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RESUMO 
 
 
Este estudo proporcionou analisar oportunidade de desenvolvimento de líderes 
dentro das organizações. Esse trabalho objetivou verificar método para identificar se 
os gerentes estão preparados para liderar, verificar qual é a metodologia que deve 
ser usada na aprendizagem de adultos e Identificar os temas que devem ser 
abordados para capacitar um líder. O estudo se envolveu por um estudo de caso, 
visando aprimorar ideias já existentes e proporcionar maior familiaridade com o 
problema. Os dados utilizados na análise se caracterizaram por secundários, pois 
foram obtidos a partir de autores que fizeram estudos sobre o tema. Tais resultados 
evidenciaram que através da avaliação 360º pode-se identificar se os gestores estão 
preparados para liderar, que o método usado no Programa de Desenvolvimento de 
Líderes pode ser usado para aprendizagem de adultos e que alguns dos temas para 
serem abordados para capacitar líderes são liderança, comunicação, feedback, 
relacionamento interpessoal, visão sistêmica e equipes de alto desempenho. 
 
Palavras-Chaves: Liderança. Desenvolvimento. Exemplo. Equipe. Empresas. 
Comunicação. Competências. Chefe. Habilidade. Avaliação. 
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ABSTRACT 
 
 
This study provided an opportunity to examine the development of leaders within 
organizations. This study aimed to determine method to identify whether managers 
are prepared to lead, find what is the methodology that should be used in adult 
learning and identify the issues that must be addressed to enable a leader. The study 
involved by a case study, aiming to improve existing ideas and provide greater 
familiarity with the problem. Side characterized the data used in the analysis, as they 
were obtained from authors who have done studies on the subject. These results 
showed that through the 360-degree assessment can identify whether managers are 
prepared to lead, that the method used in the Leadership Development Program can 
be used for adult learning and some of the topics to be addressed to enable leaders 
are leading, communication, feedback, interpersonal, systemic and high performance 
teams vision. 
 
Keywords: Manager. Example. Time work. Companies. Communication. 
Competencies. Abilities. Evaluation. 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 12 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO ......................................................................... 12 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 13 

1.3.1 Objetivo Geral ............................................................................................. 13 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 13 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................ 13 

 

2 METODOLOGIA ........................................................................................ 14 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................... 14 

2.2 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS ....................................................................... 15 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................. 16 

3.1 DESCRIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ..................................................................... 16 

3.2 AVALIAÇÃO 360 GRAUS ................................................................................. 17 

3.2.1 Etapas da Implantação da Avaliação 360° ................................................. 22 

3.3 LIDERANÇA ................................................................................................... 23 

3.3.1 Tipos de Liderança ..................................................................................... 26 

3.3.1.1 Teoria dos traços da personalidade ........................................................... 26 

3.3.1.2 Teoria dos estilos de liderança ................................................................... 27 

3.3.2 Treinamento para Liderança ....................................................................... 29 

3.3.3 Identificar as Lacunas (GAPS) ................................................................... 31 

3.4 TEORIA MOTIVACIONAL .................................................................................. 32 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE ....................................................................... 34 

4.1 MÉTODO PARA IDENTIFICAR SE OS GESTORES ESTÃO PREPARADOS PARA 

SEREM LIDERES ............................................................................................ 34 

4.2 METODOLOGIA A SER USADA NA APRENDIZAGEM DE ADULTOS ......................... 34 

4.3 TEMAS QUE DEVEM SER ABORDADOS PARA CAPACITAR UM LÍDER .................... 34 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 36 

 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................... 37 



12 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a tecnologia e globalização temos visto o número e o tamanho das 

empresas crescendo cada vez mais. Para o direcionamento das mesmas contamos 

com supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, entre outros que além de 

garantir seu trabalho, devem garantir o de suas equipes. Com esse grande 

crescimento empresarial, temos pessoas capacitadas para serem, além de gerentes, 

bons líderes? 

Existem inúmeros livros, artigos e até mesmo depoimentos nas redes sociais 

falando sobre liderança, mas não necessariamente podemos contar com isso na 

prática dentro das organizações. 

Os gestores são cobrados para atingir metas e resultados a cada dia mais 

desafiadores e podem acabar não colocando como prioridade ou como ponto de 

atenção motivar, incentivar, treinar e desenvolver seus subordinados. 

Diante da situação, deu-se início a uma preocupação com o futuro dagestão 

das empresas, com problemas ligados à insatisfação de funcionários, o mal 

direcionamento dos mesmos e os inúmeros processos trabalhistas, que acabam 

custando muito dinheiro para as organizações. 

Algunsdocumentos já publicados têm como objetivo alertar a sociedade sobre 

este tema. São também comentadas as ações que podem ser tomadas para a 

mudança do quadro futuro, com a identificação do que e como devem ser 

desenvolvidos para não serem apenas gestores, mas também líderes competentes e 

motivadores.  

