensional dos estilos de
liderança foi desenvolvida por Blake e Mounton. Eles propuseram um grid gerencial baseado nos
estilos "preocupado com as pessoas" e "preocupado com a produção", que representam
essencialmente, as dimensões encontr das tanto em Ohio como em Michigan. 0 grid não mostra
os resultados produzidos, mas sim os fatores dominantes na forma de pensar do líder em relação A
obtenção de resultados.
0 Grid Gerencial
1,9

9,9

5,5

1,1

Figura t: 0 Grid Gerencial
Fonte: Robbins, 2002.

9,1
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Segundo Blake e Mouton apud Robbins (2002), os administradores tem melhor
desempenho em um estilo 9,9 em comparação, por exemplo, com um estilo 9,1 (tipo autoritário)
ou 1,9 (tipo laissez-faire).
Porém, o grid oferece apenas uma melhor estrutura para a conceitualização do estilo de
liderança, sem apresentar qualquer nova informação tangível para o esclarecimento da questão da
liderança, já que ha pouca evidencia substancial para se afirmar que o estilo 9,9 é o mais eficaz
em todas as situações.
4. Estudos Escandinavos: as tits abordagens anteriores foram desenvolvidas
essencialmente entre o final da década de 40 e o inicio da década de 60. Elas evoluiram durante
uma época em que o mundo era muito mais estável e previsível. Acreditando que esses estudos
não conseguiram captar a realidade mais dinâmica dos dias atuais, pesquisadores na Finlândia e
na Suécia têm reavaliado se existem mesmo apenas duas dimensões para capturar a essência do
comportamento de liderança. A premissa básica é que, em um mundo em mudanças os lideres
eficazes devem exibir um comportamento orientado para o desenvolvimento. Esses seriam lideres
que valorizam a experimentação, buscam novas idéias e geram e implementam mudanças.
Os pesquisadores escandinavos fizeram uma revisão dos dados originais da pesquisa de
Ohio. Descobriram que aqueles pesquisadores haviam incluído itens de desenvolvimento tais
como "busca de novas formas de fazer as coisas", "criar novas abordagens para os problemas" e
"encorajar as pessoas a iniciar novas atividades". Mas esses itens, não tinham muito a ver com a
liderança eficaz. Segundo os pesquisadores escandinavos, isso se deve ao fato de o
desenvolvimento de novas idéias e a implementação de novas mudanças não serem fatores

críticos naquele tempo. No ambiente dinâmico de hoje, a realidade é outra, por isso os
pesquisadores conduziram novos estudos para descobrir a existência de uma terceira dimensão, a
orientação para o desenvolvimento, relacionada com a liderança eficaz.
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•

Teorias das Contingências

Os estudos realizados na tentativa de determinar traços de personalidade e com objetivo
de definir características de comportamento de lideres não foram suficientes para definir a
eficácia do processo de liderança. Desta forma um novo enfoque começou a ser desenvolvido. Os
pesquisadores começaram a partir do pressuposto de que, não somente a emergência, como
também a manutenção de um líder eficaz, deva considerar aspectos que fazem parte do ambiente
dentro do qual o líder esteja agindo, ou seja, a situação em que se encontra.
Segundo Robbins (2002), cinco abordagens para identificação de variáveis situacionais
básicas tiveram mais sucesso que as outras. Sao elas: 0 Modelo de Fiedler, a Teoria Situacional
de Hersey e Blanchard, a Teoria da Troca entre líder e liderados, o modelo de meta e caminho e o
modelo de participação e liderança.
1. 0 Modelo de Fiedler: o primeiro modelo contingencial abrangente de liderança foi
desenvolvido por Fred Fiedler. 0 modelo da contingência de Fiedler propiie que a eficácia do
desempenho do grupo depende da adequação entre o estilo do líder e quanto de controle a
situação proporciona a ele.
Para Fiedler apud Bergamini (1994), um fator essencial para o sucesso é o estilo de
liderança do indivíduo. Assim, ele começa por tentar descobrir qual é o estilo básico. Para isso,
elaborou o questionário do colega menos preferido. Seu propósito é avaliar se uma pessoa é
orientada para os relacionamentos ou para as tarefas. Este questionário contém 16 adjetivos
contrastantes (como agradável — desagradável, eficiente — ineficiente, aberto — reservado,
apoiador — hostil). Fiedler assume que o estilo de liderança de uma pessoa é fixo. Isso é
importante porque significa que, se uma situação requer um líder orientado para a tarefa e a
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pessoa na posição de liderança é orientada para o relacionamento, ou a situação terá de ser
modificada ou o líder substituído, para que a eficácia ótima possa ser conseguida. Depois que o
estilo de básico de liderança do indivíduo for avaliado pro meio do questionário, é necessário

adequar a pessoa à situação. Assim Fiedler identifica três dimensões contingenciais que definem
os fatores situacionais básicos que determinam a eficácia da liderança:
a) Relações entre líder e liderados: o grau de confiança, credibilidade e respeito que os
membros do grupo têm em seu líder.

b) Estrutura da tarefa: o grau de procedimentos estabelecidos no trabalho, ou seja, se as
tarefas são estruturadas ou não estruturadas.
c) Poder da posição: o grau de influência que um líder tem sobre as variáveis de poder,
tais como o poder de contratar, demitir, tomar ações disciplinares, conceder promoções e
aumentos salariais.
Em seguida é avaliada a situação em relação a essas variáveis. E para Fiedler apud
Bergamini (1994) quanto melhor a relação entre líder-liderados, mais alto o grau da estrutura da

tarefa e quanto mais forte o poder da posição, mais o líder tem controle.
Posteriormente, com os resultados do questionário e a avaliação das variáveis
contingenciais, Fiedler propõe que se faça a adequação entre eles para se chegar ao máximo de
eficácia.
2. A Teoria Situacional de Hersey e Blanchard: essa é uma teoria contingencial que

centra seu foco sobre os liderados. A liderança bem-sucedida é alcançada pela escolha do estilo
adequado que segundo Hersey e Blanchard é contingente ao nível de prontidão dos liderados.

Para os autores da teoria a ênfase nos liderados, no que se refere à eficácia da liderança,
reflete a realidade de que são eles que aceitam ou não um líder. Independentemente do que fizer o

líder, a eficácia dependerá das ações de seus liderados. A teoria da liderança situacional percebe a
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relação líder-liderados de maneira análoga àquela existente entre pais e filhos. Da mesma forma
que os pais devem reduzir o controle sobre os filhos assim que estes se tomam mais maduros e
responsáveis, o mesmo dever ser feito pelo líder.
Hersey e Blanchar apud Robbins (2002) identificam quatro comportamentos específicos
dos lideres. 0 comportamento mais eficaz depende da capacidade e da motivação dos liderados.
De acordo com essa teoria, se os liderados forem incapazes ou estiverem desmotivados a executar
uma tarefa, o líder precisará fornecer orientações claras e especificas; se os liderados forem
incapazes, mas estiverem motivados, o líder precisará oferecer muita orientação para a tarefa para
compensar a falta de habilidade dos liderados, além de muita orientação de relacionamento para
conquistá-los. Se os liderados forem capazes, mas estiverem desmotivados, o líder precisará usar
o estilo apoiador e participativo; e, finalmente se os liderados forem capazes e estiverem
desmotivados, o líder não precisará fazer muita coisa.
3. A Teoria da Troca entre Líder e Liderado: por causa das pressões do tempo, os lideres
estabelecem um relacionamento especial com um pequeno grupo de seus liderados. Esses
indivíduos constituem o "grupo interno", têm toda confiança, recebem uma parcela
desproporcional de atenção do líder e costumam ser alvo de privilégios especiais. Os demais
membros formam o "grupo externo". Recebem menos tempo do líder, menos recompensas
controladas por ele e seu relacionamento se baseia nas interações formais de autoridade.
A teoria e as pesquisas oferecem evidências substanciais de que os lideres realmente
diferenciam seus liderados; que essas diferenciações não são aleatórias; que os membros do
"grupo de dentro", de maneira geral, recebem avaliações melhores têm menos intenções de
rotatividade e maior satisfação com seus superiores.
4. A teoria da Meta e do Caminho: desenvolvida por Robert House, essa teoria é um
modelo contingencial de liderança que ex trai elementos da pesquisa da Universidade Estadual de
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Ohio sobre estrutura de iniciação e consideração, bem como das expectativas na motivação.
House apud Robbins (2002) argumenta que é função do líder ajudar os subordinados no alcance
de suas metas, fornecendo orientação e apoio necessário para assegurar que tais metas sejam
compatíveis com os objetivos da organização. Os termos meta e caminho derivam da convicção
de que os lideres eficazes abrem os caminhos para ajudar seus liderados a atingirem seus
objetivos, tornando a jornada mais fácil de reduzir seus obstáculos.
0 autor da teoria identifica quatro comportamentos de liderança. 0 líder diretivo faz com
que os liderados saibam o que se espera deles, organiza o trabalho a ser feito e fornece instruções
precisas sobre como as tarefas devem ser realizadas. O líder apoiador é amigável e demonstra
sensibilidade pelas necessidades de seus subordinados. 0 líder participativo consulta os liderados
e utiliza suas idéias antes de tomar decisões. O líder orientado para a conquista estabelece metas
desafiadoras e espera que os liderados ofereçam o melhor desempenho possível. Ao contrário de
Fiedler, House assume que os lideres são flexíveis, podendo mostrar qualquer um desses
comportamentos, ou todos eles, dependendo da situação.
A teoria da meta e do caminho propõe duas variáveis contingenciais ou situacionais que
moeram a relação entre comportamento do líder e os resultados obtidos: aquelas ambientais que
estão fora do controle do funcionário (a estrutura da tarefa, o sistema formal de autoridade e o
grupo de trabalho) e aquelas que fazem parte das características pessoais do funcionário (centro
de controle, experiência e capacidade percebida). Os fatores ambientais determinam o tipo de
comportamento requerido pelo líder como um complemento para que os resultados atingidos
pelos subordinados sejam maximizados, enquanto as características pessoais do funcionário
determinam como o ambiente e o comportamento do líder são interpretados. Assim a teoria
propõe que o comprometimento do líder será eficaz quando for redundante em relação Ls fontes
da estrutura ambiental ou incongruente com as características do funcionário.
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5. 0 modelo de Participação e Liderança: esse modelo relaciona o comportamento de

liderança com a participação no processo decisório. Nele os autores, Victor Vroom e Phillip
Yetton, argumentam que o comportamento do líder deve se ajustar 6. estrutura da tarefa, tendo em

vista que as estruturas da tarefa possuem demandas diferentes para as atividades rotineiras e não
rotineiras. 0 modelo oferece uma seqüência de regras que devem ser seguidas na determinação
da forma e da quantidade de participação no processo decisório, de acordo com os diferentes
tipos de situação. 0 modelo é uma árvore decisória que incorpora sete contingências e cinco
estilos alternativos de liderança.
Porém Robbins (2002) apresenta um trabalho mais recente de Vroom e Arthur Jago
resulta em uma revisão desse modelo. 0 novo modelo mantém os cinco estilos de liderança, mas
acrescenta uma série de problemas e aumenta o niunero de variáveis contingenciais para doze:
a) Importância da decisão.
b) Importância da obtenção do comprometimento do subordinado A decisão.

c) Se o líder tem a quantidade suficiente de informações para tomar uma boa decisão.
d) Quão bem-estruturado está o problema.

e) Se uma decisão autocrática recebe o comprometimento dos subordinados.
f) Se os subordinados "vestem a camisa" dos objetivos da empresa.
g) Pode-se haver conflitos ente os subordinados em relação As soluções alternativas.
h) Se os subordinados tam as informações suficientes para tomar boas decisões.
i) As limitações de tempo do líder que podem restringir o envolvimento dos
subordinados.

j)

Se os custos para reunir subordinados dispersos geograficamente são justificáveis.

k) Importância para o líder da minimização do tempo requerido para a tomada de
decisões.
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1) Importância do uso da participação como ferramenta para o desenvolvimento das
habilidades decisórias dos subordinados.
As criticas a esse modelo têm sido dirigidas a variáveis omitidas e à complexidade geral
do modelo. Outras teorias contingenciais demonstram que o estresse, a inteligência e a
experiência são variáveis situacionais importantes. Mesmo assim, o modelo da participação e

liderança não inclui esses fatores. Outro fator negativo é que este modelo, do ponto de vista
pratico, é muito complicado para o administrador utilizar em seu dia-a-dia.

• Teorias Neocarismiticas:

Robbins (2002) identifica nessas teorias têm três temas comuns. Primeiro enfatizam os
comportamentos simbólicos e emocionalmente apelativos dos lideres. Segundo tentam explicar
como certos lideres são capazes de conseguir níveis extraordinários de comprometimento por

parte de seus liderados. E terceiro, esvaziam a complexidade e procuram ver a liderança de
maneira próxima àquela de uma "pessoa comum".
I. Liderança carismática: para Conger e Kanungo apud Robbins (2002), os seguidores
do líder atribuem a ele capacidades heróicas ou extraordinárias de liderança quando observam
determinados comportamentos. Nos estudos mais recentes, esses autores documentam cinco
características que diferenciam os lideres carismáticos dos não carismáticos:
a)

Visão e articulação: eles tern uma visão, expressa como uma meta idealizada, que

prop& um futuro melhor que o status quo. São capazes de esclarecer a importância da visão

em

termos que são compreensíveis para os demais.
b)

Risco pessoal: estão dispostos a correr riscos pessoais, enfrentar altos custos e o auto-

sacrificio para atingir sua visão.
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c)

Sensibilidade ao ambiente: são capazes de fazer avaliações realistas das limitações

ambientais e dos recursos necessários para a realização da mudança.
d) Sensibilidade para as necessidades dos liderados: são perceptivos em relação As
capacidades dos outros e sensíveis As suas necessidades e sentimentos.
e)

Comportamentos não convencionais: engajam-se em comportamentos que são

percebidos como novidades e que vão contra as normas.
Segundo Shamir, House e Arthur apud Robbins (2002), as evidências de que os líderes
influenciam realmente seus liderados sugerem um processo de quatro etapas. Ele se inicia com o
líder articulando uma visão atrativa. Esta visão oferece um atrativo de continuidade para os

liderados, vinculando o presente a um futuro melhor para a organização. 0 líder então comunica
suas expectativas de alto desempenho e expressa a confiança de que seus liderados vão conseguir

alcançá-las. Isso desperta a auto-estima e a autoconfiança dos liderados. Em seguida, o líder
comunica através de palavras e ações um novo sistema de valores, oferecendo um exemplo de
comportamento a ser seguido pelos liderados. Finalmente, o líder carismático submete-se à auto-

sacrificios e se engaja em comportamentos não convencionais para demonstrar coragem e
convicção em relação a sua visão.
Para Conger e Kanungo apud Robbins (2002), existe uma forte correlação entre a

liderança carismática e os altos indices de desempenho e satisfação entre os liderados. Para os
autores as pessoas que trabalham para lideres carismáticos são motivadas a realizar esforços
extras no trabalho. Como gostam de seu líder e o respeitam, expressam maior satisfação.
Muitos especialistas acreditam que o carisma pode ser desenvolvido em uma pessoa.
Segundo Richardson e Thayer apud Robbins (2002), para aprender a ser carismática a pessoa
precisa primeiro desenvolver uma aura de carisma, mantendo uma visão otimista; usar a paixão
como um catalisador para gerar entusiasmo; e comunicar-se com o corpo não apenas através das
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palavras. Segundo, a pessoa atrai as outras por meio da criação de um vinculo que as inspire a
segui-la e terceiro a pessoa traz a tona o potencial dos demais, mexendo com suas emoções.
2. Liderança Transformacional: as pesquisas sobre este tipo de liderança ocorrem pelo
interesse em diferenciar os lideres transformacionais e os lideres transacionais.
Porém, as lideranças transacionais e as transformacionais não devem ser vistas como
abordagens opostas para as coisa serem realizadas. Para Bass apud Robbins (2002) a liderança
transformacional é construída em cima da liderança transacional, produz, nos liderados, níveis de
esforço e de desempenho que vão além daqueles obtidos apenas na abordagem transacional.
Além disso, a liderança transformacional é mais do que carisma.
Para Avolio e Bass apud Robbins (2002) o líder puramente carismático pode querer que
seus liderados adotem a visão de mundo carismática e parem por ai. 0 líder transformacional
tenta inculcar em seus seguidores a capacidade de questionar não apenas as visões já
estabelecidas, mas até aquelas colocadas pelo próprio líder.
3. Liderança Visionária: Robbins (2002) define como sendo a capacidade de criar e
articular uma visão de futuro realista, atrativa e acreditável para a organização ou unidade
organizacional que tem como ponto de partida a situação presente e a busca de sua melhoria.
Para Nanus apud Robbins (2002), essa visão, se selecionada e implementada corretamente
é tão enérgica que di inicio realmente ao futuro, despertando as habilidades, os talentos e os
recursos para que ele aconteça.
Uma visão se diferencia de diversas maneiras das demais formas de direção. Segundo
Nutt e Backoff apud Robbins (2002), uma visão tem uma imagem clara e instigante que oferece
tuna forma inovadora de melhoria reconhece e se fundamenta nas tradições e se conecta as ações
que as pessoas podem realizar para fazer a mudança. A visão lança mão da energia e das emoções
das pessoas. Se devidamente articulada pode gerar o entusiasmo que as pessoas sentem pelos
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esportes e outras atividades de lazer trazendo essa energia e esse compromisso para o ambiente
de trabalho.
As visões devem ser capazes de criar possibilidades inspiradoras e únicas e oferecer uma
nova ordem que possa produzir uma diferença para a organização.

