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RESUMO 

Rocha, Anderson Marcelo da, Lideranva - Qual e o estilo ideal para a organizavao? Esta 
monografia visa demonstrar que a lideranva e a influencia interpessoal exercida numa 
situavao e dirigida par meio do processo de comunicavao humana na busca de atingir os 
diversos objetivos da organizavao. E de extrema importancia dentro da sociedade e das 
organizavoes, algumas vezes e usada de forma indireta e imperceptive!. 
A lideranva inadequada pode significar o fracasso nos resultados e perda de 
competitividade, percebe-se infelizmente que muitas empresas tern sido mais chefiadas 
do que lideradas, porem sea lideranva for adequada pode representar Iueras e equipes 
motivadas e de alta performance. 
0 verdadeiro lfder deve ter uma conexao perfeita com seus liderados, conhecer 
profundamente o que e motivavao e exerce-la sempre, estar sempre atualizado com as 
ferramentas de lideranva. ser urn lfder coach orientando e extraindo o que seus liderados 
tern de melhor. Outre ponte muito importante e saber dar urn feedback adequado e 
assertive, isto tern uma contribuivao enorme no processo de crescimento profissional de 
qualquer liderado e os resultados sempre sao satisfat6rios, par outre lado saber receber 
urn feedback tambem traz urn contribuivao importante para a organizavao, deixando 
transparente e aberto o canal de comunicavao lfder/liderados. 
Este trabalho tern par finalidade demonstrar, mesmo que de forma simplificada, o que e 
lideranva. a relavao lfderes e liderados, os principais tipos e estilos de lideranva e de que 
forma isto e exercido, motivavao, coacn, feedback e algumas ferramentas de lideranva. 

Palavras-chave: Lideranva. Estilos, Motivavao, Coach, Feedback. 
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1- INTRODUCAO 

Muitas empresas acabam perdendo espaco e competitividade no mercado, 

nao extraindo o melhor de seus colaboradores pela deficiencia dos lfderes na gestao 

de seus liderados. 

Liderar nao e uma tarefa facil, OS lfderes sao responsaveis diretos pelo 

sucesso ou pelo fracasso das organizacoes, liderar e a arte de conectar pessoas 

aos objetivos das organizacoes. Nenhum liderado deseja ser guiado por urn lfder 

que nao tenha coragem e autoconfianga. 

E indiscutfvel que as empresas estao constantemente buscando por lfderes 

com inteligencia emocional desenvolvida, qualidades refinadas, criativos, 

empreendedores, automotivados, que exercam na Integra o papel de lfder, que 

sejam diferenciados e que facam a diferenca nas organizacoes, que trabalhem com 

etica, amor, respeito e responsabilidade nos processos de mudancas e no 

tratamento de seus liderados, afinal a organizacao e considerada urn ser vivo. 

Alguns estilos de lideranca merecem destaque, a lideranca autocratica, 

democratica e a liberal, porem nao existe necessariamente urn estilo ideal, correto, 

tudo depende da situacao envolvida. 

A presente monografia trata do tema Lideranca que vern ganhando muito 

destaque no ambiente corporativo, o assunto vern sendo frequentemente discutido 

por estudiosos, organizacoes empresariais e instituigoes de ensino. Observa-se urn 

crescimento expressivo no numero de artigos e livros publicados tratando do tema, 

assim como a oferta de seminarios, palestras, conferencia e treinamentos. Oeste 

modo a lideranca vern se popularizando e se caracterizando como urn elemento 

estrategico e de grande importancia no mundo dos neg6cios. 

A globalizacao, a terceirizacao, o declfnio do emprego, a ascensao da 

empregabilidade, a expansao da internet foram as grandes transformacoes ocorridas 

a partir da decada de 80 e propiciaram a efervescencia do assunto. 

As conseqOemcias dessas transformacoes trouxeram uma nova realidade 

para as empresas exigindo formas inovadoras de agir, estruturas mais flexfveis e 

principalmente a valorizacao do capital humano. Porem para se conseguir efetivar o 

processo de mudanca nas organizacoes e necessaria que as pessoas que fazem 

parte dela estejam altamente comprometidas com as mudancas, neste quesito o 

papel da lideranca torna-se fundamental, uma vez que ela e responsavel pela 
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valorizac;ao da participac;ao e comprometimento efetivo dos liderados, motivando-os 

e inspirando-os a trabalharem para obtenc;ao dos resultados de acordo com a visao 

e objetivos comuns da organizac;ao. 

Sem duvida muitas teorias sobre a formac;ao de lfderes se tornaram 

verdades absolutas, entretanto alguns cuidados merecem atenc;ao pois nem tudo o 

que existe faz total sentido na prcltica. Alguns pontos serao abordados procurando 

estabelecer as diferenc;as entre chefes e lfderes, lideranc;a nata e criac;ao de lfderes, 

principais estilos de lideranc;a e principalmente a habilidade e importancia dos 

lfderes nas organizac;oes. 

Afinal, existe urn modelo ideal de lfder para uma organizac;ao? 

1.1- OBJETIVO GERAL 

Segundo Chiavenato, a Teoria das Relac;oes Humanas constatou a 

influencia da lideranc;a sobre o comportamento das pessoas. 

Muitos autores tern se preocupado em definir os estilos de lideranc;a, sem a devida 

preocupac;ao dos trac;os de personalidade do llder. 

Dentre algumas teorias sobre lideranc;a tres merecem destaque: 

1) Trac;os da personalidade: Segundo esta teo ria o lfder possui caracterfsticas 

marcantes de personalidade que o qualificam para a func;ao. 

2) Estilos de lideranc;a: Esta teoria aponta tres estilos de lideranc;a: autocratica, 

democratica e liberal. 

3) Situac;oes de lideranc;a (Teoria Contingencial): Nesta teoria o llder pode assumir 

diferentes padroes de lideranc;a de acordo com a situac;ao e para cada urn dos 

membros de sua equipe. 

Neste trabalho sera focado especificamente os Estilos e Perfis de Lideranc;a. 
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2- REFERENCIAL TEORICO 

BERNARD BASS (2007) argumenta que "desde sua infancia, o estudo da 

hist6ria tern sido o estudo dos If de res - o que e porque eles fizeram o que fizeram". 

De acordo com Chiavenato (1999, p.172). "urn trac;o de personalidade e uma 

qualidade ou caracterfstica distintiva da personalidade. Segundo estas teorias, o 

lfder e aquele que possui alguns trac;os especfficos de personalidade que distinguem 

das demais pessoas". 

0 lfder tern que saber criar urn ambiente de abertura e confianc;a, 

envolvendo-se de forma profunda com a equipe. Nesta estrategia de 

relacionamento, e preciso acerto o erro, transformando-o em aprendizado. (Barrio, 

VoceS/A, 2005) afirma: "0 born lfder se olha no espelho na hora de assumir maus 

resultados" coloca o interesse da equipe e nao apenas o seu para orientar o 

trabalho. 

(Maparik, 1970). "Lideranc;a e a influencia interpessoal exercida numa 

situac;ao e dirigida por meio do processo da comunicac;ao humana a consecuc;ao de 

urn ou de diversos objetivos especfficos". 

(Blanchard, 1977), cita resumidamente que: "A lideranc;a e o processo de 

exercer influencia sobre urn individuo ou urn grupo de indivfduos". 

"Sao teorias que estudam a lideranc;a em termos de estilos de 

componamento do lfder em relac;ao aos seus subordinados. A abordagem dos 

estilos de lideranc;a se refere aquilo que o lfder faz, isto e, o seu de comportamento 

de liderar". (Chiavenato, 2003, P. 124). 

Em primeiro Iugar aparece a lideranc;a autocratica, "o lfder fixa as diretrizes, 

sem qualquer participac;ao do grupo" (Chiavenato, 2003, P. 125) 

No segundo Iugar surge o estilo democratico de liderar, "As diretrizes sao debatidas 

e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo lfder" (Chiavenato, 2003, P. 125). 
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Em terceiro Iugar vern a lideranc;a liberal, que e totalmente da inversa a 

autocratica, "ha liberdade total para as decisoes grupais ou individuais, e mfnima 

participac;ao do lfder" (Chiavenato, 2003, P. 125), 

Kotter (1990) retrata a lideranc;a como a capacidade de motivar e inspirar 

pessoas a seguirem na direc;ao exata, a despeito dos obstaculos gerados pelas 

mudanc;as imprevistas, encantando as pessoas e acomodando os interesses, 

emoc;oes e necessidades humanas. 

Para Diniz (2004, p.56) "a lideranc;a e a capacidade de inspirar, motivar 

e movimentar pessoas as atingirem e superarem metas, ultrapassando aquila que 

aparentava ser seus limites", e "a habilidade de tornar a visao do futuro clara e 

atraente para todos" e, finalmente, e "a qualidade de inspirar confianc;a "cega" nos 

seus seguidores. Confianc;a "cega" nao significa que eles nao participem da visao, 

mas que confiam incondicionalmente na sinceridade do lfder e na honestidade dos 

seus objetivos.". 

Hunter (2004, p.25), define lideranc;a como "a habilidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bern comum" 

Para Hunter (2004, p.24), o papel do lfder "e extremamente exigente. 

Sempre que duas ou mais pessoas se reunem com urn prop6sito, ha uma 

oportunidade de exercer lideranc;a". 

Segundo Petracca (1992) "lfderes sao os que, em urn grupo, ocupam uma 

posic;ao de poder, que tern condic;oes de influenciar, de forma determinante, todas 

as decisoes de carater estrategico. 0 poder e exercido ativamente e encontra 

legitimac;ao na correspondencia com as expectativas do grupo". 

Para Maximiniano (2004, p.306) "Uder e sin6nimo de grande 

homem". No entanto, a lideranc;a nao pode ser vista apenas como habilidade 

pessoal, que torna algumas pessoas mais aptas a influenciar outras. Cita que, "as 

vezes, e o contrario que ocorre, urn grupo necessita de urn lfder e escolhe alguem 
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para desempenhar o papel, em outros casas, o lfder parece ser uma figura 

temporariamente eficaz, cujo sucesso depende apenas da existencia de uma 

missao. Complementada a missao, o lfder torna-se desnecessario e e dispensado 

pelo grupo". 

Greenber (1999 apud BERGAMINI, 2006, P. 137) conceitua motivac;ao 

"como o processo que desperta, dirige e mantem urn comportamento que se orienta 

para urn determinado objetivo". 

Segundo Chiavenato (2002, p.43), "Coaching e uma parceria colaborativa 

entre urn coach e urn aprendiz, conduz a urn nfvel profunda de crenc;as, valores e 

visao, que capacita o aprendiz a urn processo de descoberta, definic;ao de objetivos 

e passos especfficos de ac;ao, bern como a realizac;ao de resultados 

extraordinarios". 

Para Araujo (1999, p.28), "conseguir que as pessoas produzam resultados e 

a competencia central do lfder; portanto, todo coach e urn lfder, mas nem todo lfder e 

coach. A diferenc;a e sutil, pois ambos precisam observar a dinamica do processo de 

realizac;ao: resultados x pessoas". 

Diante da apresentac;ao desta autora, e de se supor que, nas organizac;oes, 

a lideranc;a praticada por meio do processo coaching, pode influenciar e agregar urn 

novo valor ao profissional que atua como lfder. 

Em resumo, coaching e uma das experiencias mais profundas e 

mutuamente gratificantes que uma pessoa pode ter. 0 coach ajuda a pessoa que 

esta sendo aconselhada a aprender, a crescer e a concretizar seus sonhos. Ao 

mesmo tempo, a pessoa que esta sendo aconselhada faz aflorar seus sentimentos 

mais nobres e fornece a mais profunda gratificac;ao ao coach. 0 coaching e a 

experiencia na qual os lfderes e liderados ganham. 