Motivadas pela real situação, as empresas já tem implementado novas 

práticas focando cada vez mais no desenvolvimento organizacional de seus 

colaboradores para tornarem lideres e futuros líderes cada vez mais bem preparados 

para ter uma equipe e torná-la mais produtiva e motivada com o que estiver 

trabalhando.  
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1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

 

Atualmente, a busca por ações estratégicas por parte das organizações, 

reflete diretamente em sua imagem e em sua vantagem competitiva perante seus 

concorrentes e consumidores.  

Por meio desta tendência, nota-se a necessidade em analisar oportunidade 

de desenvolvimento de líderes dentro das organizações. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar oportunidade de desenvolvimento de líderes dentro das 

organizações. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Verificar método para identificar se os gerentes estão preparados para 

liderar. 

• Verificar qual é a metodologia que deve ser usada na aprendizagem de 

adultos. 

• Identificar os temas que devem ser abordados para capacitar um líder. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

No tópico 1, apresentam-se o tema, a justificativa e o que se pretende 

encontrar com este estudo. No tópico 2, são descritos os conceitos dos métodos 

desenvolvidos para alcançar os objetivos da pesquisa. No tópico 3, definiu-se os 

fatores de desenvolvimento de líderes. O tópico 4 apresenta os resultados 

encontrados na pesquisa e a conclusão do estudo. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa teórica, trata-se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, 

conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, 

aprimorar fundamentos teóricos." (DEMO, 2000, p. 20). Esse tipo de pesquisa é 

orientada no sentido de reconstruir teorias, quadros de referência, condições 

explicativas da realidade, polêmicas e discussões pertinentes. A pesquisa teórica 

não implica imediata intervenção na realidade, mas nem por isso deixa de ser 

importante, pois seu papel é decisivo na criação de condições para a intervenção. "O 

conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, 

desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa." (DEMO, 

1994, p. 36). 

Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. São 

exemplos de pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas e de opinião. 

A finalidade é observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas 

técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, 

após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis 

para uma posterior determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema 

de produção ou produto. 

 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Utilizou-se também de pesquisa bibliográfica, a fonte das informações, por 

experiência, estará sempre na forma de documento escrito, estejam eles impressos 

ou depositados em meios magnéticos ou eletrônicos. Quanto à natureza, os 
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documentos bibliográficos secundários são colhidos em relatório, livros, revistas, 

jornais e outras fontes impressas, magnéticas ou eletrônicas.  

 

 

2.2 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que 

deverá apenas descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como se 

estrutura e funciona um sistema, método, processo ou realidade operacional. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

As empresas, visando um maior lucro, têm buscado vantagem competitiva. 

Atualmente, a adoção de modelo de gestão baseado em competência tem sido o 

caminho mais importante. Muitas empresas apresentam dúvidas em relação a como 

avaliar o desempenho de seus colaboradores. Neste trabalho vamos apresentar 

algumas das ferramentas de gestão estratégica que podem serutilizadas para tal 

finalidade, analisando sua validade, confiabilidade e praticidade de como aplicá-las. 

A avaliação de competências foi sugerida por McClelland (1973), pois 

considerou que seria mais eficiente para apontar o sucesso do desempenho que os 

testes de inteligência do tipo acadêmico, que eram utilizados ate então, 

especialmente para executivos de alto nível. Segundo Barrett e Depinet (1991) a 

avaliação por competências é superada pela avaliação da capacidade cognitiva, 

principalmente se for combinada com testes padrões de personalidade. Atualmente, 

os testes os mais utilizados, são: Avaliação 360º, Multimídia Interativa, Focus 

Groups, Entrevista por Competências e Assessment Center (ARCE, 1998; MARIN, 

1999; PATAKI, 2002 apud FLINK; VANALLE, 2006). 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

 

 

Como estamos falando em avaliar competência, devemos conceituar o termo. 

A competência, segundo McClelland (1973), é uma característica subjacente a uma 

pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na realização de 

uma tarefa ou em determinada situação. Já Balerini (2003) considera competência 

como o “conjunto de comportamentos demonstrados, oriundos de características 

pessoais, que uma vez aplicados na organização, geram alto desempenho.” Fleury e 

Fleury (2001) definiram como um conjunto de atitudes: um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo. De uma maneira mais simples, é comum designar os 3 componentes da 

competência pela sigla CHA: Conhecimento, Habilidades e Atitudes: 
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− Conhecimento é o “saber” adquirido (conhecimento técnico, conceitos, 

teorias, etc); 

− Habilidade é o “saber fazer”, isto é, o saber colocado em prática;  

− Atitude refere-se ao comportamento que temos em diversos cenários que 

frequentamos (casa, trabalho, colégio, igreja, elevador, campo de futebol, 

na rua, etc). 

 

Atualmente, as empresas têm se baseado em um modelo de competências 

com uma arquitetura formada por três componentes: competências principais 

(essenciais); competências funcionais (ou grupos) e competências específicas do 

trabalho (individuais) (RUAS, 2001; NEWSOME, 2002 apud FLINK; VANALLE, 

2006). 

