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EPÍGRAFE 

On Leadership 
Leadership is an invisible strand as mysterious as it is powerful. 
It pulls and it bonds. 
It is a catalyst that creates unity out of disorder. 
Yet, it defies definition. 
No combination of talents can guarantee it. 
No process or training can create it where the spark does not exist. 
The qualities of leadership are universal: 
They are found in the poor and the rich, 
The humble and the proud, 
The common man and the brilliant thinker; 
They are qualities that suggest paradox rather than pattern. 
But wherever they are found Leadership makes things happen. 
The most precious and intangible quality of leadership is trust, 
The confidence that the one who leads will act in the best interest 
of those who follow....the assurance that he/she will serve the 
group without sacrificing the rights of the individual. 
Leadership's imperative is a sense of rightness, 
Knowing when to advance and when to pause, 
When to criticise and when to praise, and 
Knowing how to encourage others to excel. 
From the leader’s reserves of energy and optimism, 
His/Her followers draw strength. 
In his/her determination and self-confidence, they find inspiration. 
In its highest sense, leadership is integrity. 
This command by conscience asserts itself more by commitment and 
example than by directive. 
Integrity recognises external obligations. 
But it heeds the quiet voice within rather than the clamour without. 
(Fonte: Author unknown. Published in an IBM publication around 1974).

   “A próxima fronteira não está 

somente à sua frente, ela está dentro de 

você”.  

Robert K. Cooper 
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UM ESTUDO SOBRE PERCEPÇÃO DE VALORES DE LIDERANÇA 

DOS GERENTES DE PROJETOS DE EMPRESAS NO PORTO DIGITAL 

RESUMO 

O gerente de projetos é visto pelo PMI como aquele que possui maior autoridade e 
responsabilidade pelo alcance dos objetivos do projeto. A proeminência do cargo, 
por sua vez, torna mais crítica a tarefa de alocar pessoas que realmente tenham as 
conhecimentos, competências e comportamentos para serem bem sucedidas. O 
perfil técnico, comum entre os profissionais que atuam na área de gerenciamento de 
projetos, tem criado "líderes" com um excelente conhecimento técnico, porém sem 
diversas outras qualidades necessárias à eficácia profissional. Além de 
competências técnicas, as competências pessoais têm se tornado cada vez mais 
imprescindíveis. Dentre estas competências, segundo dados do Estudo de 
Bechmarking do PMI (2009), a Liderança está entre as habilidades mais valorizadas 
pelas Organizações no gerenciamento de projetos, com 50% das avaliações. Vários 
modelos têm sido criados e desenvolvidos tanto para definir que competências são 
essenciais à função de gerente de projetos, quanto para entender melhor como o 
gerente de projetos interage e se comporta com sua equipe de forma a ser mais 
eficaz no desempenho do seu papel. A própria literatura da Ciência Social oferece 
muitos modelos relacionados à forma como as pessoas se comportam, mudam seu 
comportamento, se mudam, e que valores subjacentes acompanham esses 
comportamentos (COWEN, 1998). Entretanto, apesar da proliferação de teorias e 
modelos, segundo Rokeach & Ball-Rokeach (1989:775), há pouco consenso quanto 
à forma de conceituar e medir valores, e especialmente como fazer isto de uma 
maneira que seja conceitualmente significante. Além disso, as preocupações dos 
cientistas comportamentais informam o estudo da relação entre comportamentos e 
valores, mas poucos pesquisadores abordam a aplicação de instrumentos 
psicométricos para o entendimento de valores para o contexto da liderança na ideia 
de propor recomendações de melhoria. O presente trabalho tem como objetivo 
estudar a percepção dos valores de liderança predominante entre os gerentes de 
projetos de empresas do Porto Digital para, a partir deste estudo, propor 
recomendações de melhoria da liderança apoiados no uso do método Symlog. Para 
tanto, foi realizada uma pesquisa de campo (survey), de natureza quantitativa, 
envolvendo 39 profissionais, distribuídos por 19 empresas situadas no Porto Digital, 
entre os meses de fevereiro e março de 2010. Os dados coletados foram 
processados pelo Symlog Consulting Group, nos Estados Unidos. A partir disso, foi 
possível avaliar a predominância de ocorrência de determinados tipos de valores de 
liderança em detrimento de outros e, a comparação destes com os e com as normas 
internacionais do Symlog para os valores de liderança eficaz, demonstrando que 
estes valores se aproximam. Os resultados deste trabalho proporcionam ainda um 
conjunto de recomendações de melhoria da liderança aos gerentes de projetos das 
empresas do Porto Digital e abre espaço nos estudos acadêmicos para a aplicação 
da psicometria ao gerenciamento de projetos na intenção de recomendar ações de 
melhoria de suas competências essenciais. 
Palavras-chave: Liderança, Gerente de Projetos, Valores de Liderança, Symlog 



UM ESTUDO SOBRE PERCEPÇÃO DE VALORES DE LIDERANÇA 

DOS GERENTES DE PROJETOS DE EMPRESAS NO PORTO DIGITAL 

ABSTRACT 

The PMI indicates the project manager as the one that has greater authority and 
responsibility for achieving the project objectives. The prominence of the position 
makes the task of allocating people who really have the knowledge, competencies 
and behaviors to be successful more critical. The technical profile, common among 
professionals working in the project management area, has created "leaders" with an 
excellent technical knowledge, but without many other qualities that are necessary to 
the professional effectiveness. Besides technical competencies, personal 
competencies have become increasingly essential. Among these competencies, 
according to data published in more recent Project Management Benchmarking (PMI, 
2009), Leadership is among the most highly valued competencies by organizations in 
managing projects. It was indicated by 50% of the organizations. Several models 
have been created and developed both to define competencies that are essential to 
the project management position and to better understand how the project manager 
behaves and interacts with his team in order to be more effective in their role. The 
literature of social science offers many models related to the way how the people 
behave, change their behavior, change themselves, and what values underlie these 
behaviors (COWEN, 1998). However, despite the proliferation of theories and 
models, according to Rokeach & Ball-Rokeach (1989:775), there is little consensus 
on how to define and measure values, and especially how to do this in a significant 
way.Moreover, the concerns of behavioral scientists report the study of the 
relationship between behavior and values, but few researchers address the 
application of psychometrics tools for the understanding of values to the leadership 
context in the idea of proposing recommendations for improvement. The present 
work aims to study the perception of leadership values among Porto Digital's 
companies project managers in order to offer recommendations for improvement of 
leadership based on the Symlog method. To achieve this objective, a field research 
(survey) was executed. It was a quantitative research involving 39 project managers 
spread over 19 companies in Porto Digital, between February and March, 2010. The 
collected data were processed by Symlog Consulting Group, in USA. From that, it 
was possible to evaluate the predominance of occurrence of certain types of 
leadership values over others, and to compare these values with Symlog's 
international standards for the most effective leadership values, demonstrating that 
these images are close. The results of this work also provide a set of 
recommendations for improvement of leadership of Porto Digital's companies project 
managers and promote academic discussions and studies around the application of 
psychometrics to project management in order to recommend actions to improve 
their essential competencies. 

Keywords: Leadership, Project Management, Leadership Values, Symlog
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INTRODUÇÃO 

Contextualização 

Dentro dos papeis definidos para uma equipe de projeto, o gerente é um dos 

principais responsáveis pelo seu sucesso. Para o PMI (2008), o gerente de projetos 

é aquele que possui maior autoridade e responsabilidade pelo alcance dos objetivos 

do projeto.   

Como posições de gerenciamento de projetos se tornam cada vez mais 

proeminentes, a tarefa de alocar pessoas no papel de gerente de projetos que 

realmente tenham os conhecimentos, competências e comportamentos para serem 

bem sucedidos tem se tornado cada vez mais crítica.

Algumas iniciativas adotadas pelas empresas e, em especial as de TI, tem 

sido a de busca e a qualificação de profissionais com certificações como o Project 

Management Professional (PMP®), emitida pelo PMI (Project Management Institute) 

e já reconhecida na área. Hoje, 62% das empresas de TI (186 empresas), apesar de 

não exigirem formalmente, vêem a certificação como um diferencial para o cargo 

(PMI, 2009). Porém, esse caminho tem criado “líderes” com ótimo conhecimento 

técnico, entretanto, sem diversas outras qualidades necessárias, para uma devida 

consideração de competência, como gerentes de projetos. 

Além de competências técnicas, as competências pessoais, por se tratarem 

de uma função de relacionamento com pessoas, têm se tornado cada vez mais 

imprescindíveis. Dentre estas competências, a Liderança está entre as habilidades 

mais valorizadas pelas organizações no gerenciamento de projetos, com 50% das 

avaliações, segundo dados publicados no Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos, realizado em 2009, pelo PMI. 

Quando entramos para o contexto de tecnologia da informação, a liderança  

torna-se ainda mais relevante. Ao analisar os fatores críticos de sucesso dos 

projetos de TI na Austrália, por exemplo, os pesquisadores estão percebendo cada 

vez mais que fatores não-técnicos, tais como gestão, questões organizacionais e 

culturais, desempenham um papel crucial na determinação do sucesso ou fracasso 
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de um projeto (SAUER, 1993; LOWRY et al, 1996; BROWN, 1994). Nos resultados 

deste estudo, a liderança está entre os fatores mais críticos.  

Vendo por essa ótica, torna-se essencial o uso de instrumentos que auxiliem 

as empresas a avaliar características como essas e a entender melhor como o 

gerente de projetos interage e se comporta com sua equipe de forma a ser mais 

eficaz no desempenho do seu papel.  

Diante disso, a literatura da Ciência Social oferece muitas peças do quebra-

cabeça relacionado à forma como as pessoas se comportam, mudam seu 

comportamento, se mudam, e que valores subjacentes acompanham esses 

comportamentos (COWEN, 1998). 

Por esse motivo, muitos pesquisadores têm demonstrado um interesse 

particular em entender melhor os padrões de comportamento das pessoas e explicar 

as suas diferenças no desempenho de seus papéis. Para Cowen (1998), a partir da 

identificação dos valores chaves das pessoas é possível desenvolver técnicas ou 

ainda propor recomendações que visem melhorar a eficácia das equipes de 

trabalho. Nesse sentido, não apenas para sobreviver, mas também para 

desenvolver-se, as organizações estão ficando cada vez mais conscientes de que 

precisam implementar programas de renovação de valores, os quais devem 

melhorar a eficácia dos comportamentos interpessoais (COWEN, 1998). 

Muitos destes estudos têm como objetivo identificar: O que determina o 

comportamento? ou, ao contrário, O que o comportamento determina? Todos, de 

uma forma geral, úteis para que o gerente de projetos lidere seus projetos de 

maneira cada vez mais eficaz. Entretanto, apesar da proliferação de teorias e 

modelos, segundo Rokeach & Ball-Rokeach (1989:775), há pouco consenso quanto 

à forma de conceituar e medir valores, e especialmente como fazer isto de uma 

maneira que seja conceitualmente significante. Neste caso, podemos dizer que 

muitas das preocupações dos cientistas comportamentais informam o estudo da 

relação entre comportamentos e valores, mas poucos pesquisadores abordaram o 

tópico diretamente. Assim, são escassas as pesquisas que, a partir das avaliações 

utilizando instrumentos psicométricos para o entendimento de valores para o 

contexto da liderança, proponham recomendações de melhoria. 
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Uma vez ressaltada esta lacuna, presente nos estudos analisados, e a 

importância do tema no contexto do gerenciamento de projetos, a seguinte 

problemática é levantada: como avaliar e desenvolver o líder eficaz de projetos? 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo sobre a 

percepção dos valores de liderança predominante entre os gerentes de projetos de 

empresas do Porto Digital para, a partir deste estudo, propor recomendações de 

melhoria da liderança apoiados no uso do método Symlog. A partir deste objetivo, 

torna-se possível o estabelecimento dos seguintes objetivos específicos:  

• Identificar os valores de liderança predominante entre os gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital através de uma amostra; 

• Identificar os valores de liderança desejado para o gerente de projetos 

de uma empresa do Porto Digital através de uma amostra; 

• Caracterizar os valores de liderança predominantes e o desejados para 

o gerente de projetos de empresas do Porto Digital;

• Comparar estes conjunto de valores com as normas de pesquisas 

internacionais do Symlog Consulting Group para o conjunto de valores 

da liderança eficaz; 

• A partir dos resultados da comparação com as normas internacionais do 

Symlog Consulting Group, propor recomendações de melhoria contínua 

da liderança para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. 

Seleção de teorias e métodos base da dissertação  

Esta pesquisa fundamenta-se no uso do método Symlog para avaliar a 

percepção dos valores de liderança dos gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital. A escolha pelo método Symlog está relacionado aos seguintes fatores: 

• A teoria é focada em valores de liderança (VALENÇA, KOENINGS e 

HARE, 2004), atendendo a um requisito deste trabalho que é estudar a 

percepção dos valores de liderança predominante entre os gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital; 
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• O método é complementado por um instrumento chamado “Formulário 

de Valores Individuais e Organizacionais” (SYMLOG, 2010) com a qual é 

possível avaliar os valores de liderança predominantes em um indivíduo. 

É um instrumento bem simples, intuitivo e pode ser aplicado pela web; 

• Facilidade de acesso e conhecimento do método, por já ter realizado 

pesquisas anteriores associados ao método (OLIVEIRA, MOURA e 

VALENÇA, 2008) e, por ter o apoio oficial de Symlog Consulting Group e 

de consultores certificados no Brasil para a pesquisa; 

• O método estar em desenvolvimento contínuo, desde a sua criação, na 

década de 40, divulgação na década de 50, consolidação na década de 

70 e, por fim, sistematização, através do refino de seus instrumentos de 

avaliação, na década de 80. Há uma organização, o Symlog Consulting 

Group, dedicada ao desenvolvimento contínuo e da utilização do método 

SYMLOG em aplicações práticas e acadêmicas (SYMLOG CONSULTING 

GROUP, 2010); 

• Seus resultados representam mais de 50 anos de pesquisa conduzidas 

20 línguas, 60 países e 6 continentes (SYMLOG CONSULTING GROUP, 

2010). No caso do Brasil, há algumas aplicações no contexto acadêmico 

(BRAGA, 2001; OLIVEIRA, MOURA e VALENÇA, 2008) e outra em 

contexto organizacionais (VALENÇA, KOENINGS e HARE, 2004); 

• Existem diversos trabalhos que estudam valores de liderança e que 

utilizam o método Symlog, permitindo que os resultados deste trabalho 

possam ser comparados, entre eles (ELLIS, NADLER e RABIN, 1996; 

FORD e ISMAIL, 2006; FRANKEL e SCHECHTMAN, 2006; TURNER e 

SCHREIBER, 2008);  

• A utilização do método pode se estender ainda a outras aplicações 

como composições de equipes, associação inferencial de 

comportamentos favoráveis e desfavoráveis ao desempenho efetivo do 

projeto; 

• Apesar de não ter sido originalmente construído para avaliação de 

liderança no contexto de gerenciamento de projetos, há estudos que já 

utilizaram o método para este fim (FORD e ISMAIL, 2006) e, o Symlog 

não impõe restrições para a natureza do papel; 
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• A consistência do método e de seus instrumentos de avaliação, já 

demonstrados com altos índices de confiabilidade em uma ampla 

variedade de aplicações (interjulgamento, formas lingüísticas alternadas, 

comprimento alternado de formulários, alternação de meios, teste-

reteste, confiabilidade na amostragem) e altos índices de validade 

(validade do contructo, validade do critério e validade do conteúdo) com 

diversas populações em estudos anteriores (KOENIGS,  2001); 

Além das razões acima citadas, estudos anteriores como o de Hogan (2005) 

compararam o método Symlog com um conjunto representativo de teorias de 

liderança e de comportamento e o colocou como um dos mais completos modelos 

de comportamentos e personalidade para tratar da complexidade da liderança. 

Alguns destes argumentos são: 

• Integra as principais teorias de liderança: A maioria das teorias a partir 

do final dos anos 40 até os anos 70 envolvem os fatores combinados de 

orientação para a tarefa e orientação para o relacionamento. Estas 

teorias estão integradas no Método Symlog através da dimensão de 

orientação para a tarefa e relacionamento. Os últimos 20 anos de 

pesquisa sobre liderança marcaram um foco na liderança 

transformacional e carismática. Estas teorias são representadas através 

da dimensão terceira dimensão do Método Symlog de dominância. 

• A maioria das teorias de liderança ao longo dos últimos 50 anos têm-se 

centrado sobre as características do líder. Mesmo os situacionalistas 

consideram características junto com a análise da situação. O Método 

Symlog por sua vez, é explicitamente organizado em torno de valores. 

Segundo Hogan (2005), quando pensamos sobre liderança, procuramos 

associar este conceito aos seus valores. Para a maioria das teorias 

centradas nas características e comportamentos do líder, os valores 

fundamentais que orientam estes comportamentos ficam implícitos. 

Segundo Heifetz (1994), um conceito de liderança não pode e não deve 

permanecer neutro em relação à orientação de seus valores. Para 

Hogan (2005), este talvez seja uma das grandes áreas de pesquisa no 

desenvolvimento da liderança – a exploração de como operacionalizar e 
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medir os valores básicos e essenciais à liderança de forma a promovê-

la.  

• Enquanto uma teoria de interação social, o Método Symlog exige que a 

liderança seja entendida como parte de um processo de interação e não 

como algo que o líder faz para os outros. Outras teorias não consideram 

esta abordagem. 

Perguntas e suposições 

E para atingir esses objetivos será realizada uma pesquisa de campo (survey) 

de natureza quantitativa, dando ênfase na abordagem hipotético-dedutiva. Sua 

finalidade é responder as seguintes perguntas: 

• Existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência entre 

os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital? 

• Os valores de liderança desejados para o gerente de projetos das 

empresas do Porto Digital coincidem com os valores de liderança 

predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital? 

• Os valores de liderança predominantes entre os gerentes de projetos 

das empresas do Porto Digital e os desejados se aproximam das 

normas de pesquisa internacionais do Symlog Consulting Group para o 

conjunto de valores da liderança eficaz? 

Para responder a primeira pergunta foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição I: Existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência 

entre os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. 

Para responder a segunda pergunta foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição II: A média das avaliações para os valores de liderança desejados 

para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital se aproximam da média 

das avaliações para os valores de liderança predominantes entre os gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital. 
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Para responder a terceira pergunta foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição III: A média das avaliações para os valores de liderança predominante 

entre os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital e os desejados se 

aproxima das normas internacionais do Symlog Consulting Group para o conjunto de 

valores da liderança eficaz. 

Estrutura da dissertação 

Esta dissertação, além deste capítulo introdutório, está organizada da seguinte 

maneira: 

• No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, que constitui as bases 

conceituais para o desenvolvimento desta pesquisa. Inicialmente é 

apresentado um estudo sobre a liderança, desde a sua evolução histórica, 

suas definições, bem como suas principais teorias até chegarmos ao 

entendimento da liderança no contexto do gerenciamento de projetos. Em 

seguida, são apresentados os principais conceitos e estudos relativos à 

percepção de comportamento e valores que, no caso desta pesquisa, para o 

exame da percepção de valores de liderança dos gerentes de projetos das 

empresas do Porto Digital foi utilizado o método Symlog, da qual damos um 

detalhamento especial.  

• No Capítulo 3 é apresentado o quadro metodológico desta pesquisa. 

Inicialmente é abordada a classificação da pesquisa de acordo com a 

natureza, método científico, forma de abordagem do problema, procedimento, 

objetivo e escopo. Em seguida são descritas as etapas da pesquisa com um 

detalhamento maior para a determinação da amostra da pesquisa, elaboração 

dos instrumentos de coleta e a coleta e tratamento dos dados, procedimentos 

estes realizados para a execução da pesquisa de campo. Por fim, são 

abordadas as variáveis consideradas na pesquisa. 

• O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa de campo. Inicialmente, 

este capítulo apresenta a caracterização da população pesquisada. Em 

seguida, são apresentados e discutidos os valores de liderança Symlog 

encontrados para cada uma das perguntas de pesquisa realizadas. Por fim, 
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são apresentados resultados secundários que puderam ser extraídos a partir 

do questionário de identificação do respondente, mas que, por não fazer parte 

do objetivo central, não foram aproveitados de forma direta nesta pesquisa. 

• O Capítulo 5 finalmente trata das discussões acerca dos resultados 

encontrados na pesquisa. Este capítulo ainda abre espaço para a proposição 

das recomendações normativas de melhoria contínua da liderança para os 

gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. Ao término do capítulo 

são analisadas as questões do problema de pesquisa propostas no início do 

trabalho para o teste das suposições geradas. 

• A Conclusão é a ultima parte da dissertação e contém as considerações finais 

do trabalho e uma reflexão acerca dos objetivos do trabalho, bem como os 

desafios encontrados e perspectivas de trabalhos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo reúne as principais teorias e conceitos relacionados ao estudo 

da liderança e percepção de valores e comportamentos. As teorias e conceitos 

trabalhados neste capítulo servem de base conceitual para a construção de um 

melhor entendimento sobre o tema. A Seção 2.1 apresenta um estudo sobre a 

liderança desde a sua evolução histórica, suas definições, bem como suas principais 

teorias até chegarmos ao entendimento da liderança no contexto do gerenciamento 

de projetos. A Seção 2.2, por sua vez, apresenta os principais conceitos e estudos 

relativos à percepção de comportamentos e valores. Por fim, n Seção 2.3 apresenta, 

em detalhes, o método Symlog que dá base a este trabalho e utilizado como método 

para o exame da percepção dos valores de liderança dos gerentes de projetos das 

empresas do Porto Digital. 

2.1 O ESTUDO DA LIDERANÇA 

Acredita-se que a palavra liderança tenha aparecido por volta do ano 1300 da 

era cristã, conforme registrado pelo Dicionário de Inglês 

Oxford, embora o termo venha sendo mais empregado nos últimos 200 anos. No 

entanto, o termo “liderança” não possui menção na língua inglesa até a primeira 

metade do século XIX. As primeiras definições viam como “o ato de liderar” 

(HOGAN, 2005).  

Desde então, o termo “liderança” tem tido notória dificuldade de ser definido. 

A palavra liderança tem apresentado significados diferentes para as pessoas que 

tentaram conceituar esse fenômeno humano. Os pesquisadores usualmente definem 

liderança em função de suas perspectivas individuais e dos aspectos que mais os 

interessam pesquisar (LAGO, 2002). 

Em função dessa realidade e, diante de uma literatura tão ampla, diversificada 

e dispersa, foram selecionados alguns conceitos de liderança que dessem 

parâmetros e perspectivas ao desenvolvimento deste trabalho. 
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De acordo com Yulk (1998, p.2), “a liderança tem sido definida em termos de 

traços, comportamentos, influência, padrões de interação, papel dos 

relacionamentos e ocupação de uma posição administrativa”. No Erro! Fonte de 

referência não encontrada., a seguir, algumas das principais definições de 

liderança nos últimos 60 anos, selecionadas por Bergamini (1994) e Yulk (1998). 