• Liderança Contemporânea

1. Inteligência Emocional e Liderança: para Robbins (2002) os lideres precisam de
inteligência básica e conhecimentos relevantes para o trabalho, mas o QI e as habilidades técnicas
são "capacitações-limite". São necessários, mas não requisitos suficientes para a liderança. Para
ele, é a incorporação dos cinco componentes da inteligência emocional (autoconsciência,
autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais) que permite ao indivíduo
tornar-se uma estrela do desempenho.
a)

Autoconsciência: demonstrada através da autoconfiança, da autoa-aliação realista e

de um senso de humor voltado para a autocrítica.
b)

Autogerenciamento: demonstrado

através da integridade

e confiabilidade, da

capacidade de lidar bem com a ambigüidade e da abertura para as mudanças.
c)

Automotivação: demonstrada através da forte orientação para a conquista, do

otimismo e de um alto comprometimento organizacional.
d)

Empatia: demonstrada através da habilidade em gerar e reter talentos, da

sensibilidade multicultural e dos serviços aos clientes e consumidores.
e)

Habilidades sociais: demonstradas através da capacidade de liderar esforços para a

mudança, da capacidade de persuasão e da competência na construção e liderança de equipes.
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Sem a inteligência emocional, uma pessoa pode ter um excelente treinamento, uma mente
altamente analítica, uma visão de longo prazo e um inesgotável estoque de idéias, sem que isso
faça dela um grande líder. As evidências recentes deixam bastante claro que a inteligência

emocional é um elemento essencial para a liderança eficaz. Como tal deveria ser, inclusive,
incluída na lista de traços associados à liderança.

2. Liderança de Equipe: segundo Zenger, Musselwhite, Hurson e Perrin apud Robbins
(2002) a liderança vem acontecendo cada vez mais no contexto das equipes. Na medida em que
as equipes crescem em popularidade, o papel do líder que orienta seus membros também cresce
em importância.
No entanto muitos lideres não estão preparados para enfrentar a mudança para equipes. 0
desafio enfrentado pela maioria dos executivos, portanto, é tomar-se um líder de equipe eficaz.
Precisam desenvolver habilidades com paciência para compartilhar informações, confiar nos
outros, abrir mão da autoridade e compreender o momento certo para intervir.
Para Steckler e Fondas apud Robbins (2002) os lideres eficazes dominam a dificuldade de
equilibrar o conhecimento sobre quando intervir e quando deixar a equipe sozinha. Os lideres
novatos podem tentar manter muito o controle quando a equipe precisa de mais autonomia, ou
deixar seus membros desamparados quando precisam de apoio e ajuda. Uma maneira de
descrever o trabalho de um líder é focar duas prioridades: administrar as fronteiras externas da
equipe e facilitar o processo de equipe. Os autores citados acima subdividem essas duas
prioridades em quatro papéis específicos.

Primeiro, os lideres de equipe são elementos de ligação com os componentes externos.
Estes incluem a administração superior, outras equipes internas, clientes e fornecedores. 0 líder
representa a equipe diante desses grupos, assegura os recursos necessários, esclarece as
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expectativas dos outros acerca da equipe, colhe informações de fontes externas e as compartilha
com os membros da equipe.
Segundo, os lideres de equipe são solucionadores de problemas. Quando os membros
enfrentam dificuldades e pedem ajuda, os lideres se reúnem com eles em busca de soluções.
Raramente se trata de questões técnicas e operacionais, pois os membros da equipe costumam ter
mais conhecimentos desse tipo do que o líder. A contribuição mais provável do líder será no

aprofundamento das questões, na ajuda para fazer com que as pessoas falem sobre os problemas,
bem como na busca de recursos externos.
Terceiro, os lideres de equipe são administradores de conflitos. Quando surgem as
desavenças eles ajudam a processar o conflito. Conseguindo que os membros se direcionem para
responder perguntas como: qual a fonte do conflito, quem está envolvido, quais são as questões
envolvidas, quais opções de solução estão disponíveis, quais são as vantagens e as desvantagens
de cada uma, o líder minimiza os aspectos destrutivos dos conflitos internos da equipe.
Finalmente, os lideres de equipe são como treinadores. Definem papéis e as expectativas,

ensinam, apóiam, torcem e fazem o necessário para ajudar os membros a melhorar seu
desempenho no trabalho.
3. Liderança Multicultural: uma conclusão geral que se pode chegar sobre liderança é
que os lidere eficazes não utilizam um estilo único. Eles ajustam seu estilo a situação. Peterson e
Hunt apud Robbins (2002) mencionam que a cultura do pais é um importante fator na

determinação de qual estilo de liderança sera mais eficaz. A cultura nacional influencia o estilo
de liderança por parte dos liderados. Os lideres não são mais livres para escolher qualquer estilo
que prefiram. Eles têm limitações impostas pelas condições culturais que determinam as

expectativas de seus liderados.
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Outro fator relevante, segundo House apud Robbins (2002), é que a maioria das teorias
sobre liderança foi desenvolvida nos Estados Unidos, como norte-americanos, por isso apresenta
um vies norte-americano, Elas enfatizam mais as responsabilidades do que os direitos dos
liderados; assumem o hedonismo em vez do comprometimento com o trabalho ou da motivação
altruística; assumem a centralização do trabalho e a orientação de valores democráticos; e
enfatizam racionalidade em vez de espiritualidade, religião ou superstição.

2.3 Motivação

A partir deste momento serão apresentados conceitos de motivação. Em seguida serão
apresentadas as teorias sobre motivação e a importância do líder no processo de motivação de
seus liderados.

2.3.1 Conceituação

Não existe um conceito especifico para a definição de motivação. Para muitos autores
pode-se dizer que motivação 6 um estado interno resultante de uma necessidade que desperta
certo comportamento com objetivo de suprir tal necessidade. É preciso esclarecer, desde já, que
motivação e satisfação não são a mesma coisa. Na verdade, uma é a antítese da outra.
Segundo Bergamini (1997), motivação 6 definida como uma inclinação para a ação, que
tem origem em um motivo, ou seja, um motivador nada mais é do que um motivo — uma
necessidade. Por outro lado, um fator de satisfação é alguma coisa que satisfaz uma necessidade.
Satisfação 6 o atendimento de uma necessidade ou sua eliminação.
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A motivação, portanto, nasce somente das necessidades humanas, e não daquilo que
satisfaz estas necessidades. Desta forma, motivação corresponde a um motivo para a ação,

e a

partir dai, passa-se a usar a capacidade humana no sentido de suprir estas necessidades, desejos,
carências, ambições, apetites, amores, ódios, medos, etc.
Para Heller (2000), motivação é a força que nos estimula a agir. Antigamente, acreditavase que essa força precisava ser injetada nas pessoas. Hoje já se tem conhecimento que essa prática
não se aplica, pois cada um de nós tem suas próprias motivações, geradas por fatores distintos.
Existem vários modos de se notar a motivação. Uma delas é perceber se a equipe se revela
otimista, voluntária ou apta para novas oportunidades. Uma outra forma é quando existe a
preocupação das pessoas da equipe umas com as outras, pois este ato costuma ser fonte de
motivação, do mesmo modo é a atitude das pessoas em relação ao trabalho.
Segundo Megginson, Mosley e Pietri Júnior (1998), a motivação é um processo de induzir
uma pessoa ou um grupo, cada um com suas necessidades distintas, com o propósito de atender
aos objetivos da organização, enquanto tenta atingir os objetivos pessoais.
Já Robbins (2002) defirre motivação como sendo A vontade de empregar altos níveis de
esforço e direção a metas organizacionais, condicionada pela capacidade do esforço de satisfazer
alguma necessidade do indivíduo.
As pessoas se esforçam em alcançar os objetivos propostos pela organização, quando
também possam ser recompensados de alguma forma, ou seja, é preciso existir uma troca de
favores, de comprometimento e de confiança, voltado para os mesmos objetivos aonde todos
venham a ganhar, tanto a organização quanto os funcionários.
Vianna (1999) considera que a consciência sobre a motivação no trabalho está
caminhando, ainda que lentamente. Parece que estão sendo quebrados certos paradigmas das
organizações. Os gestores estão conseguindo entender que o conjunto positivo de clima,
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ambiente, motivação e satisfação dos empregados é um fator de sucesso para quem deseja
implementar uma trajetória de desenvolvimento es tratégico de longo prazo em sua organização.
Para Kondo (1991), é possível descobrir diversos caminhos para tr atar da motivação
humana: prestar atenção não apenas As diferenças de personalidade, mas também aos traços
humanos comuns que existem debaixo dessas diferenças, ou seja, a natureza humana.
importante que se leve em consideração à existência das diferenças individuais e
culturais entre as pessoas quando se fala em motivação, pois esta se encontra dentro de cada um,
nasce das necessidades interiores, ou seja, os fatores motivacionais são intrínsecos. Portanto,
tudo o que for fatores externos são apenas estimuladores e incentivadores com o intuito de
motivar. Em resumo, a diferença entre motivar e estimular é que a primeira está dentro do ser
humano, e a segunda fora.
Para compreender melhor este conceito, destaca-se o enunciado de Bergamini e Coda
(1997, p. 83):
Entende-se que a motivação seja um impulso que venha de dentro e que tem, portanto,
suas fontes de energia no interior de cada pessoa. E interessante notar que, cada dia
mais, os autores tern se referido a importância das fontes internas ou intrínsecas de
energia motivacional, deixando sempre subjacente à crença de que nada se pode fazer
para conseguir motivação de uma pessoa, a não ser que ela mesma esteja
espontaneamente predisposta para tanto. 0 ser humano é movido por sentimentos, na
motivação extrínseca, ele é movido pelas conseqüencias que espera alcançar devido is
reações do ambiente.Varias podem ser as razões que o levam a ser motivado como
exemplo de recompensas externas como forma de reconhecimento, ou se seu interesse
em determinado assunto for alcançado, e ate mesmo a reação das outras pessoas.

Não é difícil perceber que as pessoas consagram mais tempo As atividades para as quais
são motivadas Quanto maior for o nível de motivação com relação a uma atividade, menos as
pessoas vêem o tempo passar enquanto desempenham tal atividade. Pelo contrário, se há falta de
motivação, o dia de trabalho parece longo demais.
Segundo Maximiano (2000), motivação para o trabalho é o processo pelo qual o esforço
ou ação que leva o indivíduo ao desempenho profissional é impulsionado por certos motivos, que
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podem ser intrínsecos, aqueles que surgem do interior da própria pessoa, ou motivos extrínsecos,
criados pela situação ou ambiente em que a pessoa se encontra.
Lidar com essas diferenças é o diferencial do gestor moderno. 0 primeiro passo é ter
sensibilidade para compreender cada pessoa; provavelmente dessa forma, a tarefa de administrar
ficará mais fácil e mais leve.
Handy apud Bergarnini e Coda (1997, p. 84) relata que "se pudéssemos compreender, e
então prever os modos como os indivíduos são motivados, poderíamos influenciá-los alterando os
componentes desse processo de motivação".
Parece mais adequado considerar que a motivação do ser humano é algo muito intimo de
cada pessoa, onde os fatores motivacionais podem ser considerados como forças propulsoras
escondidas dentro de cada um.
Enfim é importante que exista entre a empresa e seus colaboradores um pacto pelo
desenvolvimento, em que ambas as partes exponham suas expectativas em relação aos seus
parceiros, e juntas possam realizar seus objetivos com eficácia, nunca esquecendo do valor de
cada um.

2.3.2 Teorias sobre motivação

As várias teorias sobre motivação dão embasamento e direcionamento aos lideres para
compreender e identificar quais fatores que motivam as pessoas nas organizações, norteando a
ação destes, para o alcance da tão desejada qualidade de produtos e serviços.
As teorias de motivação auxiliam o entendimento do comportamento humano no que se
refere aos fatores motivacionais. Desta forma, os gestores terão uma base concreta para saber
lidar com seus funcionários, criando um ambiente prazeroso onde as pessoas possam
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desempenhar suas funções em busca do objetivo da organização e, concomitantemente, a sua
realização profissional. (MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI JÚNIOR, 1998).
De modo geral, as teorias que se sustentam no conceito de necessidades partem do
pressuposto de que há uma energia ou força que gera urna tensão interna no organismo, como um
impulso ou desejo para agir de modo que se reduza a força deste mesmo impulso, tensão ou

desejo.
Segundo ZaneIli, Andrade e Bastos (2004 p. 150), "essas teorias, em certo sentido,
estariam interessadas ern desvendar os aspectos individuais biológicos e psicológicos que
desencadeariam impulsos ou desejos, em outras palavras, a falta ou carência de algo a ser
suprido".
Assim, neste capitulo serão apresentadas primeiramente is antigas teorias sobre

motivação, que compreendem: a hierarquia das necessidades de Maslow, a Teoria de dois fatores

e as Teorias X e Y. Em seguida serão apresentadas as Teorias contemporâneas sobre motivação,
são elas: A Teoria ERG, A Teoria das Necessidades de McClelland, A Teoria da Avaliação
Cognitiva, A Teoria da Fixação de Objetivos, Teoria do Reforço, Teoria da Eqüidade e a Teoria
da Expectativa.

•

Antigas Teorias Sobre Motivação

Três teorias especificas foram formuladas durante a década de 50. São elas: Teoria da
Hierarquia das Necessidades, de Maslow; A Teoria de Dois Fatores e As Teorias X e Y.

1. Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow: as diversas teorias sobre
motivação partem do principio de que, mediante oportunidades e estímulos adequados, as pessoas
passam a trabalhar com maior prazer e entusiasmo.
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De acordo com Gil (2001), o psicólogo Abraham Maslow constatou que as necessidades
humanas apresentam diferentes níveis de força, e neste sentido estabeleceu uma hierarquia de
necessidades, que influenciam o comportamento humano, classificado-as em cinco grupos, a
saber: fisiológicas, segurança, sociais, estima, auto-realização.
Para Maslow, a motivação apresenta-se numa hierarquia de importância e de influência,
progredindo das necessidades mais baixas (necessidades fisiológicas) para as necessidades mais
altas (as necessidades de auto-realização), em que uma necessidade satisfeita não pode mais ser
usada como motivador principal de comportamento.
A hierarquia das necessidades, visualizada na ilustração 1 apresentada mais adiante,
segundo Wagner III e Hollenbeck (2002) está dividida em:
a) Necessidades fisiológicas: são as necessidades relacionadas com a fome, o cansaço, o
sono, o ar, o sexo, o abrigo, o descanso, o alimento, a vestimenta e a bebida, ou seja, são
necessidades instintivas e já nasce com as pessoas. Uma vez que estas necessidades sejam
saciadas, já não servem como fortes elementos de motivação. Estas são necessidades que dizem
respeito à sobrevivência do indivíduo.
b) Necessidades de segurança: São necessidades com referencia à proteção

e

instabilidade, (ordem, proteção contra o perigo, riscos ou privação), envolvem portanto, a
preocupação com o futuro, no que se refere à manutenção principalmente do emprego e da
prosperidade, e isto está relacionado desde boas condições de trabalho até a segurança com sua
vida, leva o indivíduo a proteger-se de qualquer perigo. Estas necessidades manifestam suas
forças depois de estarem satisfeitas as necessidades fisiológicas.
c) Necessidades Sociais: Uma vez satisfeitas as necessidades anteriores, as pessoas
passam a sentir a necessidade de se relacionar com os outros, por meio de amizades, interrelacionamento e do amor, precisa de associação, adaptação social, participação em grupos, e
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aceitação por parte dos seus companheiros, são necessidades relacionadas com trocas de
experiências, carinho e afeto, isso implica em valorização e automaticamente reflete em um ser
humano preparado para enfrentar qualquer desafio.
d) Necessidades de Estima: Neste tipo de necessidade Maslow agrupou dois tipos
distintos de estima. A estima social que consiste em respeito, reconhecimento, atenção

e

consideração por parte dos grupos sociais e a auto-estima, voltada para o interior do ser humano,
reflete na autoconfiança, auto-apreciação, amor-próprio, valor, poder e capacidade. Portanto, as
necessidades de estima podem ser satisfeitas, em parte, por fontes externas ao indivíduo e, em
partes, por fontes internas.
e) Necessidades de auto-realização: Maslow acreditava que uma vez saciadas as quatro
necessidades anteriores, uma pessoa poderia ser considerada basicamente satisfeita, no entanto, o
alcance da auto-realização parece envolver o desejo do indivíduo de realizar seu potencial pleno.
Nas palavras de Maslow, a auto-realização "poderia ser formulada como o desejo de sermos cada
vez mais o que somos, de vimos a ser tudo o que somos capazes de ser". (WAGNER III,
HOLLENBECK, 2002 p. 94).
Segundo Maximiano (2000), um ponto central da teoria das necessidades é que as pessoas
estão em busca de um desenvolvimento continuo. Com isso, tendem a progredir ao longo das
necessidades, buscando atender uma após a outra, procurando alcançar o topo da pirâmide, ou
seja, a tão sonhada auto-realização.

A teoria das necessidades de Maslow é urna importante ferramenta no ambiente
organizacional, onde se passa a entender que as pessoas não necessitam apenas de recompensas
fmanceiras, mas acima de tudo precisam ser compreendidas, respeitadas e valorizadas. Dessa
forma, é importante que os gestores conscientes considerem a hierarquia das necessidades para
alcançarem melhores resultados com a ação dos seus funcionários.
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2. Teoria de Dois Fatores: esta teoria tem uma grande relação com a teoria de Maslow,
como se pode verificar na figura 2, onde os fatores higiênicos estão relacionados com as
necessidades fisiológica, de segurança e social, e os fatores motivacionais têm relação com as
necessidades de estima e de auto-realização. 0 estudo desta teoria resulta numa importante
contribuição aos estudos sobre motivação.

Necess as -s de
auto- aliza 5o
N cessidades
do ego
(estima)

Motivacionais

MODELO DA HIERARQUIA DE
NECESSIDADES DE MASLOW

Necessidades
sociais
Necessidades
de segurança
Necessidades
fisiológicas

o
(a)

IT

;

MODELO DE FATORES DE
HIGIENE-MOTIVAÇÃO DE
HERZBERG
0 trabalho em si
Responsabilidade
Progresso
Crescimento
Realização
Reconhecimento
Status
Relações interpessoais
Supervisão
Colegas e subordinados
Supervisão técnica
Políticas administrativas e empresariais
Segurança no cargo
Condições fisicas de trabalho
Salário
Vida pessoal

Figura 2:. Comparação dos modelos de motivação de Maslow e Herzberg.
Fonte: Adaptado de Chiavenato ( 2000 p. 401).

Segundo Maximiano (2000), os fatores higiênicos analisados são aqueles fatores
localizados no ambiente de trabalho e, são extrínsecos as pessoas, ou seja, foge do controle das
mesmas, por exemplo: salários, beneficios sociais, condições fisicas de trabalho, modelo de

gestão, políticas da empresa, relacionamento com a chefia, são fatores administrados pela
organização. Já os fatores motivadores são intrínsecos, e estão relacionados aos sentimentos,
senso de realização, reconhecimento, perspectivas de evolução, o que significa dizer que têm
ligação com o interior de cada pessoa.
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Segundo Gil (2001), os fatores higiênicos (extrínsecos) referem-se aos fatores necessários
para ajustar os empregados a seu ambiente de trabalho. Esses fatores não são suficientes para
promover a motivação, mas precisam ser satisfatórios para não desmotivar. .1d os fatores
motivadores (intrínsecos) estão relacionados com responsabilidade e reconhecimento, e são os
que realmente promovem a motivação.
Na verdade, os fatores extrínsecos são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece As
condições onde se desempenha o trabalho ou objetivos, que as pessoas perseguem porque
satisfazem suas necessidades, no entanto não as motivam. Já os fatores intrínsecos estão ligados A
natureza das tarefas que o indivíduo executa, fazem parte do seu controle, portanto, possuem a
força de motivar.
Segundo Maitland (2000), os fatores higiênicos não estimulam a motivação, mas se
tomam causa de desmotivação das pessoas se não forem satisfatórios. Um ambiente de trabalho
saudável e seguro, por si só, não irá motivar os funcionários a desenvolverem um trabalho com
mais qualidade, porém isso os deixa satisfeitos a ponto de que outros fatores possam motivá-los;
mas se as condições de trabalho provocarem insatisfação, isso levará as pessoas a desmotivação.
Portanto, os fatores higiênicos são necessários, mas não são suficientes para promover a
motivação. A melhoria destes servirá para combater qualquer empecilho que possa afetar A
formação de atitudes positivas, enquanto que os fatores motivacionais estão diretamente ligados
realização do trabalho, e é ai que as pessoas precisam encontrar a forma de desenvolver sua
criatividade, capacidade, responsabilidade, serem independentes e livres. Portanto, é no
desenvolver das suas tarefas que as pessoas serão motivadas.
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A seguir, Chiavenato (1994) apresenta um quadro com as características dos fatores

motivacionais e fatores higiénicos, onde mostra a importância desta comparação:

FATORES MOTIVACIONAIS
(Satisfacientes)
Conteúdo do cargo (Como o indivíduo se
sente a respeito de seu CARGO)
I. 0 trabalho em si
2. Realização
3. Reconhecimento
4. Progresso Profissional
5. Responsabilidade

FATORES HIGIÊNICOS
(InsatisCacientes)
Conteúdo do cargo (Como o indivíduo
se sente a respeito de sua EMPRESA)
1. As condições de trabalho
2. Administração da empresa
3. Salário
4. Relações com o supervisor
5. Beneficios e serviços sociais

Figura 3: Síntese dos fatores motivacionais e fatores higiênicos.
Fonte: Chiavenato (1994 p. 512)

0 entendimento desta teoria, conforme figura 3, dá-se nas diferenças existentes entre o
indivíduo e o seu cargo, e o indivíduo e a empresa. Sendo que o primeiro esta relacionado
diretamente com a forma em que estes executam suas tarefas, já o segundo está voltado para o
ambiente em que estas tarefas estão sendo executadas, ou seja, esta alteração depende dos
gestores para que possam criar um ambiente agradável ou não, e com isso possibilitar mais ou
menos satisfação a seus funcionários.

Maximiano (2000) relata que de acordo com a teoria de Herzberg, é a combinação do
ambiente de trabalho e do conteádo do trabalho que faz funcionar o motor interno; um sem o
outro tende a ser ineficaz. Para que os fatores de motivação sejam eficazes, é preciso haver uma
base de segurança psicológica e material, representada pela presença dos fatores extrínsecos.
Assim como, para que os fatores de satisfação tenham efeito positivo desejado sobre o
desempenho, é necessário que o trabalho ofereça algum grau de interesse para o trabalhador.
A presença destes dois fatores (motivacional e higiênico), torna-se uma combinação ideal
na busca da eficácia nas organizações, e assim, haverá à satisfação completa das pessoas, o que
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resultará em funcionários motivados e, concomitantemente, a produtos e serviços com maior
qualidade.

3. As Teorias X e Y: quem despertou a necessidade de a organização adotar uma
filosofia positiva junto aos seus empregados foi um americano denominado Douglas McGregor,
que classificou a ideologia administrativa em dois grupos: a teoria X e Y, onde retrata posições

filosóficas sobre o ser humano de maneira geral.
De acordo com McGregor apud Gil (2001), as pessoas consideradas do grupo X são

aquelas que não gostam de trabalhar, precisam ser con troladas e punidas para que se esforcem e
cumpram os objetivos propostos pela organização; já os adeptos do grupo Y são considerados
pessoas que encaram o trabalho como fonte de satisfação e são capazes de dedicar-se, sem

controle, para alcançarem os melhores resultados.
Diante desta concepção, entende-se que os gestores precisam estar preparados para
administrar, ou melhor, liderar estes dois tipos de grupos. Acredita-se que a melhor forma de
liderança seja a situacional e pragmática, onde os indicadores do ambiente e as características das
pessoas é que determina que caminho seguir para adquirir resultados grandiosos.

Bergamini e Coda (1997) relatam que Douglas McGregor parte de duas posições distintas
na consideração do homem em relação ao trabalho. Para tanto, afirmam que a teoria X acontece
pelo fato de que:

a) 0 ser humano não gosta de trabalhar e evita o trabalho sempre que possível;
b) Devido a essa aversão ao trabalho, precisa ser coagido, pressionado, controlado,
dirigido e ameaçado para obter a produtividade programada;
c) Evita a responsabilidade, pois está interessado apenas na sua segurança pessoal e

financeira.
Já as pessoas com características do grupo Y têm outro tipo de conduta humana, como:
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a) 0 esforço fisico e mental para o trabalhador é tão natural como a diversão e o repouso;
b) Vê o trabalho como uma fonte de satisfação;
c) A pessoa exerce o autocontrole e altodireção em busca dos objetivos com os quais ela
está comprometida;
d) A recompensa mais significativa para obter essa "entrega" é a satisfação da
necessidade de auto-realização;
e) Aprende não s6 a aceitar como a procurar responsabilidades.
Diante das características apresentadas, pode-se perceber que, nas organizações,
encontram-se pessoas que se limitam a fazer o necessário para subsistir, não se importando com a
realização pessoal. Neste caso, a motivação é quase irrelevante, fazendo-se necessário o uso da
autoridade para garantir a direção e os objetivos almejados. Felizmente, pode-se constatar,
também, que existem pessoas realizadoras, comprometidas e que se sentem satisfeitas com a
realização de seu trabalho, sempre preocupadas em integrar os interesses pessoais

e

organizacionais.
Segundo Ferreira, Reis e Pereira (1997), a teoria X trata o ser humano como um ser
carente, que se esforça para satisfazer suas necessidades e garantir a sua sobrevivência por meio
de atividades obrigatórias e pouco interessante para a sua realização pessoal. Ao contrario das
idéias da teoria X, que a autoridade determina a direção e o controle, surge a teoria Y, que é a
integração que legitima a autoridade. Esta teoria sugere autocontrole, quando as necessidades do
indivíduo e da organização são reconhecidas.
Neste tipo de teoria, a motivação por estimulo só funciona para as pessoas caracterizadas
Y, sendo que para aquelas X, a autoridade passa a ser fundamental para assegurar a direção e o
controle dos funcionários.
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•

Teorias Contemporâneas sobre Motivação

As antigas Teorias sobre motivação, apesar de muito conhecidas, não resistiram a uma
análise mais detalhada. Desta forma várias novas teorias foram desenvolvidas. Em seguida serão
apresentadas as Teorias contemporâneas sobre motivação, são elas: A Teoria ERG, A Teoria das
Necessidades de McClelland, A Teoria da Avaliação Cognitiva, A Teoria da Fixação de
Objetivos, Teoria do Reforço, Teoria da Eqüidade e a Teoria da Expectativa.
I. A Teoria ERG: essa teoria é um melhoramento da hierarquia das necessidades de
Malow através da pesquisa empírica. Clayton Alderfer, seu criador, redefiniu três necessidade
essenciais, existência, relacionamento e crescimento.
0 grupo de existência se refere aos nossos requisitos materiais básicos. Ou seja, as
necessidades fisiológicas e de segurança. 0 segundo grupo, se refere is necessidades
interpessoais, esse desejo de status e sociabilidade precisa da interação com outras pessoas para
ser atendido, e comparam-se as necessidades sociais de Maslow e aos componentes externos de
sua classificação de estima. Finalemente, Alderfer identifica as necessidades de crescimento, um
desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal. Isto inclui os componentes intrínsecos da categoria
estima de Maslow, bem como as características incluídas sob a auto-realização.

Por fim, a teoria ERG argumenta que as necessidades de nível baixo levam a urn desejo
de satisfazer as necessidades de nível alto; porém múltiplas necessidades podem operar em
conjunto como motivadoras, e a frustração em tentar satisfazer uma necessidade de nível alto
pode resultar na regressão a uma necessidade de nível baixo.
2. Teoria das necessidades de McClelland: McClelland foi o grande mentor desta teoria,
embora o mesmo também trate as necessidades como de origem biológica, não as considerando
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pela perspectiva de hierarquia. Nesta teoria, foram diagnosticados três tipos de necessidades:
Necessidade de realização, de afiliação e de poder. Estas necessidades se inter-relacionam e
apresenta-se em níveis variados de intensidade nas pessoas.(VERGARA, 2000).
De acordo com Hampton (1983), estas necessidades tam alguma semelhança com as
necessidades discutidas por Maslow. A necessidade de realização pode ser comparada a alguns
padrões de comportamento relacionados com a auto-estima e auto-realização. A necessidade de
afiliação é uma espécie de sinônimo brando para o que Maslow chamava de afeto, e a de poder
está relacionada com a necessidade social ou de estima, porque diz respeito A relação com
pessoas e "status".
Estas três necessidades têm grande importância na vida das pessoas, portanto, faz-se
necessário um estudo detalhado, já que estas estão ligadas a formas distintas de comportamento
que podem aumentar ou diminuir as chances do sucesso profissional.
Segundo Hampton (1983), McClelland define tais necessidades da seguinte forma:
a) Necessidade de realização: Quando esta necessidade é particularmente forte numa
pessoa, manifesta-se freqüentemente numa intensa preocupação em estabelecer metas
profissionais dificeis e consiste em perseguir estas metas com intuito de desempenhar bem estas
metas e ser reconhecido pelo sucesso.
b) Necessidade de Afiliação: esta relata o envolvimento das pessoas umas comas outras
levando em consideração os seus sentimentos. Voltada para a organização, esta necessidade faz
com que as pessoas se respeitem mais, independente dos setores que atuam, ou seja, procuram em
particular dar-se bem com os outros e apreciam a companhia, com o propósito de serem mais
eficazes no alcance dos resultados de suas tarefas.
c) Necessidade de Poder: considerada "a meta da motivação do poder" é "sentir-se
poderoso" as pessoas o conseguem de várias formas, como: tendo influência sobre os outros,
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influenciando, colecionando simbolos de prestigio, fortalecendo-se, tornando-se mais atraente,
enfim, procuram senti-se dominante.
Segundo Zane lli, Andrade e Bastos (2004), quando a necessidade de realização
prepondera, a pessoa evidencia alta motivação para auto-realização na busca de sua autonomia,
assumindo, inclusive, desafios realísticos no trabalho, com o propósito de alcançar seu sucesso
pessoal. Quando a necessidade mais forte é da afiliação, a pessoa centra sua atenção na
manutenção de seus relacionamentos interpessoais, muitas vezes esquecendo-se de seus
interesses individuais, pois neste caso, o que verdadeiramente conta é estar mais próximo do
outro e ser aceito por ele. Quando a necessidade do poder é a que está mais desenvolvida, a
pessoa se sente motivada para o desejo de influenciar, reorientar e mudar as atitudes e as
condutas alheias.
Estes motivos têm relação intima com a resolução de problemas. Sendo assim, quando o
indivíduo obtém sucesso utilizando-se de determinado meio (motivo), tenderá a repeti-lo para a

solução de outros problemas, o que caracterizará o estilo da pessoa.
3. Teoria da Fixação de Objetivos: Locke apud Robbins (2002), propõe que a intenção
de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho. Ou seja, um objetivo diz ao
funcionário o que é que precisa ser feito e quanto esforço terá de ser despendido em seu alcance.
Assim, pode-se afirmar que objetivos específicos melhoram o desempenho; que objetivos

dificeis, quando aceitos, melhoram o desempenho do que aqueles mais fáceis; e o que o feedback
conduz a melhores desempenhos.
4. Teoria da Expectativa: criada por Victor Vroom sustenta que a força da tendência para
agir de determinada maneira depende da força da expectativa de que a ação trará certo resultado,
e da atração que este resultado exerce sobre o indivíduo. Ou seja, um funcionário se sente
motivado a despender um alto grau de esforço quando acredita que isto vai resultar em
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recompensas organizacionais, tais como bonificação, aumento de salário ou promoção; e que
estas recompensas vão atender a suas metas pessoais.
5. Teoria da frus tração no contexto motivacional: segundo Bergamini: após o estudo
sobre diversas teorias sobre motivação, faz-se necessário compreender como o ser humano se
comporta, no que se refere à motivação, diante das situações de frus tração e, conseqüentemente,
de conflitos pessoais e profissionais.
importante que se entenda que quando o ser humano enfrenta e combate os obstáculos,
estes se sentem fortalecidos e motivados. Portanto a frustração representa um degrau, ou até
mesmo uma parede que, quando transponível, resulta em um estado de satisfação.
De acordo com Bergamini (1982), a frustração é representada por um tipo de incentivo
negativo; é tida como resultante do bloqueio de uma atividade em andamento, ou seja, aquilo que
foi inicialmente pretendido deixa de ser possível e a pessoa vê-se obrigada a modificar seus
planos iniciais, e até mesmo adotar outra forma de comportamento.
Existem frustrações de média intensidade, onde estas aborrecem as pessoas, mas com
algum esforço próprio é possível transpô-las; há, no entanto, obstáculos sérios na vida de cada um
que trazem frustrações consideráveis, tais como: fracasso na vida profissional, uma doença

incurável ou uma perda financeira. Existem ainda as frustrações muito intensas; essas chegam a
por em risco a integridade da personalidade, podendo abalá-la decisivamente, criando aquilo que
a psicologia denomina trauma. Nessa situação, o impacto com a frus tração é muito grande, e é
preciso compensar esse comportamento, com algo positivo capaz de ajustar e resolver esse
impasse. (BERGAMINI, 1982).
Quando o ser humano enfrenta uma necessidade insatisfeita, constitui o ponto de partida
no processo de motivação, ou seja, a necessidade insatisfeita causa uma tensão fisica ou
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psicológica dentro da pessoa, forçando-a a buscar novas atitudes e pensamentos e, com isso,
conseguir satisfazer as necessidades e, como conseqüência, reduzir ou eliminar as tensões.