 

 

3.2 AVALIAÇÃO 360 GRAUS 

 

 

A avaliação de desempenho 360º, também é conhecida como Feedback de 

Múltiplas Fontes, Avaliação Múltipla, Feedback sobre o Desempenho, Feedback de 

Múltipla Avaliação ou Avaliação Multi-Visão. É um sistema de avaliação que surgiu 

em algumas universidades americanas na década de 70, onde alunos a avaliavam 

os professores. Na década de 80 estendeu-se às grandes companhias americanas e 

europeias, onde atingiu muita popularidade. Chegou ao Brasil por volta da década 

de 90. Tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento de 

competências essenciais dos colaboradores. 

Cerca de 90% das 1000 principais empresas americanas, com destaques na 

revista Fortune, estão adotando este método de avaliação. Aproximadamente 25% 

das grandes empresas brasileiras também já a adotam. Entre elas o Banco do 

Brasil, desde 2005 (PAULA, 2012). 

Por esse processo, a empresa distribui um questionário detalhado a um grupo 

médio de 6 a 10 pessoas (algumas chegam a utilizar 20 avaliadores) que possuem 

algum conhecimento cotidiano do trabalho de determinada pessoa (seus pares de 

trabalho, superiores, subordinados, clientes e fornecedores, além da avaliação dele 

próprio). Em seguida, essas avaliações são analisadas por um profissional de RH 
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que identifica o que há de comum e divergente entre a auto-avaliação e a hetero-

avaliação e, a partir daí, elabora um relatório confidencial sobre o desempenho de 

cada colaborador, mostrando a relação comparativa entre o que o avaliado pensa 

sobre seu desempenho e a avaliação dos outros, bem como as competências que 

precisam ser reforçadas ou corrigidas. Após receber o relatório confidencial 

(feedbacks), o avaliado analisa sua situação e decide sobre se deve ou não realizar 

um programa de melhoria, objetivando seu crescimento funcional. Se sua decisão for 

positiva, ele marca uma entrevista com seu chefe ou Consultor Interno de RH, que, 

além de lhe dar vários feedbacks, vai auxiliar a desenvolver seu projeto de melhoria 

profissional e, ao final, ambos firmam um compromisso de realização do que foi 

combinado entre eles (UMA AVALIAÇÃO..., 2014). 

É importante diferenciar a Avaliação de Competências 360º e a Avaliação de 

Desempenho com foco em Competências 360º (SEBRAE ADMINISTRAÇÃO, 2012). 

Na primeira são consideradas as competências comportamentais e técnicas 

necessárias para as funções da organização, as habilidades e conhecimentos 

determinantes da eficácia profissional e também as lacunas de qualificação do 

funcionário para tarefas específicas, além de fornecer recursos para aperfeiçoar 

suas capacidades. O resultado é um quadro de funcionários mais talentosos e mais 

produtivos. Esse processo deverá estar alinhado às competências essenciais da 

própria organização. 

A Avaliação de Desempenho com foco em Competências 360º busca 

identificar quatro perspectivas do colaborador: competências técnicas, competências 

comportamentais, resultados obtidos e responsabilidades, saindo da subjetividade e 

entrando num campo mensurável, para capacitação e desenvolvimento dos 

colaboradores da empresa e identificação de seus potenciais. Diante da avaliação 

dessas perspectivas consegue-se identificar a real entrega do colaborador para 

organização. Isto é, qual a sua contribuição para a informação que culmina em 

resultados e como melhorar seus resultados. Por exemplo, comparando dois 

funcionários, com semelhantes competências técnicas: o primeiro faz o seu trabalho 

rápido e o entrega antes do prazo estipulado; seu trabalho tem qualidade, mas 

sempre se esquece de algum detalhe tendo que refazê-lo. Já o segundo realiza suas 

atividades com mais calma e é mais analítico, realizando seu trabalho com 

morosidade e precisa sempre ser cobrado a respeito do prazo. Nenhum deles está 
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certo ou errado, ambos precisam de desenvolvimento, um em sua atenção e 

ansiedade e o segundo na administração do seu tempo. 

A Avaliação 360º é feita por meio de um questionário específico que visa 

descrever os comportamentos e competências do colaborador, a fim de situá-lo com 

relação às competências desejadas pela empresa. O resultado (figura 1) deverá 

apresentar as informações necessárias para a identificação de oportunidades de 

melhoria no seu desempenho, a partir da elaboração de um plano de ação em 

relação às melhorias individuais e, também, da empresa. 

 

Figura 1 - Apresentação de resultados de uma Avaliação 360º 

 

Fonte: Sample (2012, p. 19). 

 

É importante ressaltar que a Avaliação 360º mensura percepções, mas não 

pode ser tomada como verdade absoluta, deve ser utilizada para reflexão e 

desenvolvimento, mas não como instrumento de mensuração de performance ou 

para subsidiar programas de remuneração variável, por exemplo. Sistemas ou 

processos imprecisos ou confusos podem levar a resultados improdutivos, feedback 

punitivo, metas de desenvolvimento não apropriadas, estresse, cinismo, descrença e 

falta de participação (VERAS, 2014). 
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Os resultados são confidenciais. Assim, o colaborador terá acesso apenas ao 

resultado final da avaliação, mas não saberá quem o avaliou. Ele utilizará os 

feedbacks para guiar o seu desenvolvimento profissional, principalmente no que se 

refere a competências e comportamentos de liderança percebidos como essenciais 

pela empresa em que trabalha. Recomenda-se que o próprio avaliado compartilhe 

seus resultados com seu superior imediato para discutir seu plano de 

desenvolvimento, alinhando suas necessidades de desenvolvimento com aquelas 

identificadas pela empresa. Os resultados facilitam a identificação de qualidades do 

colaborador que muitas vezes não são destacadas pelos seus pares de trabalho, 

bem como as necessidades de melhoria pouco discutidas por seus superiores, por 

exemplo (SEBRAE ADMINISTRAÇÃO, 2012). 