Quadro 1:Evolução do Conceito de Liderança 

Ano Autor(es) O que é liderança?

1957 HEMPHILL & 
COONS 

Liderança é ‘o comportamento de um indivíduo quando está 
dirigindo as atividades de um grupo em direção a um objetivo 
comum’ 

1960 JANDA Liderança é ‘um tipo especial de relacionamento de poder 
caracterizado pela percepção dos membros do grupo no sentido 
de que outro membro do grupo tem o direto de prescrever 
padrões de comportamento na posição daquele que dirige, no 
que diz respeito à sua atividade na qualidade de membro do 
grupo’ 

1961 TANNENBAUM, 
WESCHLER & 
MASSARIK 

Liderança é ‘uma influência pessoal, exercida em uma situação e 
dirigida através do processo de comunicação, no sentido do 
atingimento de um objetivo específico ou objetivos’

1970 JACOBS Liderança é ‘uma interação entre pessoas na qual uma 
apresenta informação de um tipo e de tal maneira que os outros 
se tornam convencidos de que seus resultados serão 
melhorados caso se comporte da maneira sugerida ou desejada’ 

1974 STOGDILL Liderança é ‘o início e a manutenção da estrutura em termos de 
expectativa e interação’ 

1978 KATZ & KAHN Liderança é ‘o incremento da influência sobre e acima de uma 
submissão mecânica com as diretrizes rotineiras da organização’ 

1984 ROUCH & 
BEHLING 

Liderança é ‘o processo de influenciar as atividades de um grupo 
organizado na direção da realização de um objetivo’

1986 RICHARDS & 
ENGLE 

Liderança é ‘sobre a articulação da visão, incorporação de 
valores e a criação de um ambiente dentro do qual as coisas 
podem ser concretizadas’ 

1990 JACOBS & 
JAQUES 

Liderança é ‘o processo de dar propósito (direção significativa) 
ao esforço coletivo e provocar o desejo de despender este 
esforço para se atingir o objetivo’ 

1992 SCHEIN Liderança é ‘a habilidade de se colocar fora da cultura (...) de 
deflagrar os processos de mudança evolucionária que são mais 
adaptativos’ 

Fonte: Elaborado a partir de Bergamini (1994) e Yulk (1998) 

Ainda é possível encontrar outras definições para o termo liderança. Porém, 

partindo da análise das diversas definições apresentadas no Erro! Fonte de 

referência não encontrada., é possível inferir que elas convergem em dois 



27 

aspectos comuns: o primeiro deles é que todas conservam o denominador comum 

de que a liderança esteja ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolva duas ou mais 

pessoas; o segundo, tratar-se de um processo de influência exercida de forma 

intencional por parte de líder sobre seus seguidores (BERGAMINI, 1994). 

Ao mesmo tempo em que convergem alguns aspectos, estas definições 

diferem em vários outros incluindo os seguintes: “quem exerce a influência, o 

objetivo pretendido na influência, a maneira pela qual a influência é exercida e o 

resultado da tentativa de influência” (YUKL, 1998, p.3). Dessa maneira, é possível 

perceber que os pesquisadores diferem na sua concepção de liderança, 

selecionando vários fenômenos para investigar e interpretar resultados através de 

diferentes maneiras.

Hollander (1978, p.2, apud BERGAMINI, 1994, p.16) conseguiu sintetizar a 

maioria desses aspectos ao definir que “o processo de liderança normalmente 

envolve um relacionamento de influência em duplo sentido, orientado principalmente 

para o atendimento de objetivos mútuos, tais como aqueles de um grupo, 

organização ou sociedade”. Portanto, para Hollander, a liderança não é apenas o 

cargo do líder, mas também requer esforços de cooperação por parte de outras 

pessoas. 

Um ponto a se analisar é que a maioria das definições de liderança, incluindo 

as citadas acima, deixa implícita sua orientação de valores. Isto é, focam sobre a 

influência como a variável crítica e ignoram o resultado desta influência. Segundo 

Heifetz (1994), um conceito de liderança não pode e não deve permanecer neutro 

em relação à orientação de seus valores.  

Para este trabalho, usaremos a definição proposta pelo Symlog Consulting 

Group, teoria que serve de base da pesquisa, que está mais próxima da visão 

proposta por Heifetz. Para o Symlog (2000) liderança é: 

“... processo que unifica grupos diversos de pessoas para trabalhar 
eficazmente como uma equipe em busca de um propósito comum sob 
circunstâncias variadas e difíceis, através da eliminação do fenômeno da 
acusação a um bode expiatório (terceiro inocente, seja pessoa ou objeto), 
da maximização da mediação e do uso criterioso do poder...” 
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Interessante ressaltar que para esta definição, a liderança é vista como um 

fenômeno interpessoal. Como líder, a pessoa precisa dedicar atenção não apenas 

ao seu desenvolvimento, mas também deve monitorar as relações entre os membros 

da sua equipe. Outro ponto a se observar é o esforço para a eliminação do 

fenômeno da acusação, utilizando a mediação e sendo cuidadoso com o uso do 

poder, ajuda a colocar limites na liderança enquanto processo de influência. Implícito 

neste processo é um viés em direção a processos democráticos. Assim, a liderança 

ditatorial, não constitui uma boa liderança, não importando quão bem sucedida ela 

tenha sido. 

Para Bergamini (1994), o que se observa é que se trata de um assunto 

bastante amplo, no qual as inúmeras variáveis devem ser levadas em conta para 

que o conhecimento do assunto não seja considerado insuficiente ou distorcido. 

Faz necessário também não confundir o termo liderança com outros termos 

popularmente usados como semelhantes como, por exemplo, administração. 

Embora comumente usados como sinônimos, para Chiavenato (1999), 

liderança não é sinônimo de administração, porque o administrador é responsável 

por funções como planejar, organizar, dirigir e controlar a ação organizacional para 

alcançar objetivos. Para o autor, liderança é a influência interpessoal exercida em 

determinada situação e dirigida por intermédio do processo de comunicação humana 

para a consecução de um ou de mais objetivos específicos. O bom administrador 

deve ser necessariamente um líder, mas líder nem sempre é administrador. 

Uma incursão rumo à origem etimológica dos dois termos mostra também que 

de alguma forma, a intenção de quem os criou foi diferente. De acordo com o 

Concise Oxford Dictionary (2009), management origina-se do italiano maneggiare

que, por sua vez, vem do latim vulgar manidare. Parece que manage em inglês e 

manejar em português originam-se do radical latino “manus”, mão, são, portanto, 

parentes muito próximos. Já o termo lead, como descrito anteriormente, vem do 

inglês arcaico “leadem”, sendo cognato do holandês e do alemão “leiden”. O sentido 

atual de “lead” é conduzir, guiar, orientar, encaminhar. 

Comando e direção são outros exemplos de palavras usadas como sinônimos 

e frequentemente confundidas com liderança.  Não é o intuito deste trabalho discutir 
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a definição, a distinção, nem a relação delas com o termo liderança ou entre si. 

Estas palavras serão apresentadas apenas quando for conveniente para o 

entendimento de alguma teoria específica. 

Entre as abordagens assumidas pelas diferentes escolas de pensamento em 

liderança, podemos dizer que estas podem ser vistas sob dois enfoques distintos: 

Teorias da liderança com foco no líder e teorias da liderança com enfoques 

situacionais. As teorias da liderança com foco no líder são aquelas que se centram 

na definição do líder e na procura das qualidades comuns a todos os líderes. As 

teorias da liderança com enfoques situacionais, por sua vez, exploram as variáveis 

que envolvem o processo da liderança sendo, portanto, um enfoque mais 

abrangente e no que pode ser observado e não alguma hipotética habilidade ou 

potencialidade inata ou adquirida. Segundo esta visão, o líder que se desempenha 

bem em um grupo ou sob um conjunto de condições pode não sair-se bem em 

outros grupos, em outras tarefas ou sob outras condições. 

 Para tanto, explicaremos aqui, em mais detalhes, alguns tipos de teorias 

existentes.  

2.1.1  TEORIA DO GRANDE HOMEM

Uma das primeiras teorias desenvolvidas com foco no líder foi a Teoria do 

Grande Homem. Por esta teoria aceitava-se a ideia de líderes natos. Supunha-se 

então que de tempos em tempos apareceriam homens geniais destinados a exercer 

profunda influência na sociedade (SGANZERLA, 2004). Bennis (2001) comenta que, 

por esta teoria, o poder se encarnava em uma reduzida quantidade de pessoas cuja 

herança e destino as convertia em líderes. Os indivíduos do tipo adequado poderiam 

liderar; todos os demais deveriam ser liderados. Ou se tinha essa característica ou 

não se tinha. Nem o aprendizado nem o desejo, por grandes que fossem, poderiam 

alterar o destino de um indivíduo. 
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2.1.2 TEORIA DOS TRAÇOS OU DE CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE 

A Teoria dos Traços, de forma semelhante à do Grande Homem, mantinha o 

foco no líder. Esta teoria enfatizava que “os líderes deveriam ter certas 

características de personalidade especiais que seriam basicamente as principais 

facilitadoras no desempenho do papel de liderança” (BERGAMINI, 1994, p.28). 

Nesta teoria, são enfatizadas as qualidades intrínsecas da pessoa. Ela permite 

concluir que os líderes já nascem como tal, não havendo possibilidade de ‘fazê-los’ 

posteriormente por meio do uso de técnicas de desenvolvimento pessoal.  

Dessa forma, julgava-se ser possível encontrar traços de personalidade 

universais nos líderes que os distinguiam dos não-líderes. Segundo Vergara (1999), 

no perfil do líder existiria quatro tipos de traços de personalidade: físicos, 

intelectuais, sociais e relacionados com a tarefa. Alguns traços físicos seriam 

aparência, energia e força física. Os traços intelectuais estariam ligados às 

características de adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança e elevado coeficiente 

intelectual. Os sociais, por sua vez, estariam relacionados aos aspectos de 

cooperação, habilidades interpessoais e habilidades administrativas. E, por fim, os 

traços relacionados à tarefa estariam ligados às características de impulso de 

realização, persistência e iniciativa. 

Nesta perspectiva, a liderança era considerada como sendo simplesmente um 

somatório de características pessoais, não se cogitando da interdependência que 

elas pudessem manter entre si. 

A visão de liderança como - de que os líderes nascem feitos e, não aprendem 

a ser líderes – ainda é, de fato, bastante difundida no senso comum. Segundo 

Bergamini (1994), essa perspectiva perdurou até a década de 40, tendo como 

grandes contribuintes para o seu sucesso as pesquisas desenvolvidas pelos testes 

psicológicos muito incrementados a partir de 1920 até 1950. Dos resultados destas 

pesquisas, aproximadamente 124 projetos, foi possível chegar a um resultado que 

permitiu listar aproximadamente 34 traços de personalidade considerados como 

características típicas da amostragem dos líderes eficazes. Alguns exemplos dos 

traços encontrados são: sociabilidade e habilidades interpessoais, autoconfiança, 

ascendência e domínio, participação nas trocas sociais, fluência verbal, equilíbrio 
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emocional e controle, busca de responsabilidade e outros. Estes estudos, apesar de 

terem identificado traços constantemente associados à liderança, não estabeleciam 

uma distinção clara entre caracteres inatos e adquiridos. 

Estas teorias ignoravam também os fatores situacionais e, dessa maneira, 

não se preocuparam em correlacionar as características a aspectos tais como a 

eficácia no processo de liderança e aos aspectos circunstanciais que poderiam estar 

interferindo no processo. Assim, se a liderança não é nata, então é possível 

aprender a liderar (VERGARA, 1999). 

2.1.3 TEORIA DOS ESTILOS OU COMPORTAMENTOS

No início da década de 50, e após amplos estudos realizados no âmbito da 

pesquisa dos comportamentos da liderança, uma nova perspectiva começou a 

ganhar força. A liderança passa a ser vista como a maneira de proceder derivada da 

relação existente entre o líder e outras pessoas do grupo. Visto desta maneira, 

passa a se considerar que não é o fato de possuir certos traços que contribui para o 

sucesso dos líderes, mas sim a sua capacidade em adequar os comportamentos às 

exigências das diversas situações. Assim, segundo Bergamini (1994), começou a 

haver uma preocupação com o aspecto que caracteriza mais claramente a dinâmica 

do comportamento do líder: “aquilo que ele faz”.  Em outras palavras, em vez de 

tentar descobrir o que os líderes eficazes eram, os pesquisadores procuraram 

determinar o que eles faziam.  

A teoria dos estilos ou comportamentos propõe então que comportamentos 

específicos diferenciam líderes de liderados. Essa teoria afirma que comportamentos 

do líder têm um impacto importante sobre o resultado.  

Bergami (1994) destaca ainda que, diferentemente da teoria dos traços, nesta 

abordagem, passa-se a aceitar que, ao se conhecer o comportamento responsável 

pela liderança eficaz, as pessoas poderiam ser capacitadas para apresentar este 

comportamento e se tornarem líderes.  

Alguns estudos, desenvolvidos em centros de pesquisa norte-americanos 

sobre o comportamento humano, vieram a reforçar esta teoria, tais como: Estudos 
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de Ohio, Estudos de Michigan, Grid Gerencial de Blake e Mounton e Estudos 

Escandinavos. Estes estudos inspiraram uma série de programas de treinamento e 

desenvolvimento de liderança oferecida às empresas americanas e ao mundo todo. 

Os estudos desenvolvidos pelo grupo da Ohio State University utilizaram duas 

dimensões básicas que os liderados percebiam em seus líderes: consideração e 

início de estrutura. A consideração está relacionada à manutenção das relações. É o 

grau em que o líder age de maneira amiga e oferece apoio, mostrando preocupação 

com os subordinados e cuidando do seu bem-estar (YUKL, 1998). O início de 

estrutura, por sua vez, relaciona-se ao planejamento, bem como à organização do 

trabalho e tarefas. É o grau no qual o líder define e estrutura seu próprio papel e o 

papel dos subordinados para atingir os objetivos formais do grupo (YUKL, 1998). 

Para os pesquisadores de Ohio, estas duas dimensões eram consideradas de forma 

separada porque a extensão na qual uma pessoa usa um deles não ajuda a prever a 

extensão no outro. Para Reddin (1986), a utilidade da compreensão destes dois 

tipos de comportamentos está em facilitar a compreensão gerencial. 

Os estudos desenvolvidos na Universidade de Michigan seguem o mesmo 

delineamento dos estilos. Neste estudo, foi realizada uma comparação entre o 

comportamento de gerentes eficazes e ineficazes, sumarizada por Likert (1961, apud 

YUKL, 1998), a qual revelou algumas diferenças no comportamento gerencial. 

Foram identificados dois estilos de liderança: orientado para o funcionário e 

orientado para a produção. O orientado para o funcionário enfatiza as relações 

interpessoais. O orientado para produção, por sua vez, enfatiza os aspectos técnicos 

e práticos do trabalho. Visto desta maneira, podemos encarar o comportamento do 

líder como um pêndulo que se move de um extremo centralizado no funcionário, 

participação e o envolvimento total do subordinado, para outro extremo centralizado 

na produção, como o ilustrado na Figura 1, onde o subordinado deve seguir aquilo 

que lhe é indicado fazer, sem saber as razões ou o por quê. 
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Figura 1: O comportamento do líder segundo os estudos de Michigan 

Fonte: Reddin (1986) 

Todos esses estudos (OHIO e MICHIGAN), juntamente com outro produzido 

em menor proporção em Harvard, verificaram que, em pequenos grupos, apareciam 

dois tipos de líderes muito diferentes. Um tipo foi denominado de líder de tarefa, 

caracterizado por aqueles que falam mais e que oferecem sugestões; o outro tipo foi 

denominado líder sócio-emotivo, representado por aqueles que criam facilidades 

para os outros falarem e que oferecem apoio psicológico (REDDIN, 1986). O Quadro 

2, a seguir, sintetiza a base das três pesquisas em relação ao comportamento do 

líder: 

Quadro 2: O comportamento do líder descrito pelas três pesquisas 

Fonte: Reddin (1986)

Blake e Mounton (1964) desenvolveram o Grid Gerencial, um sistema de 

avaliação da eficácia da liderança em duas dimensões. Foi criada uma matriz 9x9, 

representando 81 estilos diferentes de liderança, baseados nos estilos “preocupado 
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com pessoas” e “preocupado com produção”, que eram os eixos de sua matriz. 

Preocupação com produção envolve a linha de produção, a rentabilidade e o 

alcance de metas. Preocupação com pessoas foca na preocupação das pessoas 

consigo mesmas e não apenas a sua capacidade de produzir. Os pesquisadores 

que desenvolveram essa matriz chegaram à conclusão de que administradores têm 

melhor desempenho em um estilo 9,9 (alto-alto), em comparação com um estilo 9,1 

(autoritário) ou 1,1 (laissez faire), porém existe pouca evidência substancial que esse 

estilo é o mais eficaz em todas as situações. 

Figura 2: Grid gerencial 

Fonte: BLAKE e MOUNTON (1964)

Os Estudos Escandinavos, por sua vez, tratam-se de uma revisão dos 

Estudos de Ohio, onde foi identificada uma nova dimensão comportamental: a 

orientação para o desenvolvimento. Os pesquisadores defendem a ideia de que no 

mundo de constantes mudanças, os líderes devem valorizar a experimentação, 

buscar novas idéias, assim como gerar e implementar mudanças (SGANZERLA, 

2004). Ao final do estudo concluiu-se que líderes com esse comportamento contam 

com funcionários mais satisfeitos e são vistos como mais competentes. 

Para Reddin (1986), os estudos dos estilos ou comportamentos apresentam 

vantagens reais, pois fornecem uma imagem do potencial, um padrão que sirva de 
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meta a alcançar e um ponto conveniente de centralização de todo o comportamento 

considerado bom. Segundo Lago (2002), o setor de treinamento e desenvolvimento 

tem um apreço especial por essa abordagem, pois focando a dinâmica da liderança 

por esse prisma, reduz-se uma questão complexa como essa a uma mera disciplina 

das muitas oferecidas nos treinamentos corporativos. Os cursos de 

“desenvolvimento” de líderes tornam-se rápidos e simples, porque a função básica 

do curso é ensinar um único estilo e o comportamento associado a ele.  

As dificuldades oriundas desta abordagem estão no fato de que não existem 

comportamentos exclusivos e específicos de líderes. Os comportamentos de 

liderança típicos, como dirigir, planejar, controlar e supervisionar, também são 

mantidos por indivíduos que não estão na função de liderança. De uma maneira 

geral, a maioria dos líderes e seus liderados apenas diferem na frequência com que 

adotam determinado comportamento. Já o comportamento dos líderes varia 

consideravelmente de uma situação para a outra. 

2.1.4 TEORIAS SITUACIONAIS OU CONTINGENCIAIS

Dado que as observações mais sistemáticas e as pesquisas mostraram que 

apenas determinadas características de personalidade, tipos de estilo de liderança 

ou ainda motivações comportamentais não tenham sido os únicos fatores 

determinantes para a eficácia no processo de liderança, seja com relação a qualquer 

tipo de liderado, seja em qualquer tipo de circunstância, outros enfoques foram 

sendo desenvolvidos (BERGAMINI, 1994). As teorias situacionais, por sua vez, 

enfatizam os aspectos que cercam o processo de liderança, sem deixar de enfocar 

os diferentes tipos de comportamentos do líder. 

A teoria da liderança situacional desenvolvida por Hersey e Blanchard, na sua 

forma mais simples, defende a ideia de que a situação faz surgir o líder necessário e 

conveniente, ou seja, os grupos escolhem o líder ou liderados adaptados às suas 

necessidades (SGANZERLA, 2004). Visto dessa maneira, a liderança é entendida 

como um fenômeno social que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Para tanto, 

ela se baseia em três elementos:  
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• do indivíduo (personalidade, caráter, capacidade de realização, etc.); 

• do grupo (estrutura das inter-relações individuais no grupo, atitudes, 

necessidades, etc.); 

• da situação (exigências das situações, objetivos, ambiente envolvente 

do líder e do grupo, etc.). 

Esses fatores estão presentes em qualquer situação de liderança e podem 

ser facilmente compreendidos por membros de qualquer cultura. Para essa 

abordagem, não existe uma “maneira melhor” de influenciar as pessoas. Portanto, o 

modelo é útil, sobretudo para organizações multiculturais onde a flexibilidade é 

necessária (GARDNER, 1990). 

Hollander (apud BERGAMINI, 1994), buscou na Teoria das Trocas encontrar 

o equilíbrio entre as expectativas de um subordinado e as respostas que lhe oferece 

seu líder. Segundo esse enfoque, o surgimento de um líder não se dá unicamente 

pelo seu tipo de personalidade, mas tem relação com outros fatores, tais como as 

normas em uso pelos grupos. Esses valores grupais é que irão eleger como 

importantes certas características da personalidade do líder. Para Hollander, a 

aceitação do líder e sua permanência enquanto tal dependem de quanto ele seja 

considerado como facilitador do atendimento dos objetivos almejados pelo grupo 

liderado. Portanto, a partir dessa teoria, mais uma variável é acrescida às condições 

básicas: a eficácia do exercício da liderança, que é a percepção que os liderados 

possuem da figura do líder. 

Entre as teorias mais recentes deste tipo de abordagem está o Modelo 

Contingencial. Elaborado por Fiedler, a partir de estudos de campo desenvolvidos 

pela Universidade de Illinois, esta teoria encara o contexto de liderança como uma 

“situação” em que o líder procura satisfazer seus objetivos tanto quanto os da 

organização. Para Fiedler (1967, p.11-12), “a liderança é, por definição, um 

relacionamento interpessoal, no qual poder e influência são desigualmente 

distribuídos, de forma que uma pessoa é capaz de dirigir e controlar as ações e o 

comportamento de outras, na mesma medida em que dirige e controla os seus 

próprios”. A medição da personalidade, que se constitui na principal variável nesta 

teoria é o escore chamado Colaborador Menos Desejado (Least Preferred Co-worker

– LPC). Ele é obtido pedindo-se ao indivíduo que recorde todos os companheiros 
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com quem já trabalhou e descreva o seu “colaborador menos desejado”. Segundo 

Fiedler (1967) líderes com LPC alto tendem a se preocupar com o estabelecimento 

de boas relações interpessoais e em ganhar proeminência e autoestima através 

deste relacionamento com os colaboradores. O motivo secundário deste tipo de líder 

está ligado a realizações e objetivos de tarefas, que se tornarão importante apenas 

quando o motivo primário de afiliação estiver satisfeito através de relacionamentos 

interpessoais mais próximos com os subordinados e colegas. Baixo escore indica o 

grau em que o indivíduo se dispõe a rejeitar por completo aqueles com quem não 

consiga trabalhar, atitude que se reflete no fato de os descrever em termos 

negativos, com base em atributos alheios ao trabalho. Segundo Feidler (apud YUKL, 

1998), a motivação primária de um líder com baixo LPC está ligada a resultados e 

tarefas. Este tipo de líder está preocupado em realizar um bom trabalho e seu 

comportamento está mais voltado para a tarefa em si. O motivo secundário de 

estabelecer boas relações com os subordinados só vai aparecer no caso de o grupo 

apresentar um bom desempenho e quando não houver nenhum problema sério 

ligado à tarefa. 