Segundo Bergamini, "lfderes diferentes atingiram sua eficacia de maneiras 

particulares e em situac;oes especiais". (BERGAMINI C.W 1994 p.179). 
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3- ESTILOS E PERFIL DE LIDERAN<;A 

Estilo Ideal de Lideranfa 

Atualmente, do politicamente correto, dos esfon;os pela inclusao, do respeito 

as minorias, das praticas igualitarias, parece que 0 estilo ideal de lideranc;a, se e que 

ha, independentemente dos resultados prefixados, e pelo menos no sentido da 

adesao quantitativa de autores, e o orientado para o empregado. Nossa cultura atual 

tern enquadrado a lideranc;a pelo poder como fator negativo. 

Neste ponto e conveniente fazer a devida distinc;ao entre poder e autoridade. 

A ideia de poder esta associada a de forc;a, e uma faculdade: alguem forc;a, 

coage outro alguem a fazer-lhe uma vontade mesmo contra a vontade deste, porque 

detem instrumentos de forc;a, de comando. No exerclcio do poder existe sempre 

uma forma velada de ameac;a e tal exerclcio anda sempre muito proximo da 

dominac;ao. Aquele que fez se sentiu forc;ado, obrigado. 

Nao participou do que fez, apenas atendeu a urn comando, resguardando-se 

de consequencias desagradaveis. Aquilo que fez nao pertence a ele e ele nao faz 

parte daquilo. Talvez o mais exacerbado e cruel exemplo deste modelo seja a 

escravidao. Nos dias atuais, ainda se observa muito a pratica do poder entre 

pessoas e, notadamente, entre nac;oes. 

A ideia de autoridade, por outro lado, vincula-se a uma habilidade: a de 

induzir, por influencia pessoal, as pessoas a que fac;am, por vontade propria 

(autodeterminac;ao), aquilo que se quer. Exercer autoridade sobre terceiros exige urn 

conjunto distinto de habilidades. Dentre elas pode-se lembrar, com destaque, do 

exemplo permanente (pelo fazer) e da capacidade de entusiasmar pelo 

compartilhamento do sonho (causa comum). 0 sonho, que e a visao, se 

compartilhado e assumido, torna-se de todos e as pessoas passarao a fazer o que 

fazem porque adquiriram e processaram urn valor. 0 ideal passa a ser delas e, 

portanto, elas passam a ter autocomando no processo. Liderar pessoas desta forma 

e amadurece-las. Pode-se trac;ar urn paralelo com a questao das normas sociais. 

Enquanto o indivlduo nao entende, assume e partilha a norma, o pacto, ele 

precisa ser vigiado constantemente e instrumentos de constrangimento ou de 

punic;ao precisam existir e estar ostensivamente a vista (multas, prisoes, etc.). 
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Quando, pelo aprendizado, o indivfduo entendeu o princfpio coletivo da 

norma, que deve ser o de algum bern de interesse comum, e percebeu que aquilo e 

born e conveniente para ele tambem, alem de para os demais, entao o que lhe era 

alheio e estranho passa a ter moradia no seu proprio jufzo e razao. 

A partir desse momento o indivfduo transforma-se num soldado da causa, 

provavelmente num lfder do assunto, e os aparatos de vigilancia, controle e 

repressao podem ser abandonados, seguramente com gerac;ao de enorme 

economia. 

A realidade organizacional tern mostrado, todavia, que nem sempre o estilo 

democratico e o mais adequado, pelo menos no sentido estatfstico da gerac;ao de 

resultados. Reflex6es acerca da relac;ao entre o estilo de lideranc;a apropriado e as 

diferenc;as culturais, o nfvel de instruc;ao, o padrao de vida e a experiencia 

conduziram ao conceito de Uder Adaptativo. Assim, mais os lfderes ajustem seu 

estilo de lideranc;a a situac;ao especffica e as necessidades dos subordinados, mais 

eficazes eles serao na consecuc;ao dos objetivos pessoais e organizacionais. 

Os efeitos de diferentes estilos de lideranc;a: a lideranc;a autocratica, a 

lideranc;a democratica e a lideranc;a liberal, tern sido bastante pesquisadas. Parece 

que, sobre determinadas circunstancias, a lideranc;a autoritaria da resultados e 

funciona quando falham OS proceSSOS anarquiCOS e liberais. 

Noutros contextos, a lideranc;a liberal (Jaissez-faire) da resultados e funciona 

quando sucumbem os processos autocraticos e liberais democraticos. Noutras 

circunstancias, a lideranc;a democratica da resultados e funciona quando falham os 

processos autocraticos e liberais. 

Na pratica, o lfder recorrera aos tres processos de lideranc;a, de acordo com 

a situac;ao, com as pessoas e com a tarefa a ser executada ou levada adiante, 

sendo esse seu maior desafio. 

Neste quadro desponta a teoria situacional, para a qual nao existe urn estilo 

ideal de lideranc;a. Uder ideal e o que mostra comportamento situacional, 

adequando o estilo de lideranc;a a situac;ao e as necessidades do liderado. 
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3.1- Lideranfa Situacional 

Percebe-se que o objetivo da Lideran~a Situacional consiste em o lfder 

identificar a maturidade de seus subordinados e determinar qual comportamento ira 

adotar. Para Spricigo (1999, p. 48), "na Lideran~a Situacional esta implfcita a ideia 

de que o lfder deve ajudar os liderados a amadurecer ate o ponto em que sejam 

capazes e estejam dispostos a faz€Ho". 

Para Cavalcanti (2002, p. 34), "a Lideran~a Situacional criada por Hersey e 

Blanchard, objetiva levar os indivfduos ao seu mais elevado nfvel de desempenho 

atraves da lideran~a eficaz de urn a urn", baseando-se em criar uma combina~ao 

entre o nfvel de desenvolvimento de urn indivfduo (varias combina~oes de 

competencia e comprometimento) para atingir urn determinado objetivo ou realizar 

uma tarefa e o estilo de lideran~a (varias combina~oes de comportamento de 

dire~ao e apoio) que o lfder usa. 

A Lideran~a Situacional preconiza que o estilo mais eficaz de lideran~a varia 

de acordo com a maturidade dos subordinados, maturidade entendida como 

disposi~ao para aceitar responsabilidades e capacidades e experiencias 

relacionadas a tarefa. Entao, OS objetivos e 0 conhecimento dos liderados sao 

importantes variaveis para a escolha de urn estilo eficaz de lideran~a. 

Ao recomendar uma Lideran~a dinamica, moldavel ao processo evolutivo do 

relacionamento, em contraposi~ao as formas estaticas, a teoria da Lideran~a 

Situacional despertou grande interesse. 

De fato, quando o feitio da lideran~a se adapta aquele momento do 

relacionamento, ele funciona como motivador para os subordinados e tambem os 

auxilia no amadurecimento. Assim, o administrador que pretende desenvolver a 

equipe, promover sua confian~a e ajuda-la a aprender seu trabalho devera mudar, 

no sentido de ajustar, constantemente de estilo e a motiva~ao, a capacidade e a 

experiencia dos subordinados podem ser frequentemente avaliadas para determinar 

que combina~ao de estilos e mais apropriada a lideran~a sob condi~oes flexfveis e 

mutaveis. 
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Todavia, e 6bvio que urn desafio pratico surgira e que guardara fntima 

sincronia com a eficiencia e eficacia do gerente-lfder: ate que ponto ele sera capaz 

de escolher entre estilos de lideranva em diferentes situaQ6es? 

A pergunta e importante porque condiciona a seleQao dos gerentes (lfderes). 

Se eles forem flexfveis no estilo de lideranQa, ou se puderam ser treinados para isto, 

provavelmente serao eficazes em situaQ6es diferentes de lideranQa. Ao contrario, se 

forem relativamente inflexfveis quanto ao estilo de lideranQa, irao alcanvar eficacia 

somente nas situaQ6es que melhor se adaptem a seu proprio estilo. Uma 

inflexibilidade assim prejudicar-lhes-ia a carreira, dificultando a tarefa da organizavao 

de preencher competentemente seus cargos de gerencia. 

Atualmente, cada vez mais, propostas de varias outras formas de lideranva tern 

surgido, mas nao serao aqui analisadas. 

Destaca-se portanto a: 

3.2- LIDERANCA AUTOCRATICA 

Tambem chamada de lideranQa autoritaria ou diretiva. "0 lfder fixa as 

diretrizes, sem qualquer participaQao do grupo" (Chiavenato, 2003, P. 125), tern 

como foco apenas a tarefa, tudo deve ser feito a sua maneira. 0 lfder e centralizador 

e toma a decisao sozinho desconsiderando a opiniao dos seus liderados. De forma 

imprevisfvel ao grupo, o lfder determina as tecnicas para execuQao das tarefas e 

escolhe quem executara tais funQ6es. 0 lfder e dominador e pessoal nos elogios 

assim como nas crfticas ao trabalho de cada membro. 0 controle e rfgido e a 

avaliaQao do desempenho tern por tendencia nao ser objetiva. 

CARACTERfSTICAS 

lnteresses pr6prios a custa dos liderados. 

Disciplina e resultado de regulamento rfgido. 

Utiliza mais a coerQao. 

Desconfianva fntima dos liderados. 

Comanda, controla e dirige de perto. 

Obediencia imposta. 
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3.3- LIDERAN<;A DEMOCRATICA 

"As diretrizes sao debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido 

pelo lfder'' (Chiavenato, 2003, P. 125}. 

Tambem chamada de lideranca participativa ou consultiva. Neste tipo de 

lideranca os liderados participam no processo decis6rio. Ha debate e as decisoes 

sao definidas pelo grupo, estimulado e assistido pelo lfder. 0 lfder quando 

consultado podera sugerir outras alternativas para o grupo avaliar e escolher. As 

tarefas ganham novas perspectivas com os debates. A divisao das atividades ficam 

a cargo do grupo e cada membro tern a possibilidade de escolher os pr6prios 

companheiros de trabalho. 0 lfder tende a ser urn membro normal no grupo de 

trabalho. 0 lfder procura ser objetivo e limita-se a fatos nas suas crfticas e elogios. 0 

lfder procurar delegar atividades e utiliza o feedback. 

CARACTERJSTICAS 

lnteresses da equipe e da empresa. 

Disciplina e produto da vontade da equipe. 

Utiliza a persuasao. 

Transfers confianca aos liderados. 

Orienta, educa e motiva. 

3.4- LIDERAN<;A LIBERAL 

"Ha liberdade total para as decisoes grupais e individuais, e mfnima 

participa<;ao do lfder" (Chiavenato, 2003, P. 125}. 

Tambem chamada de Laisse-Faire, contracao da lingua francesa que tern 

por significado "deixai fazer". Neste tipo de lideranca o lfder toma poucas decisoes, 

os liderados tern mais liberdade nas decisoes grupais ou individuais e na propria 

execucao dos seus projetos. Este tipo de lideranca e indicada para equipes 

maduras, de alto desempenho e que nao necessitam de supervisao constants. A 

lideranca liberal pode trazer indfcios de lideranca negligente ou fraca, podendo o 

lfder deixar passar falhas sem corrigf-las. 0 lfder passa a fazer comentarios 

irregulares sobre seus subordinados justamente em funcao deste estilo de lideran<;a. 



CARACTERfSTICAS 

Autoridade baseada na cooperacao voluntaria. 

A propria equipe fixa seus interesses. 

A equipe exerce suas fungoes sem controls ou autoridade. 

Raramente utiliza a persuasao, jamais a coergao. 

Confunde confianca com excesso de liberdade. 

Ausencia de comando e controls. 

A equipe e que determina seu grau de obediencia. 

3.5 - LIDER COACH 

Definigoes: 

Coach: o facilitador/treinador 

Coachee: o treinado 

Coaching: o processo 
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Coaching e urn processo no qual o Coach se compromete a auxiliar o 

Coachee no alcance de determinado resultado. 

Coaching e uma relagao de parceria entre o Coach e o Coachee para 

desenvolver as competencias fundamentais para que o profissional atinja o 

desempenho esperado em curto espaco de tempo. 