Após implementar as ações de melhoria individuais e coletivas, a equipe se 

fortalece, os indivíduos trabalham melhor e a empresa ganha colaboradores com 

desempenho acima do esperado. Em resumo, a avaliação 360º é uma das formas 

mais eficientes e eficazes para apoiar o desenvolvimento humano e organizacional, 

desde que utilizada corretamente! 

 

✓ Vantagens 

 

1. é um instrumento que baliza decisões estratégicas de Gestão de Pessoas 

na empresa, identifica os pontos de melhoria e proporciona o 

desenvolvimento e acompanhamento pessoal e profissional; 

2. multi avaliação do colaborador, evitando a unicidade de avaliação do chefe, 

que se for crítica ou benevolente em demasia, pode passar uma visão 

errada do seu desempenho; 

3. liberdade total para os avaliadores, vez que é mantido seu anonimato, o 

que é fator de garantia à credibilidade dos resultados, além de ser mais 

objetivo e confiável; 

4. maior participação e melhor qualidade das informações sobre o 

comportamento, pois os avaliadores são pessoas que convivem com o 

avaliado; 

5. feedback estruturado e construtivo, vez que o empregado recebe seu 

relatório de avaliação, mas não tem condições de identificar 
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individualmente cada avaliador, o que permite ao avaliado assumir a 

responsabilidade de seu próprio desenvolvimento; 

6. acompanha o alinhamento dos comportamentos individuais aos valores 

organizacionais; 

7. implantação relativamente simples, podendo ser manual ou informatizada 

(tanto a distribuição como a apuração); 

8. na implantação e desenvolvimento do processo de Avaliação 360°, as 

competências gerenciais deverão ser identificadas de acordo com a real 

necessidade para o sucesso da empresa e, tanto a alta direção quanto o 

RH necessitam estar envolvidos de forma que tenham o total entendimento 

e conduzam a empresa para essa implantação sadia; 

9. todos os participantes da empresa devem receber orientação para que não 

sejam exageradamente críticos ou benevolentes e devem se envolver e 

participar do processo durante sua implantação e desenvolvimento; 

10.a contratação de uma consultoria externa para apoiar a implantação e o 

desenvolvimento da Avaliação 360° agrega legitimidade técnica ao 

processo. 

 

✓ Dificuldades 

 

1. mudança de cultura, uma vez que a avaliação passou de um processo 

unilateral para um outro, onde é necessário avaliar e ser avaliado por 

outras pessoas; 

2. quando é realizada pela Intranet, é preciso que os colaboradores que não 

são acostumados a lidar com computadores sejam previamente treinados e 

tenham um terminal à disposição; 

3. mostrar a todos os colaboradores os ganhos com o novo processo de 

avaliação, sensibilizando e estimulando a participação do processo; 

4. os funcionários de nível hierárquico inferior encontram maior dificuldade em 

avaliar seu superior, seja por ausência de esclarecimento sobre o propósito 

da avaliação ou pela falta de uma visão holística da organização; 

 

✓ Premissas 
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1. o feedback estruturado, claro e cuidadoso pode ser um instrumento efetivo 

de aprendizagem e desenvolvimento dos atributos de liderança (líder 

coach); 

2. o fato dos feedbacks terem origens em fontes diversas permite 

compreensão mais completa e clara dos impactos dos comportamentos no 

ambiente organizacional estudado. É interessante ressaltar que quando as 

pessoas recebem feedbacks honestos, ficam mais dispostas a mudarem 

seus comportamentos; 

3. os resultados comportamentais dependerão das diferenças individuais, do 

empenho individual dos  avaliados e de um ambiente organizacional 

favorável às mudanças. 

 

 

3.2.1 Etapas da Implantação da Avaliação 360° 

 

 

1ª- Delineamento do perfil da liderança e o desenvolvimento do instrumento de 

feedback: 

1. A empresa precisa definir os atributos da liderança, ou seja, o perfil que 

melhor atenda ao seu contexto e estratégia. Para isso, pode-se utilizar de 

questionário, observação in loco, entre outras, para construir uma 

ferramenta eficaz. 

2. Seleção do tipo de questionário, baseado em escala de frequência. 

 

2ª- Qualidade dos feedbacks fornecidos: 

1. Deve-se escolher fornecedores de feedback que tenham contato com o 

receptor, que faça/fez parte da sua rede de contatos no período 

considerado ao da avaliação. 