Ainda segundo Fiedler (1967), a situação de maior favorabilidade para o líder 

é aquela em que as relações com os subordinados são boas, o líder tem uma 

substancial posição de poder e a tarefa é altamente estruturada. A situação menos 

favorável para o líder é aquela inversa, em que as relações entre líder e 

subordinados não são boas, a tarefa não é estruturada e a posição de poder é baixa. 

Ainda dentro do enfoque situacional, mais uma teoria surge como tentativa de 

explicar como o comportamento do líder influencia a satisfação e o desempenho dos 

subordinados. Desenvolvida por Robert House, a teoria do Caminho-Objetivo

ressalta “a importância do liderado como um reduto motivacional dentro do processo 

de liderança” (BERGAMINI, 1994, p.56). Neste sentido, portanto, a teoria estabelece 

uma forte relação entre liderança e motivação. A teoria do Caminho-Objetivo muito 

claramente deriva das teorias que se baseiam na expectância, que se tornaram 

populares no campo do comportamento organizacional nos anos 60 (por exemplo, 

VROOM, 1964). Na sua essência, ela propõe que os subordinados farão aquilo que 

desejarem os líderes, caso eles façam duas coisas. Primeiro, devem assegurar que 

os subordinados compreendam como atingir os objetivos do líder. Segundo, esses 
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líderes devem prever que os subordinados cheguem aos seus objetivos pessoais 

nesse processo. Assim, a tarefa do líder é assegurar que os subordinados 

compreendam como atingir os objetivos organizacionais e que é a energia positiva 

que, do ponto de vista motivacional, vai canalizar forças para fazer com que as 

pessoas trabalhem para poder ter um desempenho cada vez melhor (LAGO, 2002). 

2.1.5 TEORIAS NEOCARISMÁTICAS

Os enfoques já tratados traziam aspectos como características de 

personalidade, formas de comportamento e contextos situacionais. Uma outra 

abordagem, as teorias neocarismáticas,  veio a contribuir com os estudos até então 

desenvolvidos sobre a temática. Segundo Robbins (2006), esta abordagem enfatiza 

o simbolismo, o apelo emocional e o compromisso por parte dos líderes e dos 

liderados. Dessa maneira, ela percebe a liderança de maneira mais próxima àquela 

de uma pessoa comum, sem complexidade teórica. As teorias neocarismáticas 

englobam, entre outras, os seguintes estilos de liderança: liderança carismática, 

liderança transacional e liderança transformacional.  

A liderança carismática diz que os seguidores do líder atribuem a ele 

capacidades heróicas ou extraordinárias de liderança quando observam 

determinados comportamentos (ROBBINS, 2006).  Para este estilo de liderança, o 

carisma surge não como forma de dominação, mas sim como um processo de 

influenciar as pessoas. Neste sentido, o líder carismático é aquele que promove 

revoluções, renova paradigmas, evoca sonhos e é visto como um agente de 

mudanças porque conduz seus seguidores a transcender interesses pessoais na 

realização de determinada ação em prol do sucesso do grupo (FACCIOLI, 2008). 

Seus estudos têm sido direcionados, em sua grande maioria, à identificação 

daqueles comportamentos que diferenciam os líderes carismáticos dos demais. Os 

estudos realizados por Conger e Kanungo (1998) identificaram cinco características 

que diferenciam os carismáticos dos não carismáticos: visão e articulação, risco 

pessoal, sensibilidade ao ambiente, sensibilidade às necessidades dos liderados e 

comportamentos não-convencionais. Segundo Robbins (2006), pesquisas sugerem 

que a influência desses tipos de líderes sobre os liderados é exercida em um 

processo de quatro etapas:  
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• Líder articula uma visão atrativa de futuro; 

• Comunica suas expectativas de alto desempenho expressando 

confiança nos liderados e despertando autoestima e autoconfiança nos 

mesmos; 

• Comunica através de palavras e ações um novo sistema de valores a 

ser seguido pelos liderados; e   

• Submete-se a sacrifícios para demonstrar coragem e convicção em 

relação à sua visão. 

É válido salientar que especialistas acreditam que as pessoas podem ser 

treinadas para ter comportamentos carismáticos, além de que o carisma parece ser 

mais apropriado quando a tarefa dos liderados possui um componente ideológico ou 

quando o ambiente envolve um alto grau de incerteza ou tensão. Algumas pessoas 

que são frequentemente citadas como líderes carismáticos: Mahatma Gandhi, Martin 

Luther King, John F. Kennedy. 

Na liderança transacional, por sua vez, existe uma troca (seja política, 

econômica, psicológica) entre o líder e o liderado, enquanto ambos acreditarem que 

isso irá beneficiá-los. Assim, a liderança transacional é compreendida por uma 

relação utilitária, que implica trocas calculadas, relações temporárias, onde o líder é 

visto como um supervisor (PEREIRA, 2005). Dessa maneira, os líderes transacionais 

incentivam os liderados a atingirem objetivos difíceis, que normalmente não 

perseguiriam (LAGO, 2002). Investimentos são depositados em uma das partes que 

aguardam por retornos. A ideia central de oferecer e receber está ligada ao princípio 

de reciprocidade. No ambiente de trabalho, por exemplo, o padrão desta relação 

ocorre quando o supervisor investe (salário, proporciona boas condições de 

trabalho) e recebe retornos (desempenho) (YAMMARINO e DANSEREAU, 2002). 

Os líderes transacionais apresentam duas características básicas: 

comportamento direcionado para recompensas contingenciais – envolve esclarecer 

expectativas de desempenho e recompensar os seguidores quando essas 

expectativas são atendidas; e comportamento direcionado ao gerenciamento por 

exceção – este tipo de comportamento é demonstrado quando um líder esclarece 
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padrões mínimos de desempenho e, monitora e pune os liderados que não 

desempenham de acordo com esses padrões. 

Visto desta maneira, podemos dizer que “líderes que conduzem ou motivam 

seus seguidores na direção das metas estabelecidas por meio do esclarecimento 

dos papéis e das exigências das tarefas” (ROBBINS, 2006, p.319). Alguns estudos 

demonstraram que quando o líder tem a atitude de punir seus liderados no ambiente 

de trabalho podem surgir comportamentos desejáveis para a organização por parte 

dos funcionários. Em outro momento, a reação pode ser diferente, insatisfatória, por 

afetar negativamente a satisfação dos subordinados (ATWATER et al, 1998). 

Com um enfoque mais ampliado da liderança transacional, a liderança 

transformacional está atrelada a relação de mudança, motivação e reciprocidade 

(PEREIRA, 2005). A liderança transformacional, em contraste com a liderança 

transacional, envolve motivar os seguidores a fazerem mais do que o esperado, se 

desenvolverem e crescerem continuamente, aumentarem seus níveis de 

autoconfiança e colocarem os interesses da equipe e da própria organização acima 

de seus próprios interesses (ROBBINS, 2006). Assim, a liderança transformacional 

produz nos liderados níveis de esforços e de desempenho que vão além daqueles 

obtidos apenas na abordagem transacional. “O líder puramente carismático pode 

querer que seus liderados adotem a visão de mundo carismática, e param por aí. O 

líder transformacional tenta inculcar em seus seguidores a capacidade de questionar 

não apenas as visões já estabelecidas, mas até aquelas colocadas pelo próprio 

líder.” (BASS e AVOLIO, 1990, p.14). 

Nesta abordagem, o líder é visto como um agente de mudança. A liderança 

transformacional envolve modificações de crenças, atitudes, necessidades e valores 

dos seguidores. Ela pressupõe identificação e comprometimento dos liderados com 

os valores do líder. 

Observa-se que a liderança transformacional resulta tanto de características 

pessoais quanto de ações específicas. Três características foram identificadas com 

os líderes transformacionais (ROBBINS, 2006): carisma, estímulo intelectual e 

consideração individualizada. Carisma refere-se especificamente à capacidade de o 

líder inspirar emoções e paixão em seus seguidores e fazer com que eles se 
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identifiquem com o líder. O estímulo intelectual corresponde à habilidade do líder de 

aumentar o foco de seus seguidores sobre os problemas e desenvolver novas 

maneiras de abordar os problemas, ou seja, líderes que oferecem estímulo 

intelectual reexaminam premissas, buscam diferentes pontos de vista e tentam ser 

inovadores. Por fim, a consideração individualizada é semelhante ao líder centrado 

no empregado e centrado na consideração. Esta característica envolve incentivar e 

desenvolver os seguidores a fim de que eles se tornem autoconfiantes e desejem 

melhorar seu desempenho. Pesquisas apontam que a liderança transformacional 

está mais fortemente correlacionada com índices mais baixos de rotatividade, e 

maior criatividade, produtividade e satisfação dos funcionários. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão das teorias tratadas nestes 

estudos, o Quadro 3, a seguir, possibilita uma visão global. 

Quadro 3: Tipologia dos estudos 

Tipologia Período Histórico Foco de Estudo Alguns autores

Traços ou 
características 
de 
personalidade 

Início do século XX 
até o final dos 
anos 40 

Traços de 
personalidade do líder  

Brymanm, Mcclleand, Gardner, 
Kirkpatrick , Locke 

Estilos ou 
comportamentos

Início dos anos 50 
até o final dos 
anos 70 

Comportamentos do 
líder  

Fiedler, Reddin, Mcgregor, 
Uhmann, Hickman, Bergamini, 
Likert, Blake, Mounton, 
Tannenbaum, Schmidt 

Sistêmicas ou 
situacionais 

Anos 60 em diante Variáveis que cercam 
o processo de 
liderança 

Gardner, Fiedler, Reddin, Vroom, 
Mota, Bergamini, Hollander, 
Hersey, Blanchard, House, 
Robbins 

Neocarismáticas Anos 60 em diante Simbolismo, o apelo 
emocional e o 
compromisso por parte 
dos líderes e dos 
liderados 

Hollander, Mcgregor, Bryman, 
Bennis, Nanus, Tichy,  Devanna, 
Kouzes, Posner, Conger, 
Kanungo, Bass, volio, Howell, 
Dorfman, Ken, Graen 

Fonte: Adaptado de Antunes (2004) 

Por fim, diversas outras teorias de liderança não foram abordadas. Algumas 

delas seriam: Teoria da Liderança Visionária, Teoria da Liderança Servidora, 

Liderança Distribuída, Liderança baseada em Princípios e Inteligência Emocional. 

Foi procurado destacar neste estudo as teorias ditas como clássicas e mais 
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difundidas na literatura acadêmica. É importante citar que isso não reduz a 

importância de qualquer uma destas outras teorias. 

2.1.6 LIDERANÇA NO CONTEXTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

A gestão de projetos tem sido estudada por muitos anos.  Porém, quando se 

trata de estudos de liderança aplicado ao contexto de gerenciamento de projetos os 

estudos são recentes (GEHRING, 2007). 

Grande parte dos estudos sobre a liderança no contexto de gerenciamento de 

projetos refere-se à liderança como um subconjunto do gerenciamento de projetos. 

Além disso, a grande maioria dos estudos de gerenciamento e liderança tem sido 

realizados em ambientes corporativos e, muitas vezes não são aplicados 

especificamente a situações de projetos (GEHRING, 2007). 

Embora a gestão de projetos aponte para o uso de várias habilidades de 

gerenciamento, tais como, solução de problemas, planejamento, alocação de 

recursos e controle de tarefas, estas habilidades, por si só, não são suficientes para 

controlar todos os elementos complexos associados à gestão do projeto. Para Lewis 

(2001), se as pessoas não forem levadas a usar suas habilidades de forma 

adequada, então de pouco serve para o projeto. Isso implica que é necessário 

exercer a liderança em projeto. 

De uma maneira geral, os projetos têm três características básicas que criam 

situações que exigem a liderança (GEHRING, 2007). 

Em primeiro lugar, os projetos, pela sua natureza, são esforços temporários e 

não oferecem um longo período para melhoria contínua da liderança, dado que num 

projeto o grupo está reunido para focar e atingir os objetivos e metas do projeto e 

não para o desenvolvimento da liderança. Em segundo lugar, os gerentes de 

projetos são muitas vezes colocados como líderes em organizações matriciais, em 

que os membros da equipe do projeto se reportam diretamente ao seu gerente 

funcional e são alocados temporariamente ao projeto ou passam apenas uma parte 

do seu tempo trabalhando no projeto. Neste caso, o gerente de projetos tem a 

responsabilidade pelos resultados do projeto, mas não tem autoridade direta sobre 
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os membros da equipe. Finalmente, os projetos muitas vezes envolvem pessoas 

desconhecidas um do outro o que implica tratar diferenças individuais entre as 

pessoas. Portanto, a liderança é um fator crítico na gestão de projetos. 

Quando entramos para o contexto de tecnologia da informação, fatores como 

estes se tornam ainda mais relevantes. Estudos realizados por Wateridge (1995) 

relatam que o dobro dos projetos de TI são considerados “mal sucedidos” em 

relação aos projetos considerados bem sucedidos. Ao analisar os fatores críticos de 

sucesso dos projetos de TI, os pesquisadores estão percebendo cada vez mais que 

fatores não-técnicos, tais como gestão, questões organizacionais e culturais, 

desempenham um papel crucial na determinação do sucesso ou fracasso de um 

projeto (SAUER, 1993; LOWRY et al, 1996; BROWN, 1994). A liderança está entre 

os fatores mais citados. A complexidade inerente a isso é mais reforçada pelo fato 

de que, segundo Sayles (1993), a liderança afeta os gestores em todos os níveis da 

organização. 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos para definir características de 

liderança essenciais para que os gerentes de projetos tenham sucesso em seus 

projetos (GEANEY, 1995; BLOOM, 1996). 

Xiong (2008) cita, em seus estudos, seis categorias que são consideradas 

como as mais importantes habilidades em gerenciamento de projetos. Como 

mostrado no Quadro 4Quadro 4, uma das mais importantes habilidades necessárias 

para gerenciamento de projetos eficaz é a liderança. 

Quadro 4: Habilidades necessárias para ser um gerente de projetos de sucesso 

Communication Skills
 Listening 
 Persuading 
Organizational Skills
 Planning 
 Goal Setting 
 Analyzing 
Team-Building Skills
 Empathy 
 Motivation 
 Espirit de Corps 
 Creativity 
Leadership Skills
 Sets Example 
 Energetic 
Vision
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 Delegates 
 Positive Attitude 
Corping Skills
 Flexibility 
 Creativity 
 Patience 
 Persistence 
Technological Skills
 Experience 
 Project Knowledge 

Fonte: Tayler (2006)

Para outros autores como Maylor (2003), a liderança pode ser exercida de 

diferentes maneiras, mas os procedimentos mais comuns para o exercício da 

liderança são através da comunicação e da garantia da motivação e compromisso 

dos membros da equipe. 

A comunicação deve ser exercida de modo a informar os membros da equipe 

dos requisitos do projeto e do progresso em seus trabalhos. Se há uma 

comunicação clara entre o líder do projeto e os membros da equipe muitos 

problemas podem ser evitados (BADIRU, 1996; LIENTZ e REA, 1999). Dinsmore 

(1999) afirma que tudo que dá errado em um projeto está sempre associado à falta 

de comunicação.  

A comunicação efetiva pode também, em muitos casos, garantir o 

compromisso dos membros do projeto. Para garantir o compromisso, os líderes 

muitas vezes trazem os aspectos positivos na comunicação com os membros da 

equipe. Os líderes têm que especificar claramente o que espera dos membros do 

projeto e confiar que as tarefas serão realizadas e os objetivos alcançados (BADIRU, 

1996). 

Os líderes de projeto têm também a responsabilidade de motivar os membros 

da equipe. Cabe ao líder de projetos garantir que os membros da equipe estejam 

motivados para que estes não levem o projeto a resultados indesejados. Há várias 

maneiras de motivar os membros da equipe. França (2009), por exemplo, sugerem 

programas de desenvolvimento da motivação para diferentes equipes de 

desenvolvimento de software.  
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O próprio PMI, com o livro Project Management Competency Development

(PMCD) Framework, desde 1997, começou a se preocupar com a qualidade e o 

estudo das competências do gerente de projetos em gerenciar uma equipe e trazer 

resultados para a organização. Desenhado e desenvolvido a partir de duas 

dimensões de competências: Competências de Desempenho e Competências 

Pessoais, o PMCD Framework define as principais competências do gerente de 

projeto com a premissa que estas têm um efeito direto no desempenho do projeto 

(PMI, 2007). 

A dimensão do desempenho (Performance Competencies) trata do que os 

gerentes de projetos são capazes de fazer utilizando seus conhecimentos em  

gerenciamento de projetos. Isto é, põem em prática os conhecimentos e habilidades 

relacionados aos processos do gerenciamento de projetos. A dimensão da 

competência pessoal (Personal Competencies), por sua vez, trata dos 

comportamentos, atitudes e características de personalidade que contribuem para o 

gerenciamento de projetos. Isto é, as habilidades que contribuem para interação 

eficaz com os outros. 

No PMCD Framework (2007), a estrutura proposta para as Competências 

Pessoais em Gerenciamento de Projetos segue a mesma estrutura básica das 

Competências de Performance. Esse grupo de competências é organizado em 

Unidades de Competência, Elementos de Competências, Critérios de Performance e 

Tipos de Evidências. Unidades de Competência descrevem, de forma ampla, o que 

é esperado do gerente de projetos em aspectos particulares do trabalho. É o nível 

mais alto da estrutura, que divide a competência em segmentos importantes, 

normalmente representando uma função, atividade ou comportamento. Elementos 

de competência representam os blocos básicos para a construção de cada 

unidade. Eles descrevem as unidades de competências em termos de saídas, ações 

ou resultados que são demonstráveis. Cada elemento é formado por um conjunto de 

Critérios de Performance que são uma lista de aspectos de desempenho 

considerados na demonstração de cada elemento de competência. Por fim, cada 

critério de performance inclui uma lista de tipos de evidência ou provas 

documentais de que a ação dentro dos critérios de desempenho foi alcançada. 
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Figura 3: Estrutura dos Elementos de Competência 

Fonte: PMI (2007)

Entre as unidades de competências descritas na estrutura de competências 

pessoais do PMCD Framework há um destaque para a Liderança, cuja descrição é 

mostrada no Quadro 5. 

Quadro 5: Elementos de competência da Liderança 

7.0 Unidade de Competência: Liderança

Guia, inspira e motiva os membros da equipe e outros participantes do projeto para 
administrar e superar os problemas para efetivamente atingir os objetivos do projeto 

Elemento 7.1 Cria um ambiente de equipe 
que promove o alto desempenho. 

.1 Manifesta expectativas positivas da equipe; 

.2 Promove o aprendizado em equipe e 
defende desenvolvimento profissional e 
pessoal 

.3 Incentiva o trabalho em equipe de forma 
consistente 

.4 Demandas e modelos de alto desempenho 

Elemento 7.2 Constrói e mantém um 
relacionamento eficaz  

.1 Delimita as relações para assuntos 
relacionados ao trabalho e adequados ao 
projeto e a cultura local 

.2 Mantém confiança e confidencia com as 
partes interessadas 

.3 Cria um ambiente que encoraja a abertura, 
respeito e consideração das partes 
interessadas 
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Elemento 7.3 Motiva e mentora os membros 
da equipe do projeto 

.1 Estabelece e comunica para a equipe, a 
visão, a declaração de missão e valor 
estratégico do projeto 

.2 Premia o desempenho de  acordo com as 
orientações da organização 

.3 Estabelece relações de mentoring para o 
desenvolvimento dos membros da equipe 

Elemento 7.4 Assume responsabilidade pela 
entrega do projeto 

.1 Demonstra a propriedade de, 
responsabilidade e empenho para o Projeto 

.2 Alinha atividades pessoais e as prioridades 
para aumenta a probabilidade de atingir os 
objetivos do projeto 

.3 Apóia e promove ações e decisões da 
equipe 

Elemento 7.5 Usa habilidades que influência, 
quando necessário 

.1 Aplica a técnica de influência adequada 
para cada stakeholder 

.2 Usa expertes ou terceiros para persuadir 
os outros 

Fonte: Traduzido do PMI (2007)

2.1.7 DISCUSSÃO

O conceito de liderança tem sido usado desde 1300 da era cristã, embora 

tenha sido mais empregado nos últimos 200 anos, sobretudo, na língua inglesa. No 

entanto, o termo “liderança” tem tido notória dificuldade de ser definido, 

apresentando significados diferentes para as pessoas que tentaram conceituar esse 

fenômeno humano. Os pesquisadores usualmente definem liderança em função de 

suas perspectivas individuais e dos aspectos que mais os interessam pesquisar 

(LAGO, 2002). 

A liderança tem sido comumente definida em termos de traços, 

comportamentos, influência, padrões de interação, papel dos relacionamentos e 

ocupação de uma posição administrativa. Além disso, a diversidade de constructos, 

modelos e teorias relacionados à liderança tem dificultado ainda mais o 

entendimento do conceito e a aplicação adequada do termo e dos modelos e teorias 

existentes. 
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Para este trabalho, usaremos a definição proposta pelo Symlog Consulting 

Group (2000), onde liderança é: “... processo que unifica grupos diversos de pessoas 

para trabalhar eficazmente como uma equipe em busca de um propósito comum sob 

circunstâncias variadas e difíceis, através da eliminação do fenômeno da acusação a 

um bode expiatório (terceiro inocente, seja pessoa ou objeto), da maximização da 

mediação e do uso criterioso do poder...”. 

Nos últimos 60 anos, as abordagens assumidas pelas diferentes escolas de 

pensamento em liderança procuraram estudar o tema sobre dois enfoques distintos: 

o líder e a situação. A partir destes enfoques foram desenvolvidas teorias que 

buscavam entender a liderança e o líder através de: (a) traços de personalidade; (b) 

comportamentos; (c) variáveis que cercam o processo de liderança (situação) e (d) o 

compromisso por parte dos líderes e dos liderados. 