E urn trabalho de consciencia e capacidade voltado para o atingimento de 

metas e desejos do coachee. 

0 Coach tern por objetivos: 

. Foco maior nas pessoas 

. Ajuda a pessoa a analisar o seu desempenho 

. Estimula as pessoas a antever seus problemas e suas necessidades 

. Tern compromisso de assessorar pessoas mesmo quando elas nao pertencem as 

suas equipes 

. Nao tern seguidores. E ele que segue as pessoas. 
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Coaching e urn relacionamento que envolve pelo menos duas pessoas, o 

coach e o aprendiz. 0 que mais caracteriza o processo coaching e o valor que ele 

agrega as partes que interagem entre si. Ele se baseia em urn vfnculo que 

impulsiona talentos, cria competencias e estimula potencialidades. Nesse 

relacionamento, o coach lidera, orienta, guia, aconselha treina, desenvolve, estimula 

e impulsiona o aprendiz, ao passo que o aprendiz aproveita o impulso e a diregao 

para aumentar seus conhecimentos, melhorar o que ja se sabe, aprender coisas 

novas e deslanchar seu desempenho. 

Coach e urn termo de origem francesa que significava "urn vefculo para 

transportar pessoas de urn Iugar para outro", (Michaelis, 2002, p.46). 

Para Araujo (1999, p.25), "o termo atual coach proveniente do ingles, tern origem no 

mundo dos esportes e designa o papel de professor, treinador, preparador, o tecnico 

como o conhecemos". 

A mesma autora define "Coach como o papel que voce assume quando 

se compromete a apoiar alguem a atingir determinado resultado". Portanto, "o 

processo de coaching comega quando uma pessoa procura o seu apoio para 

resolver urn problema ou realizar urn projeto e voce aceita comprometer-se com 

esse papel. 0 processo tambem pode comegar por sua iniciativa: voce oferece apoio 

a alguem, que podera aceitar ou nao". 

No mundo atual dos agentes livres, tanto os lfderes como os seguidores 

conseguem escolher entre participar ou nao plenamente do relacionamento. Gada 

urn deve fornecer urn caminho para o sucesso do outro. A verdadeira influencia vern 

do comprometimento mutuo para ajudar os outros a atingirem suas metas. Essa e a 

essencia do coaching e da lideranga. Urn seguidor segue semelhante a uma pessoa 

que busca uma orientagao do coach, porque esse procedimento ajuda o seguidor a 

alcancar seu destino. Urn lfder lidera semelhante a urn treinador que treina, para 

alcangar seu destino de ajudar os outros a alcangarem seus respectivos destinos. 

Coaching e uma das experiencias mais profundas e mutuamente 

gratificantes que uma pessoa pode ter. 0 coach ajuda a pessoa que esta sendo 

aconselhada a aprender, a crescer e a concretizar seus sonhos. Ao mesmo tempo, a 

pessoa que esta sendo aconselhada faz aflorar seus sentimentos mais nobres e 

fornece a mais profunda gratificacao ao coach. 0 coaching e a experiencia na qual 

os lfderes e liderados ganham. 



3.6- COMPETENCIAS DO LIDER COACH 

. Ser capaz de ouvir 

. Saber fazer perguntas adequadas 

. Fornecer feedback honesto 

. Ter abertura ao feedback 

. T er vi sao do neg6cio e do ambiente do coachee 

. Ter conhecimentos sobre dinamica interpessoal 

. Ser visionario 

. Ser planejador 

. T er credibilidade 

. Ser intuitivo 

. Ter flexibilidade 

. T er empatia 

. Ter visao sistemica. 

3.7- FOCOS DO LfDER COACH 

. Ajudar a estabelecer a visao da organizacao/setor 

. Conhecer a organizacao/setor 

. Favorecer ambiente de aprendizagem continua 

. Dare receber feedback 

. Liderar por investigacao apreciativa 

. Modificar paradigmas e modelos mentais 

. Buscar o auto-desenvolvimento 

0 QUE NAO PODE FAL TAR 
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Relacao de parceria: confianca, cooperacao, franqueza, simpatia mutua e dialogo de 

qualidade. 

COACH: 

. Foco no desenvolvimento e realizacao de coachee . 

. Deve ajudar o coachee a definir objetivos e metas . 

. Deve servir de memoria, lembrado compromissos assumidos no processo. 
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. Deve auxiliar o coachee a reconhecer que seu comportamento pode afetar outras 

pessoas. 

. Deve ajudar o coachee a sustentar o novo comportamento ap6s o termino do 

processo. 

3.8- COACHEE I COLABORADOR 

. Deve estar disposto a rever crenc;as, comportamentos e atitudes . 

. Deve reconhecer que seu comportamento pode afetar outras pessoas. 

. Deve repetir conscientemente os novos comportamentos e atitudes de modo a 

garantir sua manutenc;ao. 

"Lfderes precisam equilibrar aprendizagem - que por defini9ao significa tornar-se 

vulneravel - com o gerenciamento da propria imagem enquanto lfder. Uma boa 

forma de fazer isto e trabalhar com um coach executivo, um relacionamento onde e 
seguro debater, explorar, buscar novas sofu96es e onde lfderes tern a oportunidade 

de falar mais livremente do que jamais fizeram com qualquer pessoa. sobre seus 

sonhos, seus desafios, seus neg6cios ... Goleman, Primal Leadership. 

http://www.pro-fit-rh.eom.br/artigos/ar3 ferramentas.html 

3.9- CONCEITUALMENTE 0 QUE E LIDERANCA? 

Segundo o dicionario: 

Lideranc;a: espfrito de chefia; forma de dominac;ao baseada no prestfgio pessoal e 

aceita pelos dirigidos (Die. Aurelio). 

Func;ao, posic;ao, carater de lfder; espfrito de chefia; autoridade, ascendencia (Die. 

Houaiss) 

Segundo a literatura: 

Lideranc;a e urn termo crescentemente evocado no campo do desenvolvimento. 0 

sucesso de uma iniciativa social e, muitas vezes, atribufdo a "qualidade da 

lideranc;a". Tambem e comum o uso do termo para se referir a sua ausencia, ou a 

"problemas de lideranc;a" nas organizac;oes. Normalmente, ao se falar em lideranc;a, 
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faz-se referencia a uma pessoa, aquela que esta a frente dos processos, em posicao 

de tomada de decisao. 

Segundo (Yuki G.A- 1989) e (Bergamini C.W. 1994 p.14), ao fazer uma revisao nos 

trabalhos pesquisados, neste ultimo quarto de SEkulo, podemos obter uma serie de 

conceitos de lideranca, onde cada urn tern o seu ponto de vista, observe: 

1- "Lideranca e o comportamento de urn indivfduo quando esta dirigindo as 

atividades de urn grupo em direcao a urn objetivo comum." (Hemphill & 

Coons, 1957, p7)." 

2- "Lideranca e uma interacao entre pessoas na qual uma apresenta 

informacoes de urn tipo e de tal maneira que os outros se tornam convencidos 

de que seus resultados ... serao melhorados caso se com porte da mane ira 

sugerida ou desejada (Jacobs, 1970 p. 232)." 

3- "Lideranca e o processo de influenciar as atividades de urn grupo organizado 

na direcao da realizacao de urn objetivo (Rouch & Behling, 1984 p.46)." 

3.10-0 PERFIL DO LIDER 

Lideranca e uma habilidade que pode ser apurada e o nfvel de seu 

amadurecimento vai depender do grau de autoconhecimento, das experiencias 

vividas e do quanto a pessoa esta atenta e investe neste aspecto do seu 

desenvolvimento pessoal. lsso significa que lideranca e uma competencia que pode 

ser desenvolvida. 

A busca pela lideranca, passa necessariamente, e, inicialmente pelo seu 

autoconhecimento como instrumento propulsor de desenvolvimento do potencial de 

lideranca, e tambem, necessariamente, deve-se observar o interesse daquele que 

dirige as pessoas. Conforme relatado por Kouzes e Posner: "Querer liderar e 

acreditar que voce pode faze-lo sao apenas pontos de partida no caminho do 

processo. A lideranca e uma arte, onde seu instrumento e o proprio lfder. Em ultima 

analise 0 desenvolvimento da lideranca e urn processo de desenvolvimento. 

A busca pela lideranca e, inicialmente, uma busca interior, para descobrir quem voce 

e, e atraves do autodesenvolvimento vern a confianca para liderar. Sendo 

autoconfianca, a consciencia e a fe em seus pr6prios potenciais. Estes, por sua vez, 
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se tornam claros e fortes somente quando voce trabalha para identifica-los e 

desenvolve-los". (Kouzes, J.M, Posner, B.Z 1991 p. 292 e 293 e BERGAMINI C.W 

1994 p.190 e 191). 

3.11- DESENVOLVIMENTO DO PERFIL DE LIDERANCA 

0 perfil de lfder e desenvolvido de acordo com as competencias pessoais, 

mas isso nao significa que aqueles que nao as possuam devam desanimar. Ha 

maneiras de adquirir esse esplrito de lideranc;a. 

• COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS 

Sao conhecimentos acerca da empresa e suas interac;6es no ambiente 

interne e externo. 

• COMPETENCIAS INTERPESSOAIS 

Sao as habilidades que possibilitam as interac;6es com o outre, visando 

melhoria das relac;6es e dos resultados. 

• COMPETENCIAS INTRAPESSOAIS 

Sao caracterlsticas e valores pessoais que tern impacto nas competencias 

interpessoais e organizacionais. 

Confira as caracterlsticas que, segundo J.C. Benvenutti, formam urn lfder 

complete, e as devidas explicac;6es sugeridas por ele: 

1. Carater- pessoa que tala e age de forma coerente. 

2. Carisma - capacidade de ser aglutinador de pessoas. 

3. Comprometimento - quem faz e diferente de quem sonha, ter comprometimento e 
estar disposto a fazer algo. 

4. Comunicac;ao - uma boa comunicac;ao pede urn ambiente clare e proplcio. 

5. Discernimento - deve ser regido por valores, nao sao apenas por maneiras. 

6. Foco- quanto mais nltido, mais precise ele e. 
7. Generosidade - uma vela acende a outra e nenhuma se apaga. 
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8. lniciativa- fazer acontecer, se nao der certo volta e tenta de novo. 

9. Escutar- para se conectar aos corac;6es, escute! 

10. Paixao - fundamental, e o combustive I da vida. 

11. Atitude positiva - e preciso pensar positivamente para que as coisas deem certo. 

12. Resolvedor de problemas - diante de urn problema, voce precisa se perguntar 

sempre: "o que eu aprendo com isso"? Ou voce enfrenta o problema, ou se curva 

diante dele. Nao fac;a como muitas pessoas que pagam "cons6rcio de desgrac;a", e 

ficam anos sofrendo pelo mesmo problema. 

13. Relacionamentos - quando voce se da bern com os outros, estes certamente vao 

se dar bern com voce tambem. 

14. Responsabilidade - ter posic;ao na empresa, saber trabalhar em equipe, jogar 

junto. 

15. Seguro - ter consciencia das suas competencias e fragilidades, e saber que a 

diversidade e importante, principalmente no ambiente corporativo. 

16. Autodisciplina - saber liderar a si mesmo. 

17. Proved or - e aquele que sa be a mar rna is seus colaboradores do que seu 

proprio cargo. 

18. Aprendiz- quanto mais sei, mais sei que nada sei. 0 importante e aprender 

sempre e entender que saber algo nao pressup6e que voce nao tenha mais 

nada a aprender sobre aquilo. 

19 - Visao - n6s somos do tamanho dos nossos sonhos. Se alguem sonha 

mediocre, vai acabar fazendo coisas medfocres. 