2. Os próprios receptores não devem escolher os fornecedores de feedback, 

pois, temos tendência de buscar fontes onde já sabemos a opinião a nosso 

respeito, o que reduz as possibilidades de desenvolvimento. 

3. Deve prevalecer a confidencialidade para garantir a qualidade dos 

feedbacks. 

http://www.rhsuper.com.br/
http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhsuper.com.br/
http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhsuper.com.br/


24 

4. Os fornecedores precisam ser cuidadosos em não serem excessivamente 

rigorosos nem excessivamente benevolentes com os receptores. Não é um 

julgamento, é uma avaliação visando o aperfeiçoamento, portanto,  

5. Os emissores do processo de avaliação devem ser treinados para que o 

objetivo proposto seja atingido e tenha o mínimo de interferências 

negativas possíveis. 

 

3ª- Processamento e utilização dos feedbacks pelo receptor: 

a) O comprometimento do receptor com os resultados dependem de que: 

1. as fontes tenham competência para emitir os feedbacks; 

2. os atributos que conduzem o processo façam sentido; 

3. os comportamentos do perfilde liderança sejam realizáveis e que 

possam ser desenvolvidos. 

b) Deve-se, ainda, disponibilizar os resultados dos feedbacks na forma de 

relatórios. Os relatórios podem apresentar os seguintes aspectos: 

1. nº de avaliados por grupo; 

2. resultados da auto-avaliação; 

3. média das respostas dos pares, subordinados, stakeholders; 

4. média dos resultados globais; 

5. comportamentos com as maiores e menores médias; 

6. amplitude da variação das respostas dos grupos de fornecedores; 

7. outros aspectos relevantes. 

 

4ª- Interação ao sistema de gestão com pessoas 

A Avaliação 360° deve ser integrada a outras práticas de RH da empresa 

como seleção, desempenho, desenvolvimento e promoção. É preciso que operem 

em sintonia sustentando-se entre si. É necessária que haja, por parte da direção/alta 

gerência, a atenção para que as relações entre a empresa e os colaboradores não 

sobreponha os instrumentos degestãoadotados pela empresa. Essa é uma das 

razões da ineficácia da Avaliação 360° em várias empresas, portanto deve ser muito 

bem planejada (IMPLANTANDO..., 2013). 

 

 

 

http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhpro.com.br/
http://www.rhsuper.com.br/
http://www.rhsuper.com.br/
http://www.rhsuper.com.br/
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3.3 LIDERANÇA 

 

A liderança é o processo social onde as relações se estabelecem por meio 

das pessoas e das influências que exercem umas nas outras. O núcleo desse 

processo é composto pelos líderes, liderados, um fato e um momento. Tal processo 

ocorre em várias unidades sociais como em famílias, instituições, política, trabalho, 

esporte e organizações. Em qualquer um desses espaços é possível observar que 

toda pessoa é capaz de exercer influência sobre as outras, ou seja, toda pessoa é, 

potencialmente, um líder (LIMONGI-FRANÇA; ARRELANO, 2002). 

Os líderes devem desenvolver as habilidades de suas equipes, tornando-as 

mais eficientes, produtivas, inovadoras e integradas. O líder influencia o 

comportamento de outro indivíduo ou de um grupo, a fim de modificar ou instigar 

certas atitudes para o alcance de objetivos específicos. A todo o momento surgem 

novas abordagens, treinamentos e estratégias para o desenvolvimento desta 

habilidade, que é um desafio para os gestores. 

A liderança é uma relação entre pessoas através da influência e do poder e 

são distribuídos de maneira desigual numa base legítima (contratual ou consensual). 

A liderança não ocorre no isolamento, ou seja, não há líderes sem seguidores 

(BOWDITCH; BUONO, 2002). 

Nem toda liderança é autoridade formal, mas a autoridade formal é um tipo de 

liderança (quadro 1). Cada indivíduo que ocupa um papel gerencial está inserido em 

uma hierarquia regida por normas impessoais, que definem o cargo. O ocupante 

deste cargo recebe poderes de tomada de decisões, poder de influência, e também 

de ser obedecido pelos subordinados. O funcionário obedece ao superior porque 

tem obrigação de fazê-lo. A influência que o líder exerce sobre os liderados é 

diferente da que o superior possui baseada apenas na autoridade formal. Muitas 

vezes a autoridade formal não está atrelada a liderança (MAXIMIANO, 2002). 

Segundo French e Raven (1959 apud MARTINS, 2008) e Montana e Charnov 

(apud LIMONGI-FRANÇA; ARRELANO, 2002), as relações das pessoas baseia-se 

nas trocas sociais, com base em relações de influência. Durante o processo de 

liderança é utilizado um ou mais poderes, ou combinações entre eles. As bases de 

poder foram definidas em cinco tipos: poder de recompensa, poder coercitivo, poder 

legítimo, poder de perícia e poder de referência, esquematizados no quadro 2. 
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Quadro 1- Diferenças entre Autoridade Formal e Liderança. 

 
Fonte: Maximiano (2002). 
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Quadro 2 - Bases do Poder.  

 
Fonte: Limongi-França e Arrelano (2002) e Martins (2008). 