No contexto do gerenciamento de projetos, os estudos de liderança são mais 

recentes. Grande parte desses estudos colocam a liderança como um subconjunto 

do gerenciamento de projetos. 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos para definir características de 

liderança essenciais para que os gerentes de projetos tenham sucesso em seus 

projetos (GEANEY, 1995; BLOOM, 1996). O próprio PMI, com o livro Project 

Management Competency Development (PMCD) Framework, desde 1997, começou 

a se preocupar com a qualidade e o estudo das competências do gerente de 

projetos em gerenciar uma equipe e trazer resultados para a organização (PMI, 

2007). 

2.2 PERCEPÇÃO DE VALORES E COMPORTAMENTOS 

 Segundo Sawyer (2004), a forma como as pessoas envolvidas num projeto 

se interagem, estruturam-se e se comportam estão entre os fatores que mais afetam 

o desempenho e, consequentemente, o sucesso do projeto. 

Por esse motivo, muitos pesquisadores têm demonstrado um interesse 

particular em entender melhor os padrões de comportamento das pessoas e explicar 

as suas diferenças no desempenho de seus papéis. A partir da identificação dos 
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valores chaves das pessoas é possível desenvolver técnicas ou ainda propor 

recomendações que visem melhorar a eficácia das equipes de trabalho. Nesse 

sentido, não apenas para sobreviver, mas também para desenvolver-se, as 

organizações estão ficando cada vez mais conscientes de que precisam 

implementar programas de renovação de valores, os quais devem melhorar a 

eficácia dos comportamentos interpessoais (COWEN, 1998). 

Adicionalmente, as iniciativas baseadas em valores estão influenciando não 

apenas a forma como as organizações apresentam-se ao mercado, mas também 

como elas vêem seus recursos humanos. Para funcionarem como organizações que 

trabalham mais eficazmente com menos recursos, os funcionários agora devem 

mudar a forma como interagem uns com os outros e com a organização (COWEN, 

1998). Assim, considerações práticas têm motivado as organizações a focarem o 

sentido dos valores, a forma como eles ajudam a dar forma ao comportamento, e a 

forma como as pessoas podem trabalhar mais eficazmente juntas. 

Para o gerente de projetos não é diferente. Visto pelo PMI (2009) como 

aquele que possui maior autoridade e responsabilidade pelo alcance dos objetivos 

do projeto, o gerente de projetos deixa de apresentar apenas um perfil técnico e 

passa a ser um profissional em que as competências pessoais passam a ser cada 

vez mais exigidas. Nesse sentido, estes estudos passam também a procurar 

entender como o gerente de projetos interage e se comporta com a sua equipe de 

forma que ele possa ser mais eficaz no desempenho do seu papel. 

Diante disso, a literatura da Ciência Social oferece muitas peças do quebra-

cabeça relacionado à forma como as pessoas se comportam, mudam seu 

comportamento, se mudam, e que valores subjacentes acompanham esses 

comportamentos (COWEN, 1998). Existem várias teorias e modelos desenvolvidos, 

dentre os quais podemos destacar: a Teoria dos Tipos Psicológicos de Jung, Myers 

Briggs Type Indicator (MBTI), Teoria de Papéis de Meredith Belbin, Big Five Factors 

Personality Model (BIG5), Fundamental Interpersonal Relations Orientation-Behavior

(FIRO-B Personality Assessment Model), Kirton’s Adaption- Innovation Inventory

(KAI), Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness (DISC Personality 

theory), McClelland’s Leadership Motive Profile, The Four Temperaments/Four 
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Humours. Alguns destes modelos são complementados por testes de avaliação, que 

são aplicados para indicar o tipo predominante em um indivíduo. 

As teorias e modelos citados acima e utilizados para avaliar os tipos 

psicológicos das pessoas podem ser agrupados de acordo com pelo menos três 

aspectos complementares: personalidade, comportamento e estilo cognitivo. Os 

modelos que empregam o estudo do tipo de personalidade, por exemplo, buscam 

classificar as pessoas de acordo com a sua maneira habitual de ser, caráter e 

personalidade. Já as teorias que avaliam o comportamento, por sua vez, focam suas 

avaliações em ações que podem ser observadas, ou seja, como os indivíduos se 

comportam. Em geral, as teorias baseadas em comportamento e personalidade são 

usadas para a contratação de pessoas e construção de equipes. Finalmente, as 

teorias e modelos que empregam estilos cognitivos, estão relacionados à análise do 

individuo de acordo com os métodos de aquisição de conhecimento e interpretação 

de informações. 

Estas teorias e modelos têm sido amplamente estudados com o intuito de 

ajudar as pessoas e as organizações de várias maneiras (BEJANARO, 2005) 

(BUSINESSBALLS, 2010) (GARDNER e MARTINKO, 1996) (HIRSH e 

KUMMEROW, 1990): 

• Revelando tendências naturais dos indivíduos e tendo insights sobre 

que tipo de equipes, ambientes e tipo de papéis as pessoas preferem 

trabalhar, de forma a motivar estes indivíduos a terem um melhor 

desempenho no trabalho; 

• Ajudando a prevenir situações desmotivadoras, que tendem a 

prejudicar o desempenho do indivíduo em uma equipe;

• Auxiliando na formação de equipes mais produtivas, através da 

escolha de indivíduos com as características necessárias para o 

propósito do trabalho; 

•  Colaborando na escolha de pessoas que melhor se adequem a 

determinadas profissões ou funções na empresa; 

• Provendo informações a respeito do estilo de liderança e áreas de 

potenciais conflitos entre as pessoas; 
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• Promovendo avaliação da melhoria quanto a liderança, trabalho em 

equipe e eficácia organizacional; 

• Colaborando no desenvolvimento de habilidades, atitudes e 

conhecimentos necessários para o desempenho gerencial eficaz; 

• Ajudando na compreensão do comportamento favoráveis e 

desfavoráveis das pessoas, de forma a contribuir na melhoria dos 

relacionamentos através da percepção de características individuais e 

do uso construtivo das diferenças. 

Entretanto, apesar da proliferação de teorias e modelos, segundo Rokeach & 

Ball-Rokeach (1989:775), há pouco consenso quanto à forma de conceituar e medir 

valores, e especialmente como fazer isto de uma maneira que seja conceitualmente 

significante para os níveis de análise, desde o indivíduo de nível micro até  as 

instituições sociais e culturais de nível macro. 

Muito da pesquisa relevante objetiva identificar: O que determina o 

comportamento? ou, ao contrário, O que o comportamento determina? Nesse 

sentido, podemos dizer que muitas das preocupações dos cientistas 

comportamentais informam o estudo da relação entre comportamentos e valores, 

mas poucos pesquisadores abordaram o tópico diretamente. 

As seções a seguir sobre a literatura de comportamentos e valores 

apresentam, em caráter descritivo, algumas das contribuições metodológicas e 

teóricas de muitos pesquisadores acerca do tema. Estas contribuições, por sua vez, 

estão agrupadas de acordo com a complexidade, em particular, a evolução desde as 

simples listas de categorias até a identificação das dimensões individuais bipolares, 

para a síntese final de várias dimensões em um sistema integrado, mais 

compreensivo. A Seção 2.3, por sua vez, detalha o Método Symlog, escolhido como 

método que dará sustentação ao trabalho para avaliar valores de liderança entre os 

gerentes de projetos das empresas do Porto Digital.
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2.2.1 SISTEMA DE CATEGORIAS

A perseguição inicial para o entendimento do comportamento foca no 

desenvolvimento  dos esquemas de classificação, que grupo se assemelha aos 

fenômenos e se diferenciam do resto (COWEN, 1998). Alguns esquemas são 

meramente listas de categorias. Outros oferecem priorização das categorias. 

Muitos sistemas de categorias para a análise do comportamento que é 

observado na interação social abordam um ou mais dos seguintes domínios: (1) 

natureza biológica do indivíduo; (2) personalidade; (3) o comportamento como 

estando relacionado à interação de indivíduos em pequenos grupos e sendo 

influenciado por eles; (4) papel, o qual é afetado pela interação; (5) a cultura do 

pequeno grupo, a família, os colegas; (6) a cultura do grande grupo, a comunidade e 

a sociedade; e (7) o ambiente (HARE, 1976). 

2.2.1.1 FOCO BIOLÓGICO INDIVIDUAL

As investigações que primeiramente endereçam os incentivos biológicos ou 

individuais incluem:  

(a) Teoria dos instintos (MCDOUGALL, 1908): acreditava que muitos 

comportamentos são determinados por instintos, e que os instintos são 

uma influência importante para as funções que indivíduos diferentes 

desempenham na sociedade. Suas quatro categorias comportamentais 

são: (1) persistência na luta para que se atinjam metas; (2) adaptação aos 

meios de se atingirem os fins; (3) envolvimento total do indivíduo na ação; 

e (4) uma habilidade de obter lucro a partir da experiência, para aumentar 

a eficiência da ação; 

(b) Natureza biológica do individuo (LEWIN, 1972): afirma que “as 

necessidades têm o caráter de ‘organizar’ o comportamento” (LEWIN, 

1972:205); 

(c) Hierarquia das necessidades (MASLOW, 1970): A hierarquia das 

necessidades de Maslow expande a sobrevivência psicológica até a 

intrapsíquica. Ele parte da segurança física da pertença e do amor, até a 
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auto-estima (que inclui o respeito dos outros e o auto-respeito), e termina 

com a auto-atualização; 

(d) Categorizações hierárquicas das necessidades ou Dois fatores das 

necessidades (HERZBERG,1966): O modelo de dois fatores das 

necessidades descrito por Herzberg (1966) corresponde bem aos níveis 

da hierarquia de Maslow. Os fatores de motivação de Herzberg que estão 

em paralelo aos níveis superiores da hierarquia de Maslow, e os fatores de 

higiene se encaixam nos níveis mais baixos. Uma outra hierarquia das 

necessidades foi definida por Alderfer (1972). Suas categorias de três 

necessidades básicas eram existência, relatividade e crescimento. Ao 

contrário de Maslow, Alderfer acreditava que uma pessoa que está 

frustrada com a tentativa de satisfazer um nível mais alto das 

necessidades eventualmente retornará a um nível anterior, determinando, 

assim, o estado atual das necessidades do indivíduo, e sua relação com o 

comportamento; 

(e) Listas de 20 itens de necessidades não priorizadas de Murray (MURRAY, 

1938): Murray definiu uma necessidade como  um construto que 

representa uma força cerebral que organiza nossa percepção, 

entendimento e comportamento, para mudar uma situação de insatisfação 

e aumentar nossa satisfação. Sua estrutura de “necessidades 

manifestadas” inclui um total de 20 necessidades básicas, dentre elas: 

dominância, autonomia, realização, jogo, afiliação, nutrição e ordem; 

(f) Necessidades primárias da motivação social (MCCLELLAND, 1961; 

MOOHEAD & GRIFFIN, 1992): Reforçando o trabalho de Murray e 

estudando os níveis individual e social, McClelland identificou três 

necessidades primárias de motivação social: necessidade de realizar, de 

afiliar-se e de poder. O trabalho de McClelland tem sido usado muito no 

estudo das organizações, bem como  seu efeito sobre os funcionários 

(MOOTHEAD & GRIFFIN, 1992). 

(g) As cinco necessidades básicas de Fromm (FROMM, 1974): Fromm passa 

pelas preocupações com a sobrevivência biológica para focar os 

indivíduos em um contexto social. Ele identifica cinco necessidades 

básicas: (1) relatividade, (2) transcendência, (3) aprofundamento, (4) um 
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senso de identidade, e (5) uma estrutura de orientação e objeto de 

devoção. Sua conceituação, com seu foco mais amplo, oferece relevância 

ao domínio interpessoal. 

O que é comum a muitas categorias de necessidades, tenham elas listas de 

itens longas ou curtas, é que elas são simplesmente listas (COWEN, 1998). Os 

elementos das listas ainda têm que ser reunidos em uma matriz, ou explicados pelos 

princípios organizacionais articulados. Entretanto, as categorias das necessidades 

oferecem uma parte da resposta para tratar do que influencia o comportamento. 

A ênfase nas necessidades sugere que os comportamentos podem ser vistos 

como atitudes tomadas para atender às exigências da sobrevivência do organismo 

ou sociedade (COWEN, 1998). Por exemplo, no nível mais básico, o comportamento 

de preparação da comida é uma ação para se atender à necessidade de 

sustentação. Em uma ordem mais elevada, o emparelhamento e o casamento são 

ações que buscam atender à necessidade de inclusão e afeição do grupo, e 

finalmente, a perpetuação das espécies. Um foco nos instintos enfatiza que alguns 

comportamentos são apoiados por modelos e feedbacks repetidos.  

2.2.1.2 SISTEMA DE CATEGORIAS COMPORTAMENTAIS

Alguns sistemas de categorias tratam os comportamentos como o ponto de 

partida, em vez de resultado. Ao invés de buscarem respostas para a pergunta sobre 

o que influencia os comportamentos, as categorias comportamentais ajudam a 

responder à pergunta sobre que comportamentos levam a certos tipos de resultados.  

As classificações de comportamentos primeiro foram usadas extensivamente 

nos estudos da infância (HARE, 1976). De acordo com Hare, “era na observação 

das crianças que estavam na escola e no playground que os sistemas de categorias 

para classificação do comportamento eram usados primeiramente e de forma 

extensiva” (1976: 386). Dentre as análises mais influentes no início da infância, está 

o sistema de oito categorias de Piaget, o qual estuda a linguagem e o pensamento 

da criança (PIAGET, 1992). Suas categorias são: (1) repetição, (2) monólogo, (3) 

monólogo coletivo, (4) informações adaptadas, (5) crítica e decisão, (6) ordens e 



55 

ameaças, (7) questionamentos; e (8) respostas. Ele testou as funções da linguagem 

e os modelos de interação, comparando as freqüências das atividades nas oito 

categorias, e formando índices para representar a freqüência das ações entre duas 

categorias diferentes. 

A análise dos grupos de resolução de problemas de adultos, no local de 

trabalho e em laboratórios, foi outra reprodução de embasamento para os sistemas 

de categorias comportamentais (HARE, 1976). A análise do comportamento do 

grupo de adultos,  no local de trabalho e nos laboratórios  deveria relacionar o 

desempenho à afiliação e às normas do grupo. Neste corpo de investigações 

incluem os estudos de Allport, os quais estendem o trabalho de pesquisas 

anteriores, sobre a influência do grupo no pensamento e associação (ALLPORT, 

1920, 1924). Nos anos 20, Allport reviveu o interesse dos estudos iniciais “juntos-

separados” feitos por educadores na virada do século. Ele achava que uma 

atividade do indivíduo em uma tarefa intelectual pode ser reduzida em uma situação 

“estar-se reunido”, se a atenção do sujeito for desviada para preocupações sócio-

emocionais. Ele depois achou que um indivíduo que trabalha sozinho é mais lógico, 

e em sua tarefa de raciocínio, a presença de um grupo estimulava a expressão mais 

conversacional, expansiva. 

Embora a Teoria Funcional tenha sido desenvolvida por Parson para ser 

aplicada a grandes sistemas sociais, ela também pode ser usada para a análise do 

comportamento em pequenos grupos (HARE, 1983; PARSONS, 1961). Parsons 

descreveu quatro problemas funcionais maiores que precisam da resolução para que 

qualquer sistema social, ou pequeno grupo, sobreviva: (1) um conjunto de valores 

partilhados; (2) recursos suficientes para atender às metas do grupo; (3) 

esclarecimento dos papéis dos membros do grupo e moral suficiente para os 

membros do grupo trabalharem juntos ; e (4) coordenação adequada da liderança.  

2.2.1.3 VALORES 

Rokeach (1973) define o valor como uma crença duradoura de que um modo 

específico de conduta ou estado final de existência é pessoal ou socialmente 

preferível a um modo de conduta ou estado final de existência oposto ou inverso. 
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Rokeach (1973) ressalta ainda que os valores são representações cognitivas de 

necessidades e motivos, não somente de necessidades individuais, mas também de 

exigências sociais e culturais. Tamayo e Gondim (1996), por sua vez, salientam que 

para fins de definição e descrição, vários aspectos pertinentes aos valores precisam 

ser considerados: os aspectos cognitivo e motivacional, a função dos valores e a 

organização hierárquica dos mesmos. 

(a) Aspecto cognitivo: constitui um elemento básico, já que eles são crenças 

existentes, isto é, formas de conhecer a realidade, respostas cognitivas 

prontas e privilegiadas a problemas específicos. Essas crenças podem ser 

relacionadas com diversas dimensões da vida, tais como o respeito à 

autoridade, a obediência às normas, as relações interpessoais etc. Os 

valores são crenças valorizadas e enfatizadas. Nem toda crença constitui 

um valor, somente aquelas que são enfatizadas e que são socialmente 

aceitas como princípios que orientam a vida e o comportamento de um 

determinado individuo. Obviamente, as crenças que constituem os valores 

estão em interação entre si e com outras crenças, de forma a constituir um 

sistema de valores complexo e organizado hierarquicamente. Os valores 

funcionam como padrões para o julgamento e a justificação do 

comportamento de si e dos outros. 

(b) Aspecto motivacional: a raiz dos valores é motivacional, eles expressam 

interesses e desejos individuais. Assim, podemos dizer que os valores 

representam metas mais ou menos conscientes (TAMAYO & SCHWARTZ, 

1993) 

(c) Função dos valores: Os valores têm como função orientar a vida de um 

individuo e guiar o seu comportamento. Eles são determinantes da rotina 

diária, já que orientam a vida da pessoa e determinam a sua forma de 

pensar, de agir e de sentir. Não somente o comportamento do indivíduo é 

influenciado pelos valores, mas também o julgamento que ele faz do 

comportamento dos outros, pertinente ao sistema. Os valores têm a 

função “de vincular as pessoas, de modo que elas permaneçam dentro do 

sistema e executem as funções que lhes foram atribuídas” (KATZ & KAHN, 

1978, p. 70).  
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(d) Hierarquia dos valores: Um sistema de valores, segundo Rokeach 

(1968/69) é “nada mais do que uma disposição hierárquica de valores, 

uma classificação ordenada de valores ao longo de um continuum de 

importância” (p. 551). As pessoas, as organizações e as culturas se 

diferenciam entre si, não tanto pelo fato de possuir valores diferentes, mas 

pela organização hierárquica dos mesmos. Os valores organizacionais 

implicam necessariamente uma preferência, uma distinção entre o 

importante e o secundário, entre o que tem valor e o que não tem. 

Os valores, portanto, servem como padrões ou critérios que orientam as 

ações, escolhas, julgamentos, atitudes e explicações sociais (ROKEACH, 1979; 

WILLIAMS, 1979), estão entre as crenças avaliativas mais importantes (FEATHER, 

1990; SELIGMAN & KATZ, 1996) e ocupam uma posição central na rede cognitiva 

que fundamenta as atitudes (ROKEACH, 1968). Além disso, são amplamente 

compartilhados pelos grupos sociais e sua validade é raramente questionada (MAIO 

& OLSON, 1998). 

Para um psicólogo, as atitudes são como os valores para um sociólogo, e 

ambos são necessários para que se tenha um entendimento mais completo do 

comportamento humano (COWEN, 1998). O conceito de atitudes tem exercido um 

papel central na psicologia social. “As atitudes surgem a partir das experiências de 

um indivíduo, e indicam como ele define as situações e tende a agir de acordo com 

elas” (HOLLANDER & HUNT, 1972:177). As atitudes foram construídas 

primeiramente de três formas que não são mutuamente exclusivas: (1) como 

estados cognitivos, (2) como disposições aprendidas para responder (intenção), e 

(3) como sentimentos, no mesmo sentido do gostar e do não gostar (afeto) 

(HOLLANDER & HUNT, 1972). Uma contribuição importante relacionada ao estudo 

de atitudes e valores foi a enumeração dos conceitos de percepções contraditórias 

ou incongruentes de Festinger, os quais levaram à teoria da dissonância cognitiva 

(1957). 

Gordon Allport, por sua vez, via as atitudes como disposições, e junto com 

Floyd ajudou no avanço do entendimento das atitudes e da formação das mesmas 

(HOLLANDER & HUNT, 1972). Ele enfatizou que o comportamento de um indivíduo 

em grupos é influenciado por condições externas e observaram-se quatro forças-
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chaves que explicavam muito do comportamento dos indivíduos em grupos: 

simpatia, imitação, sugestão e risos (ALLPORT, 1924). Allport, que pesquisou em 

muitos aspectos do fenômeno social, também se dedicou ao estudo dos valores. 

Juntamente com Vernon e Lindzey, ele desenvolveu o Estudo da Escala de Valores 

para a medição da individualidade. Nesta escala há seis orientações: (1) teórica, (2) 

estética, (3) social, (4) política, (5) religiosa, e (6) econômica (ALLPORT et al., 1970). 

Com uma escala composta por 18 valores instrumentais e 18 terminais, 

Rokeach desenvolveu o Rokeach Value Survey (RVS) (1967), utilizado para medir 

ou testar valores pessoais. Os valores Terminais são considerados as metas finais 

da existência, entre as quais estão um mundo em paz, liberdade, sabedoria e 

amizade verdadeira. Os valores instrumentais representam os meios 

comportamentais para que tais metas finais sejam atingidas: honestidade, 

responsabilidade, capacidade, coragem. Rokeach (1973) analisou a influência deles 

sobre as atitudes dos americanos diante das manifestações pelos direitos civis. 

Observou que os indivíduos que simpatizavam e participavam das manifestações 

por estes direitos ordenaram a liberdade em primeiro e a igualdade em terceiro 

lugar. Já para as pessoas que simpatizavam mas não participaram destes 

movimentos, a liberdade ocupava o primeiro e a igualdade o sexto lugar. Finalmente, 

os que não simpatizavam e não participavam das manifestações, colocaram a 

liberdade em segundo lugar e a igualdade no último. A RVS tem sido usada em 

vários estudos para estudar os fenômenos culturais, e acomoda procedimentos da 

escala multidimensional (ALLEN, 1994). 

Apesar dessas criticas, os estudos de Rokeach (1968, 1973) influenciaram as 

várias teorias sobre valores (BOND, 1988; BRAITHWAITE & LAW, 1985; CHINESE 

CULTURE CONNECTION, 1987). Na psicologia, por exemplo, a teoria dos tipos 

motivacionais define o valor como.uma concepção individual de uma meta (terminal 

ou instrumental) transituacional que expressa interesses (individualistas, coletivistas 

ou ambos) concernente a um domínio motivacional e avaliado sobre uma 

classificação de importância como um princípio guia na vida das pessoas. 

(SCHWARTZ & BILSKY, 1987, p. 553). Schwartz (1992) apresentou dez tipos de 

valores que seriam universais nas relações sociais: poder, realização, hedonismo, 



59 

estimulação, auto-direção, universalismo, benevolência, tradição, conformidade e 

segurança. 