0 Mito do Lider Ideal 

Fazendo-se uma compilac;ao dos manuais de auto-ajuda que ha por af, 

qual epidemia, poderia trac;ar o perfil do lfder como o her6i que: 

a) faz os que se encontram sob seu comando gostarem de executar o que ele quer; 

b) consegue que subordinados queiram ajuda-lo e se sintam realizados assim; 

c) faz com que pessoas sigam na direc;ao da companhia, e faz com que essa 

direc;ao parec;a transparente, clara, justa; 

d) nao tern subordinados, tern seguidores. Nao da ordens, mas todo mundo faz o 

que ele deseja; 
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e) consegue fazer com que as pessoas acreditem que o interesse delas eo dele sao 

o mesmo; 

f) transmite seguran9a, confian9a. lnspira lealdade. E confidente. Faz as pessoas se 

sentirem a vontade para falar a verdade, mesmo quando ela pode desagrada-lo; 

g) transmite senso de justi9a. Ele toma decisoes justas, nao protege urn ou outro. 

Todas as suas decisoes e atitudes sao transparentes; 

h) da o exemplo; 

i) nao precisa ser infalfvel, mas precisa ter mais acertos do que erros; 

j) sabe que nao consegue fazer tudo sozinho, mas nao comanda pelo medo. As 

pessoas o seguem porque acreditam em sua visao. 

Urn lfder que reunisse todas essas propriedades valeria fortuna no mercado 

de trabalho, porque todas as empresas o disputariam pela sua capacidade evidente 

de disparar a produtividade. 

E por que urn lfder e importante? Por urn 'motivo' muito sutil e que muitas 

vezes passa despercebido: o funcionario (colaborador como querem alguns), por 

mais motivado que esteja, nao se liga de forma direta a empresa, essa entidade 

abstrata, ele esta ligado diretamente aqueles com quem fala, com quem interage, 

para quem apresenta suas ideias, de quem ouve uma palavra de apoio ou uma 

reprimenda. Se urn funcionario motivado, criativo, estiver em conexao com urn 

verdadeiro lfder, tanto melhor. Entretanto, se ele nao encontrar recep9ao para suas 

ideias, seguramente pensara em procurar outros ares, o que nunca e born para a 

organiza9ao. 

No diapasao da metamorfose do chefe do passado (tao conhecido de 

muitos) para o lfder sensfvel, democratico e inteligente, do futuro, uma interminavel 

cole9ao de binomios lfder versus chefe (ou gerente) pode ser feita: "0 chefe conduz 

as pessoas, o lfder aconselha"; "0 chefe inspira medo, o lfder, entusiasmo"; "0 chefe 

diz eu, o lfder, n65'; "0 chefe se preocupa com coisas, o lfder, com pessoas"; "0 

chefe colhe os louros, o lfder os distribui"; "0 chefe enxerga o hoje, o lfder contempla 

o amanha", etc. 

Outra mudan9a marcante que se vai delineando e o abandono da classica 

compara9ao de que o lfder e a cabe9a e a organiza9ao, o corpo ® de algum ser 

fantastico, quem sa be urn pouco frankensteiniano ... Na organiza9ao tradicional tudo 

e trabalho de alguem e, assim, tambem a lideran9a foi posicionada em cargos 
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reunidos juntos ao apice da piramide. Presentemente, afastasse dos cargos a 

lideranca. 

3.12- NATUREZA DO LIDER 

E Passive/ Aprender a ser Lider? 

lmpossivel pensar na resposta a pergunta acima sem lembrar, 

instantaneamente, de Warren Bennis, urn dos maiores estudiosos de lideranca, e 

autor de urn classico a respeito: Como se Tomar um Lfder. 0 autor pondera que 

lideres sao pessoas com capacidade para se expressar plenamente. 

Portanto, saber se comunicar com seus pares ja e a primeira grande licao 

para quem ambiciona a lideranca do grupo, o que e apenas o infcio da jornada. E 
impossivel ser lfder sem conhecer mais do que os demais. 0 lfder precisa gozar de 

respeito e ate admiracao profissional, e precisa trabalhar muito para isso. Na 

evolucao chefe, gerente, lfder, o chefe, desses que habitam qualquer escrit6rio, 

tambem pode ser respeitado por suas capacidades e conhecimentos tecnicos. 

Por sua vez, os gerentes quase sempre chegam a gerentes somente por 

causa disso. Porem, os lfderes reunem caracterfsticas comportamentais e 

psicol6gicas que os destacam no seio do grupo. 

3.13- TEORIAS SOBRE LIDERANCA 

"Sao teorias que estudam a lideranc;a em termos de estilos de 

comportamento do lfder em relac;ao aos seus subordinados. A abordagem 

dos estilos de lideranc;a se refere aquilo que o lfder faz, isto e, o seu 

comportamento de liderar''. (Chiavenato, 2003, P. 124). 

Teoria dos Tracos: a lideranca e nata, ou seja, as caracterfsticas dos lfderes 

sao geneticas, nao podendo, portanto, serem aprendidas. 

Teoria Comportamental: sustenta que a lideranca e nata e com as 

caracterfsticas pessoais relativamente fixas, essa abordagem busca descobrir os 

determinantes crfticos do comportamento do lfder, podendo assim as caracterfsticas 

serem ensinadas e modificadas. 
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Teoria Contingencial: o lfder consegue ajustar seu estilo ate o ponto em que 

a situacao especffica permita que ele exerca influencia sobre o grupo. 

Teoria Situacional: Na situac;ao em que existe a necessidade de se realizar 

tarefas ou atingir metas, e necessaria alguem para implementa-las. 

Teoria do Recurso Cognitivo: A base dessa teoria reside na dificuldade do 

lfder pensar logicamente perante forte tensao, e que a sua inteligencia e experiencia 

sao diferenciais nas situacoes de alta ou baixa tensao. 

Teoria do Caminho Objetivo: busca explicar as forcas do modelo 

transacional. Foca a motivac;ao como prop6sito essencial do lfder, informa aos 

colaboradores as metas e o melhor caminho para alcanca-las e argumenta, 

essencialmente que o lfder deve ajudar os subordinados no alcance de suas 

metas, fornecendo apoio necessaria para que os liderados atinjam os objetivos, 

reduzindo os obstaculos. 

Teoria Neocarismatica: enfatiza os comportamentos simb61icos e 

emocionalmente apelativos dos lfderes, tenta explicar como certos lfderes tern a 

capacidade de conseguir excepcional comprometimento por parte dos seus 

liderados e, finalmente, trazem a lideranca a uma forma simples, possfvel a qualquer 

pessoa. 

A teoria dos estilos de lideranca acredita que as pessoas podem ser 

preparadas para exercer o papel do lfder. Chiavenato ( op. cit., p. 149) destaca que 

"Estilo de lideranca e o padrao recorrente de comportamento exibido pelo lfder''. 

3.14- DIFERENCAS ENTRE LIDER E CHEFE 

0 chefe e essencialmente manipulador e sua grande virtude esta em manter 

a passividade dos funcionarios na I uta pelos objetivos, que sao dele ou da empresa. 

Age como se o trabalho nao fosse fonte legftima de satisfac;ao e, sendo 

assim, os trabalhadores tern que ser forc;ados a realiza-lo. Gere pelo movimento, ao 
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inves de pela motivac;ao. Em sintonia com a filosofia empresarial que lhe da guarida, 

parte do pressuposto de que problemas tecnicos exigem conhecimento, mas para 

problemas com pessoas basta urn pouco de born senso. 

0 lfder vai exatamente na contramao de tudo isso. 

Observa-se que nem todos os lfderes sao "chefes" e que nem todos os 

"chefes" sao lfderes e na verdade os lfderes estao presentes em todos os nfveis de 

uma organizac;ao. 

Urn dos papeis do Hder e criar o sentido e a razao da existencia da equipe. E 
de fundamental importancia criar desafios e dar autonomia para que em conjunto as 

decisoes sejam implementadas. 

Para ser bern sucedido como lfder o "chefe" deve saber lidar com aspectos 

relativos a comunicac;ao, motivac;ao, as relac;oes interpessoais, a dinamica de grupo 

e ao trabalho em equipe. 

Para isso o lfder precisa estar atento para criar urn ambiente propfcio a 
integrac;ao e ao trabalho coletivo, fazendo com que o grupo sinta-se disposto e 

motivado em busca do objetivo e as metas a serem alcanc;adas. A responsabilidade 

do lfder e gerar meios para que a equipe trabalhe em prol do objetivo comum. 

Defini~ao da Lideran~a Transacional - 0 CHEFE. 

E importante deixar claro que os comportamentos condicionados, tambem 

denominados como movimento, sao gerados atraves de ac;oes externas ao 

individuo, caracterizando uma relac;ao de troca e atendimento de uma determinada 

carencia do indivfduo. Caso esta carencia nao seja atendida, segundo (BERGAMINI 

C.W 1994 p.83), havera uma quebra do equilfbrio homeostatico, estabelecendo uma 

sensac;ao de desconforto. Estas pessoas s6 poderao estar motivadas se recobrarem 

o bem-estar e suprirem estas carencias. 

Apesar da descoberta de Pavlov, a respeito do reflexo condicionado de 

Thorndike, com relac;ao a Lei do Efeito e de Skinner, referenciando ao 

Condicionamento Operante, podemos observar ainda muitos equfvocos conceituais 

quando se descreve a respeito da motivac;ao, chamando de comportamento 

motivado ac;oes baseadas em respostas condicionadas. 
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Trazendo estas colocac;6es para a o estudo do comportamento humano, 

segundo Milholan, F. & Forisha, pode-se concluir segundo a corrente 

fenomenol6gica que" ... o comportamento e assim, apenas a expressao observavel e 

a consequencia de um modo de ser interno, essencialmente privado", portanto a 

ideia de que o lfder eficaz deva ser aquele que mantenha uma relac;ao de troca, de 

recompensas e punic;6es externas para conseguir que seus subordinados fac;a 

aquila que e desejado. Podemos qualificar este comportamento como o do chefe, 

proposto pela escola da Administrac;ao Cientffica. 0 tipo de ac;ao do lfder dentro 

desta visao e chamada Transacional. (BERGAMINI C.W 1994 p85). 

A maioria das empresas parece ter optado pela administrac;ao por 

movimento, ao inves da lideranc;a pela motivac;ao. Essa estrategia pode trazer 

vantagens em curto prazo. Observando a propria descric;ao da missao destas 

empresas poderemos notar que a sua mais profunda intenc;ao e perpetuar a 

entidade, que nada mais e uma necessidade interna e motivadora da empresa 

(intrfnseca). 

Segundo (BERGAMINI C. W 1994 p 1 03), "a realidade atual das empresas no 

Brasil mostra a ausencia de verdadeiros lfderes. Paralelamente observa-se que a 

caracteriza9ao dos lfderes nao e clara, com isto, muita de nossas empresas vem 

cometendo varios enganos nas suas tecnicas e taticas de escolha e treinamento dos 

lfderes. Durante muitos e muitos anos, a forma pela qual os candidatos a postos de 

chefia forma escolhidos baseou-se em certos padroes que pouco tin ham a ver com o 

futuro papel de lfder a ser desempenhado pelos chefes dentro da organiza9ao. No 

geral as pessoas escolhidas eram os empregados mais antigos dentro das 

empresas, que acumulavam um conhecimento da organiza9ao e da tecnologia 

utilizada no setor que iria comandar. As caracterfsticas comportamentais, fatores do 

ambiente de trabalho e das caracterfsticas do grupo nunca eram levadas em 

considera9ad'. Real mente para a resoluc;ao de problemas tecnicos, e necessaria 

certo conhecimento, mas, para a soluc;ao de problemas pessoais e necessaria uma 

boa dose de bom senso. 

Baseado nesta mentalidade surgiu os treinamentos e programas de 

preparac;ao de futuros chefes, cujo objetivo era desenvolver os chefes ideais, 

aplicando treinamentos tecnicos e muito sofisticados, bem como, treinamento sobre 
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atitudes e comportamentos que tinham como base uma cartilha padrao equacionada 

de forma racional, como se o comportamento humano e uma ciencia exata e 16gica. 