 

 

3.3.1 Tipos de Liderança 

 

 

3.3.1.1 Teoria dos traços da personalidade 

 

 

A teoria dos traços da personalidade é baseada na premissa que os líderes 

possuem determinadas características em sua personalidade, que os determinam 

como líderes ou não (quadro 3). Um líder será sempre líder, em casa, no trabalho e 

na vida social, se possuir os determinados traços de personalidade. Esta teoria 

apresentou alguns aspectos falhos que a levaram ao descrédito como: a falta de 

ponderação das características em relação à importância dentro da liderança, 

desconsideração que para determinados objetivos alguns traços são mais 

importantes que outros, desconsideração da influência que os liderados exercem 

sobre os resultados da liderança e irrelevância das condições situacionais 
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(CHIAVENATO, 2003). Porém a reunião dessas características em um indivíduo 

“apenas aumenta a probabilidade de um indivíduo ser um líder eficaz” (ROBBINS; 

DECENZO, 2004, p. x), mas não é fator determinante para o sucesso de um líder. 

 
Quadro 3 - Traços da Personalidade de um Líder. 

 

Fonte: Chiavenato (2003) e Limongi-França e Arrelano (2002). 

 

 

3.3.1.2 Teoria dos estilos de liderança 

 

 

A Teoria dos Estilos estuda a liderança sobre o enfoque do comportamento 

do líder, o que o líder faz (Quadro 4). Essa teoria veio em contrapartida à Teoria dos 

Traços, que se refere ao que líder é. Chiavenato (2004), concluiu que os grupos 

sujeitos a líderes autocráticos produziam mais, porém apresentavam fortes sinais de 

tensão, agressividade, frustração. Os grupos sujeitos a liderança liberal produziam 

menos e com menos qualidade e apresentavam sinais de insatisfação, 

individualismo e pouco respeito ao líder. Já os grupos sob influência da liderança 

democrática produziam razoavelmente bem, não tanto quanto quando submetidos 

ao estilo autocrático, mas apresentaram muito mais qualidade no trabalho realizado, 

além de integração, satisfação e comprometimento dos grupos. Em geral o estilo 

democrático é um dos mais aceitos e mais eficazes em questão de liderança, pois 

permite bons resultados às equipes dando espaço aos funcionários para dar 

opiniões, tornando-os mais disciplinados, confiantes, participativos e integrados ao 

restante do grupo além de trazer bons resultados em questão de quantidade 

produzida e qualidade na produção. 
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Quadro 4- Estilos de Liderança para Tarefa.  

 

Fonte: Chiavenato (1997). 

 

Na prática, os líderes utilizam todos os estilos de liderança de acordo com a 

situação do grupo a ser liderado e da tarefa a ser executada, cada situação 

necessita de comportamento diferente do líder, bem como apresentam vantagens e 

desvantagens. A teoria dos estilos de liderança, assim como as outras teorias sobre 

o tema, não consegue tratar outros fatores que afetam a relação líder-liderado, como 

condições de trabalho, plano de carreira existente, dentre outras. 
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Não existe nenhum extremo absoluto, devido à existência de autoridade e 

liberdade. Com base no grau de controle que o gerente impõe aos subordinados, tal 

liberdade é vista como a identificação de quatro estilos de liderança: comunicar, 

vender, consultar e agrupar (quadro 5) (SILVA, 2001). 

 

Quadro 5 – Estilo de Liderança para Pessoas. 

 
Fonte: Silva (2001). 

 

 

3.3.2 Treinamento para Liderança 

 

 

Para liderar é preciso ser inspirador. Tem que despertar no liderado a vontade 

de fazer acontecer, de gerar resultados em prol de um determinado objetivo. É saber 

identificar e aproveitar o potencial de cada membro da equipe. Somado a essas 

competências, ter influência entre os liderados é fundamental para o líder alcançar o 

máximo de eficiência em sua gestão. Portanto, tem que haver uma busca incessante 

por conhecimento. 

O líder, além de Inspirador, deve atuar como Educador e Orientador 

sempre. Esta é a sua missão. O liderado, de uma maneira geral, quer contar com o 

apoio de sua liderança para desempenhar bem suas funções, que o motive, quer ver 
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que possui um líder atualizado. Por isso, é tão importante buscar leituras, participar 

dos treinamentos propostos pela empresa, frequentar cursos externos, palestras, 

seminários, rodas de liderança, com o intuito de trocar ideias, fazer benchmarking, a 

fim de verificar o que está acontecendo fora dos muros da empresa, tornando-se 

uma liderança empreendedora e, acima de tudo: INSPIRADORA. Isto gera confiança 

e forma uma equipe autônoma. E o benefício dessa relação é bilateral. Ao 

desenvolver seus colaboradores, o líder forma uma equipe mais qualificada, 

potencializa o trabalho individual e em equipe. Isso gera melhores resultados e 

motiva a retenção na empresa das pessoas mais bem preparadas do time 

(MARANHÃO, 2014). 