Numa perspectiva mais sociológica, Inglehart (1971, 1977) propôs uma 

taxonomia que diferencia dois grupos de valores: os materialistas e os pós-

materialistas. O interesse desse autor era analisar as mudanças culturais, a longo 

prazo, em sociedades industrializadas. Para tanto, ele derivou doze indicadores da 

hierarquia de Maslow (1954) sobre as necessidades. A metade descreve valores de 

orientação materialista que se relaciona com a necessidade de segurança física e 

econômica dos indivíduos; a outra metade representa necessidades de auto-

realização, estética e intelectual, sendo chamada de pós-materialista, e que revela 

preocupações com a qualidade de vida, a realização no trabalho, a vida comunitária 

e a justiça social. Segundo Pereira, Lima & Camino (2001), o autor acrescenta, 

ainda, que apenas as sociedades que tenham atingido um certo grau de satisfação 

das necessidades materiais e de segurança priorizariam os valores pós-

materialistas.  

Pereira, Lima & Camino (1997) descrevem, numa perspectiva 

psicossociológica que os valores são definidos como qualidades socialmente 

desejáveis, que compõem os repertórios representacionais produzidos por 

indivíduos e grupos em suas relações intergrupais. Esses repertórios desenvolvem-

se nas lutas ideológicas pelo poder (DESCHAMPS & DEVOS, 1993; PEREIRA, 

LIMA & CAMINO, 1997) e fazem parte da construção social da realidade (BERGER 

& LUCKMANN, 1973).  

Outras escalas foram desenvolvidas para medir ou testar valores pessoais. A 

Survey of Interpersonal Values (SIV) tem uma escala independente e uma Escala de 

Benevolência. A SIV tem sido muito usada para diferenciar as características dos 

estudantes envolvidos nas atividades voluntárias e extracurriculares (FITCH, 1991).  

A Indiana Values Survey (IVS), que consiste de sete pares de escalas de 

valores pessoais e sociais, foi construída para tentar estabelecer uma distinção 

emocional entre os valores aplicados aos comportamentos (pessoais) e os mesmos 

valores aplicados a outros comportamentos pessoais e metas que são objetivadas 

para a sociedade (sociais). As correlações foram feitas na IVS e na Survey of 



60 

Personal Values (SPV), Survey of Interpersonal Values (SIV), e a Rokeach Value 

Survey (RVS). Embora muitas correlações comparativas não fossem significantes, 

as escalas pessoais terminais da SPV, SIV e RVS foram mostradas para medir as 

aplicações de valores pessoais; as escalas sociais da RVS mediam as aplicações 

dos valores sociais; e as escalas de valores instrumentais da RVS eram misturadas 

(MUELLER & WOMHOFF, 1990). 

Musek (1990) usou o Questionário de Dezesseis Fatores da Personalidade de 

Cattell (16PF) (1950) para examinar o problema das diferenças individuais quanto às 

orientações dos valores. Ele usou 37 valores e 3 variáveis interpessoais (idade, 

gênero e traços da personalidade) na análise. Os resultados sugerem que as 

orientações dos valores refletem as influências amplamente partilhadas da 

aprendizagem cultural, bem como as influências mais específicas dos fatores 

individuais essenciais (COWEN, 1998).  

Heaven (1993) usou o Inventário dos Valores Sociais e o Questionário da 

Personalidade de Eysenck (1947) para examinar as correlações da personalidade 

com os valores humanos. Os resultados dos dois estudos indicavam que as 

características da personalidade no Questionário de Eysenck eram Psicose, 

Extravasão e Neurose interagiam de maneira que previa o reforço de valores. 

2.2.2 DIMENSÕES DA INTERAÇÃO SOCIAL

Um maior avanço teórico no estudo do comportamento e dos valores foi a 

articulação de princípios subjacentes às relações entre categorias para determinar 

dimensões da interação social que incorporam duas ou mais itens da categoria 

(COWEN, 1998). Assim, os esforços preliminares dos cientistas comportamentais 

para explicar a interação social produziram os tipos de esquemas de categorias 

citados acima, os quais tendem a focar não apenas um aspecto do comportamento, 

mas também personalidade e os papeis de liderança. 
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2.2.2.1 FATORES DE PERSONALIDADE

Muito da habilidade de começar a analisar dimensões da interação social 

pode ser atribuído ao uso da análise de fatores. Seus estudos passaram a ser 

desenvolvidos ainda na década de 30, onde estudos dessa natureza eram 

realizados e alcançavam resultados, partindo da ideia de que o entendimento da 

personalidade é explicado a partir de dimensões multifatoriais humano (HUTZ et al., 

1998). Um dos primeiros representantes deste tipo de abordagem foi McDougall, que 

compreendeu, inicialmente, que a personalidade fundamentava-se a partir de cinco 

grandes dimensões denominadas: intelecto, caráter, temperamento, disposição e 

humor (NUNES e HUTZ, 2002).  

Thurstone, entre outros, continuou o trabalho de McDougall. A análise de 

Thurstone sobre os 60 traços confirma uma explicação da personalidade de acordo 

com cinco fatores: neurose, extravasão, abertura, concordância e consciência 

(THURSTONE, 1946). 

Outros teóricos da personalidade que usam análises de fatores incluem 

Cattell (1950), que enumerou 16 fatores bipolares da personalidade, os quais ele 

considerou traços originais. Cattell distinguiu estes traços dos traços superficiais que 

ele descreveu como agrupamentos de respostas do comportamento visível. 

Eysenck, em seu Questionário da Personalidade (1947), definiu quatro fatores da 

personalidade  como introversão/extravasão, e neurose/estabilidade emocional.   

Embora Jung não usasse análises de fatores, sua categorização de 

personalidade em comportamentos, conhecida como Tipos psicológicos de Jung, 

tornou-se bastante conhecida via o indicador de tipos Myers-Briggs (Engler, 1999), 

que usa suas duas atitudes – introversão e extravasão  – e quatro funções da 

personalidade – sensação, pensamento, sentimento e intuição (Jung, 1991). 

 Jung desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos para ajudar a esclarecer 

algumas das dificuldades e afinidades naturais que existem nos relacionamentos 

entre pessoas (PERAL, 2007). A Teoria dos Tipos Psicológicos junguianos usa três 

dimensões para identificar o estilo cognitivo: como o indivíduo aborda a vida, a 

maneira que o indivíduo toma consciência do mundo e a maneira que ele chega a 
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conclusões sobre o mundo (JUNG, 1991). O grande mérito do MBTI foi estender os 

trabalhos de Jung democratizando os tipos psicológicos e fazendo o trabalho de 

Jung compreensível e acessível com o objetivo de atingir o construtivo uso das 

diferenças (JESSUP, 2002). Assim a essência do MBTI é servir como uma 

ferramenta que permite conhecer as preferências individuais a fim de facilitar todos 

os aspectos da vida: diferenças de aprendizado e estilos de comunicação, 

administração de conflitos e relacionamentos (PERAL, 2007). Dessa maneira 

podemos dizer que é um método para entendimento da personalidade e das 

preferências na maneira de se comportar. 

2.2.2.2 DIMENSÕES DO COMPORTAMENTO SOCIAL

Juntamente com os sistemas dimensionais que se preocupam com a 

personalidade, há também sistemas que focam o comportamento social visível e os 

papéis da liderança. Leary (1957), analisando a personalidade em uma situação 

clínica, enumerou 16 categorias de comportamento interpessoal que ele descreveu 

como combinações de duas dimensões principais: dominância-submissão e positivo-

negativo (ou amor-ódio). 

William Schutz (1958), por sua vez, através do Modelo de Orientações 

Interpessoais Fundamentais (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) 

postula que três necessidades sociais básicas contam para o comportamento 

interpessoal – inclusão, controle e afeição. A suposição básica do modelo é que 

todos os indivíduos buscam estabelecer relações compatíveis com os outros nas 

suas interações sociais. Com o intuito de satisfazer suas necessidades, as pessoas 

aspiram por relações compatíveis em inclusão, controle e afeição para evitar 

estresse e frustração (SIEGLE, SMITH e MOSCA, 2001).  

Segundo Belbin (1981), dentro de um contexto de trabalho em equipe, todo 

indivíduo pode ser classificado de acordo com os seus conhecimentos e a sua 

função técnica e também com a forma como tende a se comportar, a contribuir e a 

se relacionar com outros integrantes. Para tanto, Belbin construiu um conjunto de 

Team Roles, ou papéis de equipe, que descrevem padrões que caracterizam o 
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comportamento de um indivíduo em relação aos outros na facilitação do progresso 

de uma equipe (FRANÇA e DA SILVA, 2007). 

Carter (1954) identificou três fatores: prestígio individual, facilitação da meta 

do grupo, e sociabilidade do grupo. Couch chamou estes três fatores de: 

dominância-submissão, positivo-negativo, e brincadeiras orientadas para a tarefa. 

Os fatores de Couch, mais tarde, serviram de fundamentação para o 

desenvolvimento do modelo tridimensional do SYMLOG de Bales (BALES, 1988; 

BALES & COHEN, 1979). 

2.2.2.3 DIMENSÕES DA LIDERANÇA

A evolução das investigações dos traços de liderança também produziram 

soluções dimensionais, que freqüentemente consistem de dois fatores primários. 

Construído no trabalho anterior de Bales (1958), que definia os líderes da tarefa e os 

sócio-emocionais, os estudos de Ohio usaram percepções dos subordinados quanto 

a seus líderes, para identificar duas formas maiores de comportamentos dos líderes: 

estruturas iniciais, ou direcionamentos, e consideração dos funcionários e seus 

sentimentos (YUKL, 1998). Nos estudos de Michigan, dirigidos por Likert (1961), os 

dois comportamentos do líder foram chamados orientados  para a produção e 

orientado para o funcionário. Blake e Mouton (1964) usaram os termos “preocupação 

com a produção” e “preocupação com as pessoas” como as duas dimensões do 

comportamento do líder em seu Grid de Liderança. E depois, o material de Blake e 

Mouton foi modificado por Hersey e Blanchard para formular sua Liderança 

Situacional, em que o comportamento do líder é governado pela maturidade dos 

seguidores (SGANZERLA, 2004). Os elementos identificados como comportamentos 

da tarefa e comportamento nas relações são usados pelos líderes para avaliar a 

maturidade dos funcionários (MOORHEAD & GRIFFIN, 1992). 
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2.2.3 EM BUSCA DA INTEGRAÇÃO

Alguns sistemas dimensionais examinam o conteúdo e alguns analisam 

diretamente o processo. A capacidade de avaliar ambos  simultaneamente  exigiu 

um modelo teórico completo  que incorporasse ambos de uma forma sistemática. A 

história das ciências sociais oferece uma variedade de visões de um modelo 

holístico. Por exemplo, McDougall, que se movia confortavelmente entre as várias 

disciplinas da ciência social, tentou fazer uma síntese dos comportamentos sociais 

em termos das funções do indivíduo na sociedade (MCDOUGALL, 2001). Ele deu 

uma ampla definição de comportamento na sociedade e distinguiu as formas mais 

elevadas e as menos elevadas de comportamento. 

De acordo com Bales (1987), uma teoria integrada devia não somente 

analisar a personalidade e o comportamento, mas também a interação do indivíduo 

e seu ambiente. Tal teoria abordaria não apenas os comportamentos que alguém 

pode observar, mas também os valores  percebidos pelos outros, os quais deveriam 

ser associados a tais comportamentos, uma compreensão das dinâmicas do grupo e 

o comportamento do pequeno grupo, e os fatores situacionais e contextuais. 

2.3 MÉTODO SYMLOG 

Paul Hare, em seu livro SYMLOG Field Theory: organizational consultation, 

value differences, personality and social perception (1996) define o nome “Symlog” 

como um acrônimo, em língua inglesa, para Systems for the Multiple Level 

Observation of Groups, que em português pode ser "Sistema para Observação de 

Grupos em Níveis Múltiplos". Sistema para Observação de Grupos, pois a teoria e 

os métodos do Symlog oferecem, através de observações práticas, meios 

necessários para a mensuração e o estudo de uma série de variáveis envolvidas no 

comportamento e nos valores pessoais de membros de um grupo. Níveis Múltiplos, 

pois há certo número de métodos de mensuração para fins específicos que tornam 

possível a avaliação de múltiplos aspectos ou níveis de comportamento individual, 

incluindo os aspectos psicológicos internos (percepções, atitudes, valores, 

conceitos), assim como o comportamento não-verbal, o comportamento observável e 

o conteúdo dos atos de fala e da comunicação em geral (BALES, 1988). 
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É um modelo teórico e um método de avaliação da melhoria quanto à 

liderança, trabalho em equipe e eficácia organizacional (VALENÇA, KOENINGS e 

HARE, 2004). É uma teoria de personalidade e de dinâmica de grupo, integrada com 

um conjunto de métodos práticos para a avaliação e mudança de comportamento e 

valores dos grupos e das organizações (BALES, 1988). O propósito fundamental da 

teoria é entender o grupo da melhor forma possível em uma determinada situação, a 

fim de melhorar sua produtividade e satisfação através de uma ação mais eficaz. 

Podemos dizer então que a chave da utilidade do método Symlog é sua habilidade 

para avaliar e dar feedbacks úteis, válidos, bem como resultados confiáveis, 

considerando a eficácia do indivíduo, da equipe e da organização. Para isso, faz uso 

de uma estrutura abrangente para avaliar e mostrar os resultados demonstrados por 

organizações, equipes e indivíduos, baseada nas grandes amostras feitas no Banco 

de Dados do Symlog, o qual contém mais de 4.000.000 de perfis. 

O método Symlog é usado para avaliar a situação cotidiana e comparar estes 

resultados com uma avaliação idealizada do que seria necessário para ser mais 

eficaz. Este tipo de comparação oferece orientação estratégica para a análise de 

pesquisas, desenvolvimento e avaliação de programas, estudos do ambiente 

cultural, desenvolvimento organizacional, resolução de conflitos, avaliação do 

potencial de liderança dos indivíduos com vistas à seleção e treinamento, 

composição de grupos de trabalho e melhoria de sua atuação, formação de 

educadores num sentido mais amplo, incluindo professores, treinadores, terapeutas 

e outros profissionais que lidam prioritariamente com pessoas, bases das teorias de 

ação pessoais, de grupos e organizações e, por fim, a análise de valores do sistema 

de aprendizagem organizacional. 

2.3.1 MÉTODO SYMLOG: BREVE HISTÓRICO

Bales (1950 apud VALENÇA, 2004), em seu livro The Symlog Practitioner, 

revela que a origem do método Symlog remonta ao curso de Relações Humanas, na 

década de 40, na Universidade de Harvard. O curso estava estruturado numa 

abordagem laboratorial de pesquisa-ação, usando vivências voltadas especialmente 
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para a discussão livre, observação sistemática e padronizada de interações, 

processos democráticos, cuidadosos e eficientes de retorno da informação, análise 

de valores e traços individuais e, fundamentalmente, princípios e exercícios de 

dinâmica de grupo (VALENÇA, KOENINGS e HARE, 2004).  

Robert Freed Bales, professor emérito de Relações Sociais da Universidade 

de Harvard, iniciou sua pesquisa com o intuito de responder a pergunta: “O que se 

entende por situação?” Bales achava que as situações dinâmicas e complexas 

servem como o contexto para todas as interações sociais.  

Durante o curso Bales criou, divulgou e usou sistematicamente o primeiro 

instrumento científico de observação de interações sociais (IPA), divulgado no livro 

Interaction Process Analysis – A Method for the Study of Small Groups (BALES, 

1950). O IPA, como o livro ficou conhecido, apresentava um sistema de 12 

categorias de interação, a partir da observação do grupo. As 12 categorias incluem 

atividades e sugestões, dá. opiniões, pede sugestões, opiniões, mostra 

solidariedade, mostra antagonismo O sistema de 12 categorias não é uma simples 

lista de elementos discretos. Ao contrário, as categorias estão inter-relacionadas de 

acordo com duas dimensões do comportamento interpessoal: comportamentos 

sócio-emocionais e voltados para a tarefa.  

Em 1970, em sua obra Personality and Interpersonal Bahavior (BALES, 

1970), Bales escreve sobre valores e traços de personalidade, plataforma final para 

o refino do instrumento IPA e de sua adaptação aos ambientes organizacionais. O 

Perfil dos Valores definido por Bales é o resultado de vários estudos analíticos de 

fatores, conduzidos para determinar que declarações de valores abrangem certas 

categorias de significados e quais as que servem como o foco do conflito. Bales 

definiu uma declaração de valor no contexto concreto da interação como “uma 

declaração de uma norma existente, ou uma proposta para uma nova norma” 

(BALES, 1950:494). 

Os estudos do Perfil dos Valores começou com 872 itens, e todos deviam 

representar valores; foram obtidos a partir de uma variedade de fontes. Bales e seus 

colegas escreveram alguns itens, mas muitos surgiram de outras fontes, como é 

mostrado na Tabela 2 (BALES, 1970). 
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Tabela 1: Tabela com a origem dos itens do Perfil de Valores do Symlog 

Número Origem dos Itens

163 Sujeitos 

11 Estudo dos Valores feito por Allport-Vennon-Lindzey (1951) 

30 Um estudo prévio sobre as questões ideológicas relevantes para 

pequenos grupos (Bales, 1950) 

16 Florence Kluckhohn, baseada em sua classificação das orientações dos 

valores (1950, 1953) 

120 Questionário de Charles Morris, usado em estudos interculturais (1956) 

16 Estudo de Winter sobre valores relacionados à participação em grupos 

(1952) 

46 Descrição de tipos da mentalidade cultural, feita por Sorokin (1957) 

30 Escala-F da Personalidade Autoritária (Adorno, Frenkel-Brunswik, 

Levinson, & Sanford, 1950) 

26 Escalas de Levinson sobre etnocentrismo e minorias (Adorno et al., 1950) 

12 Escala de Convencionalismo Religioso de Sanford (Adorno et al., 1950) 

42 Escala de Ideologia da Família Tradicional de Levinson e Huffman (1955) 

12 Escala do Radicalismo Militante de Couch-Goodrich (1952) 

9 Dissertação não publicada de Edward Jones (1953) 

119 Listas associadas a necessidades da personalidade, de Henry Murray 

(1938) 
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87 16 Fatores da Personalidade de Cattell, feitos pela reescrita e extensão 

de sua obra (1950) 

85 Horário do Temperamento, de Thurstone  (1949) 

Fonte: Cowen (1998)

O número total de itens posteriormente foi reduzido para 252, através de 

agrupamento, remoção de duplicatas, e combinação de palavras-chaves, a partir de 

itens separados. Um estudo foi feito com 552 sujeitos que foram pagos para 

responderem a um questionário. Foram usados alguns itens que não distinguiam 

bem os sujeitos dos pré-classificados. O critério usado foi utilizar itens  com que 

quase todos concordavam ou de que discordavam. “Isto não quer dizer que tais itens 

não expressam valores, nem que tais valores não têm importância, mas 

simplesmente que nós queríamos um teste que diferenciaria os respondentes uns 

dos outros” (BALES, 1970:497). O 144 itens restantes estavam inter-correlacionados 

e analisados de acordo com os fatores, através do método central completo de 

Thurstone (BALES, 1970). Quatro fatores ortogonais foram encontrados e esta 

solução foi chamada o Perfil dos Valores. 

Mais tarde, este Perfil de Valores deu origem, em definitivo, ao método 

Symlog divulgado na obra de Bales e Cohen, Symlog: A Systems for the Multiple 

Level Observation of Groups (BALES e COHEN, 1979). 

Durante cinco décadas de pesquisa, Bales publicou, juntamente com milhares 

de profissionais das áreas de Psicologia, Psicologia Social, Antropologia e 

Sociologia, mais de cem artigos nos maiores jornais de Sociologia e Psicologia. 

Em 1979, com o lançamento do método Symlog, Bales criou, juntamente com 

Robert J. Koenigs e Margaret A. Cowen, o Symlog Consulting Group (SCG). Criado 

como uma organização dedicada ao desenvolvimento contínuo e da utilização do 

método SYMLOG em aplicações práticas e acadêmicas, o SCG tem sede em San 

Diego, Califórnia e escritórios/representantes espalhados por trinta países (SYMLOG 

CONSULTING GROUP, 2010).  
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2.3.2 A TEORIA DE CAMPO DO SYMLOG

A teoria SYMLOG é uma compilação de descobertas e teorias da psicologia 

geral, da psicologia social e de disciplinas correlatas de ciências sociais (BALES, 

1985).  

Como uma teoria de campo, o SYMLOG leva em conta o fato de que todo o 

comportamento acontece em um contexto maior, um “campo” interativo de 

influências (VALENÇA, KOENINGS e HARE, 2004). Bales enfatiza que o processo 

mental dos indivíduos e suas interações sociais ocorrem em contextos que podem 

vir a ser mensurados de forma sistemática e, portanto, permitem a explicação e 

predição dos comportamentos dos indivíduos de forma mais acurada e precisa. 

Dessa maneira, a abordagem assume que um agente precisa entender o contexto 

maior, incluindo aspectos pessoais, interpessoais, grupais e situacionais, para 

entender padrões de comportamento e para influenciá-los com sucesso.  

Os procedimentos de medição do método Symlog estão desenhados para 

medir tanto os padrões de comportamentos individuais, observados na interação de 

uma pessoa com as outras, como comportamentos de equipes, no seu contexto 

maior (BALES, 1988). Nesse sentido, como teoria de campo, os valores, 

comportamentos, e outros fatores da psicologia social, podem ser representados em 

termos de três dimensões: Valores de Dominância x Submissão (Dimensão do 

Poder), Valores de Comportamento Amigável x Não-Amigável (Dimensão do 

Relacionamento) e Valores de Aceitação x Não-Aceitação de Orientação da Tarefa 

(Dimensão de Orientação para a Tarefa por parte de uma Autoridade Estabelecida) 

(BALES, 1983) (BALES e COHEN, 1997). 

2.3.2.1 O DIAGRAMA DE CUBO SYMLOG

O conceito básico que emerge na teoria do método Symlog é de que toda 

interação social pode ser visualizada como acontecendo em um campo 

tridimensional, onde as três dimensões são semelhantes às três dimensões do 

espaço físico, ilustrado por uma sala de aula típica. Se alguém se move para a parte 

de cima do espaço, e fica de pé, torna-se mais dominante. Se alguém se move mais 
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para frente, no espaço, e fica próximo ao bureau do professor, mostra disposição de 

aceitar autoridade e de se envolver mais com a tarefa. Em muitas culturas, as coisas 

boas acontecem no lado direito, e as coisas más, ou sinistras, acontecem no lado 

esquerdo. Assim, por analogia, o lado direito da sala é o lugar para se mover em 

direção à interação amigável e o lado esquerdo, à interação não-amigável. 