Com o resultado de tudo isto, se pode observar que as organizac;6es nao 

possuem verdadeiros lfderes. Segundo (BERGAMINI C.W 1994 p1 05), grande parte 

destes lfderes atuam de forma a condicionar ou dirigir seus subordinados pelo 

movimento. 

A lideran~a Transformacional - 0 LIDER. 

Movimentar simplesmente as pessoas condicionando suas ac;6es a fatores 

extrfnsecos esta ao alcance dos administradores em geral, mas desbloquear a 

sinergia motivacional exige algumas qualificac;6es que s6 tern sido atribufdas a 

lfderes especiais (BERGAMINI C.W 1994 p1 07). 

Aquele capaz de coordenar seguidores motivados apresenta a sensibilidade 

perante as pessoas como sua caracterfstica. Segundo Burns:" ... os lfderes estao 

perseguindo continuamente a sua auto-realiza9ao, sao capazes de levar consigo 

seus seguidores, pois nesse sentido se acham sempre um passo adiante deles, 

podendo ajudar os seguidores no sentido de sua propria auto-realiza9ao. Sao os 

lfderes que ajudam a transformar as necessidades dos seguidores em esperan9as 

positivas e aspira96es' (BERGAMINI C.W 1994 p1 08 e Burns, 1978 p 117). 

A grande parte da literatura atual postula como primordial para a 

caracterizac;ao do lfder eficaz, as habilidades interpessoais e antes das habilidades 

tecnicas. Segundo relatado por Smith, Burns aceita mais fortemente que a lideranc;a 

deva ser definida nao como a ac;ao de uma pessoa sobre a outra, mas urn processo 

de dupla direc;ao entre o lfder e o seguidor. Dentro deste raciocfnio distinguem-se 

duas formas de lideranc;a: A transacional e a transformadora. Conforme visto 

anteriormente a transacional existe uma troca entre o lfder e seguidor, nao e uma 

relac;ao duradoura, e se aproxima muito das caracterfsticas do condicionamento, 

pois esta baseada em fatores extrfnsecos. A outra forma, segundo Burns, engaja as 

pessoas, tanto lfderes como seguidores, a nfveis mais altos de motivac;ao e moral. 

Esta implfcito no conceito transformacional que lfderes eficazes sejam 

possuidores de grande sensibilidade a respeito dos desejos de seus seguidores, 

alem de conhecerem com clareza as suas pr6prias necessidades a ponto de nao 
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projeta-las nos liderados. 0 mesmo Burns colocava: "Lidarei com a lideran9a como 

a/go distinto do mero detentor de poder e oposto a for9a bruta". Ainda em seu 

raciocfnio, a lideranQa transformacional era colocada como uma necessidade 

existente de urn seguidor potencial, ou seja, o lfder era apontado pelo proprio 

seguidor. 0 lfder transformacional procura motivos potenciais nos seus seguidores, 

no sentido de satisfazer necessidades de alto nfvel e assume o seguidor como uma 

pessoa total. 0 resultado desta relaQao e urn relacionamento de estfmulo mutuo e 

elevaQao que converte os seguidores em lfderes e pode converte-los em agentes 

morais. Sendo assim os lfderes transformacionais assumem como base de suas 

aQ6es o verdadeiro conceito de motivaQao. (BERGAMINI C.W 1994 p.113,114). 

Burns tambem enfatiza neste tipo de atuaQao, uma transformaQao "two way" 

nos dois sentidos, como propoe: "Nunca deverfamos fingir sobre aquilo que nao 

sabemos, nao devemos ter medo de perguntar e aprender com pessoas inferiores e 

deverfamos ouvir cuidadosamente os pontos de vista dos quadros de nfveis 

inferiores .... "Ser urn aluno antes de ser professor" . (BERGAMINI C.W 1994 p115, 

Burns J.M, 1978 p238). 

Diferen~a entre lfderes e gerentes 

E muito importante ter estes dois conceitos bern claros. A lideranQa promove 

urn aspecto importante em meio a administraQao, todavia, nao se pode 

simplesmente reduzir a urn mesmo denominador aspectos qualitativamente 

diferentes, ou confundir o que e a administraQao. 

Praticamente todas as literaturas atribuem funQ6es de planejamento, 

organizaQao e controle aos administradores, e, ao mesmo tempo coloco os lideres 

como os gestores do fator humano, onde buscam com motivaQao seus objetivos. 

lsso nao quer dizer que necessariamente urn lfder nao possa ser urn born 

administrador, mas sim, que urn administrador possa ser urn mau lfder (BERGAMINI 

C.W 1994 p109). 
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Bennis faz uma distinc;ao muito coerente do comportamento de gerentes e lfderes: 

0 Gerente ... 0 Lfder ... 

Administra I nova 

e uma c6pia e original 

Focaliza-se em sistemas e estruturas Focaliza-se nas pessoas 

Ap6ia-se no controle lnspira confianc;a 

Visao a curto prazo Perspectivas a Iongo prazo 

Pergunta como e quando Pergunta o que e por que 

Tern olhos sempre nos limites T em olhos no horizonte 

Lim ita Da origem 

Aceita o status quo Desafia 

E o classico born soldado E a sua propria pessoa 

Faz certo as coisas Faz a coisa certa 

(BERGAMINI C.W 1994 p110 e Bennis, W. 1989 p45} 

Segundo Lapierre, " ... o administrador e caracterizado como uma pessoa 

que reage em resposta a situac;ao exterior. Ele dirige a empresa, de maneira a ser 

eficiente e eficaz dentro de uma estruturac;ao interna, ordenada, regulamentada e 

hierarquizada. A sua razao de ser e identificar as necessidades manifestadas ou 

latentes de seus consumidores. 0 lfder e aquele que inicia e dirige uma empresa, 

centrada, antes de qualquer coisa, em sua visao pessoal. Ele reagira de acordo com 

a sua realidade interior, pr6-agindo em determinados situac;oes e mercados. 0 modo 

de estruturac;ao e menos hierarquizado e regulamentado" (Lapierre. L. BERGAMINI 

c.w 1994 p111). 
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4- MOTIVACAO 

Segundo Vergas (apud FIORELLI, 2004, p. 118) "motivacao e uma forca, 

uma energia que nos impulsiona na direcao de alguma coisa que nasce de nossas 

necessidades anteriores". Quando isto acontece, as pessoas tornam-se mais 

produtivas, atuam com maior satisfacao e produzem efeitos multiplicadores. 

A palavra motivacao vern do Latin "motivus", relative a movimento, coisa 

m6vel. Vemos que a palavra motivacao, dada a origem, significa movimento. Quem 

motiva uma pessoa, isto e, quem lhe causa motivacao, provoca nela urn novo animo, 

e ela comeca a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas. 

0 termo motivacao e usado para designar urn problema do indivfduo isolado, 

para compreender a sua motivacao no trabalho e a necessidade de conhecer as 

causas e as formas de acao e direcao da motivacao. Os indivfduos possuem 

valores, opini6es e expectativas em relacao ao mundo que os rodeia, possuindo 

representacoes internalizadas do seu ambiente. 

A motivacao se refere ao comportamento que e causado por necessidades 

dentro do indivfduo e que e dirigido em direcao aos objetivos que podem satisfazer 

essas necessidades. Assim, o homem passou a ser considerado urn animal dotado 

de necessidades que se alternam ou se sucedem conjunta ou isoladamente. 

Satisfeita uma necessidade, surge outra em seu Iugar e, assim por diante, continua 

e infinitamente. 

4.1- TIPOS DE MOTIVACAO 

0 indivfduo precisa suprir suas necessidades para motivar-se e alcancar 

seus objetivos. Nao e s6 o dinheiro que motiva o trabalhador, ha tambem outras 

necessidades que cada urn tern. Os fatores de satisfacao que envolvem sentimentos 

de realizacao, de crescimento profissional e de reconhecimento que se podem 

experimentar num trabalho desafiante e pleno. Esses fatores tern urn efeito positive 

sobre a satisfacao no trabalho, muitas vezes, resultando urn aumento da capacidade 

total de producao da pessoa. 
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4.2- FATORES MOTIVACIONAIS 

• Realizacao 

• Trabalho Desafiante 

• Reconhecimento do Desempenho 

• Trabalho Desafiante 

• Maior Responsabilidade 

• Crescimento e Desenvolvimento 

As pessoas sao levadas a acao tambem para cumprir determinadas tarefas 

atraves de motivos. Existem fatores que dao estlmulo para essa pessoa realizar as 

tarefas. Sao os meios de motivacao que sao diversificados. 

4.3 - MOTIVAf;AO EXTERNA 

Muitas pessoas realizam determinadas tarefas por serem "obrigadas", ou 

seja, sao impostas determinacoes para que essa pessoa cumpra. Uma meta. Esse 

tipo de motivacao nao e adequado. Onde por ter sido exposta, nao havera um 

empenho total nas tarefas, ao contnirio, isso vai gerar um desinteresse ainda maior, 

prejudicando assim a realizacao da tarefa. 

Pressao Social 

Muitas pessoas pela convivencia em sociedade sao motivadas por pressoes 

que esse meio social determina. A pessoa cumpre as atividades porque outras 

pessoas tambem o fazem. Ela nao age por si, mas sim, para acompanharem e 

cumprirem as acoes ou perspectivas de outras pessoas. Esse tipo de motivacao 

tambem nao e totalmente "rentavel". A pessoa toma a iniciativa motivadora mas nao 

e por si propria. Senao assim nao ha um contentamento pessoal. 

4.4- AUTOMOTIVAf;AO 

Ocasionalmente, sao encontradas pessoas que agem por iniciativa propria. 

Fazem tudo por que elas querem. Em muitos casos, a pessoa automotivada mora 

onde quer morar, do modo como prefere, e age em funcao de objetivos que 

escolheu, como bons para ela. A automotivacao se resume na conviccao que a 
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pessoa tern de que deseja os frutos do sucesso e os deseja tao ardentemente que 

esta disposta a lutar por eles. 

4.5- AS MOTIVACOES PARA 0 TRABALHO 

Segundo Archer (1989, p.25), [ ... ] "a motivacao, portanto, nasce somente 

das necessidades humanas e nao daquelas 6oisas que satisfazem estas 

necessidades". 

0 estudo da motivacao tem-se feito aplicar a todos os ramos da atividade 

humana e e, em especial, no campo organizacional que muitos pesquisadores tern 

dedicado o melhor de seus esforcos no sentido de poderem caracterizar objetivos 

motivacionais no trabalho. Com isso, tem-se procurado descobrir por que o homem 

trabalha. 

Foram criadas teorias sobre a motivacao no trabalho, uma das teorias que 

teve maior importancia foi a criada por Abraham Maslow que propos em urn tipo de 

classificacao ou hierarquia dos motivos humanos em primeira instancia, coloca as 

necessidades corporais ou filos6ficas seguidas dos incentives sociais que, uma vez 

satisfeitos, precedem a uma ultima classe de incentives, que denomina de incentives 

de ego, caracterizados pelo domfnio do conhecimento, isto e, abrangem 

necessidades verdadeiramente psicol6gicas, ou, mais explicitamente, de auto

realizacao. 

A ideia de hierarquizar os motivos humanos foi, sem duvida, a solucao 

inovadora para que se pudesse compreender melhor o comportamento humano na 

sua variedade, nao s6 relacionando esse motivo a urn unico indivfduo, como 

tambem estudando-os em pessoas diferentes. Ao hierarquiza-los, pode-se 

compreender que tipo de objetivo esta sendo perseguido pelo indivfduo em dado 

momento, isto e, que necessidades energizam o seu comportamento. 

E necessaria, portanto, frisar que urn mesmo indivfduo ora persegue 

objetivos que atendem a uma necessidade, ora buscam satisfazer outras. Tudo 

depende da sua carencia naquele momento. Complementarmente, deve-se entender 

que duas pessoas nao perseguem necessariamente o mesmo objetivo no mesmo 

momento. Portanto, o importante, ao se procura se diagnosticar determinado tipo de 
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comportamento motivacional, em dado momento, e procurar descobrir que 

necessidades estao em jogo, isso explica muito como e porque o indivfduo age. 