Bergamini (1982) relata que os vários tipos de exigências vindas das necessidades do
indivíduo constituem uma poderosa força capaz de ativar e direcionar o comportamento. 0 ser

humano procura sempre, de várias maneiras, fugir as conseqüências maléficas da frustração, para

não cair no desajustamento e na improdutividade dentro das organizações onde atuam.
Dessa forma, Lazarus apud Bergamini (1982 p. 147) descreve muito bem o desconforto
pessoal e a improdutividade resultante de situações de conflito continuo, sendo:
"Uma das principais razões por que as pessoas recorrem a soluções inadequadas de
conflitos é que os estados de tensão acompanham, geralmente, os conflitos violentos e a
distorção de poderosos motivos. A tensão complica de muitas maneiras a solução de
conflitos. Em primeiro lugar, ha provas de que os aspectos afetivos da tensão (por
exemplo, à angústia e a depressão) interferem no pensamento e na capacidade de
resolução de problemas, podendo assim reduzir o grau de eficácia de uma pessoa para
dominar a situação. A angústia, por exemplo, esta demonstrado que interfere, sob
determinadas condições, no âmbito de atenção e na aprendizagem de matérias
complexas".

Nesse sentido, tem-se que toda pessoa-problema é uma pessoa com problema. Consiste
em alguém que possui um problema, não tão simples nem tão complicado como se possa pensar,
mas acumula dentro de si diversas preocupações desconfortantes que resultam em problemas
tanto para a organização como para as pessoas com as quais convive. (HEPNER, 1965, apud

BERGAMINI, 1982).
As organizações precisam não s6 tentar chegar perto dos reais porquês dos problemas dos

flUlCi011eAriOS, como também é imprescindível fornecer a eles uma visão real de si mesmos para
que possam ter idéias mais claras a seu respeito e, dessa forma, mais segurança para resolver os

próprios conflitos. Torna-se indispensável ajudá-los a planejar estratégias comportamentais em
razão da realidade organizacional.
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Harry Levinson apud Bergamini (1982) relata um interessante roteiro de atitudes que
ajudam as pessoas sobre a conduta em situação de conflito e frustração:
a) Não ignore um conflito por considerá-lo simples, se as pessoas estão em desacordo é
porque existe uma situação incômoda e possivelmente destrutiva.
b) Não espere que os problemas se resolvam sozinhos, a solução exige primeiro uma
maneira de romper tal situação, descobrindo os respectivos sentimentos que envolvem as partes
envolvidas.
c) Pergunte a si mesmo quem está sendo ameaçado e por que. Essas ameaças poderiam
ser resolvidas com urn desabafo da pessoa sobre seus sentimentos.
d) Examine uma situação de alteração para ver se ela não priva a pessoa de satisfação
desfrutada antes do acontecido. Ao diagnosticar essa perda é preciso auxiliá-la a encontrar novos
aspectos reconquistando a confiança perdida.
e) Avalie a tensão do conflito, se o fato acontecer com freqüência com as mesmas
pessoas, estas precisam ser ouvidas, pois o problema pode ser crônico e, imediatamente
precisarão ser sentir valorizadas tanto no aspecto pessoal quanto profissional.

O Se você é uma das partes do conflito, converse com outras pessoas de confiança que se
encontram fora dessa situação, estas poderão analisar o problema de fora e ter maior facilidade de
achar uma solução.
g) Enfim, reconheça que nem todos os problemas têm solução de imediato, alguns
permanecem por algum tempo criando um clima desagradável e indesejado, por mais que as
pessoas se esforcem para resolvê-los. As vezes é preciso aceitar os fatos por um tempo e,
aprender a conviver bem, mesmo diante dessa situação indesejada.
Como se pode entender, conhecer as frustrações dentro de uma organização, não é só
papel de um psicólogo, mas também daqueles que tern responsabilidade por pessoas e pela
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criação de um clima organizacional agradável e motivador, e essa atitude independe do nível que
este se encontra dentro da organização. (BERGAMlNI, 1982).
Diante da complexidade que envolve a motivação nas pessoas, onde estas são envolvidas
diariamente por vários sentimento e situações, fica dificil mante-las constantemente motivadas.
Portanto, a necessidade do Líder de compreender este fenômeno é muito importante.
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3 METODOLOGIA

Para se realizar um estudo, deve-se estabelecer critérios para a captação de dados de
forma a garantir que os mesmos são o mais precisos dentro do possível. Isso permitirá uma
análise capaz de satisfazer plenamente os objetivos defmidos para este trabalho.
Sendo assim, a etapa de determinação da metodologia a ser aplicada na pesquisa torna-se
altamente relevante para o sucesso da mesma.

3.1 Tipo de Pesquisa

A abordagem utilizada foi qualitativa, com um levantamento quantitativo. Qualitativo,
visto que a análise dos dados sobre os funcionários das lojas esta baseada na interpretação dos
fatos, assim como mediante uma análise das porcentagens apresentadas nos gráficos da pesquisa.
Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade
que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos. Assim, neste tipo de pesquisa, o pesquisador deve
despojar-se de preconceitos, não tirando conclusões através das aparências imediatas, mas sim,
através de uma análise detalhada dos fenômenos.
E foi quantitativa no que diz respeito à tabulação dos dados explorados com os
questionários, permitindo a diferenciação através de estatísticas.
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Considerando o critério de pesquisa proposto por Vergara (1998), quanto aos meios e
quanto aos fins, o trabalho constituiu-se:
a) Quanto aos meios — pesquisa de campo, documental, bibliográfica e o estudo de caso.
Para a autora, uma pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no local onde
ocorre ou ocorreu o fenômeno, no presente estudo as duas lojas próprias da Brasil Telecom GSM
em Santa Catarina. A utilização de documentos permite a verificação formal de regras,
procedimentos, acordos, requisitos, contratos, etc... No estudo se teve acesso ao formulário de
avaliação de estágio probatório. A pesquisa bibliográfica norteia os estudos fornecendo bases
consistentes para análises, para tanto foram utilizados autores renomados sobre os assuntos
liderança e motivação, presentes nas referências bibliográficas. É o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material acessível ao público e já editado, como exemplo: livros,
revistas, jornais, Internet, Intranet e outros. 0 estudo de caso preocupa-se em realizar análises
baseadas em sustentações teóricas, podendo ou não ser aplicado em campo.
b) Quanto aos fins — pesquisa exploratória e descritiva.
Exploratória, pois o autor não conhece plenamente o assunto em questão. Posteriormente
foi descritiva e aplicada, visto que foram apresentadas as realidades encontradas nas duas lojas
próprias da Brasil Telecom GSM em Santa Catarina, quanto à influência da liderança no processo
de motivação dos funcionários.
0 estudo descritivo destina-se a descrever as características de determinada situação. Um
estudo descritivo para ser valioso, segundo Boyd & Westfall (1984), precisa coletar dados com
um objetivo definido para serem, posteriormente, interpretados por um investigador.
De acordo com Vergara (1998), a pesquisa foi do tipo aplicada por ser motivada pela
necessidade de esclarecer uma situação indefinida, distinguindo-se da pesquisa pura a qual
motivada apenas pela curiosidade intelectual.

é
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3.2 Universo investigado e delimitação da pesquisa

E importante ressaltar que o questionário foi aplicado nos funcionários das duas lojas
próprias de Santa Catarina., assim sendo, os resultados deste estudo não podem ser considerados
válidos para toda a Brasil Telecom GSM — Filial Santa Catarina. Para obter um diagnóstico da
filial os questionários teriam que ser aplicados em todos os departamentos que fazem parte da
mesma.
A pesquisa foi realizada com quase todos os funcionários das duas lojas próprias da Brasil
Telecom GSM em Santa Catarina, localizadas no Shopping Beira Mar e no Shopping Itaguaçú.
Quanto aos gerentes e supervisores das lojas a amostra foi de seis pessoas, sendo um
gerente e dois supervisores de cada loja.
Quanto aos demais funcionários, caixas, estoquistas, vendedores/atendentes a amostra foi
de 27 pessoas.
Tres funcionários não responderam os questionários. Dois por estarem em período de
férias e uma por estar em um período longo de atestado.

3.3 Coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo, documental e pesquisa

bibliográfica. Foi utilizada também a observação.
A pesquisa de campo ocorreu no período de 3 a 10 de novembro de 2005. Ela foi
realizada através de dois questionários nas duas lojas próprias da Brasil Telecom GSM. Um

questionário foi aplicado nos gerentes e supervisores e outro para os demais funcionários. A
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pesquisa contemplou perguntas relativas a características de liderança encontradas nas lojas, e a
influência dos gerentes e supervisores na motivação dos funcionários, conforme anexos 1 e 2.
O questionário foi desenvolvido de forma estruturada, partindo-se de questões prédefmidas. O sigilo e o anonimato permitiram a liberdade de expressão.
A pesquisa documental foi feita em documentos disponibilizados pela organização, entre
eles o formulário de avaliação de estágio probatório e pelo site na intranet da empresa. E para a
pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros constantes na bibliografia do presente trabalho.
Outro método utilizado e que agregou ao trabalho foi à observação, proporcionada, pois o
autor do trabalho vive o dia-a-dia das lojas desde o começo do treinamento para a abertura das
mesmas, presenciando as ações de lideres e liderados cotidianamente.

3.4 Limitação da Pesquisa

Os resultados obtidos com este trabalho não devem ser aplicados em outras empresas,
pois este, trata apenas das Lojas Próprias da Brasil Telecom GSM — Filial Santa Catarina.
Outro fator limitante foi o tempo. Assim, nas duas lojas, os funcionários responderam os

questionários referindo-se ao seu supervisor direto, no entanto, também sofrem influência do
outro supervisor da loja e da gerente. 0 mesmo aconteceu com as gerentes que responderam
voltadas somente para seus supervisores, quando também lideram os demais funcionários. Por
fim, os supervisores também responderam somente sobre os funcionários que compreendem seu
horário de trabalho, porem também influenciam os demais, a final os funcionários têm liberdade
para trocarem os turnos entre si e o mesmo acontece com os supervisores, isso faz com que o
contato entre todos seja diário e constante.

74

Por fim, o fato de dois funcionários estarem de férias e uma de atestado médico
influenciou nos resultados, tendo em vista que a amostra é pequena.

75

4

ESTUDO DE CASO

0 estudo foi realizado por meio de observações, consulta a documentos da empresa e o
resultado dos questionários aplicados.

4.1 Caracterização da Brasil Telecom — Filial Santa Catarina

A telefonia em Santa Catarina começa em 1878, quando se registrou a primeira ligação

telefônica entre a Ilha (hoje Florianópolis) e um bairro do continente (hoje chamado de Estreito).
Porém, somente em 1930 foi inaugurada a primeira central automática em Florianópolis, e novos
progressos na telefonia ocorreram a partir da década de 40, quando foram ativadas as centrais
automáticas de Blumenau, Lages e Rio do Sul.
Em 1969, 0 Governo do Estado adquiriu a CTC — Companhia Telefônica Catarinense —

com um acervo de 10.979 terminais, atendendo 70 municípios, iniciando em seguida a
implantação do Sistema DDD — Discagem Direta à Distancia — em Blumenau, com a
denominação de COTESC — Companhia Catarinense de Telecomunicações.
Em 1974, a COTESC S.A. foi incorporada pelo Governo Federal que constituiu a

TELEBRAS, englobando praticamente toda telefonia do pais, mudando a razão social da empresa
catarinense que passou a se denominar TELESC S.A. (Telecomunicações de Santa Catarina
S.A.).
Em 1996, a TELESC passa a dispor de 557.783 terminais instalados, dos quais 433.019
são convencionais, 110.717 celulares, 2.515 celulares fixos e 11.532 telefones públicos,
atendendo a 1.520 localidades. Para consolidar a visão de futuro, em 1998, surge a previsão de
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instalação de rede de transporte estruturada em 3.424 km de cabo de fibra ótica e equipamentos,
conectando 218 dos atuais 293 municípios catarinenses.
Em janeiro de 1998, a TELESC realiza sua Assembléia Geral Extraordinária dividindo o
patrimônio da estatal catarinense, segundo protocolo de cisão da companhia, resultando na
constituição de duas empresas: TELESC Telefonia Fixa e a TELESC Celular e Empresas
Holding de Telefonia Fixa.
Durante 29 anos, a empresa empreendeu grandes transformações na telefonia do Estado e
em julho de 1998, ela foi privatizada, passando a TELE CENTRO SUL, juntamente com a
TELEPAR (Telecomunicações do Paraná), CMTR (Companhia Telefônica de Melhoramento e
Resistência), TELEBRASÍLIA (Telecomunicações de Brasilia), TELEGOIÀS
(Telecomunicações de Goiás), TELEMS (Telecomunicações do Mato Grosso do Sul),
TELEMAT (Telecomunicações do Mato Grosso), TELERON (Telecomunicações de Rondônia) e
TELEACRE (Telecomunicações do Acre). 0 Consórcio Solpart (formado por 11% de Fundos de
Pensão, 38% pela Telecom Itália e 58% por Fundos de Investimentos) assume os controles
acionários de nove operadoras, que passaram a integrar a Brasil Telecom. É também nessa data
que é introduzida a competição na exploração do serviço telefônico interurbano.
Em setembro de 1999, surgem as empresas-espelho, ou concorrência, isto 6, empresas que
têm a mesma Area de abrangência da sua concorrente direta.
Hoje, a Brasil Telecom Filial Santa Catarina possui mais de 30 anos, possuindo em todo
Estado mais de um milhão de terminais telefônicos comerciais e residenciais e aproximadamente
36.200 telefones públicos.
A empresa está presente em todos os 298 municípios catarinenses e em centenas de
pequenas localidades.
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Vale mencionar, que no segmento de telefonia fixa, a Global Village Telecom está
concorrendo com a Brasil Telecom — Filial Santa Catarina e no segmento fixa longa distância, a
Brasil Telecom compete com a Embratel, Intelig e está competindo, também, com a Global
Village Telecom.
Em setembro de 2004, após a abertura do mercado e da antecipação das metas estipuladas
pela Anatel, a Brasil Telecom GSM, subsidiária da Brasil Telecom Participações S.A., inicia a
operação de telefonia celular nacional.
A Brasil Telecom GSM é subdividida em duas grandes diretorias. A diretoria adjunta de
Gestão e Planejamento de Vendas, composta pelas gerências de: Planejamento e Vendas;
Logística; Gestão de Controle de Orçamento e pela gerência de Processos e Negócios. JA a
diretoria adjunta de Vendas e Canais Distribuidores é composta pelas gerências de: Canal Agente
Autorizado; Canal Varejo; Canais Corporativos; Recarga Televendas Loja Virtual e pala gerência
de Canais Diretos.
0 Canal Direto é formado por Lojas Próprias e Quiosques, abrangendo todos os estados
das regiões Sul e Centro Oeste, mais os estados do Acre, Tocantins, Rondônia e o Distrito
Federal, onde se situa a matriz da empresa em Brasilia.
No estado de Santa Catarina existem 20 quiosques e duas lojas próprias. Uma no
Shopping Beira Mar, em Florianópolis e outra no Shopping Itaguaçii, em São José. Essas duas
lojas são o objeto de estudo. Cada loja tem em seu quadro de funcionários um gerente, dois
supervisores, doze vendedores-atendentes, dois caixas e dois estoquistas todos funcionários da
empresa. E conta com três recepcionistas terceirizados.
As lojas abrem de segunda a sábado das 10 horas da manhã até as 22 horas da noite e aos
domingos e feriados das 14 horas As 20 horas, portanto existem dois turnos de trabalho, um da
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abertura da loja até as 16 horas e outro que se inicia as 16 horas e se estende até o fechamento da
mesma.