Os valores sobre relacionamentos com pessoas, aceitos por alguns indivíduos 

e rejeitados por outros, podem assim ser ilustrados como localizados nesse espaço. 

As três dimensões primárias do espaço Symlog podem ser visualizadas 

graficamente, na Figura 4, como um cubo. 

Figura 4: Dimensões do espaço Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN(1997) 

Conforme pode ser observado na Figura 5, a seguir, partindo do centro do 

cubo, há seis direções para as quais se podem mover, indicadas pelas letras U, D, 

P, N, F, B.  

U = para cima = Valores de Dominância 

D = para baixo = Valores de Submissão 

P = positivo = Valores do Comportamento Amigável 

N = negativo = Valores do Comportamento Não-Amigável 

F = para frente = Valores de Aceitação da Orientação da Tarefa, vinda de uma 

Autoridade Estabelecida 

B = para trás = Valores de Oposição a Orientação da Tarefa, vinda de uma 

Autoridade Estabelecida 
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Figura 5: Direções do método Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN(1997) 

Separando cada uma das três dimensões do cubo (U-D, P-N e F-B) em três 

segmentos, criam-se 27 cubos menores dentro do cubo maior. Vinte e seis desses 

cubos representam combinações de valores (ou comportamentos) que podem 

caracterizar indivíduos, grupos, organizações ou mesmo toda a sociedade. O 

vigésimo sétimo cubinho que está exatamente no centro do cubo grande representa 

a origem, ou o ponto inicial, de todas as direções, e não é tratado como uma 

direção, na versão atual do Symlog. Em (BALES, 1970) Bales descreve que as 

características para esse cubo representam uma “média” das demais dimensões. 

Cada um dos cubinhos da Figura 6 está rotulado com uma combinação de 

códigos de letras que representam a sua relação com as seis direções principais. 

Por exemplo, o cubinho do lado superior direito está rotulado de UPF, já que ele 

combina as direções Para cima (U), Positiva (P) e Para Frente (F). Assim, a direção 

intermediária entre as principais direções U, P e F é denominada UPF. O cubinho do 

lado inferior esquerdo está rotulado de DNB, pois ele combina as direções Para 

Baixo (D), Negativa (N) e Para Trás (B). Todos os cubinhos da camada superior do 

cubo grande contêm um elemento de valores Para Cima (ou traços de 

comportamento, dependendo do que está sendo medido). Todos os cubinhos da 

camada inferior do cubo grande contêm um elemento de valores Para Baixo. Os 

cubinhos da direita contêm os valores Positivos, e assim por diante para cada fatia 

do cubo grande. 
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Figura 6: Cubo do método Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 

 e Valença & Associados – Aprendizagem Organizacional 

2.3.2.2 FORMULÁRIO SYMLOG

Os conceitos extraídos dos estudos analíticos de elementos dos valores (ou 

traços de comportamento) são usados para formular itens para um formulário em 

que cada item, representa alguma combinação de um a três indicadores direcionais. 

O conteúdo de cada um dos 26 itens, como aparece no formulário Symlog sobre 

“Valores Individuais e Organizacionais” é dado no Quadro 6. 
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Quadro 6: Amostra do Formulário de Avaliação dos Valores Individuais e Organizacionais do  

Symlog Consulting Group 

Fonte: Symlog Consulting Group (1983, 2003, 2008) 

O código que precede cada um dos itens identifica o cubo pequeno 

correspondente no diagrama do cubo. A localização do cubo pequeno, por sua vez, 

identifica a direção espacial que o item é destinado (e conhecido por pesquisa) a 

medir (BALES, 1988). Os itens do formulário são sempre listados na mesma ordem, 

começando com o item “U” e movendo-se em torno da camada superior do cubo 

grande, depois em volta do centro e das camadas inferiores, terminando com o “D”.  

Como foi sinalizado na descrição do cubo Symlog e olhando sob a 

perspectiva da Figura 6, nove cubinhos, representados por itens do formulário, têm 

elementos de Valores quanto a Dominância (parte superior do cubo) e nove contêm 

Submissão (parte inferior do cubo). Nove cubinhos têm elementos de valores 

relacionados ao Comportamento Amigável (parte direita do cubo) e nove contêm 
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Comportamento Não-Amigável (parte esquerda do cubo). Dos demais itens do 

formulário, nove representam valores de Aceitação para orientação a Tarefa (parte 

de trás do cubo) e nove contêm valores de Oposição para orientação a Tarefa (parte 

da frente do cubo). 

O avaliador preenche uma resposta para cada um dos vinte e seis itens em 

cada avaliação realizada. Como o avaliador considera cada item, o item funciona 

como uma espécie de guia direcional dentro do complexo global de percepção do 

avaliador quanto à pessoa ou ao conceito que está sendo descrito. Desde que todas 

as maiores direções no espaço de valor sejam assim examinadas e mensuradas, 

obtém-se uma descrição muito refinada da imagem percebida pelo avaliador. 

Através do formulário, é registrado se determinado item de valores é evidente 

no comportamento da pessoa em questão usando as seguintes opções: raramente, 

às vezes ou frequentemente. Os seguintes pesos numéricos são definidos para cada 

uma dessas opções: Raramente = 0, Às vezes = 1 e Frequentemente = 2. 

Para obter um escore na dimensão Dominância versus Submissão, por 

exemplo, somam-se todas as avaliações de frequência dos itens com um nome de 

código contendo a letra U; faz-se outra soma de todas as avaliações para os itens 

com um nome de código contendo a letra D; computa-se a diferença entre as somas 

das respostas aos nove itens contendo a letra U e aos nove itens contendo a letra D 

e se atribui uma letra, U ou D, para indicar a direção do resultado. De modo 

semelhante os resultados são computados para as dimensões P-N e F-B. 

2.3.2.2.1 QUESTÕES DE AVALIAÇÃO

Quando os membros de um grupo fazem uma determinada lista de 

avaliações, usando os vinte e seis itens descritivos, estão respondendo a uma 

questão avaliativa cuidadosamente elaborada. Uma questão avaliativa é sempre 

incluída no alto de um formulário de avaliação para especificar de que trata a 

avaliação — ou seja, que questão deve estar na mente do avaliador, para a qual a 

avaliação em cada item é uma resposta.  
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A questão avaliativa varia de acordo com o tipo de aplicação da qual está se 

fazendo uso. Entretanto, a seguinte pergunta é padronizada: 

“Em geral, que tipos de valores esta pessoa mostra em seu comportamento?” 

Esta questão específica é concebida para indicar o comportamento atual do 

indivíduo. Pode-se também pedir aos membros do grupo que especifiquem o tipo de 

comportamento que eles acham que seria ideal para que um membro em particular 

fosse mais eficaz: 

“Em geral, que tipos de valores seria ideal que esta pessoa mostrasse para 

que fosse mais eficaz?” 

Um ideal é tratado como um conceito. Em complemento às avaliações sobre 

pessoas atuais, pede-se também aos avaliadores que façam avaliações de vários 

conceitos importantes. As localizações dessas imagens conceituais ajudam a 

entender o significado do diagrama de campo e, se for o caso, suas implicações 

para a mudança: 

1. DESEJO. Em geral, que tipos de valores você desejaria mostrar ao grupo, 

esteja ou não apto(a) a fazer isso? 

2. REJEIÇÃO. Em geral, que tipos de valores você tende a rejeitar, tanto em 

você como nos outros? 

3. EXPECTATIVA. Em geral, que tipos de valores você supõe que as pessoas 

do grupo avaliam que você mostra no seu comportamento? 

4. MAIS EFICAZ. Em geral, que tipos de valores o líder mais eficaz que você 

já conheceu mostra em seu comportamento? (Alternativamente, a questão pode ser 

feita a respeito do membro mais eficaz, da equipe, de uma função em particular, 

etc.) 
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2.3.2.3 O DIAGRAMA DE CAMPO

Os dados de avaliação do Symlog podem ser mostrados de formas diferentes.  

O diagrama de campo é uma demonstração de como os membros de um 

grupo se relacionam uns com os outros e com as circunstâncias em que atuam. A  

Figura 7 apresenta um exemplo ilustrativo. 

 Figura 7: Galeria de líderes famosos no Diagrama de Campo do Symlog 

Fonte: SYMLOG Consulting Group (2000) 
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O diagrama de campo é um mapa. A localização de cada membro é mostrada 

como um círculo no diagrama, rotulado com o nome-código do membro. O círculo, 

visto em conjunto com a sua localização, é a imagem do membro. O tamanho do 

círculo e a localização da imagem no campo baseiam-se na média dos escores 

referentes às imagens dos indivíduos ou a conceitos do modo como todos os 

membros vêem o comportamento daquele determinado indivíduo. 

Assim, podemos dizer que o desenho do diagrama de campo é uma 

representação de um espaço teórico total, no qual todos os tipos possíveis de 

comportamento em grupo podem ser representados. Essa estrutura espacial é 

chamada, metaforicamente, de espaço do grupo (BALES, 1988). 

As dimensões do campo são escalas usadas como coordenadas, em relação 

às quais as localizações de imagens aparecem no gráfico. Os pontos das escalas 

são as frequências com as quais os indivíduos mostram um ou outro aspecto de 

certas características bipolares de comportamento (BALES, 1988). Podemos dizer 

então que este espaço teórico de todos os comportamentos humanos em interação 

é concebido como um campo dialético de forças. 

As pesquisas indicam que pelo menos três dessas características bipolares 

são fundamentais e provavelmente universais (e devem sempre, por isso, ser 

levadas em conta nas avaliações): 

1. Dominância versus Submissão; 

2. Amizade versus Inimizade; e 

3. Aceitação versus Rejeição de Autoridade. 

Cada uma dessas três dimensões é psicologicamente bipolar. Os dois 

terminais da dimensão estão opostos numa percepção avaliativa — se uma pessoa, 

em certa situação, sente que um tipo de comportamento em um pólo é bom, o tipo 

de comportamento no outro pólo será possivelmente classificado como mau. 

Assim, cada dimensão mostrada no diagrama de campo compõe-se, na 

verdade, de duas direções. O centro do diagrama onde as duas escalas se cruzam é 

o ponto zero de ambas as escalas. Cada dimensão consiste em duas direções 
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opostas — uma que vai do ponto zero a um extremo e outra exatamente oposta, a 

partir do ponto zero até o outro extremo. 

2.3.2.3.1 A DIMENSÃO DO PODER

A localização da dimensão do Poder (Dominância x Submissão) do indivíduo, 

não é indicada por uma linha escalar no diagrama. Em vez disso, é representada 

metaforicamente pelo tamanho do círculo de imagem que representa esse indivíduo, 

cercando o ponto que marca a posição de uma imagem das outras duas dimensões. 

Quanto maior o círculo, maior a ênfase na dominância. Pequenos círculos 

representam a ênfase na submissão, conforme ilustrado na Figura 8. 

Figura 8: Representação da Dimensão do Poder no Diagrama de Campo do Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 
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A classificação recebida por um indivíduo nesta dimensão do poder 

representa o prestígio, o status, o poder e a influência pessoal com que o indivíduo é 

visto pelo avaliador, em relação aos outros membros do grupo (BALES, 1988). 

Um membro dominador pode ter uma alta participação e é, provavelmente, 

extrovertido; pode também mostrar certa tendência a impor ao grupo as suas 

opiniões. Os membros mais submissos do grupo são tipicamente vistos como 

calmos, passivos ou introvertidos. Todavia, o significado total do tamanho ou da 

localização de uma imagem não pode ser entendido a partir de sua localização em 

uma única dimensão. A localização de uma imagem em apenas uma das dimensões 

não dá nenhuma informação sobre sua localização em qualquer uma das outras 

duas dimensões. As outras duas dimensões têm que ser consideradas ao mesmo 

tempo. 

As outras duas dimensões são representadas diretamente no plano do 

diagrama de campo como linhas longas com marcações de escala. 

2.3.2.3.2 A DIMENSÃO DO RELACIONAMENTO

O eixo horizontal, da esquerda para direita, representa a dimensão do 

Relacionamento (Não-Amigável x Amigável). 
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Figura 9: Representação da Dimensão do Relacionamento no Diagrama de Campo do Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 

Valores relativos a Comportamento Não-Amigável são mostrados no lado 

esquerdo do diagrama, e a Comportamento  Amigável, no lado direito, conforme 

ilustrado na Figura 9. Uma imagem no lado esquerdo do diagrama é frequentemente 

associada a comportamentos e valores percebidos como de interesse próprio e de 

autoproteção, enquanto que as imagens no lado direito tendem a ser associadas a 

comportamentos e valores percebidos como igualitários, cooperativos ou protetores. 
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2.3.2.3.3 A DIMENSÃO DE ORIENTAÇÃO PARA A TAREFA POR PARTE DE UMA AUTORIDADE 

ESTABELECIDA

O eixo vertical, por sua vez, representa a Dimensão de Orientação para a 

Tarefa por parte de uma Autoridade Estabelecida (Aceitação x Não-Aceitação). 

Figura 10: Representação da Dimensão de Orientação para a Tarefa no Diagrama de Campo do 

Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 

Valores relativos à Aceitação da autoridade são mostrados no parte de cima 

do diagrama, e a Oposição à autoridade, na parte de baixo conforme ilustrado na 

Figura 10. 
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Na estrutura mais geral do SYMLOG, o termo autoridade é entendido em um 

sentido muito amplo: remete, dentro de um grupo, a uma dimensão com imposições 

e tipos de coerções sociais mais ou menos organizadas e é reconhecida, de maneira 

geral, como detentora de algum tipo de legitimação.  

Podemos citar como exemplos: convenções, preceitos institucionais e 

exigências profissionais; métodos de comprovação da realidade; avaliações de 

desempenho; códigos de ética e moral; princípios e regras escritas, leis e 

regulamentos; assim como as ordens de pessoas designadas ou eleitas para 

posições de autoridade. Há muitos outros exemplos. 

Algumas imposições emanadas de uma autoridade são aceitas sem 

discussão e outras, não. Algumas são rejeitadas e até ignoradas por alguns 

indivíduos. A admissão da autoridade é considerada uma questão de consciência. 

A fim de adequar alguns dos itens usados na avaliação a um dado contexto, a 

sua redação — como também a redação do próprio título dimensional — pode ser 

devidamente adaptada para o tipo específico de grupo e de ambiente organizacional 

(BALES, KOENIGS e ROMAN, 1987). 

Na Figura 10, a redação para a dimensão marcada na escala que vai de F a B 

é adaptada para grupos de trabalho ou equipes em organizações de vários tipos: 

Valores de Aceitação de Tarefa Determinada pela Autoridade Institucional versus 

Valores de Rejeição de Tarefa Determinada pela Autoridade Institucional. A 

orientação para tarefa por autoridade institucional significa essencialmente as regras 

e procedimentos que foram definidos por autoridades, imediatamente externas ao 

grupo de trabalho, que irão avaliar o desempenho do grupo. 

Apesar da adaptação dos itens, no entanto, permanecem algumas 

ambiguidades. Há sempre vários estratos ou fontes de autoridade para as equipes 

nas organizações (e mesmo em qualquer tipo de grupo, em qualquer área de 

atividade). Essas várias fontes e tipos de autoridade podem entrar em conflito em 

determinadas situações. A dimensão de F a B, que descreve atitudes em relação à 

autoridade, embora criticamente importante, é inevitavelmente complexa e ambígua 

quanto ao seu significado. Faz-se necessário, em alguns casos, especificar nas 

instruções de avaliação a que fonte de autoridade se está fazendo referência. 
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Devem ser feitas, se preciso, avaliações separadas para fontes de autoridade 

distintas. 

Há, entretanto, um fator simplificador. Muitas pessoas desenvolvem um traço 

ou uma tendência generalizada a aceitar ou rejeitar a autoridade de forma global. 

Essa qualidade de comportamento é geralmente visível para os outros, e é 

frequentemente a base da avaliação. 

2.3.2.3.4 AS ZONAS DE REFERÊNCIAS E OS PRINCIPAIS CLUSTERS

De acordo com a pesquisa Symlog, baseada em mais de 4 milhões de 

observações, dentro do diagrama de campo podemos destacar “zonas de 

referências ou zonas de polarização”. A maioria dos valores encontrados que 

contribuem para o trabalho em equipe eficaz são localizados no quadrante PF 

(superior direito). As demais zonas de referência e suas respectivas polarizações 

podem ser visualizadas na Figura 11 a seguir. 
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Figura 11: Zonas de polarização do Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997)

A Figura 12, a seguir, mostra um diagrama de campo com os principais 

clusters identificados em sua base de dados. 
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Figura 12: Principais clusters identificados no método Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 

Uma descrição completa do sistema de medição SYMLOG está além do 

escopo deste trabalho. O leitor interessado é referido Bales e Cohen (1979) e Bales 

(1999) para obter mais informação sobre os fundamentos teóricos da SYMLOG. 

2.3.2.4 O GRÁFICO DE BARRAS

Uma forma bastante usada para mostrar os resultados das avaliações é 

através do gráfico de barras do Symlog (Figura 13).
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Produzido a partir do processamento das avaliações com o uso do software 

SYMNET, de autoria do Symlog Consulting Group, o gráfico de barras mostra o 

resultado médio de uma imagem específica.  

Figura 13: Gráfico de barras do método Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 

Os itens constantes do gráfico de barras são os mesmos que aparecem no 

formulário de avaliação mostrado no Quadro 6. O comprimento da linha marcada 

com xx que parte de cada item indica a frequência média das avaliações recebidas 
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por membros do grupo em resposta àquele item específico. Os intervalos de 

frequência usados na classificação original — RARAMENTE, ÀS VEZES, 

FREQUENTEMENTE — são mostrados no alto das colunas para possibilitar uma 

interpretação qualitativa do significado do comprimento da linha marcada. 

A fim de que um indivíduo (ou um grupo) possa entender as razões pelas 

quais uma imagem aparece numa localização particular no diagrama de campo ou 

venha a pensar seriamente na efetivação de mudanças, é importante saber com 

mais detalhe como os valores e comportamentos foram focalizados por seus 

avaliadores. Para isso é necessário um perfil, item por item, das avaliações 

realizadas, para comparação com algum perfil referencial já conhecido (BALES, 

1988). 

O gráfico de barra do Symlog Consulting Group (Figura 14) fornece esse tipo 

de comparação, pois o gráfico de barras também mostra um Perfil de Eficácia. 

Assim, o perfil médio para qualquer imagem pode ser comparado a uma norma da 

pesquisa SYMLOG que estima a faixa para “mais eficaz”. 
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Figura 14: Gráfico de barras do perfil de liderança eficaz do Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997) 

As marcas (azuis) deste gráfico de barras representam a margem de 

tolerância de eficácia estimada para qualquer item específico. É possível que a 

frequência média esteja dentro ou fora desta escala. Neste caso específico, a 

frequência média de cada item está dentro da extensão de eficácia de cada traço. 

Os problemas potenciais existem quando a resposta média está fora da escala de 

eficácia.  

O Symlog Consulting Group realizou pesquisas baseadas em várias questões 

— tais como: “Qual o líder (ou o membro) mais eficaz que você já conheceu?” — 
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com líderes e membros de um amplo número de grupos em uma grande variedade 

de ambientes organizacionais. Um Perfil de Eficácia representa a frequência média 

da avaliação dada, em cada item, em resposta a uma Pergunta de Eficácia, por uma 

significativa quantidade de avaliadores. 

O perfil mostrado na Figura 15 é composto de avaliações médias para a 

maioria das imagens de eficácia relacionadas com vários grupos e situações. Um 

grupo em particular ou alguns de seus membros poderão discordar quanto a 

determinados aspectos de qualquer perfil de eficácia que possa ter sido escolhido 

para comparação. Os propósitos de um grupo, ou sua situação peculiar, podem de 

fato exigir um perfil diferente. Fazendo, entretanto, uma comparação entre suas 

próprias avaliações e um perfil normativo bem escolhido, qualquer grupo estará em 

melhores condições de discutir e decidir o seu próprio funcionamento. 

Figura 15: Localização do perfil mais eficaz no Diagrama de Campo do Symlog 

Fonte: Adaptado de BALES e COHEN (1997)
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2.3.3 O PROCESSO SYMLOG

O processo SYMLOG estimula a consciência dos valores e estratégias de 

ação pessoais e coletivas. Aumenta, assim, a probabilidade de que os esforços das 

equipes ou unidades funcionais sejam bem sucedidos. Para isso ele propõe quatro 

passos de atuação: 

1- Observação e Coleta de Dados 

O Método Symlog é aplicável a múltiplos níveis. Ele pode ser usado para 

desenvolvimento individual, de equipes e/ou da cultura organizacional em que 

equipes e líderes interagem. Assim, dependendo do nível, os indivíduos, grupos ou 

membros das organizações fazem um conjunto das avaliações de instrumentos 

integrados sobre conceitos importantes. Os conceitos versam sobre valores, traços 

pessoais ou comportamentais, voltados para diagnosticar as interações 

comportamentais e as inferências que as pessoas fazem sobre a situação analisada 

(SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010). Podemos dizer então que, nesta etapa, os 

dados são coletados e preparados para processamento. 

2- Feedback  

Extensos relatórios confidenciais ou públicos, pessoais ou ainda grupais, 

personalizados são produzidos para sessões de feedback facilitadas pelos 

Consultores Certificados pelo Symlog Consulting Group. Dependendo da extensão 

do programa de melhoria, é possível receber feedback simultaneamente sobre uma 

percepção individual dos outros, as percepções dos outros quanto a um indivíduo, 

as dinâmicas e as normas dos grupos, os componentes da cultura organizacional 

(SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010).  

3- Aprendizado e mudança através da interação  

Através da discussão dos resultados das pesquisas, os participantes 

desenvolvem compreensão mútua da forma em que eles se percebem, percebem os 

outros e seu grupo, equipe ou sua organização. Aprendem quais são as interações 

problemáticas e quais são as necessárias para que se tornem mais eficazes. 
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Estabelecem comprometimento com as mudanças estratégicas necessárias. 

Formulam planos para o desenvolvimento pessoal, grupal e organizacional, para que 

se atinjam as metas desejadas (SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010).

4- Educação Continuada  

Recomenda-se um quarto passo que envolve levantamentos periódicos, para 

avaliar as mudanças dos contextos ou das tarefas, e para monitorar o progresso 

diante de planos de mudanças em competências, em processos de aprendizagem e 

nos critérios que regulam as relações entre os envolvidos. 