A empresa é composta por pessoas. Se a liderança não faz a engrenagem 

girar, ela tende a parar. A versatilidade do líder é uma competência cada vez mais 

requisitada e colocada à prova pelas empresas, já que os cenários estão mudando 

em grande velocidade e o mercado está cada vez mais competitivo. 

O Efeito Pigmaleão baseia-se em que as expectativas daquele que 

treina/educa tem alto impacto sobre aqueles que são treinados/educados:  

 

[...] professores que têm uma visão positiva dos alunos tendem a estimular o 
lado bom desses alunos e estes devem obter melhores resultados. 
Inversamente, professores que não têm apreço por seus alunos adotam 
posturas que acabam por comprometer negativamente o desempenho dos 
educados (TON, 2014). 

 

Esta abordagem do Efeito Pigmaleão mostra-se real em todas as situações 

em que há líderes e liderados, onde os gestores são responsáveis (ou deveriam ser) 

por apoiar o processo de desenvolvimento de equipes. O Líder Treinador precisa 

estar fundamentado na prática de acreditar e estimular o melhor de sua equipe todos 

os dias, algo que resultará em equipes de melhor performance gerando lucros e 

melhores resultados. 

Atualmente há vários cursos para liderança. Por exemplo: O Programa de 

Desenvolvimento de Líderes (PDL) da Vector Contact Center é composto por seis 

módulos. Os cinco primeiros são realizados em sala de aula e o último, vivencial, 

ocorre em área externa. Os primeiros assuntos abordados estão voltados para: 

liderança, comunicação, feedback, relacionamento interpessoal, visão sistêmica e 

equipes de alto desempenho. Além dos encontros em sala de aula, a consultoria 
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demanda atividades "extra sala", como leituras, vídeos e outros recursos. O último 

módulo, vivencial, compreende um jogo organizacional entre equipes (BISPO, 2014).  

Programa de Desenvolvimento de Líderes é composto de uma série de 

atividades. Dentre essas, autoconhecimento, uma série de disciplinas e o processo 

de coaching. As disciplinas incluem temas como feedback, comunicação, formação 

de times, gestão de tempo, delegação, negociação, resolução de conflitos, inovação, 

complexidade, entre outros. Para apresentar o PDL ao público-alvo, a empresa deve 

realizar um evento de sensibilização com toda a organização. Através de atividades 

lúdicas e reflexões percebe-se a necessidade da empresa em ter mais líderes e 

líderes mais bem preparados. Algumas "brincadeiras" realizadas, na ocasião, 

conseguem mostrar que por vezes que a empresa tinha dificuldades em se organizar 

e realizar tarefas muito simples e que tudo poderia ser solucionado a partir do 

desenvolvimento das lideranças. 

 

 

3.3.3 Identificar as Lacunas (GAPS) 

 

 

Há muitas lacunas (gaps) que encontramos nestas competências: 

dificuldades de planejar e estabelecer metas desafiadoras; desdobrá-las para sua 

equipe e acompanhar o processo; capacidade de promover a visão estratégica de 

médio e longo prazos; dificuldade em delegar poder; a entrega de resultados. 

A centralização das ações é encontrada em grande parte dos executivos que 

atuam no Brasil. Além de uma dificuldade grande em delegar, o executivo brasileiro 

centraliza por opção. Isso é ruim já que prejudica o desenvolvimento da equipe e a 

formação de novos líderes, gerando inclusive conflitos, principalmente com os 

talentos mais jovens. Faltam às empresas brasileiras processos eficientes de gestão 

de performance, bem como de formação de potenciais sucessores, que estimulem e 

desafiem o executivo a ir sempre além, promovendo seu desenvolvimento e o de 

sua equipe. 

O ponto principal é estruturar um processo eficiente de Gestão de 

Performance, com ferramentas também eficientes de Gestão do Desempenho, além 

de adotar uma adequada Avaliação de Competências. A maioria das empresas diz 

que aplica e que já tem esse processo estruturado, mas poucas realmente avaliam 
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seus executivos. Recomenda-se planejar e acompanhar o desempenho dos 

profissionais, implementar um Plano de Desenvolvimento Individual para todos os 

executivos, bem como elaborar mapas e planos de formação de sucessores, além 

de estruturar programas de desenvolvimento de lideranças. As competências que 

notamos como as mais desejadas pelas organizações são: gente que forma gente, 

ser o exemplo de ser e de fazer da organização, ser um individuo que aprende e 

evolui continuamente, assegurar os resultados e construir o futuro (BISPO, 2014). 

 

 

3.4 TEORIA MOTIVACIONAL 

 

 

McClelland (1973), estudando o comportamento humano, desenvolveu uma 

teoria na qual enfatiza a compreensão dos fatores internos que motivam as pessoas 

a se comportarem de uma determinada maneira.Segundo esta teoria cada pessoa 

tem um nível de necessidade diferente da outra, sendo que sempre haverá pelo 

menos um traço de cada uma. Assim, quando um indivíduo consegue algo através 

de algum motivo, o mesmo meio será utilizado para resolver outros problemas. Isto 

caracteriza o estilo da pessoa. Define que as pessoas são motivadas por três fatores 

(quadro 6): sucesso (ou realização), poder e afiliação (ou associação), sendo que a 

que prevalecer define a forma de atuação. 