4.2 0 estilo de liderança que a empress deseja:

Segundo o departamento de recursos humanos e o formulário de avaliação de estágio
probatório, para seus cargos de liderança a Brasil Telecom procura profissionais que tenham as
seguintes competências:
•

Qualidade no trabalho — realiza as atividades segundo as especificações técnicas,

normas, legislação, políticas e padrões estabelecidos.
•

Cumprimento de prazos - organiza as atividades, identifica e aproveita recursos,

estabelece ações com vistas a cumprir os objetivos e as metas dentro dos prazos e prioridades
estabelecidos.
•

Segurança no Trabalho - cumpre normas de segurança e utiliza adequadamente os

materiais, equipamentos, veículos etc, sob sua responsabilidade e os de uso em geral.
•

Motivação — demonstra empenho e satisfação pessoal na execução das atividades,

procurando atualizar-se sobre os produtos e serviços da Empresa.
•

Senso de Propriedade — compromete-se com os princípios, as políticas e as

práticas da Brasil Telecom e/ou cria e incentiva um ambiente onde todos se sintam responsáveis
pela Brasil Telecom; é leal, sério, integro e responsável no trato das questões empresariais, quer
através de palavras ou atitudes.
•

Iniciativa — age com independência e de forma pro-ativa frente is situações que

exijam uma tomada de posição; toma riscos apropriados.
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•

Trabalho em Equipe — consegue integrar-se a uma equipe, colabora e compromete-

se com os objetivos, responsabilidades, êxitos e fracassos da mesma e/ou consegue cooperação e

comprometimento; busca resultados de equipe voltados para a visão de objetivos compartilhados.
•

Relacionamento

Interpessoal Efetivo —

valoriza as

pessoas;

estabelece

relacionamentos apropriados, ouve, entende responde as preocupações das pessoas; respeita as

diferenças e características individuais.
•

Foco no Cliente — percebe e antecipa o que o cliente, interno ou externo, precisa e

valoriza e/ou estabelece objetivos direcionados para o seu total atendimento.
•

Comunicação — ouve, interpreta e comunica fatos e mensagens de forma clara por

escrito e verbalmente; fornece "feedback" adequado; promove um ambiente de comunicação
eficaz.
•

Aprendizagem Continua — busca oportunidades de desenvolvimento de habilidades

pessoais; procura melhorar continuamente o desempenho individual e/ou desenvolve habilidades
nas pessoas para desempenhar e contribuir com a organização; promove e valoriza um ambiente
adequado para o gerenciamento do conhecimento.
•

Inovação — é criativo na resolução de problemas, gera idéias inovadoras; encontra

novas maneiras de agir; improvisa na correção de rumo.
•

Capacidade de Negociação — estabelece articulações no seu âmbito de atuação, que

possibilitem a conciliação de interesses, considerando objetivos, crenças e valores da Brasil
Telecom.
•

Orientação para a Mudança — percebe e adapta-se a novos cenários, com

flexibilidade, encara os obstáculos com desafio, busca soluções para novas situações, prepara-se
e/ou prepara pessoas para u ni mercado competitivo e em constante mudança.
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•

Criação de valor — maximiza o valor em termos de resultados da Brasil Telecom;

alinha objetivos individuais com os objetivos da organização; adiciona valor em todas as
atividades; questiona atividades que não agregam valor; busca alianças internas e externas que
agreguem valor.
•

Visão de Mercado — possui postura voltada para conhecer, interpretar e entender as

relações da empresa com o mercado em seus diferentes aspectos (conjuntura política e
socioeconômica, clientes, concorrentes, etc...) sabe analisar os impactos e as conseqüências
dessas variáveis no negócio da organização.
•

Estratégia e Ação — estabelece estratégias eficazes e flexíveis que consideram o

contexto, os objetivos, os recursos disponíveis, os princípios e os processos da Brasil Telecom;
estabelece planos de ação; cria mecanismos de medição, avaliação e correção de rumo; incentiva
tomadas de decisão e ações.
•

Gerência de Pessoas — motiva e influencia pessoas para um alto desempenho;

"coaching"; "empowerment"; reconhece contribuições que agregam valor; incentiva um ambiente
que leve em conta a integridade, a coerência, a transparência e o desempenho das pessoas.
No entanto, deve-se ressaltar que esse é o estilo de liderança que a empresa procura e
deseja entre seus lideres, porém não é necessariamente o real. Desta forma a avaliação do estilo
presente nas lojas da Brasil Telecom GSM- Filial Santa Catarina toma-se necessário.

4.3 0 estilo de liderança existente nas lojas:

Para analisar o estilo de liderança existente na empresa foram utilizados dois métodos: a
observação e uma pesquisa, realizada no período de 3 a 10 de novembro de 2005. Nela os
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funcionários responderam a um questionário misto, com perguntas abertas e fechadas, o mesmo é

estruturado e não disfarçado. Gerentes e Supervisores responderam um questionário onde foram
questionados sobre suas percepções da equipe e de si mesmos. JA os vendedores-atendentes,

caixas e estoquistas foram questionados sobre suas percepções de seus superiores e de si mesmos.
O cruzamento das respostas possibilitou determinar alguns traços de liderança.
Na primeira questão os lideres responderam a seguinte pergunta: você confia em seus
liderados? Porque?
Alternativas

Respostas em %

Nunca
0%

17%
U sem pre

O quase sem pre
0 as vezes
raramente
ID nunca

Gráfico I: confiança nos liderados.
Fonte: dados primários

Raramente

0

As vezes

Quase sempre

83

Sempre

17

Total

1 00

Tabela I: confiança nos liderados,
Fonte: dados primários.

No gráfico fica evidenciado que quase sempre os lideres confiam em seus liderados. Os
mesmos atribuíram isso à falta de maturidade, responsabilidade e a casos de desonestidade

ocorridos nas lojas, que impossibilitam uma confiança plena. De qualquer forma demonstra que
na grande maioria das situações existe confiança por parte dos lideres em seus subordinados.
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Em contrapartida foi perguntado aos liderados: Você tem confiança nas ações de seu
superior? Porque?
Alternativas

Respostas em %

Nunca
15%
37%

15%

El sempre
ip quase sem pre
El as vezes

Raramente

15

Ás vezes

15

Quase sempre

33

Sempre

37

Total

1 00

O raramente
• nunca
33%

Gráfico 2: confiança nos lideres
Fonte: dados primários.

Tabela 2: confiança nos lideres.
Fonte: dados primários.

Comparando, pode-se perceber que os liderados também tern con fi ança em seus lideres,
tendo a grande maioria dos respondentes optado pela opção quase sempre ou sempre. Em geral
isso se deve, segundo os respondentes a competência, responsabilidade, determinação,
honestidade e pelos lideres passarem segurança. Por outro lado, aqueles que optaram por
raramente ou as vezes atribuíram a falta de pulso, falta de coerência para promover e a existir
tratamento diferenciado para com alguns funcionários.
A segunda questão foi: você acredita ter valores/princípios que estão em consonância com
os valores da organização? Sim ou Não? Cite pelo menos três. As respostas em sua totalidade
foram sim. E os valores/princípios mais citados foram: honestidade citada por 83% dos
respondentes, integridade citada por 32%, satisfação do cliente citada por 72%, agressividade em
vendas citada por 62% e ética citada por 33%.
Para os funcionários foi perguntado: seu superior apresenta valores/princípios que estão
em consonância com os seus? Sim ou não? Cite pelo menos três: as respostas em sua totalidade
também foram sim. Os valores/princípios mais citados foram: honestidade citada por 65% dos
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respondentes, responsabilidade citada em 54% dos questionários, integridade em 38%, e
flexibilidade citada por 34% dos respondentes.
Em seguida foi perguntado aos lideres se eles consideram que transmitem com clareza o
que desejam de sua equipe.

Alternativas
0%

Respostas em %

Nunca
pre
CI quase sem pre
i=1 as vezes
5 0% o raramente
SI nunca
D sem

Gráfico 3: clareza comunicação.
Fonte: dados primários.

Raramente
As vezes
Quase sempre

50

Sempre

50

Total

100

Tabela 3: clareza comunicação.
Fonte: dados primários.

Assim pode-se observar que os lideres consideram ter uma comunicação adequada com
suas equipes. Isso ocorre, pois muitas vezes o funcionário não se sente à vontade para questionar

e solicitar que seja explicado novamente o que se deseja.
Para confirmar foi perguntado aos demais funcionários: seu superior passa com clareza o
que ele deseja de você ou da equipe?

Alternativas

11%

22%

0%

i,,
1
;1

Gráfico 4: clareza comunicação.
Fonte: dados primários.

Respostas em %

Nunca
D sem

pre

489,oq uase sempre
CI às vezes
0 raramente

IS nunca

Raramente
Ás vezes

19

Quase sempre

22

Sempre

48

Total

100

Tabela 4: clareza comunicação
Fonte: dados primários.
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Questionando os funcionários se seu superior promove o trabalho em equipe o resultado
foi o seguinte:
Alternativas
7%

19%

n sempre
o quase sempre
as vezes
o raramente
U nunca
D

Gráfico 6: trabalho em equipe.
Foote dados nrimarios

Respostas em %

Nunca

7

Raramente

22

As vezes

22

Quase sempre

30

Sempre

19

Total

100

Tabela 6: trabalho em equipe.
Fonte: dados primários.

A visão dos lideres não se confi rmou. Para 29% dos funcionários os lideres nunca ou
raramente promovem o trabalho em equipe. Isso demonstra que outras formas de trabalho em
equipe poderiam ser exploradas nas lojas, como, por exemplo, a divisão em sub-equipes
responsáveis por funções diversas na loja como a vitrine e a manutenção dos sistemas.
Em seguida foi perguntado aos lideres se acreditam ter conhecimento necessário para
exercer suas funções.
Alternativas

Respostas em %

Nunca
0%
sem pre
O quase sempre

50%

50%

O

às vezes

O raramente
E nunca

Gráfico 7: conhecimento.
Fonte: dados primários.

Raramente

As vezes

Quase sempre

50

Sempre

50

Total

100

Tabela 7: conhecimento.
Fonte: dados primários.

Pode-se verificar que consideram ter conhecimentos necessários para exercer suas
funções. Porém, 50% dos lideres relataram que quase sempre tern conhecimento para exercer
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suas funções, o quase, se deve à quantidade de procedimentos, informações e sistemas que
diariamente sofrem mudanças, dificultando o pleno saber dos lideres. Outro fator determinante é
que muitas situações que os lideres se deparam são inéditas, exigindo que a solução seja
encontrada no momento, criando conhecimento.
Perguntando aos funcionários se seu líder tem conhecimento necessário para exercer suas
funções obteve-se o seguinte resultado:

Alternativas

Nunca

4%

22%

riii1101 Eme,o)37%

o sem pre
0 quase sem pre
D as vezes

O raramente

37%

Gráfico 8: conhecimento.
Fonte: dados primários

Respostas em %

M nunca

Raramente

4

Ás vezes

22

Quase sempre

37

Sempre

37

Total

100

Tabela 8: conhecimento.
Fonte: dados primários.

A opinião dos funcionários foi bastante parecida, porém cerca de 26% dos respondentes
considera que raramente ou as vezes seu líder tem conhecimentos necessários para exercer suas
funções. Isso ocorre, pelo fato das constantes atualizações citadas acima e das situações inéditas,
também cabe ressaltar que diante da pressão do cliente, o atendente deseja a resposta imediata,
que nem sempre o líder tem.
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Quando perguntado aos lideres se mostram A. direção a ser seguida pela equipe, o
resultado foi:

Alternativas
0%

Nunca
o sem pre
O quase sempre
O as vezes
O raramente

100 %

Respostas em %

El nunca

Gráfico 9: direcionamento.
Fonte: dados primários

Raramente

As vezes
Quase sempre
Sempre

100

Total

100

Tabela 9: direcionamento.
Fonte: dados primários

A resposta foi unânime, todos consideram que mostram a direção a ser seguida. Isso é
feito através de reuniões rotineiras, onde são passadas as informações mais importantes. Porém,
existe na intranet o portal de negócios, ferramenta que contém todas as informações e
procedimentos atualizados instantaneamente e que todos os funcionários tam acesso.
No entanto, ao perguntar aos funcionários se seus superiores lhes mostram a direção a ser
seguida, o resultado foi diferente:
Alternativas

Nunca

8%
El sem pre

30%

O quase sem pre
El as vezes
El raramente

El nunca

Gráfico 10: direcionamento.
Fonte: dados primários

Respostas em %

Raramente

8

As vezes

30

Quase sempre

30

Sempre

32

Total

100

Tabela 10: direcionamento.
Fonte: dados primários
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Apenas 32% dos funcionários concordaram com os lideres, evidenciando que em muitas
situações falta direcionamento por parte dos lideres, essa desorientação é danosa para as lojas.

Mas cabe ressaltar que em diversas situações o direcionamento está no portal de negócios, e que,
no entanto não é costume de todos sua utilização.
Uma das principais perguntas, e que segundo diversos autores revisados durante a
fundamentação teórica é fundamental no processo de liderança, é se os lideres se consideram

exemplos para seus liderados.

Alternativas

Respostas em %

Nunca

0%
33% O sem pre
CI quase sem pre

as vezes
El raramente

67%

II nunca

Gráfico II: exemplo.
Fonte: dados primários

Raramente
As vezes
Quase sempre

67

Sempre

33

Total

100

Tabela 11: exemplo.

Fonte: dados primários

Fica claro que quase sempre ou sempre os lideres consideram que são exemplos a serem
seguidos. Que se os funcionários tiverem comportamento semelhante estarão sendo corretos.
Questionando os funcionários se consideravam seus superiores exemplos a serem
seguidos, o resultado foi:
Alternativas

7%

7%

19%
El sem pre
O quase sem pre
CI as vezes

33%

Gráfico 12: exemplo.
Fonte dados primários.

El raramente

34%

II nunca

Respostas em %

Nunca

7

Raramente

7

As vezes

33

Quase sempre

33

Sempre

19

Total

100

Tabela 12: exemplo.
Fonte dados primários.

89

0 resultado é preocupante, pois 33% consideram que apenas As vezes seu superior é um
exemplo a ser seguido e 14% considera que nunca ou raramente seu superior é um exemplo a ser
seguido. 52% dos funcionários consideram que seu superior é um exemplo a ser seguido, índice
baixo para quem ocupa cargos de liderança. Os fatores determinantes para esse resultado foram:
em alguns casos a falta de coerência para promover funcionários e a insegurança diante do
cliente.
A pergunta seguinte aos gerentes e supervisores foi: você é pró-ativo?

Alternativas

Respostas em %

Nunca

0%
sem pre

o quase sem pre
O as vezes
raramente
1111 nunca
100%

Graft() 13: pro-atividade.
Fonte: dados primários.