Mais objetivamente, uma mae nao deve pretender que seus filhos tenham 

necessidades identicas, um professor nao pode concluir que seus alunos tenham 

para com sua disciplina e seus metodos didaticos os mesmos interesses. Um chefe 

de secao nao pode pensar que seus subordinados esperem dos servicos, iguais 

tipos de recompensa. 0 problema das diferencas individuais assume importancia 

preponderante quando falamos de motivacao. 

Ha que se considerar, portanto, dentro desse clima, que existe, como se 

fosse possfvel assim dizer, uma caminhada do indivfduo em situacao de trabalho 

que vai desde o atendimento de necessidades mais elementares ate o atingimento 

de necessidades mais elementares ate o atingimento de plena maturidade 

motivacional que seria a sua auto-realizacao. Essa busca do menos para o mais e 

parte implfcita a natureza humana e, se as condicoes organizacionais assim o 

ajudarem, ela passara naturalmente. 

Com essa visao deixa-se de pensar que o indivfduo persiga um unico 

objetivo durante toda sua vida, o que quer dizer ampliar de alguma forma o horizonte 

de compreensao do comportamento humano. Outro aspecto interessante e aquele 

que deixa subjacente a ideia de que o processo motivacional permite um renovar 

constante da direcao comportamental de cada um, ou seja, a pessoa amadurece, se 

desenvolve e busca constantemente a sua propria realizacao. 

A complexidade da motivacao nas organizacoes, abrigou varios tipos de 

teorias que podem atender "parcialmente" o problema da motivacao em um 

determinado espaco de tempo, pois com as constantes mudancas que ocorrem no 

dia a dia, as necessidades tambem vao se alternando. Portanto e impossfvel fazer 

um diagn6stico a Iongo prazo. 

Esta claro que as condicoes de vida moderna dao a essas necessidades, 

relativamente fracas, uma limitada possibilidade de adquirirem expressao. A 

frustracao que a maioria das pessoas sofrem com relacao as necessidades de nfvel 

inferior determina uma dispersao de energia na luta para satisfazer aquelas 

necessidades, enquanto as de auto-realizacao permanecem adormecidas. 
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Apesar de tudo o que foi dito antes, que todas as teorias provaram que ao 

favorecer a realizacao pessoal, demonstrando reconhecimento pelo valor 

profissional oferecendo oportunidades de promocao, dando responsabilidade a cada 

urn, tornando agradavel o proprio trabalho e possibilitando o crescimento do 

indivfduo, as organizacoes podem atingir maiores nfveis motivacionais de seus 

empregados. 

4.6- RELACAO LIDERANCA/MOTIVACAO 

0 fator de relacionamento da empresa com o funcionario e do funcionario 

com a empresa e de extrema importancia para o tema motivacao, sendo que dentro 

desse fator a atuacao do lfder influi decididamente na motivacao dos funcionarios. 

Dentre os tipos de lideranca, os que mais influenciam para motivacao dos 

funcionarios sao: lideranca autocratica e lideranca democratica. 

4.7- CONCEITO DE MOTIVACAO: 

A motivacao humana vern sendo urn dos maiores temas e desafios na 

gestao organizacional para muitos psicologos, gerentes e executivos. 

lnumeras pesquisas tern sido elaboradas e diversas teorias tern tentado 

explicar o funcionamento desta forca aparentemente misteriosa, ou ainda 

desconhecida, que leva as pessoas a agirem em direcao do alcance de objetivos. 

Enquetes a respeito do assunto, entretanto, normalmente mostram que existem 

ainda muita confusao e desconhecimento sobre 0 que e, e, 0 que nao e motivacao 

ou seria automatizacao segundo CASTRO [8]? 

Quando uma pessoa se coloca ou se direciona a urn caminho ou urn 

objetivo, ela nao necessariamente esta motivada a atingir este objetivo. Os fatores 

que a levam a caminhar naquela direcao podem-lhe ser intrfnsecos (internos) ou 

extrfnsecos (externos). Quando sao intrfnsecos, ha motivacao; quando sao 

extrfnsecos, ha apenas movimento ou apenas satisfacao (HERZBERG, 1968); 

BERGAMINI, [9] Muitas vezes, uma pessoa tern o desejo a realizar algo para evitar 

uma punicao, ou para conquistar uma recompensa. Nestes casos, a iniciativa para a 

realizacao da tarefa nao partiu da propria pessoa, mas de urn terceiro (fator 

extrfnseco), que a estimulou de alguma forma para que ela se movimentasse em 
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direcao ao objetivo pretendido. A pessoa nao teria caminhado em direcao ao 

objetivo caso nao houvesse a punicao ou a recompensa. 

As pessoas podem, tambem, agir levadas por urn impulso interno (fator 

intrfnseco), por uma necessidade interior. Neste caso, existe vontade propria para 

alcancar o objetivo, existe motivacao. 

0 movimento e uma situacao passageira, uma necessidade momentanea. 

S6 dura enquanto persistirem os estfmulos que o geraram. Alem disso, a eliminacao 

dos estfmulos normalmente provoca insatistacao e urn comportamento indesejavel, 

conforme atesta BERGAMINI (1989, p.6). 

Se todas as vezes que alguem falta, ou atrasa, houver punicao com uma 

perda de vencimentos mensais, a partir do momento que tal consequencia 

desagradavel deixar de existir, o comportamento indesejavel reaparecera, isto e, as 

faltas e os atrasos voltarao a se repetir. Por outro lado, se urn aumento nos nfveis de 

vendas for premiado por uma gratificacao especial, a partir do momento em que este 

premio deixar de existir, o empenho dos vendedores diminuira e as vendas voltarao 

a cair, e, provavelmente, a nfveis inferiores aqueles ja atingidos antes da concessao 

do premio (BERGAMINI, 1989, p.6). 

0 movimento pode ate mesmo gerar desmotivacao, independentemente da 

permanencia dos estfmulos geradores. Como as pessoas nao se deixam manipular, 

embora aparentemente continuem se movendo, o montante de energia pessoal 

investida nas atividades condicionadas vai gradativamente diminuindo e cada vez 

mais o indivfduo vai rendendo menos. 0 nfvel de satisfacao pessoal vai baixando 

com o decorrer do tempo e, com ele, diminuindo o conceito de estima que as 

pessoas experimentam a respeito de si mesmas. Em pouco tempo, como indicam 

algumas pesquisas, sera possfvel reconhecer alguem inteiramente desmotivado 

(BERGAMINI, 1989, p.7). 

A motivacao, por sua vez, dura enquanto a necessidade interior nao for 

suprida. De maneira oposta ao movimento, o alcance dos objetivos propostos, ou 

seja, o tim do potencial motivador, gera no indivfduo urn sentimento de estima e 

auto-realizacao que lhe traz satisfacao e o predispoe a empreendimentos cada vez 

mais ousados, em busca da concretizacao de novas necessidades e 

potencialidades, realimentando a sua fonte motivadora interna. 
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A partir destas colocacoes pode-se, entao, entender a motivacao como uma 

energia, uma tensao, uma forca, ou ainda, urn impulso interno aos indivfduos. 

Sobretudo, o que e relevante considerar e que a motivacao e interior a cada 

indivfduo e leva-o a agir espontaneamente para alcancar determinado objetivo. 

Assim, nao e possfvel motivar uma pessoa atraves de fatores externos 

(salarios, equipamentos, reconhecimentos etc), o que e possfvel, e, criar condicoes 

ambientais e fatores compatfveis para que se tenham condicoes para desenvolver 

todo o seu potencial, de forma a atingir os seus objetivos, sua auto-realizacao e seus 

sentimentos de estima. 

Os fatores externos sao encarados como fatores de satisfacao, caso sejam 

atendidos, ou insatisfacao devido ao nao atendimento de suas necessidades e 

expectativas, o que nao significa que o indivfduo esta desmotivado, ou motivado. 

Logo, com a concretizacao do conceito de Motivacao, os fatores 

motivacionais ficam facilmente identificaveis perante uma analise psicol6gica, de 

atitudes e valores, onde se podem utilizar tecnicas que vao desde entrevistas 

pessoais, em grupo e ate questionarios aplicados levando em conta o embasamento 

te6rico mostrado acima. 

0 segundo ponto que atacaremos e de vital importancia para caracterizacao 

do lfder, conforme observamos em sua descricao no infcio do desenvolvimento, eo 

conceito de lideranca. 

4.8- 0 REAL SENTIDO DA MOTIVAf;AO 

Como mencionado anteriormente, o estudo do processo de lideranca deve 

levar em consideracao os aspectos motivacionais. Segundo Kouzes e Posner, 

(BERGAMINI C.W 1994 p.75), " ... a motivacao intrfnseca deve estar presente quando 

as pessoas estao fazendo o melhor que podem. Contrariamente a teoria que 

hierarquiza a motivacao, entende-se que e possfvel superar-se mesmo quando se 

esta lutando pela sobrevivencia ... , logo, urn ditado pode ser empregado : o que 

recompensa e fazer as cosias". 

0 lfder deve estar sempre preocupado no sentido que e dado a esta frase 

pelos seus seguidores. Caso o trabalho passe a ser visto como fonte de 

recompensas externas como, por exemplo, "salarios", os pr6prios patr6es deixariam 
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de valorizar as outras necessidades humanas no trabalho, como, aprendizado 

continuo e orgulho, direcionando as tarefas diarias de maneira utilitaria. Neste 

momento observam-se as empresas em busca apenas de mao de obra, e, nao em 

busca de mentes e diferenciais competitivos. Do outro lado, seguindo a mesma 

visao, os pr6prios empregados, com certeza, deixariam a empresa por outra que 

pagasse urn salario urn pouco maior. Portanto, a motivac;ao baseada em fatores 

externos "extrfnsecos", lim ita a capacidade de crescimento da empresa, 

subutilizando a habilidade dos gerentes em usar o potencial maximo de seus 

empregados (BERGAMINI C.W 1994 pag 77). 

A frase acima citada, no sentido da recompensa em si mesmo, toma urn 

sentido intrfnseco quando encaramos que as pessoas gostam de suas melhores 

experiencias. Existe algo internamente que as levam a motivac;ao ao trabalho, logo, 

os lfderes poderao se tornar melhores, aprendendo a identificar os fatores que levam 

as pessoas a fazerem as coisas. Sendo assim, os lideres terao uma possibilidade de 

conseguir, talvez, maior eficacia no processo de interac;ao com os liderados. 

Segundo, (BERGAMINI C.W 1994 p78 e 79), ... nao cabe ao lfder "motivar'' 

seus subordinados, e sim, identificar e ter a preocupac;ao de valorizar as 

caracterfsticas individuais, como urn recurso valorizado por ele, e levando o conforto 

e o ajustamento do mesmo. 

Atualmente esta claro a necessidade de se obter a diferenciac;ao entre o 

comportamento simplesmente condicionado e o empregado realmente motivado, 

pois s6 assim os lfderes poderao atingir eficacia desejada. (BERGAMINI C.W 1994 

p.80). 

Atraves de urn estudo em 1965 Minner investiga a existencia de correlac;ao 

entre motivac;ao gerencial e processo gerencial em organizac;oes burocraticas de 

grande porte. Como resultado deste estudo, observou-se a correlac;ao entre o 

sucesso gerencial e o desejo de exercer o poder. 0 desejo de assertividade nao 

mostrou nenhum tipo de correlac;ao. Em 1975, pesquisando as necessidaqes de 

poder, realizac;ao e afiliac;ao, McClelland chegou a descric;ao de comportamentos 

motivacionais baseado na enfase de cada urn destes fatores, como segue: 

• Poder: Existe a distinc;ao de dois tipos, o poder personalizado e o 

socializado. No segundo caso "socializado" o uso do poder e mais maduro, 
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caracterizando pessoas com desejos de sacrificar o proprio interesse em 

beneffcio dos demais dentro da organizac;ao, sendo assim, mais 

participativos e orientadores. 