Esta teoria é utilizada para medir o Clima Organizacional de uma empresa. 

Embora haja controvérsias a respeito dos métodos de medição dos motivos. 

McClelland (1973) utiliza um Teste de Apercepção Temática (TAT) que consiste em 

uma série de figuras, mostrando situações ambíguas, perante cada uma delas a 

pessoa que está sendo analisada deve inventar uma estória. Foram desenvolvidos 

sistemas de codificação que permitem analisar o conteúdo destas estórias e pontuar 

os 3 motivos. Há pesquisadores que criticam este método e advogam que os 

questionários apropriados seriam mais fidedignos e com maior poder de previsão 

dos comportamentos, além de serem de mais fácil aplicação. Uma opção seria 

combinar os dois métodos, onde o primeiro mediria os motivos propriamente ditos 

(implícitos), e os questionários avaliariam os motivos auto atribuídos (REGO, 2000). 
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Quadro 6 - Teoria da Motivação. 

 
Fonte: McClelland (1987, 1992 apud REGO, 2000). 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

4.1 MÉTODO PARA IDENTIFICAR SE OS GESTORES ESTÃO PREPARADOS PARA SEREM 

LIDERES 

 

 

Conforme já apresentado, este estudo envolveu uma análise da conduta 

atualmente realizada por cerca de 90% das 1000 principais empresas americanas, 

com destaques na revista Fortune, estão adotando este método de avaliação. 

Aproximadamente 25% das grandes empresas brasileiras também já a adotam. 

A avaliação de desempenho 360º, também é conhecida como Feedback de 

Múltiplas Fontes, Avaliação Múltipla, Feedback sobre o Desempenho, Feedback de 

Múltipla Avaliação ou Avaliação Multi-Visão. Tem como objetivo principal contribuir 

para o desenvolvimento de competências essenciais dos colaboradores. 

A Avaliação de Desempenho com foco em Competências 360º busca 

identificar quatro perspectivas do colaborador: competências técnicas, competências 

comportamentais, resultados obtidos e responsabilidades, saindo da subjetividade e 

entrando num campo mensurável, para capacitação e desenvolvimento dos 

colaboradores da empresa e identificação de seus potenciais. 

Com isso as empresas são capazes de identificar as competências também 

de seus líderes possuem e as que precisam desenvolver. 

- 

 

4.2 MÉTODOLOGIA A SER USADA NA APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

 

 

Atualmente há vários cursos para liderança. Um deles é o Programa de 

Desenvolvimento de Líderes (PDL) da Vector Contact Center é composto por seis 

módulos. Os cinco primeiros são realizados em sala de aula e o último, vivencial, 

ocorre em área externa. 
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4.3 TEMAS QUE DEVEM SER ABORDADOS PARA CAPACITAR UM LÍDER 

 

 

Os temas abordados no Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) da 

Vector Contact são: liderança, comunicação, feedback, relacionamento interpessoal, 

visão sistêmica e equipes de alto desempenho. Além dos encontros em sala de aula, 

a consultoria demanda atividades "extra sala", como leituras, vídeos e outros 

recursos. O último módulo, vivencial, compreende um jogo organizacional entre 

equipes (BISPO, 2014).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo visou analisar oportunidade de desenvolvimento de líderes dentro 

das organizações. 

O estudo, caracterizado como estudo de caso, tem como prioridade verificar 

método para identificar se os gerentes estão preparados para liderar, verificar qual é 

a metodologia de deve ser usada na aprendizagem de adultos e identificar os temas 

que devem ser abordados para capacitar um líder. 

Identificou-se que, a prática da avaliação 360º para identificar o nível da 

gerencia que estão atuando nas empresas, tendo como base suas competências.  

Quanto às práticas de aprendizagem, foi possível verificar que podem ser 

abordados temas como liderança, comunicação, feedback, relacionamento 

interpessoal, visão sistêmica e equipes de alto desempenho para o desenvolvimento 

de líderes. 

Desse modo pretende-se atingir melhores resultados com colaboradores mais 

motivados. 

A questão é complexa e abrange a busca pelo melhor método a ser aplicado 

em cada organização, pois cada empresa tem seu valores e estratégias diferentes 

de operar. O setor está em desenvolvimento quanto ao assunto, adotando 

procedimentos diferentes que se adéquam ao perfil da empresa e a seus métodos 

de trabalho. 

Para futuras abordagens acerca da análise e comparação das ações 

praticadas podem ser abordados temas como: “Descubra seus pontos fortes”, 

assunto abordado pelos autores Marcus Buckingham e Donald O. Clifton onde os 

liderem poderiam analisar o que fazem de melhor para atingir ainda melhores 

resultados; também o tema “Falo? ou não falo?”, dos autores Fátima Cristina de 

Souza Conte e Maria Zilah da Silva Brandão, para os gestores avaliarem o que 

devem e não devem falar e o momento para que isso seja feito e o tema “Preciso 

saber se estou indo bem!”, do autor Richard L. Williams, para os gestores  

desenvolverem o feedback que dão as seus subordinados. 
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