Raramente
As vezes
Quase sempre
Sempre

100

Total

100

Tabela 13: pro-atividade.
Fonte: dados primários.

Do ponto de vista dos funcionários, quando perguntado se seu superior é pró-ativo o
resultado foi:
Alternativas Respostas em
4%

4%
U sem pre
o quase sempre

El as vezes

37%

o raramente
O nunca

19%

Gráfico 14: pro-atividade.
Fonte: dados primários.

Nunca

4

Raramente

4

As vezes

37

Quase sempre

19

Sempre

37

Total

100

Tabela 14: pro-atividade.
Fonte: dados primarios.
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A opinião dos gerentes e supervisores não se confirmou, para 56% seus lideres são próativos sempre ou quase sempre, porém para 37% apenas as vezes seus superiores são pró-ativos e
8% considera que raramente ou nunca os gerentes e supervisores são pró-ativos. Esse resultado
está calcado na omissão e falta de iniciativa de alguns lideres para resolver problemas em comum
da loja, o fato curioso é que essa qualidade é uma das mais exigidas pelos lideres.
Posteriormente os gerentes e supervisores responderam: em geral você delega tarefas para
Seus funcionários?
Alternativas Respostas em %
Nunca

0%

17%

El

83%

Gráfico 15: delegacao de tarefas.
Fonte: dados primários.

Raramente

o sem pre
o quase sempre

El

as vezes
raramente
nunca

As vezes

0

Quase sempre

83

Sempre

17

Total

100

Tabela 15: delegaçâo de tarefas.
Fonte: dados primários.

Demonstrando que quase sempre delegam tarefas para seus funcionários. Demonstrando
que em geral a gestão é descentralizadora, e o quase foi à opção da maioria, pois nem todas as
tarefas podem ser delegadas, algumas são de responsabilidade exclusiva dos lideres, como: fazer
o malote da Prosegur, conferência do fechamento dos caixas e autorização para operações
restritas (doações, trocas de aparelhos com defeito fora do prazo).
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Ao questionar os funcionários sobre a delegação das tarefas o resultado foi:
Alternativas Respostas em %
7% 0%

15%

Nunca
o sem pre

Raramente

7

As vezes

33

Quase sempre
Sempre

45
15

Total

100

quase sem pre

às vezes
O raramente
El nunca

Gráfico 16: delegação de tarefas.
Fonte: dados primários

Tabela 16: delegação de tarefas.
Fonte: dados primários

Em geral o resultado aproximou-se da opinião dos gerentes e supervisores, porém para
33% dos funcionários apenas As vezes seus superiores delegam tarefas. Isso porque a delegação
de tarefas exige também a confiança, que vista anteriormente, não é absoluta, portanto, nem todos
recebem tarefas extras, apenas os que estão preparados para executarem. Esse desenvolvimento
do funcionário é responsabilidade também dos lideres, que aos poucos trabalham cada

funcionário para estar apto a realizar determinada tarefa.
Outro questionamento feito aos gerentes e supervisores foi: você solicita idéias de seus

funcionários?
Alternativas
0%

50%

sem pre
O quase sem pre
O as vezes
O raramente

LI nunca

Gráfico 17: solicitação de idéias.
Fonte: dados primários.

Respostas em %

Nunca
Raramente
As vezes
Quase sempre

50

Sempre

50

Total

100

Tabela 17: solicitação de idéias.
Fonte: dados primários.
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0 que aparentou que quase sempre ou sempre os funcionários são solicitados a exporem
suas idéias. Demonstrando um sistema de gestão participativa e democrática, onde todos tern suas
opiniões solicitadas.
Porém, ao questionar os funcionários se seus superiores incentivam a exporem suas idéias
o resultado foi o seguinte:
Alternativas
15%
sem pre

1 5%

quase senn pre
as vezes
ti raramente

7%

III nunca

30%

Respostas em %

Nunca

15

Raramente

IS

vezes

7

Quase sempre

30

Sempre

33

Total

100

Gráfico 18: solicitação de idéias.

• tabela 18: solicitação de idéias.

Fonte: dados primários.

Fonte: dados primários.

As respostas dos funcionários mostraram outra realidade, onde 63% dos funcionários são
solicitados a exporem suas idéias e que 30% é solicitado a expor suas idéias. Dois são os fatores
possíveis: primeiro a gestão ser autocrática, em segundo a questão de que nem todos, na visão
dos lideres, estão aptos a exporem suas idéias. No entanto, a solicitação de idéias é uma
importante alternativa para criar o comprometimento das pessoas, afinal participando das
decisões as pessoas diminuem as resistências as mudanças.

Em seguida foi solicitado que os gerentes e supervisores citassem até cinco características
de liderança positivas que consideram ter. As citadas com mais freqüência foram: determinação
em 78% dos questionários, comprometimento em 65%, ética em 58%, pró-atividade em 56% e

transmissão de segurança em 46% dos questionários.
Quando perguntado aos funcionários para citarem até cinco características de liderança
positivas que os superiores têm, as mais citadas foram: comprometimento em 84% dos
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questionários, determinação em 76%, conhecimento 54%, confiabilidade em 53%, pró-atividade
em 46%, e responsabilidade em 45% dos questionários. Demonstrando que a opinião de ambos

esta em consonância, apresentando valores muito próximos.
Em contrapartida, foi solicitado que os lideres citassem até cinco características negativas
de liderança que consideram ter. As mais citadas foram: excesso de confiança nas pessoas por

60% dos lideres, desorganização por 45% e falta de pulso por 40% dos lideres.
Ao perguntar para os liderados para citarem até cinco características negativas de
liderança de seus superiores, as mais citadas foram: não escutar a opinião dos funcionários por

68% dos respondentes, distanciamento da equipe por 61% e falta de pulso por 56% dos
funcionários.
Diante dos resultados pode-se perceber que o estilo de liderança existente nas lojas difere
em alguns pontos dos desejados pela empresa. Assim cabe aos lideres avaliarem os pontos falhos

e rapidamente implantarem mudanças em suas gestões, melhorando conseqüentemente o
desempenho de suas equipes.

4.4 0 estilo de liderança que os funcionários desejam:

Diante do questionário aplicado e vivenciando o dia-a-dia das lojas pôde-se perceber que
os funcionários desejam que seus superiores sejam pessoas capacitadas, responsáveis, pró-ativas,
determinadas, que tenham pulso, passem segurança, mostrem a direção a ser seguida, estejam em
constante contato com os subordinados, tenham iniciativa, sirvam como exemplos, aceitem as

opiniões e idéias dos funcionários e tenham a capacidade de motivar a equipe a atingir os
objetivos propostos.
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Diversas características citadas encontram fortes barreiras internas para que sejam
alteradas, porém outras podem ser facilmente desenvolvidas melhorando a qualidade da gestão e
proporcionando um desempenho geral da equipe melhor.

4.5 A influência das lideranças no desempenho das lojas:

Nesta etapa, primeiramente foram feitas perguntas objetivando saber o que motiva os

funcionários. Desta forma a primeira pergunta foi: enumere, em ordem de importância os motivos
que fazem você trabalhar na empresa:

o r dem de importânc ia

180 , "-

—Z

160

o Dinehiro

140
120

El experiência

100
80
60
40
20
0

1

fatores que motivam

O realização pessoal

LI troca de conhecimento
• pertencimento ao grupo
o promoção
El network

El status

Gráfico 19 importância dos fatores de motivação
Fonte: dados primários.

Também foi solicitado aos lideres que enumerassem em ordem de importância os motivos
pelos quais consideram que os funcionários trabalham na empresa:

or dem de impor tânc ia
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50ODinehiro
40-

• experiência

30-

o realização pessoal

20-

Otroca de conhecimento
• pertencimento ao grupo

10-

• promoção

o

o network
fatores que motivam

• status

Gráfico 20: importância dos fatores de motivaçáo
Fonte: dados primários.

No entender dos lideres os funcionários trabalham motivados pela aquisição de
experiência, seguida pelo dinheiro e posteriormente pela realização pessoal e pelo pertencimento
ao grupo. Porém segundo os funcionários, o principal motivo que faz os mesmos trabalharem na
empresa é o dinheiro, seguido proximamente pela experiência, realização pessoal e troca de
conhecimento.
Esta distorção de visões é grave, pois os lideres, no intuito de motivar e estimular seus
funcionários, o fazem, achando que a principal motivação é a aquisição de experiência, quando
na verdade é o dinheiro.
Ainda com o intuito de saber o que motiva os funcionários foi perguntado: o que lhe
motiva no trabalho?
Dentre as respostas, as mais freqüentes foram: dinheiro, valorização do trabalho,
reconhecimento; desafios; aprendizagem, metas a serem atingidas e a satisfação do cliente.
Dessas os lideres têm influência direta no reconhecimento, sabendo elogiar, parabenizar
aqueles que se destacam; criando desafios, estimulando os funcionários a ultrapassarem outras
barreias; alcançarem as metas, utilizando estímulos como desafios e premiações.
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Pelas lojas atuarem no ramo de vendas e todos funcionários terem metas gratificadas com
comissionamento e, ou premiações. Perguntou-se então: sem meta você considera que atingiria os
mesmos resultados?

Alternativas
CI sim

• não

Gráfico 21: meta x resultados.
Fonte: dados primários

Respostas em %

Sim

70

Não

30

Total

100

Tabela 19: meta x resultados.
Fonte: dados primários

70% dos funcionários acreditam que mesmo sem meta atingiriam os mesmos resultados.
Porém, 30% dos respondentes considera que sem meta não atingiriam os mesmos resultados,
dado relevante, afinal para o atingimento da meta da loja é necessário que todos atinjam suas
metas individuais, ou que alguns vendam mais para compensar a falta de outros. 0 apoio e o
estimulo do líder ao atingimento das metas é importante, como um impulsionador constante e
também reforçando as promoções e os argumentos que definem as vendas.

E aos lideres foi perguntado: você costuma transmitir metas para seus funcionários?
Alternativas
Nunca

0%
sem pre
O quase

sem pre

El as vezes

60%

O

raramente

• nunca

Gráfico 22: transmissáo de metas.
Fonte: dados primários

Respostas em %
0

Raramente

As vezes
Quase sempre

40

Sempre

60

Total

100

Tabela 20: transmissao de metas.
Fonte: dados primários.
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Ficou evidenciado que sempre ou quase sempre os lideres transmitem metas para os
funcionários. A opção sempre, não apareceu como unanimidade, pois a meta da loja é única,
assim pode ser passada pela gerente a toda equipe ou passada pela gerente aos supervisores e
esses repassarem a suas respectivas equipes em seus turnos. Entretanto o funcionário sempre sabe
sua meta a ser atingida, essa serve como direcionadora dos esforços das vendas, serve para o
comissionamento e também para uma competição sadia entre os vendedores das lojas.
A pergunta seguinte foi: sem comissão você considera que atingiria os mesmos
resultados?
Alternativas

37%

63%

O sim

• não

Gráfico 23 :comissao x resultados.
Fonte: dados primários.

Respostas em %

Sim

37

Nao

63

Total

100

Tabela 21: comissao x resultados.
Fonte: dados primários.

Assim, tornou-se claro que para 63% dos funcionários a comissão é determinante como
motivação para atingir os resultados desejados. E confirmando que o dinheiro é um importante
estimulo para os funcionários.
Para saber se os lideres estão satisfeitos com o desempenho das equipes foi perguntado:
você está satisfeito com os resultados atingidos pelos funcionários?
Alternativas

10 'Yo

o sim

Respostas em %

Sim

60

Não

40

Total

1 00

60% • não
Gráfico 24: satisfação com os resultados.
Fonte: dados primários.

Tabela 22: satisfação com os resultados.
Fonte: dados primários.
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Assim evidenciou-se que em 40% dos casos os lideres não estão satisfeitos com os
resultados. As ações para melhorar esse quadro devem ser voltadas para criação de estímulos nos

funcionários que façam que os mesmo sintam-se motivados a atingirem os objetivos propostos.
Com essa grande parcela de lideres insatisfeitos com os resultados dos funcionários e
sabendo quais são os fatores que motivam os colaboradores a trabalharem na empresa procurouestimulando suas equipes na obtenção
se verificar de que forma os gerentes e supervisores estão
de um desempenho satisfatório.
exerce suas funções porque seu
Desta forma foi perguntado aos funcionários: voce
superior lhe cobra?
Alternativas

4% 4%
36%

o sem pre
30%

O quase sem pre
0 as vezes
0 raramente
III nunca

26%

Gráfico 25: cobrança do superior
Fonte: dados primários.

Respostas em %

Nunca

36

Raramente

26

As vezes

30

Quase sempre

4

Sempre

4

Total

100

Tabela 23: cobrança do superior.
Fonte: dados primários.

é o que faz
A tabela demonstra que segundo os funcionários a cobrança do superior não
resultado o líder
com que a tarefa seja cumprida. Evidenciando que é mais eficiente para o
demonstrar a importância de se atingir determinado objetivo do que simplesmente cobra-1o.
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Em contrapartida foi perguntado aos lideres: você considera que as tarefas são cumpridas
pelos funcionários porque você exige?

Alternativas

Respostas em %

Nunca
0%
sem pre

o quase

sem pre

as vezes

50%

O raramente
111 nunca

Raramente
As vezes

50

Quase sempre

50

Sempre
Total

Gráfico 26: cobrança de superior
Fontes: primarias.

I 00

tabela 24: cobrança do superior.
Fonte: dados primários

Porém, segundo os lideres, as vezes ou quase sempre as tarefas são cumpridas pelos

funcionários porque os lideres exigem. Isso demonstra que os lideres acreditam que a execução
das tarefas necessita de um Wier que esteja constantemente cobrando seus funcionários.
Em seguida foi perguntado aos funcionários: você é reconhecido por seu líder quando
executa tarefas corretamente? De que forma?

Alternativas
O sim

44%0

56%

Gráfico 27:reconhecimento do líder.
Fonte: dados primários.

• nao

Respostas em %

Sim

56

Não

44

Total

100

Tabela 25:reconhecimento do lider.
Fonte: dados primários.

Pouco mais da metade, 56%, relataram que são reconhecidos por seus lideres. Os mesmos

citaram que esse reconhecimento acontece através de elogios, agradecimentos e promoções.
Porém, o gráfico demonstra que quase a metade dos funcionários não é reconhecida pelos seus
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superiores quando executa as tarefas corretamente. Existem duns possibilidades para isto ocorrer.
Primeiro, o líder não ter a característica de elogiar, agradecer ou demonstrar sua satisfação com o
trabalho do funcionário e a segunda, é o funcionário não merecer ser reconhecido.
Em seguida os gerentes e supervisores responderam se costumam propor desafios a seus
funcionários.
0%

Alternativas
EJ si m

O não

1 0 0%
Ciráfico 28: desafios.
Fonte: primaria.

Respostas em %

Sim

100

Não

O

Total

100

Tabela 26: desafios.
Fonte: primaria.

Porém, quando questionados os funcionários o resultados foram:

Alternativas

1111

66/1

34%

O

sim

o n ã- o

Graf-1w 29: desafios
Fontes: dados priinarios.

Respostas em %

Sim

34

Não

66

Total

100

Tabela 27: desafios
Fontes: dados primarios .

Novamente a visão dos gerentes e supervisores, não se confirmou. Mais de dois terços dos
funcionários relatou que não é desafiado por seu superior.
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Para os funcionários que responderam que são desafiados por seus lideres, foi perguntado
se isto os motiva. 0 resultado foi:

Alternativas

o sem pre
El quase sem pre
(71 as vezes

o raramente
119 nunca

Gráfico 30: motivack por desafios.
Fonte: dados primários.

Respostas em %

Nunca

17

Raramente

0

As vezes

8

Quase sempre

58

Sempre

17

Total

1 00

Tabela 28: motivagao por desafios.
Fonte: dados primários.