2.3.4 CATEGORIAS DO COMPORTAMENTO E VALORES CARACTERIZADAS POR TRAÇOS, ATOS E 

SINAIS NÃO-VERBAIS

Como sistema de observação de comportamentos e valores, o Método 

Symlog é usado para observar os comportamentos e valores de determinado 

indivíduo no momento em que ele (ela) interage com outras pessoas dentro de um 

grupo organizacional. Para tal, ele faz uso de um conjunto de itens descritivos que 

pretendem cobrir não apenas comportamentos e valores socialmente desejáveis, 

mas também todo o largo espectro de atitudes que podem ocorrer no local de 

trabalho e que afetam a produtividade e satisfação. Alguns valores e 

comportamentos podem ser considerados capazes de contribuir, na maioria das 

vezes, para a eficácia do trabalho em equipe. Outros às vezes podem ser 

necessários, mas arriscados ou prejudiciais para o trabalho em equipe. Finalmente, 

alguns valores e comportamentos quase sempre interferem nesse tipo de trabalho. 

De certa forma, nenhum dos e valores comportamentos que você observa com o uso 

do Método Symlog é neutro. Cada valor ou comportamento, exibido com intensidade 

suficiente para você observar e reconhecer tem alguma influência positiva ou 

negativa quanto à maneira como as pessoas trabalham juntas (BALES e COHEN, 

1997). 

As descrições das categorias de comportamento e valores do Método Symlog 

envolvem observações em três níveis múltiplos (BALES e COHEN, 1997): 

• Traços que representam conteúdos e imagens da comunicação 
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• Comportamentos diretamente observáveis e expressos em linguagem 

falada 

• Comportamentos não-verbais, como expressão gestual e corporal 

Estas descrições estão agrupadas em “Tipos” apenas para fins de 

simplificação da visualização quanto à forma em que os itens de descrição estão 

relacionados entre si no espaço. A Figura 16 representa, através de uma visão 

planificada, os tipos do Método Symlog e as características que descrevem cada um 

dos tipos. De modo geral, os itens que estão estreitamente inter-relacionados são 

agrupados juntos como um “Tipo”. Por outro lado, os Tipos que se situam próximos 

no espaço do cubo estão geralmente correlacionados e podem ser mesclados uns 

com os outros (BALES, 1983). 

Figura 16: Visão planificada dos tipos e características do Symlog 

Fonte: Valença & Associados – Aprendizagem Organizacional 

O ser humano é extremamente complexo e costuma reunir características de 

diversos Tipos, já por si próprias difíceis de classificar, e algumas delas 

eventualmente conflitantes, as quais, ainda por cima, podem ser mostradas em 

situações diferentes ou em diferentes relações interpessoais. 

Às vezes um indivíduo adota valores claramente incompatíveis e passa a lidar 

com o conflito suprimindo ou reprimindo os elementos que não se enquadram em 

seu autorretrato. Nesses casos, os elementos “indesejáveis” podem transparecer em 

comportamentos ou atitudes, que nem sempre se ajustam aos valores adotados 
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conscientemente. Presenciando o seu comportamento, outras pessoas podem então 

atribuir valores a esse indivíduo que ele(ela) não reconhece ou mesmo repudia. 

Algumas vezes os comportamentos e os valores adotados são superenfatizados 

para se contraporem a valores conflitantes e tendências comportamentais não 

assumidas. Há também indivíduos que formam estranhas e paradoxais relações com 

outros indivíduos nos quais identificam os seus próprios valores reprimidos e suas 

tendências de comportamento; já outros, ao contrário, hostilizam essas pessoas 

(BALES, 1983).  

É impossível entender as relações humanas no dia a dia sem levar em conta 

esses tipos de complexidades. Mas são tantas essas complexidades que não há 

como reconhecê-las em simples descrições de Tipos como as que vêm em seguida. 

Essas descrições apenas aproximam algumas das características que, para quem 

observa “de fora” outra pessoa, parecem se ajustar de modo mais ou menos 

aceitável. Pode-se dizer então que os observadores externos (geralmente os 

membros de outro grupo) “atribuem” valores à pessoa, valores que eles acham que 

são condizentes com o comportamento que percebem (comportamento não-verbal, 

em especial). Esses observadores tendem a não levar em conta o que a pessoa diz 

sobre valores, mas ouvem tudo que acham que é consistente com seu 

comportamento. 

A visão da própria pessoa acerca de si mesmo é sempre mais complexa do 

que a visão de observadores externos. Do ponto de vista dessa pessoa, os 

observadores (membros de outro grupo) podem estar completamente enganados 

sobre o que acham dela. De qualquer modo, os outros reagem a nosso respeito 

baseando-se na forma em que eles nos percebem, não necessariamente baseando-

se no que nós somos. Por esse motivo, as avaliações geralmente consideram uma 

autoavaliação (a visão da própria pessoa acerca de si mesma) e héteroavaliação 

(visão de terceiros sobre a pessoa). 
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2.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

 O propósito deste capítulo foi reunir os principais conceitos, modelos e teorias 

acerca do tema liderança e percepção de valores e comportamentos. Primeiramente 

foi apresentado um estudo sobre liderança, desde a sua origem histórica, passando 

pelos conceitos atribuídos ao termo liderança, nos últimos 60 anos. Foi ressaltada 

também a diferença entre o termo liderança com outros termos popularmente 

usados como semelhantes como, por exemplo, administração. Em seguida foram 

apresentadas, em detalhes, as principais abordagens assumidas pelas diferentes 

escolas de pensamento em liderança sobre dois enfoques distintos: o líder e a 

situação. As teorias apresentadas foram: Teoria do Grande Homem, Teoria dos 

Traços, Teorias dos Estilos ou Comportamentos, Teorias Situacionais ou 

Contingenciais e, por fim, as Teorias Neocarismáticas. Para fecharmos o estudo 

sobre a liderança, desenvolvemos o entendimento da liderança no contexto do 

gerenciamento de projetos apresentando, inclusive, alguns estudos realizados. 

 No segundo tópico do capítulo foram apresentadas algumas das contribuições 

metodológicas e teóricas de muitos pesquisadores acerca do tema percepção de 

valores e comportamentos demonstrando que muito da pesquisa relevante objetiva 

identificar: O que determina o comportamento? ou, ao contrário, O que o 

comportamento determina? Nesse sentido, podemos dizer que muitas das 

preocupações dos cientistas comportamentais informam o estudo da relação entre 

comportamentos e valores, mas poucos pesquisadores abordaram o tópico 

diretamente. Estas contribuições, por sua vez, estão agrupadas de acordo com a 

complexidade, em particular, a evolução desde as simples listas de categorias até a 

identificação das dimensões individuais bipolares, para a síntese final de várias 

dimensões em um sistema integrado, mais compreensivo. Foi demonstrado 

tabmbem que, apesar da proliferação de teorias e modelos, segundo Rokeach & 

Ball-Rokeach (1989:775), há pouco consenso quanto à forma de conceituar e medir 

valores, e especialmente como fazer isto de uma maneira que seja conceitualmente 

significante para os níveis de análise, desde o indivíduo de nível micro até  as 

instituições sociais e culturais de nível macro.   .Além destes, no foi dado um 

destaque ao método Symlog, escolhido como método que dará sustentação ao 
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trabalho para avaliar valores de liderança entre os gerentes de projetos das 

empresas do Porto Digital e utilizado como base metodológica do estudo de campo. 
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3 MÉTODO 

Segundo Silva e Menezes (2001), a metodologia é o espaço onde será 

apresentado onde e como será realizada a pesquisa. Para Marconi e Lakatos 

(2004), a metodologia engloba os métodos de abordagem e de procedimento e 

técnicas. Dito desta maneira, este capítulo tem como objetivo apresentar o quadro 

metodológico utilizado nesta pesquisa. Na Seção 3.1 é apresentada inicialmente a 

classificação da pesquisa de acordo com a natureza, método científico, forma de 

abordagem do problema, procedimento, objetivo e escopo. Ainda na Seção 3.1 são 

apresentadas as etapas da pesquisa. A Seção 3.2 explora os detalhes da 

elaboração da pesquisa de campo relacionados à determinação da amostra da 

pesquisa, elaboração dos instrumentos de coleta, coleta e tratamento dos dados. 

Por fim, a Seção Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de 

referência não encontrada.aborda algumas ameaças à validade da metodologia. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO E ETAPAS DA PESQUISA 

Para Marconi e Lakatos (2004), o quadro de referência metodológica, ou 

simplesmente quadro de referência, pode ser compreendido como uma totalidade 

que abrange uma dada teoria e a metodologia específica desta teoria. Este quadro, 

quando cuidadosamente selecionado, é o que confere rigor científico a um trabalho 

de pesquisa.  

Silva e Menezes (2001), por sua vez, afirmam que as pesquisas podem ser 

classificadas do ponto de vista de seus: 

• Natureza 

• Método científico 

• Forma de abordagem do problema 

• Procedimentos técnicos 

• Objetivos 

• Escopo 
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Esta pesquisa optou por ser uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo verdades e interesses locais. Quanto ao método científico escolhido, 

optou-se por uma abordagem hipotético-dedutiva. O método hipotético-dedutivo, 

proposto por Popper, consiste na seguinte linha de raciocínio:  

“... quando os conhecimentos disponíveis sobre 
determinado assunto são insuficientes para a explicação 
de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar 
a dificuldades expressas no problema, são formuladas 
conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, 
deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou 
falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências 
deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo 
se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método 
hipótetico-dedutivo, ao contrário, procuram-se 
evidências empíricas para derrubá-la (GIL, 1999, p.30)”. 

A forma de abordagem do problema é de caráter quantitativo. Lakatos e 

Marconi (2007) definem uma metodologia quantitativa por: 

...Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 
modalidades de coleta de informação quanto no 
tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.

Segundo Portela (2004), na metodologia quantitativa os pesquisadores 

buscam exprimir as relações de dependência funcional entre variáveis para tratarem 

“o como” dos fenômenos. Eles procuram identificar os elementos constituintes do 

objeto estudado, estabelecendo a estrutura e a evolução das relações entre os 

elementos. Seus dados são métricos (medidas, comparação/padrão/metro) e as 

abordagens são experimentais, hipotético-dedutiva, verificatória. Eles têm como 

base as metateorias formalizantes e descritivas. Traz como vantagens a 

automaticidade e precisão, e como limites a determinação prévia de resultados. 

Wainer (2007) elenca ainda os benefícios de uma pesquisa de campo cuja 

natureza das variáveis é quantitativa: 
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• As variáveis a serem observadas são consideradas objetivas, isto é, 

diferentes observadores obterão os mesmos resultados em observações 

distintas; 

• Não há desacordo do que é melhor e o que é pior para os valores dessas 

variáveis objetivas; 

• Medições numéricas são consideradas mais ricas que descrições verbais. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, 

pois visa descrever as características de uma determinada população a partir de um 

levantamento1 em um estudo de campo e exploratória, por proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explicito ou a descobrir novas 

revelações.  

O quadro metodológico desta pesquisa encontra-se resumido no Quadro 7. 

Quadro 7: Quadro metodológico 

Quadro Metodológico 

Natureza Pesquisa aplicada 

Método Científico Hipotético-Dedutivo 

Forma de Abordagem do 
problema 

Quantitativo 

Quanto aos Procedimentos 
Técnicos 

Levantamento 

Quanto ao Objetivo Descritiva e Exploratória 

Quanto ao Escopo Estudo de campo 

Fonte: Elaboração própria. 

Nesta pesquisa, em particular, o fenômeno examinado trata-se da percepção 

de valores de liderança  dos gerentes de projetos de empresas no Porto Digital em 

uma amostra limitada de gerentes de projetos. 

                                            
1 Segundo Gil (1999), por levantamento entende-se como a pesquisa que envolve a interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
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Esta pesquisa iniciou-se com uma revisão da literatura2 até então produzida 

sobre os temas liderança e percepção de valores e comportamentos. Segundo Silva 

e Menezes (2001), a revisão da literatura, também chamada de revisão bibliográfica, 

refere-se à fundamentação teórica que o pesquisador adota para tratar o tema e o 

problema de pesquisa. Por meio da análise da literatura publicada foi possível traçar 

um quadro teórico e fazer a estruturação conceitual que deu sustentação ao 

desenvolvimento da pesquisa.  

No caso da pesquisa em questão, para a revisão da literatura, foram 

considerados livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses 

acadêmicas, relatórios técnicos e textos em sites disponíveis em inglês e português. 

O referencial teórico desta pesquisa cita várias teorias e modelos que 

retratam o fenômeno da liderança e seu entendimento no contexto do 

gerenciamento de projetos. Inclui também os principais conceitos e estudos relativos 

à percepção de comportamento e valores. No caso desta pesquisa, para o exame da 

percepção dos valores de liderança dos gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital, optou-se por usar o método Symlog, na qual abordamos de forma especial.  

Enfim, o referencial teórico é utilizado para obter informações de 

fundamentação dos assuntos, bem como para confirmar a ausência de estudos e de 

literatura da abordagem que é do interesse específico desta investigação. 

 Após a revisão da literatura e seleção das teorias apropriadas, foi realizada 

uma pesquisa de campo envolvendo gerentes de projetos. A coleta de dados 

ocorreu entres os dias 01/02 e 06/03 de 2010 envolvendo gerentes de projetos, 

distribuídos pelas empresas situadas no Porto Digital, em Recife, PE. Para a coleta 

de dados foram utilizados dois questionários. O primeiro, de elaboração própria, 

desenhado especificamente para esta pesquisa, com o objetivo de identificação do 

respondente e caracterização geral do projeto na qual o entrevistado estava 

envolvido. O segundo, o questionário de Avaliação dos Valores Individuais e 

                                            
2 Segundo Wainer (2007), a revisão da literatura não pode ser considerada como uma pesquisa bibliográfica. A 
pesquisa científica bibliográfica refere-se a duas práticas comuns: revisão sistemática e meta-análises. Em 
ambas, o objetivo é coletar todos os artigos publicados que reportam a algum experimento pelo qual estamos 
interessados e resumir os vários resultados. A revisão sistemática termina em uma avaliação qualitativa e 
quantitativa desses vários resultados, enquanto que meta-análise usa técnicas estatísticas avançadas para agregar 
os vários resultados experimentais num único número. 
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Organizacionais, do método Symlog (Seção 2.3), com o objetivo de examinar 

percepção de valores de liderança dos gerentes de projetos entrevistados. 

No caso do questionário de identificação do respondente, à medida que os 

dados eram coletados, estes eram tratados. Para o questionário do método Symlog, 

foi necessário esperar todo o período de coleta para tratamento dos dados. A 

pesquisa de campo será explicada em mais detalhes na Seção seguinte. 

Com a coleta dos dados concluída, os resultados puderam ser gerados. Uma 

vez com estes resultados, seguiu-se para a análise das variáveis, ou seja, dos 

valores de liderança do Método Symlog. Primeiramente foi realizada uma análise 

sobre a visão média das avaliações feitas pelo grupo e, em seguida, uma visão do 

grau de dispersão das avaliações realizadas. Estas avaliações serviram de base 

para a análise dos valores de liderança predominantes, bem como a sua relação 

com os valores considerados ideais e indicados para a população pesquisada, numa 

proposta de recomendações de melhoria quanto à liderança. Os resultados são 

apresentados no Capítulo 4, a etapa de análise dos resultados será explicada em 

detalhes no Capítulo 5, e as recomendações de melhoria da liderança na Seção 5.3 

do Capítulo 5. 

A etapa final da pesquisa consiste da consolidação dos resultados e produção 

do relatório final da pesquisa. A Figura 17, a seguir, mostra as etapas da pesquisa. 
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Figura 17: Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2  ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

3.2.1  DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA

Esta atividade da pesquisa foi responsável por definir os gerentes de projetos 

que responderiam aos questionários desta pesquisa de forma que pudéssemos 

avaliar os valores de liderança predominantes entre eles. 

Por população (ou universo da pesquisa) pode-se entender “a totalidade de 

indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado 

estudo” (SILVA e MENEZES, 2001). A amostra, por sua vez, é parte da população 

ou do universo, selecionada de acordo com uma regra ou plano.  A amostragem está 

intimamente relacionada com a essência do processo de pesquisa descritiva por 

levantamentos: pesquisar apenas uma parte da população para inferir conhecimento 

para o todo, ao invés de efetuar um censo. 

Gonçalves (2010) elenca as vantagens de amostrar quando comparadas a 

censos: 

• Amostra economiza mão-de-obra e dinheiro, à medida que podem ser 

entrevistadas, por exemplo, apenas 1.000 pessoas ao invés de uma 

população de 1 milhão; 

• Amostra economiza tempo e possibilita rapidez na obtenção dos 

resultados, na medida em que economiza tempo de entrevistas, tratamento 

dos materiais, revisão e processamento dos dados; 

• Amostra pode colher dados mais precisos, como consequência da 

diminuição no número de erros não amostrais; 

Baseado na amostra, os pesquisadores fazem inferências sobre a população. 

No processo de inferência, a premissa é de que a amostra seja significante e 

representativa, garantindo que os dados obtidos a partir dela possam ser utilizados 

como informações da população (GONÇALVES, 2010). A significância é o que 

norteia o número mínimo de participantes, enquanto a representatividade dirige a 

qualidade do resultado (método de amostragem). 
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Segundo Gonçalves (2010), o tamanho da amostra pode ser determinado por 

meio de técnicas estatísticas ou por meio de alguns métodos ad hoc (sob demanda). 

Para esta pesquisa consideramos o método estatístico.  Quanto ao método de 

amostragem, utilizamos a amostragem semi-aleatória com conveniência, devido a 

inacessibilidade a toda a população. Dito por conveniência, pois retiramos a amostra 

de uma parte que seja prontamente acessível. Neste caso, não se tratava 

predominantemente de uma amostra probabilística aleatória simples, pois nem todos 

os membros da população tinham igual chance de participar nem, tampouco, de uma 

amostra não-probabilística em que não é definida a chance de cada membro da 

população ser selecionado para a amostra (GOLÇALVES 2010). 

Os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital foram selecionados 

com base em alguns critérios. Para compor a lista de gerentes de projetos das 

empresas que participariam da pesquisa primeiramente foram realizados convites, 

por e-mail e telefone, para os gestores das empresas do Porto Digital através de um 

mailling e informações disponibilizados pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital. 

Estes gestores ficaram responsáveis por indicar e repassar as informações da 

pesquisa para os seus gerentes de projetos. Além disso, num segundo momento, os 

convites também foram enviados aos gestores de recursos humanos das empresas 

do Porto Digital e para listas de interesse como Gerentes de Projetos do PMI e 

Grupo de gestores de TI de Pernambuco.  

Quanto à significância, o alvo deste estudo foram os gerentes de projetos das 

empresas do Porto Digital. De acordo com dados do Porto Digital3, estima-se que a 

população deste seria composta por aproximadamente 3.000 profissionais, sendo 

destes, aproximadamente 333 gerentes de projetos. 

Sendo assim, a pesquisa abordou 11,7% (39 respondentes) do total da 

população. Este montante se mostra suficiente para atingir um nível de confiança de 

80%, que seria de aproximadamente 37 respondentes, aceitável para pesquisas da 

                                            
3Entre as fontes pesquisadas, não há registros oficiais que demonstrem um estudo do tipo censo sobre a 
população do Porto Digital. O Porto Digital - pólo de tecnologia que agrega um conjunto de empresas de 
tecnologia em Recife - estima que entre as 120 empresas instaladas, existam quatro mil profissionais, contando 
com todas as atividades envolvidas (PORTO DIGITAL, 2009).   
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área de ciências sociais de cunho acadêmico, onde o nível de exigência é de 68%, 

considerando uma margem de erro de 10%, 

No que diz respeito à quantidade de gerentes de projetos de empresas do 

Porto Digital que responderam ao formulário do método Symlog, a quantidade de 

respondentes foi um pouco menor. Isso se deve ao fato de que nem todos os 

respondentes do questionário de identificação do respondente se dispuseram a 

responder também ao formulário de Avaliação dos Valores Individuais e 

Organizacionais, do método Symlog, com o objetivo de avaliar os perfis de liderança 

dos gerentes de projetos entrevistados. O total de respondentes para este formulário 

foi de 32 pessoas, o que representa 9,6% do total da população. A explicação para a 

significância da amostra e possível saturação dos dados é detalhada a partir de um 

parecer enviado pelo Symlog Consulting Group, cujo extrato traduzido é exposto a 

seguir: 

“... O Symlog é um método tridimensional para avaliação dos valores 
Individuais e Organizacionais. Seu instrumento de avaliação foi projetado 
para mensurar cada uma das 3 dimensões 18 vezes em uma única 
avaliação através dos 26 itens do questionário (9 vezes para U, 9 vezes 
para D, 9 vezes para P, 9 vezes para N, 9 vezes para F e 9 vezes para B) 
resultando em uma posição final no campo para qualquer imagem avaliada. 
Assim, quando o tamanho da amostra atende ou excede 30 avaliadores, por 
exemplo, significa que cada uma das três dimensões foi testada pelo menos 
540 vezes, ou seja, 30 vezes 18. 

Devido à robustez do instrumento de coleta, previamente demonstrada em 
estudos de confiabilidade anteriores (HARE, HARE e KOENIGS, 1999), 
pesquisas desta natureza podem ser conduzidas com 20 ou pouco menos 
conjunto de avaliações. 

Uma inspeção mais profunda no diagrama de dispersão revela uma 
concentração muito grande de imagens nas Zonas de Referências (Seção 
2.3.2.3.4) 1,2 e 3 (Núcleo do Trabalho mais Eficaz em Equipe, Lado Liberal  
do Trabalho em Equipe e Lado Conservador do Trabalho em Equipe) para 
as imagens pesquisadas, o que revela um indício de que a amostra é, de 
fato, estável. Evidentemente que a hipótese de pesquisa pode ser testada 
por novas avaliações. Porém, para o presente estudo, podemos ter 
confiança de que avaliações adicionais não proporcionarão diferenças 
significativas em termos estatísticos e, muito menos, em termos 
sociológicos ...” 
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3.2.2  ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Segundo Oliveira (2004), a seleção do instrumento de pesquisa “está 

diretamente relacionado com o problema a ser pesquisado” e dependerá dos 

objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa. É através do instrumento de 

coleta de dados que o pesquisador interage com o informante da pesquisa que está 

sendo realizada. Existem várias técnicas para a coleta de dados em uma pesquisa 

quantitativa, dentre estas à entrevista por meio de questionários. 