• Realizac;ao: sao os comportamentos que se deixam atrair pelo desafio 

pessoal e enfrentamento de tarefas diffceis. 0 sucesso e alcanc;ado pelo 

esforc;o e habilidades pessoais, caracterizando urn estilo das pessoas que 

querem fazer as coisas sozinhas, que relutam em delegar podendo, assim, 

debilitar o senso de responsabilidades e o engajamento pessoal dos 

subordinados. 

• Afiliac;ao: tendencia natural de estabelecer relacionamentos e trocar 

experiencias, retratando pessoas vistas como amigas e cooperadoras. A 

enfase exagerada desta necessidade mostra o administrador que evita 

assumir medidas necessarias pelo temor de se tornar impopular. Este tipo 

de lfder facilmente desenvolvera atitudes de favoritismo pessoais, 

facilitando excec;oes as regras. (BERGAMINI C.W 1994 p 81 e 82). 
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5- FERRAMENTAS DE LIDERANCA 

Na velocidade em que o tempo passa, as empresas precisam antecipar a 

busca de lfderes qualificados para todos os nlveis da organizacao. Os llderes por 

sua vez estao buscando formas de reter, e desenvolver talentos mesmo num 

ambiente com poucas oportunidades para aumento de salario ou promocao. Surgiu 

entao quatro habilidades consideradas essenciais como ferramentas para 

lideranca, estas quatro habilidades podem ser facilmente lembradas na sua versao 

em ingles LEAD: 

Listen (ouvir), 

Endorse (endossar), 

Anchor ( contextualizar), 

Develop (desenvolver). 

1. Ouvir 

Ouvir totalmente, estar atento e aberto a novas possibilidades. 

Uderes eficazes investem tempo em ouvir generosamente 

2. Endossar 

Quando voce observar uma mudanca para melhor, no que os outros estao 

fazendo, endosse, reconheca a melhoria. lsto vai alem do elogio (que normalmente 

reflete 0 que voce e e 0 que voce gosta) ' isto e endossar com sinceridade algo 

sobre o outro. 

3. Contextualizar 

Nos dias que correm onde a imprevisibilidade e a tonica, as pessoas tern 

necessidade de estabilidade e seguranca mais do que nunca. Urn estudo sobre 

empresas inovadoras e empreendedoras mostrou que elas criaram urn espaco 

onde as pessoas se sentem seguras para experimentar e falhar. 

Quando voce fornece contexto as pessoas, voce mostra de onde elas devem 

partir, onde elas estao ou o que existe a seguir para elas. Contextualizar 

promove confianca, inovacao e comunicacao. 

4. Desenvolver 

Uderes sao comprometidos em desenvolver pessoas e procuram oportunidades 

que irao desafiar, exigir o maximo, desenvolver os outros. 0 llder que esta seguro 
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de si desenvolve os outros para serem bern sucedidos e para levar avante a 

Visao. Uma maneira pratica de fazer isto e partilhar com o outro o que voce deseja 

para ele. 

Este texto original foi publicado em: The Executive Edge a newsletter enviada 

mensalmente por e-mail para clientes e amigos do The McNeill Group, empresa 

americana especializada em coaching executivo, desenvolvimento gerencial e 

transformacao cultural de organizacoes. 

Autor: Ron Oltmanns 

Traducao: Eliana Dutra, representante do McNeill Group, para o Brasil. 

5.1- FEEDBACK 

Quem nao gosta de receber urn retorno de algo que solicitou ou fez? 

0 feedback exprime uma retroalimentacao, ou alimentacao de retorno. E 
considerado como sendo uma sugestao ou crftica, que pode ser positiva ou nao, 

de ambito profissional ou pessoal, mas sempre vista de forma construtiva. 

0 feedback e uma forma de comunicacao que pode ser feita por uma 

resposta escrita, urn elogio, uma analise ou ate mesmo uma opiniao direta ao 

solicitante. Pode ser considerado como uma excelente ferramenta de aprendizado 

e aprimoramento em nosso trabalho, pois, por meio dele, podemos buscar a 

perfeicao e descobrir o caminho certo para ser seguido. 

E uma atitude que demonstra consideracao e respeito pelo ser humano por 

minimizar incertezas e ansiedade, quando recebido. Deve ser individual quando se 

tratar de conduta ou ate falhas impr6prias. 

0 feedback e parte fundamental do processo que orienta as pessoas a 

apresentarem comportamento e desempenho apropriados a uma determinada 

situacao, fazendo com que saibam como estao sendo vistas no mercado ou no 

ambiente de trabalho, desta forma., podemos saber como estamos sendo vistos e 

avaliados ao nosso redor. 
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A falta do feedback pode nos deixar sem saber qual direc;ao seguir. 

Podemos considera-lo como sendo uma bussola, que nos da a direc;ao que 

devemos tomar, para atingir nosso objetivo e satisfac;ao do cliente. Assim 

sendo, temos que considerar que toda informac;ao que recebemos de chefes, 

colegas, subordinados, amigos, clientes e etc., podem nos orientar na correc;ao de 

nossa rota. 

Dentro do ambiente de trabalho, e urn processo, cuja postura crltica, nao 

pode ter carga emocional, pois, podera se transformar em desentendimentos e 

ressentimentos, que, ao inves de trazer estlmulos, podera acarretar perda de 

tempo e de dinheiro. 

Quando bern recebido, devera se tornar uma fonte de energia para nossas 

mentes e gerar 6timos resultados. 0 feedback serve para aperfeic;oar o 

comportamento de alguem em relac;ao a n6s e nosso grupo. 

Por vezes, pode nao ser bern compreendido e, assim, causar urn resultado 

oposto ao pretendido, por falta de uma interpretac;ao correta do receptor e acabar 

gerando efeito contrario ao pretendido. Por este motivo, assegure-se que no 

processo de comunicac;ao, voce seja compreendido corretamente. 

E preciso existir uma relac;ao de confianc;a e seguranc;a para que haja exito 

no seu recebimento, pois, normalmente, o feedback e visto como uma relac;ao 

negativa e nao de forma construtiva, como deveria ser. 

Quando der ou receber urn feedback, atente-se ao fato de ser mais 

descritivo do que avaliativo. Preste muita atenc;ao no que esta sendo comunicado e 

tenha sempre em mente que o feedback e uma reorientac;ao para melhoria e 

sucesso. E: uma lapidac;ao que tornara seu colaborador mais valioso e forte a cada 

vez que for recebido. 

RH Portal- http://www.rhportal.com.br/artigos- Lideranc;a e Motivac;ao 

Feedback como ferramenta de melhoria no desempenho - 4-, 2010 - 07: 1 
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5.2-INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman, 1999, define lnteligencia Emocional como sendo "a capacidade 

de identificar nossos pr6prios sentimentos e os dos outros, de motivar a n6s 

mesmos e de gerenciar bern as emocoes dentro de n6s e em nossos 

relacionamentos." (Goleman, 2001, p.337). 

A habilidade de gerenciarmos eficazmente a n6s mesmos e tambem 

nossos relacionamentos consiste de dois conjuntos - Competencia Pessoal e 

Competencia Social -, cada urn com suas capacidades fundamentais. 

Cada capacidade, por sua vez, e composta de conjuntos especfficos de 

competencias. A seguir, apresento uma lista das competencias e suas 

caracterfsticas correspondentes. 

5.3 - COMPETENCIA PESSOAL 

AUTOPERCEPCAO: E a capacidade de conhecer os pr6prios estados 

interiores, preferencias, recursos e intuicoes. 

PERCEPCAO EMOCIONAL: E a competencia emocional fundamental 

tanto para a Competencia Pessoal como para a Competencia Social e baseia-se 

na capacidade do conhecimento de como nossas emocoes afetam nosso 

desempenho no trabalho e a capacidade de usarmos nossos valores para guiar 

nossas tomadas de decisoes. 

As pessoas com essa competencia: 

· sabem que emocoes estao sentindo e por que; 

· dao conta dos elos entre seus sentimentos eo que pensam, fazem e dizem; 

· reconhecem como seus sentimentos afetam seu desempenho; 

· possuem uma percepcao orientadora de seus valores e objetivos. 

· Auto-avaliagao Precisa: E a capacidade de avaliarmos realistamente nossos 

pontos fortes e limitacoes, reconhecermos os pr6prios recursos, capacidades e 

limitacoes interiores. 

As pessoas com essa competencia: 

· sao conscientes dos seus pontos fortes e deficiencias; 

· sao capazes de reflexoes, aprendendo com sua experiencia; 

· mostram-se abertas a comentarios francos, novas perspectivas, aprendizado 
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constante e autodesenvolvimento; 

· sao capazes de mostrar senso de humor e de ter uma visao crftica sobre si 

mesmo. 

· Autoconfianc;a: E a capacidade de ter um forte senso do proprio valor e da propria 

capacidade. E a coragem que provem da certeza sobre nossas capacidades, 

valores e objetivos. 

As pessoas com essa competencia: 

· apresentam-se de maneira segura: tern presenc;a; 

· sao capazes de expressar opini6es impopulares e de se expor por algo que seja 

certo; 

· sao decididas, capazes de tomar decis6es sensatas a despeito de incertezas e 

press6es. 

AUTO-REGULA<;AO: E a capacidade de lidar com os proprios estados 

interiores, impulsos e reveses, e recursos. 

· Autocontrole: E a capacidade de lidar com emoc;6es perturbadoras e impulsos. 

As pessoas com essa competencia: 

· Gerenciam bern seus sentimentos impulsivos e emoc;6es aflitivas; 

· Mantem-se compostas, positivas e impassfveis, mesmo em momentos diflceis; 

· Pensam com clareza e se mantem concentradas sobre pressao. 

· Confiabilidade: E a capacidade de manter padr6es de honestidade e integridade, 

assumindo responsabilidades sobre a propria conduta. 

As pessoas com essa competencia: 

· agem de forma etica e acima de qualquer restric;ao; 

· angariam confianc;a atraves de sua confiabilidade e autenticidade; 

· admitem seus proprios erros e criticam atos antieticos dos outros; 

· assumem posic;6es firmes e coerentes, mesmo que nao sejam do agrado geral. 

· Conscienciosidade: E a capacidade de assumir a responsabilidade pelo 

desempenho pessoal. 

As pessoas com essa competencia: 

· mantem seus compromissos e cumprem suas promessas; 

· responsabilizam-se por atingir seus objetivos; 

· sao organizadas e cuidadosas em seu trabalho. 

· Adaptabilidade: E a capacidade de flexibilidade para lidar com as mudanc;as. 
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As pessoas com essa competencia: 

· lidam de modo habil com multiplas demandas, prioridades que mudam e com 

transformacoes rapidas; 

· adaptam suas respostas e taticas para corresponderem a circunstancias 

dinamicas; 

· sao flexfveis na maneira como encaram os acontecimentos. 

· lnovacao: E a capacidade de sentir-se a vontade e aberto diante de novas ideias, 

procedimentos, enfoques e novas informacoes. 

As pessoas com essa competencia: 

· buscam novas ideias em fontes variadas; 

· examinam soluc;oes originais para os problemas; 

· geram novas ideias; 

· adotam, na sua forma de pensar, novas perspectivas e assumem novos riscos. 

MOTIVACAO: E a capacidade de buscar determinadas oportunidades e 

conduzir nossa percepc;ao nessa direcao. 

· Vontade de Realizacao: E a capacidade de esforcar-se para melhorar ou 

satisfazer urn padrao de excelencia. 

As pessoas com essa competencia: 

· sao orientadas para resultados, com urn forte empenho em atingir objetivos e 

pad roes; 

· estabelecem metas desafiadoras e assumem riscos calculados; 

· perseguem informacoes visando a reduzir a incerteza e encontrar meios de fazer 

melhor as coisas; 

· aprendem a melhorar o seu desempenho. 

· lniciativa: E a capacidade de demonstrar presteza em agarrar as oportunidades. 