Esse resultado demonstra que quando são desafiados os funcionários sentem-se
estimulados a superarem e vencerem os desafios propostos. 75% daqueles que são desafiados
relatam que o desafio lhes motiva sempre ou quase sempre, evidenciando uma importante
alternativa para motivar os funcionários.
Posteriormente foi solicitado aos funcionários que atribuíssem um valor para quanto seu
superior lhe motiva para execução dos objetivos propostos.
Alternativas

26%

1

15

2

7

0 2

3

22

03

4

30

5

26

Total

100

1 5%
7%

22%
30%

Gráfico 31: valoracAo da motivagao.
Fonte: dados primários

Respostas em %

Dl

04
811 5

Tabela 29: valoractlo da motivagao.
Fonte: dados primários
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Diante do gráfico pode-se observar que 56% dos funcionários atribuíram valores altos,
como 4 e 5, para quanto seus superiores lhes motivam na execução dos objetivos propostos. 22%
dos respondentes atribuíram o valor 3, porém 22% dos respondentes atribuíram os valores 1 e 2,
valores inaceitáveis para a importância que o cargo de liderança tem frente à equipe.
Aos gerentes e supervisores foi solicitado que atribuíssem valor que refletisse sua

participação na motivação de seus funcionários para a execução dos objetivos propostos:

Alternativas

Respostas em %

1
17%

0%

17%

o
02
03
04
IN 5

2

3

17

4

66

5

17

Total

100

66%

Gráfico 32: valoração da motivação.
Fonte: dados primários.

Tabela 30: valoragao da motivação.
Fonte: dados primários.

66% dos lideres consideram que o valor para sua participação nos resultados é 4, 17%
considera sua participação ter valor 5 e outros 17%, valor 3.
Finalmente, foi perguntado aos funcionários: de que forma seu superior contribui para que

voce se estimule a atingir os objetivos desejados?
Dentre as respostas positivas, as mais freqüentes foram: dando liberdade para exercer as

funções com 79% dos respondentes, lançando desafios com 75%, estimulando o atingimento dos
objetivos propostos com 58% e premiando com 56%.
Porém, dentre as respostas negativas cabe citar algumas como: não existe estimulo por
parte do superior com 54% dos respondentes; sou desmotivada (o) por ele com principalmente
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após as reuniões que são sempre negativas com 36%; feedback negativo 35%; falta liderança com
33% e clima tenso com 26% dos respondentes.
Neste item, pôde-se observar que os lideres podem melhorar bastante a forma de
estimular os funcionários das lojas. Primeiramente sabendo o que realmente eles desejam, quais
seus objetivos e necessidades e assim direcionar o estimulo diretamente para essa necessidades
dos mesmos. Também ficou evidente que o desafio é um estimulo eficiente, mas pouco utilizado.

E que o dinheiro é o fator mais importante para os funcionários, isso explica também a busca
incessante pelo atingimento da meta, pois está premia com a comissão.

4.6 Ações

corretivas.

Diante dos resultados encontrados, entende-se que algumas medidas devem ser adotadas.
Primeiramente, deve haver, por parte dos lideres, um trabalho no intuito de despertar um maior
desejo dos funcionários a objetivarem a realização pessoal e a experiência; conquistas
duradouras.
Junto com essa medida os lideres devem fazer com que o grupo de pessoas que trabalha
em cada loja sinta-se uma equipe, onde todos trabalham com um objetivo comum, isso pode ser
feito delegando tarefas interdependentes, onde um necessitará do trabalho do outro para concluir

o seu. Outros pontos importantes são melhoramentos pessoais como: ouvirem seus liderados e
tomarem as decisões em conjunto sempre que possível.
Por fi m, os lideres devem se preocupar mais com as pessoas que fazem parte da equipe,
tratando-as individualmente, respeitando suas diferenças e estimulando diferentemente cada uma.
Desta forma os lideres devem voltar-se menos para a simples execução da tarefa, o fim, mas sim
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para a os seus meios, fazendo com que as pessoas entendam o porque estão executando
determinada tarefa e assim melhorando conseqüentemente suas execuções.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.

5.1 Considerações fmais.

Não existe consenso quanto à definição de liderança e tampouco um enfoque que seja
capaz de conter todo significado do assunto. 0 tema vem sendo estudado há décadas e a produção
de novos estudos faz com que o ponto de vista sobre o que é liderança e quem é capaz de exercêla evolua continuamente. No principio dos estudos os pesquisadores procuravam entender a
liderança definindo características comuns entre aqueles que lideravam seus seguidores. Desta
forma eram identificados traços que descrevessem o retrato do líder ideal. Nesta época,
acreditava-se que o potencial de liderança era inato, não poderia ser desenvolvido.
A seguir, a preocupação dos estudiosos transferiu-se daquilo que o líder é, para a forma
como o líder se comporta. Assim surgiram os estilos de liderança que retratam o comportamento
do líder, uns mais orientados para as tarefas e outros mais orientados para as pessoas.
Com a evolução dos estudos, os pesquisadores começaram a perceber que a situação era
determinante na forma do líder agir. É neste momento que se percebe também que o seguidor não
é tão passivo a ação do líder como relatavam as teorias dos traços e as teorias comportamentais e,
reconhecendo a importância da reação do seguidor, Surgem as escolas situacionais em liderança
que passam a explicar o caráter contingencial da liderança, onde além do estilo do líder e das
expectativas dos seguidores as características do ambiente representam um importante elemento a
ser considerado.
Atualmente, a liderança é vista pelos teóricos como um processo grupal, onde a
responsabilidade pelos resultados obtidos é produto das interações dos lideres e dos liderados.
Segundo as novas abordagens, os lideres precisam valorizar as relações entre as pessoas e os
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valores humanos como a dignidade e o respeito A individualidade de cada pessoa. Precisam
influenciar as pessoas, através de seu exemplo, transmitir con fi ança, coragem e motivação para
que as mesmas tenham objetivos comuns que possam melhorar não só a organização, mas a
sociedade como um todo. Este novo conceito, mais relacionado ao processo sócio-grupal, propõe
que o líder seja um incentivador do surgimento de outros lideres e que aja buscando o
comprometimento dos liderados, a partir da efetiva participação dos mesmos, proporcionando
condições para que cada indivíduo da organização assuma sua parcela de responsabilidade no
processo de liderança.
No trabalho realizado nas duas lojas próprias da Brasil Telecom GSM em Santa Catarina,
onde se buscou identificar como as características de liderança existentes no grupo de comando
das lojas influenciam o processo motivacional dos funcionários no intuito de melhorar os seus
desempenhos, constatou-se que, não obstante a toda evolução verificada nas teorias que tentam
explicar o fenômeno, a liderança continua a ser entendida como um processo individual, onde as
características pessoais do líder e seu comportamento em relação is tarefas e As pessoas se
sobressaem.
Em geral, as lideranças não agem voltadas para as pessoas, mas sim para as tarefas que
elas executam. A ênfase encontrada com a aplicação dos questionários é que em muitos casos a
liderança nas lojas é formal, ou seja, o reconhecimento de que lideres são lideres em virtude da
posição que ocupam. Quanto A forma como os liderados vêem seus superiores destacaram-se
características positivas como comprometimento, determinação, conhecimento, confiabilidade,
pró-atividade, ética e responsabilidade. No entanto, os funcionários destacaram também
preocupantes características negativas como arrogância, distanciamento da equipe, falta de pulso
e não escutar a opinião dos funcionários. Características que não condizem com as requisitadas

pela empresa.
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Ao verificar se o estilo de liderança encontrado nas lojas influencia o processo
motivacional dos funcionários encontrou-se uma determinante distorção. Na visão dos lideres o
principal fator de motivação dos funcionários é aquisição de experiência, seguida pelo dinheiro e
posteriormente pela realização pessoal e pelo pertencimento ao grupo. Porém segundo os

funcionários, o principal motivo que faz os mesmos trabalharem na empresa é o dinheiro, seguido
proximamente pela experiência, realização pessoal e troca de conhecimento. Esta distorção de
visões é grave, pois os lideres, no intuito de motivar e estimular seus funcionários, o fazem,
achando que a principal motivação é a aquisição de experiência, quando na verdade é o dinheiro.
O questionário evidenciou que 44% dos funcionários não se sentem recompensados pelos
seus lideres. A pesquisa demonstrou também que 75% sentem-se motivados quando desafiados,
porém 66,6% dos funcionários relataram que não são desa fi ados por seus superiores. Outro dado

é que 44% dos liderados atribuíram valores baixos para a influência de seus superiores em sua
motivação para o atingimento dos objetivos propostos.
As novas teorias contempladas com a evolução de décadas de estudo apresentam o líder
como aprendiz, como facilitador do surgimento e do desenvolvimento de novos lideres em todas
as camadas da organização, como influenciador direto para o estimulo ao atingimento dos
objetivos propostos, e como alguém que acredita que o poder e eficácia de uma empresa residem
no capital humano que a compõe e, portanto se dedica a extrair o melhor das pessoas. Entretanto
esse enfoque, em geral, não foi encontrado nas lojas da Brasil Telecom GSM em Santa Catarina,
caracterizando a grande distância que separa o entendimento dos estudiosos sobre liderança e a
compreensão das pessoas que vivenciam o fenômeno na prática, seja como lideres ou liderados.
Fica evidente a necessidade de uma mudança de postura tanto dos lideres quanto dos liderados,
para que a organização possa atingir os objetivos almejados. Os atuais ocupantes de cargos de
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chefia precisam promover alterações significativas em suas atitudes, estimulando e reconhecendo
seus funcionários para que o desempenho seja melhorado continuamente.

5.2 Recomendações para trabalhos futuros.

Para trabalhos futuros recomenda-se a extensão da pesquisa para todas as lojas próprias da
Brasil Telecom GSM, isso seria interessante, pois confrontaria as percepções de liderança

nacionalmente, permitindo a identificação de ações que estimulam os funcionários a atingirem
seus resultados e a implementação das mesmas pelos lideres que apresentam deficiências em seus
estilos de liderança.
Com intuito de detalhar e aprofundar o estudo sobre a influência da liderança no processo
de motivação dos funcionários seria interessante que os liderados respondessem sobre todos os
superiores presentes na loja, não somente ao que faz parte do seu turno. E o mesmo fosse feito
pelos lideres que responderiam por toda a equipe e não s6 pela que compreende seu horário de
trabalho, isso porque muitas vezes ambas as partes trocam com os funcionários do outro turno o

horário de trabalho. A pesquisa seria mais extensa, porém mais rica em detalhes.
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ANEXO A — QUESTIONÁRIO APLICADOS NOS LIDERADOS

0 presente questionário é um instrumento de coleta de dados que sera utilizado para avaliar as
características de liderança e motivação presentes nas lojas próprias da Brasil Telecom GSM, no estad
de Santa Catarina. Todas as informações serão utilizadas somente para fins de pesquisa, não sendo
permitida a utilização por terceiros. 0 questionário não é um teste de conhecimento; não existem
respostas certas ou erradas.
Dados do respondente:
Loja em que trabalha: ( ) Shopping Beira Mar ( ) Shopping Itaguagú
Cargo na empresa: ( ) atendente 1 ( ) atendente 2 ( ) atendente 3 ( ) supervisor de loja
Turno de trabalho: ( ) diurno ( ) noturno
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Idade: ( ) 17 a 20 anos ( ) 21 a 24 anos ( ) 25 a 28 anos ( ) 29 a 32 anos ( ) mais de 33 anos.
1. Você tem confiança nas ações de seu superior? Porque?
( ) nunca
( ) raramente ( ) ás vezes
( ) quase sempre ( ) sempre

2. Seu superior apresenta valores/princípios que estão em consonância com os seus? Sim ou não?
Cite pelo menos 3:

3. Seu superior passa com clareza o que ele deseja de você ou da equipe?
( ) raramente ( ) as vezes ( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
4. Seu superior promove o trabalho em equipe?
( ) quase sempre ( ) sempre
( ) raramente ( ) as vezes
( ) nunca
5. Na sua opinião, seu superior tem conhecimento necessário para exercer suas funções?
( ) raramente ( ) ás vezes ( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
6. Seu superior mostra a direção que deve ser seguida?
( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
7. Você vê em seu superior um exemplo a ser seguido?
( ) raramente ( ) ás vezes ( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
8. Seu superior é pró-ativo?
( ) raramente ( ) ás vezes ( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
9. Atribua um valor, para quanto seu superior lhe motiva para a execução dos objetivos propostos:
()1
()2
()4
()5
( )3
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10. Cite até 5 características de liderança positivas em seu superior:
•
•

•
•
•

11. Cite até 5 características de liderança negativas que seu superior possui:
•
•
•
•
•

12. Seu superior delega tarefas para os funcionários?
( ) nunca
( ) raramente ( ) és vezes
( ) quase sempre

) sempre

13. Seu superior exige um desempenho padrão dos funcionários?
( ) sim
( ) não
14. Seu superior enfatiza o cumprimento de prazos?
( ) sim
( ) não
15. Entre você e seu superior existe confiança?
( ) nunca
( ) raramente ( ) ás vezes
( ) quase sempre

) sempre

16. Seu superior incentiva você expor suas idéias?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
( ) quase sempre

) sempre

17. Enumere, em ordem de importância os motivos que fazem você trabalhar na empresa:
( ) dinheiro
( ) status
( ) pertencimento ao grupo
( ) experiência
( ) network
( ) troca de conhecimento
( ) promoção
( ) realização pessoal
( ) outro.
18. Você exerce suas funções porque seu superior the cobra?
( ) nunca
( ) raramente ( ) ás vezes ( ) quase sempre

) sempre

19. Você gosta de ser cobrado?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes

( ) quase sempre

) sempre

20. Você considera a cobrança justa?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes ( ) quase sempre

) sempre

21. Você exerce suas funções por satisfação própria?
( ) quase sempre
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes

) sempre

22. Sem meta você considera que atingiria os mesmos resultados?
( ) sim
( ) não
23. Você acredita que o conhecimento da meta é importante para o atingimento dos resultados?
( ) sim
( ) não
24. Sem comissão voce considera que atingiria os mesmos resultados?
( )não
( ) sim
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25. Você é reconhecido por seu líder quando executa tarefas corretamente? De que forma?

26. Você é desafiado por seu superior no trabalho?
( ) sim
( ) nao
27. Caso a resposta anterior seja "sim"", isto lhe motiva?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
( ) quase sempre ( ) sempre
28. 0 que lhe motiva no trabalho?

29. De que forma seu superior contribui para que você se estimule a atingir os objetivos desejados?

30. Defina o estilo de liderança de seu superior:
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ANEXO C — FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE ESTAGIO PROBATÓRIO

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIO PROBATÓRIO
Encaminhado em:

/

/

Devolução ate:

ot. Identificação do Colaborador:
Nome:
Cargo:
Data Admissão:

Matricula:
Gerência:
Gerente:

(JO:

102. Plano de Trabalho:

03.

Avaliação de Competências:

Com base no plano de trabalho e metas estabelecidas para o colaborador, avalie as competências
técnicas e comportamentais, acompanhadas durante o estágio probatório, utilizando os padrões de
desempenho abaixo:

Padrbes de desempenho
A

B
IC

Destaca-se (quando o avaliado supera os parâmetros estabelecidos).
I Atende (quando o avaliado atende os parâmetros estabelecidos).
Não atende (quando o avaliado não alcança os parâmetros estabelecidos).
Não se aplica (quando a atitude/habilidade não se aplica A atividade).

Competências
01 - Qualidade no trabalho realiza as atividades segundo as especificações técnicas, normas, legislação,
—

políticas e padrões estabelecidos.
02 - Cumprimento de prazos organiza as atividades, identifica e aproveita recursos, estabelece ações com
vistas a cumprir os objetivos e as metas dentro dos prazos e prioridades estabelecidos.
03 — Segurança no Trabalho cumpre normas de segurança e utiliza adequadamente os materiais,
equipamentos, veículos etc, sob sua responsabilidade e os de uso em geral.
-

-

04 - Motivação demonstra empenho e satisfação pessoal na execução das atividades, procurando atualizar-se
sobre os produtos e serviços da Empresa.
—

05 — Senso de Propriedade compromete-se com os princípios, as políticas e as práticas da Brasil Telecom e/ou
cria e incentiva um ambiente onde todos se sintam responsáveis pela Brasil Telecom; é leal, sério, integro e
responsive] no trato das questões empresariais, quer através de palavras ou atitudes.
—

A

B

IC
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06

Iniciativa age com independência e de forma pró-ativa frente As situações que exijam uma tomada de
posição; toma riscos apropriados.
—

—

]

07 - Trabalho em Equipe consegue integrar-se a uma equipe, colabora e compromete-se com os objetivos,
responsabilidades, êxitos e fracassos da mesma e/ou consegue cooperação e comprometimento; busca resultados de
equipe voltados para a visão de objetivos compartilhados.
—

Relacionamento Interpessoal Efetivo valoriza as pessoas; estabelece relacionamentos apropriados,
ouve, entende responde is preocupações das pessoas; respeita as diferenças e características individuais.
08

—

—

09 - Foco no Cliente percebe e antecipa o que o cliente, interno ou externo, precisa e valoriza e/ou estabelece
objetivos direcionados para o seu total atendimento.