As pessoas com essa competencia: 

· estao prontas para agarrar as oportunidades; 

· perseguem metas alem do que e exigido ou esperado delas; 

· passam por cima da burocracia e forcam as regras quando necessario para que o 

trabalho seja feito; 

· mobilizam outras pessoas por meio de esforcos empreendedores e inusitados. 

· Otimismo: E a capacidade de perseguir metas a despeito de obstaculos e 

reveses. 



As pessoas com essa competencia: 

· persistem na busca das metas a despeito dos obstaculos e reveses; 

. atuam a partir da esperanca do exito e nao do medo do fracasso; 
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· encaram reveses como devidos a circunstancias contornaveis e nao como uma 

deficiencia pessoal. 

· Engajamento: E a capacidade de alinhamento com as metas de urn grupo ou 

organizacao. 

As pessoas com essa competencia: 

· estao prontas a fazer sacriffcios para atingir a meta maior da organizacao; 

· veem prop6sito na missao mais ampla; 

· utilizam os valores essenciais do grupo ao tomar decis6es e esclarecer opcoes; 

· buscam ativamente oportunidades para cumprir a missao do grupo. 

5.4- COMPETENCIA SOCIAL 

EMPATIA: E a capacidade de lidamos com relacionamentos. E capacidade 

fundamental para a Competencia Pessoal e representa a aptidao para todas as 

competencias relevantes para o trabalho. 

· Compreender as Outras Pessoas: E a capacidade de percepcao dos 

sentimentos, perspectivas, necessidades dos outros e ter urn interesse ativo por 

suas preocupacoes. 

As pessoas com essa competencia: 

· sao atentas as dicas emocionais e escutam os outros com atencao; 

· mostram sensibilidade e compreendem as perspectivas de ou tras pessoas; 

· prestam ajuda, com base na compreensao das necessidades e sentimentos das 

outras pessoas. 

· Desenvolvimento de Outras Pessoas: E a capacidade perceber as necessidades 

de desenvolvimento de outras pessoas e ampliar suas capacidades. 

As pessoas com essa competencia: 

· reconhecem e premiam os pontos fortes, as realizacoes e o desenvolvimento das 

pessoas; 

· fazem comentarios uteis e identificam as necessidades de desenvolvimento das 

pessoas; 

· monitoram, dao orientacao oportuna e oferecem tarefas que desafiam e 
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estimulam as aptid6es das pessoas. 

· Orientacao para o Atendimento: E a capacidade de antever, reconhecer e 

satisfazer as necessidades dos clientes. 

As pessoas com essa competencia: 

· compreendem as necessidades dos clientes e as combinam com servicos e 

produtos; 

· buscam maneiras de aumentar a satisfacao e a lealdade dos clientes; 

· tern prazer em oferecer a assistencia adequada; 

· captam a perspectiva do cliente, atuando como assessores de confianca. 

· Alavancamento da Diversidade: E a capacidade de cultivar oportunidades atraves 

de pessoas com caracterfsticas diversas. 

As pessoas com essa competencia: 

· respeitam as pessoas de origem diferente e convivem bern com elas; 

· compreendem vis6es diversas do mundo e tern sensibilidade para com as 

diferencas entre grupos; 

· veem a diversidade como uma oportunidade, criando um ambiente em que as 

pessoas possam se expandir; 

· contestam os preconceitos e a intolerancia. 

· Percepcao Polftica: E a capacidade de ler as correntes polfticas e sociais. 

As pessoas com essa competencia: 

· interpretam com exatidao os relacionamentos-chave de poder; 

· detectam redes sociais cruciais; 

· entendem as forcas que moldam as opini6es e acoes de clientes, fregueses ou 

concorrentes; 

· leem com exatidao as realidades dentro e fora da organizacao. 

APTIDOES SOCIAlS: E A aptidao natural para induzir a outros as 

respostas desejaveis. 

· lnfluencia: E a capacidade de utilizar instrumentos eficazes de persuasao. 

As pessoas com essa competencia: 

· sao peritas em persuasao; 

· fazem sintonia fina das apresentacoes a fim de atrair quem as ouve; 

· usam estrategias complexas, como a influencia indireta, para obter consenso e 

apoio; 
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· orquestram eventos espetaculares a fim de marcar urn ponto de vista. 

· Comunicac;ao: E a capacidade de ouvir abertamente e enviar mensagens 

convincentes. 

As pessoas com essa competencia: 

· fazem bern o toma Ia da ca, captando as dicas emocionais para adequar suas 

mensagens; 

· lidam de forma direta com as questoes diffceis; 

· ouvem bern, buscando a compreensao mutua, e se dispoem plenamente a 

compartilhar informac;oes; 

· incentivam a comunicac;ao desimpedida e se mantem receptivas tanto as boas 

quanto as mas notfcias. 

http:/ /www.mettodo.com .br/pdf/Liderancacom%201 ntelig%EAncia%20Emocional. pdf 
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6- CONCLUSAO 

Liderar e uma arte e isso cabe a cada pessoa saber como sera colocada em 

pratica esta arte. 

Ser lfder em urn mundo que vive em constante mutaQao e urn grande 

desafio. Atualmente nao basta ter habilidades, aptid6es, para ser urn lfder e 
necessaria uma constante busca do conhecimento e muito jogo de cintura para 

satisfazer e motivar as necessidades dos liderados. Apenas seguir regras de 

outros ou buscar o poder para si proprio pode se tornar uma arma de desmotivaQao 

e de desconfianQa. 

lniciativa, ousadia, inovaQao, visao, confianQa entre outros sentidos devem 

ser usados constantemente a fim de atingir nao s6 os objetivos organizacionais, mas 

o sim de todos os envolvidos. 

Para manter uma salida posiQao de lideranQa, precisamos entender que 

qualquer organizaQao seja ela uma naQao, cidade ou empresa privada, recebe 

aceitaQao explfcita ou implfcita dos grupos que sao afetados por sua existencia, ou 

seja, os resultados dizem respeito a lideranQa quer sejam eles positivos ou negativos 

estao atrelados a aceitaQao das pessoas que se relacionam com a ela. Para que se 

possa implantar, desenvolver, conduzir e gerir uma lideranQa eficaz se faz 

necessaria o entendimento da mesma, uma vez que temos como diretriz, urn lfder, o 

qual conduzira os demais componentes da organizaQao, a sucumbir as expectativas 

anteriormente expostas a eles em forma de objetivo, aprendizagem ou meta. 

Portanto, podemos dizer que neste caso, a lideranQa e vista como uma 

forma explfcita de entendimento. A aceitaQao implfcita esta veiculada ao fato de nao 

termos uma relaQao direta com ela, pois temos aqui uma forma de lideranQa natural 

de grupos ou pessoas que ja trazem consigo esta caracterfstica, que, por 

conseguinte denominamos de lfderes. 

A organizaQao como urn todo deve ter urn unico objetivo, bern disseminado 

internamente, pois seria uma perca de tempo treinar e integrar as concepQ6es da 

organizaQao, apenas o alto nfvel hierarquico, os altos escal6es dentro da "piramide 

organizacional". Estas informaQ6es sao recebidas para uma melhora no 

desempenho tanto individual como para os diversos grupos existentes dentro da 

organizaQao. Tal fato visa integrar o corpo de funcionarios da organizaQao para uma 

mesma direQao, onde todos falem a mesma lfngua, onde todos sigam para o mesmo 
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caminho, onde todos conhec;am a organizac;ao como se fosse "sua". lsto colocaria, 

desde o alto escalao ate o mais simples colaborador uma imagem de que todos 

estao unidos em urn unico objetivo que e a melhor prestac;ao de servic;o para o seu 

cliente. 

Tudo o que se escreve sobre lideranca precisa estar sob a lideranc;a do bern. 

Inclusive no setor empresarial: liderar para que? Para garantir resultados e aumentar 

produtividade? Para que? Com qual prop6sito? Estao considerados, nessa 

desenfreada busca por lideranc;as perfeitas e competentes, os fundamentais 

aspectos do equilfbrio social e ambiental? 

Liderar e urn ato de compromisso com a vida e somente os que entenderam 

o transcendente significado de tudo quanto vai por este planeta e seu universo 

podem aspirar a lideranc;a. 

Uma boa lideranca e sempre notada pelos seguidores - se estes estao 

motivados e alcanc;am os objetivos pretendidos, e sinal que ha urn born lfder 

orientando o grupo. 0 lfder podera utilizar todos os estilos de lideranc;a, de acordo 

com a necessidade, a tarefa e as pessoas. Cabe a cada born lfder saber equilibrar 

estas praticas e quando aplica-las. 

Nao lidera quem tern objetivos imediatos. Lideranc;a e urn estado de espfrito, 

potencialmente presente em qualquer ser humano, porque cada urn de n6s nasceu 

plenamente dotado das capacidades do amor e da razao. 0 infcio do processo de 

lideranca esta Ia no mais profundo de cada urn. 0 metodo para chegar a este eu 

rec6ndito e que precisa ser revisitado e praticado. 



50 

7- BIBLIOGRAFIA: 

BENNIS, W. A forma~ao do llder. Sao Paulo: Atlas, 1996. 

BERGAMINI, C. W. Lideran~a, Administra~ao do Sentido. Sao Paulo: Atlas, 1994. 

BERGAMINI C. W. Motiva~ao. Sao Paulo, Atlas, 2!! ed.,1989. 

BERGAMINI, Cecilia W. & CODA, Roberto. Psicodinamica da Vida 

Organizacional: Motiva~ao e Lideran~a. Sao Paulo: Atlas, 1997. 

BLANCHARD, Ken. Lideran~a de Alto Nlvel. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

CHIAVENATO, ldalberto. Administra~ao de Empresas: Uma Abordagem 

Contingencial, Sao Paulo, McGraw-Hill, 1982, os. 437-440 

CHIAVENATO, ldalberto. 0 passo decisivo para administra~ao participativa, Sao 

Paulo, Makron Books, 1992. 

CHIAVENATO, ldalberto. lntrodu~ao a teoria geral da administra~ao: edi~ao 

compacta. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. ISBN 85-352-0677-9. 

Dicionario Escolar Latino-Portugues. Rio de Janeiro: Ministerio da Educacao e 

Cultura, 1962. 

Dicionario Houaiss da Ungua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 . 

FIORELLI, J. 0. Psicologia para administradores. Sao Paulo: Atlas, 2004. 

http://br. hsmglobal.com/ artigos/ci rcuito-de-fe rramentas-de-lide ranca 

http:/lgerentemoderno.blogspot.com/2009/02/lideranca-uma-breve-analise.html 

http://www. mettodo.com. br/pdf/Liderancacomal nteligenciaEmocional. pdf 

http://www.pro-fit-rh.com.br/artigos/ar3 ferramentas.html 

http://www.rh.com.br/Portai/Lideranca/Artigo/6717/-lideranca-e-criatividade.html 

LACOMBE, F.J.M.; Heilborn, G.L.J. Administra~ao: princlpios e tendencias. 1.ed. 

Sao Paulo: Saraiva, 2003 

RH Portal- http://www.rhportal.com.br/artigos - Lideran~a e Motiva~ao 

Feedback como ferramenta de melhoria no desempenho - 4-, 2010 - 07: 1 

KONDO, Yoshio. Motiva~ao Humana. Sao Paulo: Gente, 1994. 

Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization. 

Oren Harari, Universidade de Sao Francisco 

Warren Bennis, Como se Tornar um Uder 

REVISTA HSM MANAGMENT. Sao Paulo: HSM, ano 4, jan-ago de 2000. 

REVISTA Voce S.A. Sao Paulo: Abril, ano 2000. Diversas. 



SANBORN, Mark. Voce nao precisa ser chefe para ser lfder: Rio de Janeiro: 

Sextante, 2009. 

TANNEMBAUM, Arnald S. Psicologia Social da Organiza~ao do Trabalho. n.d. 

WARREN, Bennis. A Forma~ao do Lfder. Sao Paulo: Atlas, 1996 

51 