—

—

I

r
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A B

Competências
10 — Comunicação ouve, interpreta e comunica fatos e mensagens de forma clara por escrito e verbalmente;
fornece "feedback" adequado; promove um ambiente de comunicação eficaz.
—

11 — Aprendizagem Continua busca oportunidades de desenvolvimento de habilidades pessoais; procura
melhorar continuamente o desempenho individual e/ou desenvolve habilidades nas pessoas para desempenhar e
contribuir com a organização; promove e valoriza um ambiente adequado para o gerenciamento do conhecimento.
12 — Inovação é criativo na resolução de problemas, gera idéias inovadoras; encontra novas maneiras de agir;
improvisa na correção de rumo.
—

—

13 — Capacidade de Negociação estabelece articulações no seu âmbito de atuação, que possibilitem a
conciliação de interesses, considerando objetivos, crenças e valores da Brasil Telecom.
—

14 - Orientação para a Mudança percebe e adapta-se a novos cenários, com flexibilidade, encara os
obstáculos com desafio, busca soluções para novas situações, prepara-se e/ou prepara pessoas para um mercado
competitivo e em constante mudança
15 — Criação de valor maximiza o valor em termos de resultados da Brasil Telecom; alinha objetivos
individuais com os objetivos da organização; adiciona valor em todas as atividades; questions atividades que não
agregam valor, busca alianças internas e externas que agreguem valor.
16 Visão de Mercado possui postura voltada para conhecer, interpretar e entender as relações da empress
corn o mercado em seus diferentes aspectos (conjuntura política e socioeconômica, clientes, concorrentes, etc...) sabe
analisar os impactos e as conseqUências dessas variáveis no negócio da organização.
17 — Estratégia e Ação estabelece estratégias eficazes e flexíveis que consideram o contexto, os objetivos, os
recursos disponíveis, os princípios e os processos da Brasil Telecom; estabelece pianos de KM; cria mecanismos de
medição, avaliação e correção de rumo; incentiva tomadas de decisão e ações.
18 Gerência de Pessoas motiva e influencia pessoas para um alto desempenho; "coaching"; "empowerment";
reconhece contribuições que agregam valor, incentiva um ambiente que leve em conta a integridade, a coerência, a
transparência e o desempenho das pessoas.
—

—

—

—

—

—

—

04.Parecer do Gerente:
EFETIVAR

FINSPENSAR

GERENTE

AVALIADO

06.Parecer da Area de Recursos Humanos:

Data:

I Assinatura:
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIO PROBATÓRIO

Campo 1: IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR
A ser preenchido pela área de Recursos Humanos.
Campo 2: PLANO DE TRABALHO

A ser preenchido pelo Gerente.
• Descrever de forma sucinta as atividades inerentes h. função.
• Definir as atribuições que serão designadas ao colaborador, deixando claro o que se espera dele.
Campo 3: AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
A ser preenchido pelo Gerente.
• Este item tem por finalidade avaliar o desempenho do colaborador de acordo com o plano de trabalho
estabelecido para o período de experiência.
• A avaliação das competências técnicas e comportamentais tell a finalidade também, de indicar pontos
de melhoria do desempenho do colaborador.
Para análise de desempenho, utilizar as seguintes variáveis:
Padrões de desempenho:
A

B

C
D

Destaca-se (quando o avaliado supera os parâmetros estabelecidos).
Atende (quando o avaliado atende os parâmetros estabelecidos).
Não atende (quando o avaliado não alcança os parâmetros estabelecidos).
Não se aplica (quando a atitude/habilidade não se aplica A atividade).

Mensuração dos resultados:
1- Assinalar com um X o desempenho alcançado de acordo com as atribuições e padrões estabelecidos.
2- Dentro de cada variável, efetuar a adição das classi fi cações em relação a cada padrão estabelecido.
3- Critério de aprovação: será considerado apto, o empregado que obtiver:

a)
b)

EA + EB > EC
2
O somatório de C não pode ser superior a 40% dos pontos dos pontos obtidos em A e B.

4- As situações de contra indicação deverão ser discutidas com a área de Recursos Humanos, antes da
realização da Entrevista Devolutiva ao Colaborador.
Campo 4: PARECER DO GERENTE
0 gerente deve preencher o período, durante o qual acompanhou o desempenho do colaborador,
confirmando ou não a sua permanência na Empresa.
Depois de concluída a avaliação, discutir com a Area de área de Recursos Humanos o resultado e agendar
entrevista com o colaborador para apresentar o resultado final.
Depois de concluída a entrevista devolutiva, enviar o formulário, à área de Recursos Humanos.
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Campo 5: PARECER DA AREA DE RECURSOS HUMANOS
A área de Recrutamento e Seleção é responsável pelo recolhimento do formulário, contato com o Gerente
para esclarecer dúvidas/contradições da avaliação e encaminhamento, do formulário, para a Administração
de pessoal anexar ao dossiê do colaborador.
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AVALIAÇÃO DO ESTAGIO PROBATÓRIO
RECURSOS HUMANOS
Objetivo:
Validar a efetivação do novo colaborador, através da análise de suas competências técnicas e comportamentais.
Considerações:
A Avaliação do Estágio Probatório irá instrumentalizar o Gerente no planejamento das atividades e dos resultados
esperados do colaborador recém-admitido, possibilitando a aferição do seu desempenho durante o period() de experiência,
na empresa.
O colaborador terá sua avaliação formalizada, através de formulário próprio, decorridos 60 dias de sua contratação. Seri
analisado seu desempenho e seu potencial profissional para confirmar ou não sua permanência na Empresa.
0 processo esta embasado no artigo 445, Parágrafo Onico da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, a
qual define: "0 contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias...".
Responsabilidade:
A área de Recursos Humanos caberá instrumentalizar e dar suporte is demais áreas — Gerentes e Colaboradores — no que
diz respeito i divulgação, aplicação e consolidação do processo de acompanhamento.
0 Gerente é o responsável pelo planejamento das atividades a serem atribuidas ao colaborador, definição de critérios de
avaliação, acompanhamento do colaborador em sua área e avaliação dos resultados, bem como caberá a ele, a decisão da
efetivação do novo colaborador na Empresa.
A execução da avaliação poderá ser delegada aos coordenadores, nos casos em que os mesmos sejam responsáveis por
planejar e acompanhar as atividades realizadas pelo colaborador avaliado.
Plano de Ação
O formulário de avaliação será encaminhado ao gerente que está recebendo o novo colaborador, em tempo hábil para que

no primeiro dia de trabalho, o mesmo obtenha todos os esclarecimentos necessários sobre o funcionamento do processo, as
atividades que lhe serão atribuídas, quais os critérios a serem utilizados para avaliação e as expectativas da empresa quanto
ao seu desempenho.
0 acompanhamento do colaborador deverá sempre ser feito levando em consideração que o desempenho de cada
profissional, advém de tits fatores:
CAPACIDADE — são as condições para contribuir para a empresa, tais como: Habilidade, Conhecimento Técnico, etc.
VONTADE - é o desejo de contribuir, tendo como componentes: satisfação no trabalho, valores, expectativas percebidas
etc.
OPORTUNIDADE: condições do meio que influenciam e moderam o desempenho. Tem como componentes, o próprio
clima de trabalho e a cultura da equipe.
Tanto o conhecimento quanto is habilidades do colaborador envolvem rendimento que pode ser observado e mensurado e
para a mensuração de resultados em todas as atividades, deve-se ter em mente o custo o tempo e a qualidade do que foi
realizado.
Atributos considerados
Para a formalização da avaliação deverão ser consideradas as graduações de qualidade do desempenho, abaixo:
•

•
•
•

A — Destaca-se, significa que neste fator, o colaborador, via de regra, supers as expectativas, apresentando, mesmo
sob condições adversas, contribuições significativas, consistente e de caráter inovador. E o colaborador com
desempenho excelente.
B — Atende ao esperado, significa que neste fator, e sob condições normais, o colaborador atende plenamente o
esperado. E a boa performance. 0 colaborador desempenha bem e corresponde ao desejado na função.
C - Não atende ao esperado, significa que neste fator, e sob condições normais, o colaborador não atende ao
esperado. E a performance que não corresponde is necessidades mínimas.
D - Não se aplica, quando a Atitude/Habilidade não se aplica a tarefa.

Mensuracão dos atributos
Assinale com um X o desempenho alcançado de acordo com as atribuições e atributos estabelecidos.
Dentro de cada variável, efetue a adição das classificações em relação a cada atributo estabelecido.
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Critério de aprovação: sett considerado apto, o empregado que obtiver:
a)
EA + EB > EC
2
c)
0 somatório de C não pode ser superior a 40% dos pontos de A e B.
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Procedimentos:
1) Entrevista inicial - Compromisso de trabalho
Este momento permite que sejam firmadas relações de parceria entre Gerentes e colaboradores, no qual o Gerente
esclarecera ao recém-admitido:
•

•
•
•
•
•

•

0 objetivo da Brasil Telecom em ter no seu quadro funcional, pessoas altamente capacitadas, pois, considera que o
potencial intelectual é um diferencial competitivo;
Que fazendo parte do plano de ações de Recursos Humanos, foram criados instrumentos, no sentido de subsidiar o
Gerente a avaliar o desempenho de seus colaboradores;
Que o instrumento estabelece um compromisso de trabalho Gerente/Colaborador e consta de itens de avaliação de
competências técnicas, comportamentais, negócio e sociais;
Que as atividades a ele atribuidas estão descritas no documento, podendo haver renegociação desde que hajam
mudanças de caráter estratégico organizacional, que assim o justifiquem;
Que o instrumento avaliará o desempenho do colaborador nos seus primeiros 60 dias de trabalho;
Que poderão ocorrer entrevistas para realimentação da performance do colaborador com o objetivo de corrigir
possíveis distorções do seu desempenho, podendo ocorrer situação de desligamento antes do 60° dia, se a situação
assim o exigir;
Que ao término do período estabelecido (60 dias), o Gerente convocará o colaborador, para uma entrevista, onde sera
comunicado o resultado final da avaliação.

2) Entrevista final - Devolutiva do processo de avaliação:
Este momento é caracterizado pela importância da atuação do Gerente como integrador da equipe, facilitador e Ilder,
quando ele comunicará o resultado da avaliação ao colaborador.

Caso seja confirmada a efetivação do colaborador, analisar eventuais pontos negativos indicativos de melhoria
e/ou negociar metas de desenvolvimento e autocapacitação, necessárias num cenário de constante mudanças e
inovações tecnológicas. Solicitar que o colaborador registre suas considerações e ambos assinarão o documento.
Caso o colaborador seja contra indicado para a efetivação, o Gerente apresentará os motivos, solicitara que o
colaborador registre suas considerações e ambos assinarão o documento.

Cuidados recomendados para desenvolver uma boa entrevista.
•

Planejar a entrevista reunindo dados, fatos, evidencias.

•

Preparar o ambiente de entrevista com ambiente agradável, que inspire confiança, segurança psicológica e propicia
para o trabalho, sem interrupções (desejável que não haja telefone e que o celular seja desligado).

•

No decorrer da entrevista observar o que ocorre, ser simpatico, respeitar o silêncio do colaborador.

•

Tempo da entrevista — gerenciar o tempo, dando espaço para que o colaborador acrescente algo que não tenha sido
abordado.

•

Encerrar a entrevista, enfatizando os pontos fortes do colaborador, suas qualidades e aptidões. Agradecer e despedir-se
com cordialidade.

•

Avaliar a entrevista considerando se algo afetou, prejudicou, comprometeu e deva ser evitado nas próximas.

Vantagens do processo para a Empresa:
•

Padronizar o critério de avaliação dos colaboradores;

•

Identificar potenciais da organização;

•

Documentar a area de Recrutamento e Seleção quanto à efetivação ou nil° do colaborador,
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•

Realimentar a área de Recrutamento e Seleção sobre as deficiências encontrados, sinalizando a necessidade de rever
critérios utilizados no processo seletivo;

•

Integrar as ações de Recursos Humanos.

Vantagens do processo para o Colaborador;
•

Conciliar de forma objetiva, suas competências com as necessidades da Empresa;

•

Proporcionar clareza e objetividade nos critérios que estão sendo avaliados;

•

Possibilita tragar planos de autodesenvolvimento, corrigindo rumos para sua carreira.

AplicacAo:
O procedimento sera aplicado em todas as filiais, contemplando todo colaborador recém-admitido.
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ANEXO B — QUESTIONÁRIO APLICADO NOS LÍDERES

0 presente questionário é um instrumento de coleta de dados que será utilizado para avaliar as
características de liderança e motivação presentes nas lojas próprias da Brasil Telecom GSM, no estad
de Santa Catarina. Todas as informações serão utilizadas somente para fins de pesquisa, não sendo
permitida a utilização por terceiros. 0 questionário não é um teste de conhecimento; não existem
respostas certas ou erradas.
Dados do respondente:
Loja em que trabalha: ( ) Shopping Beira Mar ( ) Shopping ItaguaçO
Cargo na empresa: ( ) atendente 3 ( ) supervisor de loja
Turno de trabalho: ( ) diurno ( ) noturno
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Idade:( ) 17 a 20 anos ( ) 21 a 24 anos ( ) 25 a 28 anos ( ) 29 a 32 anos ( ) mais de 33 anos.
1. Você confia em seus liderados? Porque?
( ) nunca
( ) raramente ( ) As vezes

2.

( ) quase sempre ( ) sempre

Você acredita ter valores/princípios que estão em consonância com os valores da organização?
Sim ou Não? Cite pelo menos 3:

3. Você considera que transmite com clareza o que deseja para sua equipe?
( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
4. Voce promove ou estimula o trabalho em equipe?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
( ) quase sempre ( ) sempre
5. Você acredita ter conhecimento necessário para exercer suas funções?
( ) nunca
( ) raramente ( ) ás vezes
( ) quase sempre ( ) sempre
6. Você mostra a direção a deve ser seguida?
( ) raramente ( ) ás vezes
( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
7. Você se considera um exemplo a ser seguido?
( ) quase sempre ( ) sempre
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
8. Você é pró-ativo?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes

( ) quase sempre ( ) sempre

9. Atribua um valor que reflita a sua participação na motivação de seus funcionários para a
execução dos objetivos propostos:
()1
()4
()2
()5
( )3
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10. Cite até 5 características positivas de liderança que considera ter:

11. Cite até 5 características negativas de liderança que considera ter:

12. Em geral você delega tarefas para os funcionários?
( ) nunca
( ) raramente ( ) ás vezes
( ) quase sempre

) sempre

13. Você exige um desempenho padrão dos funcionários?
( ) sim
( ) não
14. Você enfatiza o cumprimento de prazos?
( ) sim
( ) não
15. Você solicita as idéias de seus funcionários?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes
( ) quase sempre ( ) sempre
16. Enumere, em grau de importância, quais são os motivos que fazem os seus funcionários
trabalharem na empresa:
( ) pertencimento ao grupo
( ) dinheiro
( ) status
( ) network
( ) experiência
( ) troca de conhecimento
( ) promoção
( ) realização pessoal
( ) outro.
17. Voce considera que as tarefas são cumpridas pelos funcionários porque você exige?
( ) nunca
( ) raramente ( ) ás vezes ( ) quase sempre ( ) sempre
18. Você costuma transmitir metas para seus funcionários?
( ) nunca
( ) raramente ( ) as vezes ( ) quase sempre ( ) sempre
19. Sem a transmissão das metas você acredita que os funcionários atingiriam os mesmos
resultados?
( ) sim
( ) não
20. Você esta satisfeito com os resultados atingidos pelos funcionários?
( ) sim
( ) não
21. Sem comissão voce acredita que os funcionários atingiriam os mesmos resultados?
( ) sim
( ) não
22. Você costuma recompensar seus funcionários pela correta execução de suas tarefas? Sim ou
Não? De que forma?
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23. Você costuma propor desafios para seus funcionários?
( ) sim
( ) não
24. Na sua opinião, de que forma você motiva seus funcionários no trabalho?

25. Quais características você acredita ter que motivam seus funcionários?

26. De que maneira você estimula seus funcionários a atingirem os objetivos desejados?

27. De fi na seu estilo de liderança.