Para esta pesquisa a coleta de dados foi realizada através de entrevista 

estruturada com a utilização de questionários (surveys), que facilitou o acesso à 

amostra da pesquisa. Para Wainer (2007, p.15), questionários “são uma forma 

simples para coletar as opiniões, objetivos, anseios etc. de pessoas. Os 

questionários constituem um instrumento de investigação que visa coletar dados de 

uma amostra representativa para os objetivos da pesquisa, sendo que não existe 

interação direta entre o pesquisador e os integrantes da amostra da pesquisa 

(AMARO; MACEDO; POVOA, 2004/2005). Mas por ser uma forma simples, se mal 

concebida, pode levar a um viés considerável”. Para evitar tais problemas, Young e 

Lundberg (apud PESSOA, 1998) fizeram uma série de recomendações úteis à 

construção de um questionário: 

• O questionário deverá ser construído em blocos temáticos obedecendo 

a uma ordem lógica na elaboração das perguntas; 

• A redação das perguntas deverá ser feita em linguagem compreensível 

ao informante. A linguagem deverá ser acessível ao entendimento da 

média da população estudada; 

• A formulação das perguntas deverá evitar a possibilidade de 

interpretação dúbia, sugerir ou induzir a resposta;

• Cada pergunta deverá focar apenas uma questão para ser analisada 

pelo informante; 

• O questionário deverá conter apenas as perguntas relacionadas aos 

objetivos da pesquisa. Devem ser evitadas perguntas que, de antemão, 

já se sabe que não serão respondidas com honestidade. 
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Oliveira (2004) ainda menciona que ao preparar um questionário deve-se 

levar em consideração a finalidade da pesquisa, organizações das questões, de tal 

forma que leve à obtenção das respostas necessárias. Este ainda fala que o 

questionário deve ter uma extensão e um escopo limitado e não se deve prolongar 

muito além de meia hora para não cansar o entrevistado. 

Para ser considerado legítimo, por sua vez, Wainer (2007) sugere ainda que  

o questionário deva ter as seguintes propriedades: 

• Confiabilidade (reliability): é a propriedade que diferentes aplicações do 

questionário (para o mesmo respondente) devem dar resultados 

próximos. Dessa forma um instrumento é confiável se sua utilização 

não causa “muito ruído”; 

• Validade (validity): é a propriedade que aquilo que é medido pelo 

instrumento é uma boa aproximação da variável latente que se quer 

medir; 

• Não desencorajar o usuário a respondê-lo. 

Levando em consideração as recomendações e procurando manter as 

propriedades que consideram o questionário legítimo, o instrumento de coleta de 

dados para esta pesquisa foi desenhado em sua maioria com perguntas objetivas. A 

presença de perguntas abertas se fez nos casos em que não era viável utilizar 

perguntas objetivas. 

Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários. O primeiro, de 

elaboração própria, desenhado especificamente para esta pesquisa, com o objetivo 

de identificação do respondente e caracterização geral do projeto na qual o 

entrevistado está envolvido (Apêndice A). O segundo, o questionário de Avaliação 

dos Valores Individuais e Organizacionais (Anexo III – Telas do Formulário de 

Avaliação dos Valores Individuais e Organizacionais do SYMLOG), do método 

Symlog, com o objetivo de avaliar os valores de liderança predominante entre os 

gerentes de projetos entrevistados. 

O questionário de identificação do respondente é estruturado em 4 partes: 
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• Parte I - Dados do respondente: informações gerais sobre o gerente de 

projetos entrevistado; 

• Parte II - Identificação Geral da Organização: informações gerais sobre 

a Organização da qual o gerente de projetos faz parte; 

• Parte III - Identificação Geral do Projeto: informações gerais sobre a 

duração, tamanho, quantidade de pessoas, e outras; 

• Parte IV - Aspecto de Desenvolvimento Profissional: informações sobre 

o grau de adequação das Organizações às mais importantes práticas 

de desenvolvimento profissional, bem como o perfil dos profissionais 

que atuam com gerenciamento de projetos. 

Para a caracterização geral da amostra são realizadas perguntas a respeito do 

gênero, faixa etária e nível de formação. No que diz respeito à caracterização geral 

da organização participante, as perguntas fazem referência ao porte da empresa 

(microempresa, pequeno porte, média ou grande). Sobre o projeto, as perguntas 

abordam a quantidade de pessoas na equipe, distribuição física da equipe, custo 

total do projeto e duração do projeto. Por fim, o questionário ainda apresenta 

perguntas relativas ao desenvolvimento profissional (exigência e importância dada a 

certificações, habilidades mais valorizadas, entre outros). 

Por questões éticas, foram incluídas ainda no questionário de identificação do 

respondente: uma seção introdutória, explicando o objetivo da pesquisa e explicando 

que as respostas dadas neste questionário não fazem relação com as respostas 

dadas através do questionário do Método Symlog; e mais uma seção relacionada ao 

sigilo das informações, explicando que as informações pessoais coletadas serão 

tratadas como sigilosas e não serão reveladas sem autorização prévia. Todos estes 

elementos fazem parte do Termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa. 

Sobre o questionário de Valores Individuais e Organizacionais do método 

Symlog, explicado em maiores detalhes na Seção 2.3.2.2 do Referencial Teórico, os 

conceitos extraídos dos estudos dos elementos (valores, traços pessoais ou 

comportamentais) de cada Tipo Symlog são usados para formular os itens do 

questionário onde, cada item, representa alguma combinação de um a três 

indicadores direcionais (poder, relacionamento e orientação para a tarefa). O 
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conteúdo de cada um dos 26 itens, que aparece no questionário Symlog, é 

demonstrado através de elementos descritivos que representam cada um dos Tipos. 

Por exemplo, para o Tipo U, os itens descritivos do questionário são: sucesso 

financeiro pessoal, proeminência individual e poder. 

Através do formulário, é registrado se determinado item de valores é evidente 

no comportamento da pessoa em questão usando as seguintes opções: raramente, 

às vezes ou frequentemente.  

A questão avaliativa proposta para que os respondentes julgassem os 26 itens 

descritivos referente aos valores de liderança foram: 

(a) Em geral, que tipo de valores o gerente de projetos mais eficaz que você 

conhece exibe em seu comportamento? 

(b) Em geral, que tipo de valores o gerente de projetos menos eficaz que 

você conhece exibe em seu comportamento? 

(c) Em geral, que tipo de valores o Porto Digital precisa promover quando 

estiver treinando gerentes de projetos? 

A pergunta (a), do tipo MAIS EFICAZ, busca avaliar a percepção dos valores 

correntes de maior eficácia entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital. 

A pergunta (b), do tipo MENOS EFICAZ, busca avaliar a percepção dos valores 

correntes de menor eficácia entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital. Esta pergunta foi incluída nas avaliações como teste de consistência das 

perguntas (a) e (c). Segundo Koenigs (2001), para pesquisas desta natureza, é 

necessário testar a consistência das respostas através de uma pergunta que revele 

a imagem ortogonalmente oposta da pergunta que se deseja considerar, no caso, a 

percepção dos valores de mais eficácia.  

A pergunta (c), do tipo DESEJO, por sua vez, busca avaliar a percepção dos 

valores desejados, ou ideais, para um gerente de projetos de empresas do Porto 

Digital. 

Para facilitar o processo de coleta, os dois questionários são aplicados através 

da internet. No caso do questionário de identificação do respondente, é utilizada a 
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plataforma da Google, através do Google Docs. Para o questionário de valores 

individuais e organizacionais do Symlog, o próprio método disponibiliza uma versão 

do seu questionário para aplicação via internet. 

3.2.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS

A coleta de dados ocorreu entres os meses de fevereiro e março de 2010, 

com gerentes de projetos de empresas situadas no Porto Digital, no  Recife, PE. 

Todo o processo de coleta foi realizado utilizando os instrumentos de coleta 

descritos detalhadamente na Seção anterior. 

Para que a pesquisa fosse significante e representativa, ou seja, atingisse um 

número mínimo de participantes que desse validade às informações da população e 

trouxesse luz ao problema de pesquisa, seria necessário que o processo de acesso 

ao campo tivesse sucesso. 

Neste caso, havia algumas limitações que precisavam ser tratadas antes do 

acesso ao campo de coleta: 

• A utilização do questionário de coleta do método Symlog exigia 

investimentos financeiros para a sua contratação; 

• O período de coleta de dados deveria ser definido previamente e este 

seria limitado; 

• O acesso às informações das empresas do Porto Digital era restrito ao 

Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). 

Lofland e Lofland (1984) acreditam que os pesquisadores estão mais 

propensos a ter sucesso no acesso ao campo se fizer uso de contatos que podem 

ajudar a remover as barreiras à entrada. 

Para que os propósitos desta pesquisa fossem então alcançados a estratégia 

a ser adotada foi conseguir o apoio oficial do Núcleo de Gestão do Porto Digital para 

a pesquisa. Nesse sentido, foi realizada uma reunião envolvendo representantes do 

NGPD para apresentação do projeto e negociação das formas de apoio.  
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A partir da reunião foi firmada uma parceria entre o Grupo de Pesquisa em 

Gerenciamento de Projetos do CIn-UFPE (GP2) e o Symlog Consulting Group (SCG) 

para o desenvolvimento do projeto, com o apoio do Núcleo de Gestão do Porto 

Digital, das consultorias Valença & Associados - Aprendizagem Organizacional, da 

Holon Systemic Solutions e do Sebrae-PE. 

Ao GP2, na representação do autor da dissertação e ao SCG, na pessoa do 

presidente da instituição, coube a responsabilidade de executar o projeto. Ao Núcleo 

de Gestão do Porto Digital e ao Sebrae-PE, o apoio financeiro para contratação do 

método Symlog e o acesso às informações e aos gestores das empresas do Porto 

Digital. Às consultorias Valença & Associados - Aprendizagem Organizacional e 

Holon Systemic Solutions, o apoio metodológico para o uso e aplicação do método 

Symlog, uma vez que para se utilizar o método é necessário a presença de um 

consultor certificado pelo Symlog Consulting Group.

Nesse sentido, a pesquisa passou, neste momento, a também fazer parte de 

uma ação de capacitação do NGPD para com as empresas do Porto Digital com 

prazos e resultados bem definidos. Para o escopo desta pesquisa, não cabe aqui 

detalhar os valores e resultados negociados entre as partes para a execução do 

projeto. 

Segundo Wainer (2007), dois problemas comuns em questionários, 

especialmente questionários auto-aplicáveis, são o viés de amostragem e não–

resposta. 

O problema de viés de amostragem, também chamado de viés de cobertura, 

esta relacionado à escolha inicial das empresas. Neste caso, para garantir que as 

empresas a serem abordadas seriam, de fato, as empresas do ramo que se queria 

estudar e representativas, foi utilizado a lista de empresas embarcadas 

disponibilizadas no site do Porto Digital (PORTO DIGITAL, 2010). 

O segundo problema, a não-resposta, trata-se do caso onde os questionários 

são enviados e não respondidos. Para Wainer (2007), taxas de resposta baixa são 

um problema comum em questionários enviados por correio, e algo impossível de 

calcular para questionários disponibilizados pela Internet. No caso da pesquisa em 

questão, o tratamento do problema se caracterizava de forma mais delicada dado 
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que não é possível disponibilizar os questionários de forma aberta na internet, uma 

vez que tínhamos um número limitado de questionários para serem distribuídos para 

o caso do método Symlog. Assim, uma não-resposta significaria um questionário 

gasto. 

Para contornar o problema da não-resposta, esta pesquisa adotou o processo 

de coleta ilustrado na Figura 18. 

Figura 18: Procedimento de coleta dos dados 

Fonte: Elaboração própria 

Esta pesquisa optou por iniciar o processo de coleta através da divulgação do 

estudo que viria a ser realizado. Segundo Hoepfl (1997), é importante apresentar 

aos respondentes uma descrição clara dos objetivos da pesquisa. Neste caso, foram 

realizadas palestras sobre a pesquisa. Estas palestras abordaram um pouco sobre o 

tema e explicaram como seria realizado o estudo, desde os seus objetivos, 

instrumentos de coleta até como os resultados seriam devolvidos aos participantes 

da pesquisa. Ao todo, três palestras foram realizadas, sendo uma direcionada aos 

gestores das empresas do Porto Digital, uma segunda direcionada especificamente 

aos gestores de Recursos Humanos das empresas e, uma última, promovida pelo 

Project Management Institute, PMI, no seu capítulo local. Além de palestras, 

complementando ainda esta etapa de divulgação da pesquisa, foi divulgada uma 

matéria publicada pelo Jornal do Comercio, no caderno de Informática, e em outros 

portais e sites relacionados ao tema. 

Numa segunda etapa do processo, foram enviados convites aos potenciais 

respondentes da pesquisa. Estes convites foram direcionados a, num primeiro 
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momento, gestores das empresas do Porto Digital e participantes das palestras. 

Num segundo momento, já mais próximo do fim do período de coleta, os e-mails 

foram direcionados à gestores de Recursos Humanos das empresas do Porto Digital 

e à listas de interesse como Gerentes de Projetos do PMI e Grupo de gestores de TI 

de Pernambuco. Neste momento, contou-se com o apoio do Núcleo de Gestão do 

Porto Digital que, através do seu mailing fez com que os convites chegassem às 120 

empresas do Porto Digital.  No caso dos convites enviados às listas de interesse, 

estes foram de iniciativas individuais do pesquisador. 

À medida que os convites eram enviados, a etapa de monitoramento das 

respostas ocorria. Através dos sistemas de gerenciamento do Método Symlog e do 

Google Docs, era possível saber o status de cada uma das respostas. Assim, era 

possível enviar lembretes sobre o status das respostas e tempo para conclusão. 

Para o tratamento dos dados, o pesquisador pode lançar mão de recursos 

manuais ou computacionais para organizar os dados obtidos na pesquisa de campo 

(Silva e Menezes, 2001). Para esta pesquisa, opta-se pela utilização de recursos 

computacionais. Assim, este ocorreu simultaneamente à coleta. Na medida em que 

os dados eram coletados, estes eram tabulados. No caso do questionário de 

identificação do respondente, o próprio Google Docs gerava, automaticamente, os 

resultados e gráficos para apoio à análise. Para o questionário do Método Symlog, 

após o fim do período de coleta os dados foram processados e os resultados 

gerados automaticamente pelo Symlog Consulting Group. 

 A validação dos questionários foi realizada de forma diferente para cada um 

dos questionários utilizados. Para o questionário de identificação do respondente 

foram utilizados os seguintes critérios:  

• Questionários respondidos por pessoas que não faziam parte de 

empresas do Porto Digital seriam anulados; 

• Para os questionários duplicados seria considerada apenas a última 

resposta; 

• Questionários sem o preenchimento dos campos da Parte I do 

questionário (Dados do Respondente) seriam anulados; 
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• Os questionários respondidos após o período de coleta não seriam mais 

considerados. 

Para o questionário de valores individuais e organizacionais do Symlog, foram 

anulados os questionários de pessoas que não faziam parte de empresas do Porto 

Digital e os que foram respondidos após o período de coleta. 

Após a validação dos dados, Oliveira (2004), afirma que antes da análise e 

interpretação dos dados deve-se ainda seguir os seguintes procedimentos:  

(a) Codificação: técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se 

relacionam, onde se classificam os dados agrupando-os em categorias. 

(b) Tabulação: é a disposição dos dados em tabelas, possibilitado maior 

facilidade na verificação entre eles. Assim, os questionários selecionados 

eram tabulados na ferramenta Microsoft Office Excel 2007, para os caso 

das respostas referentes ao questionário de identificação do respondente e, 

tabulados diretamente pelo Symlog Consulting Group, para as respostas do 

Questionário de Valores Individuais e Organizacionais. 

3.2.4 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA PESQUISA

Moresi (2003) explica que para um melhor encaminhamento do projeto 

(quando a pesquisa é quantitativa), é imprescindível definir operacionalmente as 

variáveis envolvidas, bem como a sequência de passos adotados para obter alguma 

medida. Isso não apenas facilita o trabalho, como também serve de diretriz para o 

encaminhamento dos instrumentos a serem usados. Isto também confere a 

propriedade de replicabilidade da pesquisa, ou seja, permite a outros pesquisadores 

seguirem os mesmos passos e obterem as mesmas medidas.  

Soares (1998), por sua vez, afirma que a pergunta de pesquisa é quem 

determina quais serão as variáveis da pesquisa. De acordo com a pergunta de 

pesquisa é feita a escolha das variáveis mais adequadas para respondê-la.  

Então, primeiramente serão explicadas as variáveis da pesquisa, bem como o 

processo utilizado para quantificá-las.   
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3.2.2.1. VARIÁVEIS DA PESQUISA

 As variáveis desta pesquisa, tratadas aqui como variáveis independentes, 

consistem basicamente das dimensões propostas pelo método Symlog para avaliar 

os valores de liderança. Na Seção 2.3.2.3, são apresentadas as três dimensões que 

servem como base para a avaliação (Poder, Relacionamento e Orientação à Tarefa). 

Para cada uma das três dimensões, há duas orientações de valores que podem ser 

assumidas: 

• Para a dimensão do Poder, valores de dominância e submissão; 

• Para a dimensão do Relacionamento, valores de comportamento 

amigável e não-amigável; 

• Para a dimensão da orientação à tarefa, valores de aceitação para 

orientação à tarefa e oposição para orientação à tarefa. 

A combinação de valores para estas três dimensões formam os 26 itens que 

compõem o formulário de Valores Individuais e Organizacionais, explicado em 

detalhes na Seção 2.3.2.2, utilizado para quantificar as dimensões. Neste caso, o 

avaliador preenche uma resposta para cada um dos vinte e seis itens em cada 

avaliação realizada. Através do formulário, é registrado se determinado item de 

valores é evidente no comportamento da pessoa em questão usando as seguintes 

opções: raramente, às vezes ou frequentemente. Os seguintes pesos numéricos são 

definidos para cada uma dessas opções: Raramente = 0, Às vezes = 1 e 

Frequentemente = 2. 

O valor resultante para cada uma destas variáveis primárias e capaz de indicar 

o grau de manifestação em cada uma das dimensões do método Symlog são obtidos 

através da fórmula a seguir, para cada uma das dimensões: 

 Para obter um escore na dimensão Dominância versus Submissão, por 

exemplo, somam-se todas as avaliações de frequência dos itens com um nome de 

código contendo a letra U; faz-se outra soma de todas as avaliações para os itens 

com um nome de código contendo a letra D; computa-se a diferença entre as somas 

das respostas aos nove itens contendo a letra U e aos nove itens contendo a letra D 
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e se atribui uma letra, U ou D, para indicar a direção do resultado. De modo 

semelhante os resultados são computados para as dimensões P-N e F-B. A 

pontuação é então a média do número de entrevistados para determinar a 

pontuação final para cada uma das dimensões. 

Além disso, para a comparação e o cálculo da proximidade, no diagrama de 

campo, das imagens obtidas nas avaliações e o conjunto de valores da liderança 

eficaz definido pelo Método Symlog (mep) é usada a fórmula da Distância Euclidiana 

descrita abaixo. Se a Distância Euclidiana estiver dentro de um determinado 

intervalo, então a imagem é considerada como tendo sido avaliada de acordo com a 

teoria da liderança e valores para o trabalho eficaz em equipe. A Distância 

Euclidiana entre duas imagens pode ser calculada usando a seguinte fórmula 

(KELLY e DURAN, 1985): 

onde DISTab equivale à distância euclidiana entre a imagem A e a imagem B, e UD, 

PN e FB representam a localização final da imagem, no diagrama de campo, em 

cada uma das dimensões do Método Symlog.  

A “significância” da distância Euclidiana será determinada pela comparação 

das distâncias resultantes com estimativas de comparação de distâncias euclidianas 

significativas sugeridas por Kelly e Duran (1985). Imagens com distâncias entre elas 

maior ou igual a 6 unidades de campo têm localizações significativamente diferentes 

(p<0,05) no espaço Symlog (KELLY e DURAN, 1985). Imagens com distâncias 

menores que 6 unidades de campo podem ser consideradas próximas o suficiente 

em suas localizações para serem consideradas similares em significado e 

interpretação de um sentido geral. 

No caso da pesquisa em questão, por se tratar de um método fechado, todos 

os cálculos necessários para definição dos valores finais para cada uma das 

dimensões nas avaliações realizadas, bem como as coordenadas destas avaliações 

no diagrama de campo e os cálculos de comparação com a norma do perfil de 

liderança eficaz foram feitos pelo próprio Symlog Consulting Group. 
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3.3 AMEAÇAS À VALIDADE DA PESQUISA 

Apesar de todo o rigor metodológico, esta pesquisa apresenta ameaças à 

validade da pesquisa.  

Em relação à coleta de dados, focando no instrumento de pesquisa, 

consideramos que os questionários são úteis para ampliar o alcance dos 

entrevistados na pesquisa. No entanto, a utilização de questionários enviados pela 

internet não permite o contato direto entre o pesquisador e o entrevistado. Neste 

caso a opção de coleta através de questionários enviados pela internet nos limita a 

dizer a taxa de não-resposta da pesquisa. 

Uma outra ameaça está relacionada à distribuição das avaliações por 

empresa, pois apenas parte das empresas participaram da pesquisa. Com o apoio 

do Núcleo de Gestão do Porto Digital, através do seu mailing, os convites chegaram 

as 120 empresas do Porto Digital. Porém, as respostas ficaram distribuídas em 

apenas 19 das 120 empresas. Isso implica dizer que há a possibilidade de um viés 

de não-resposta associado à predominância de respostas a grandes empresas, por 

exemplo. Outra possível justificativa para a explicação do fato que apenas 19 

empresas das 120 responderam a pesquisa está associada ao fenômeno da 

autoseleção. Isso ocorre quando em uma pesquisa os próprios indivíduos 

selecionam outros de um mesmo grupo, gerando assim uma predominância de 

respostas dentro de um subgrupo menor. Neste caso, gerentes de uma empresa 

indicavam outros gerentes da mesma empresa para participarem. 

Por fim, outra possível ameaça da pesquisa está associada também a sua 

significância, ou seja, no número mínimo de participantes e a validade dos dados 

referentes à quantidade de gerentes de projetos na população do Porto Digital. Por 

não existirem números oficiais que digam informações a respeito desta população, 

para os cálculos foi necessária a utilização de aproximações. Neste caso, em 

relação ao número de respondentes ao questionário, verifica-se que a quantidade de 

questionários respondidos recebida foi aparentemente significativa, pois foi recebido 

um total de 39 questionários respondidos, o que corresponde a 11,7% do total da 

população.  Segundo o parecer emitido pelo Symlog Consulting Group este número 

foi suficiente para alcançar a saturação teórica, ou seja, avaliações adicionais não 
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proporcionarão diferenças significativas em termos estatísticos e, muito menos, em 

termos sociológicos para os resultados da pesquisa.

3.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi apresentar o quadro de referencia metodológico 

selecionado para a elaboração da pesquisa. Em resumo, o método hipotético-

dedutivo foi implementado através de uma pesquisa de campo (survey), de natureza 

quantitativa, envolvendo gerentes de projetos de empresas do Porto Digital, 

distribuídos por 19 empresas situadas no Porto Digital, entre os meses de fevereiro e 

março de 2010. As propriedades de significância e representatividade da pesquisa 

atingiram um nível aceitável, dado as estimativas sobre a população. 

No primeiro tópico, foi apresentada inicialmente a classificação da pesquisa de 

acordo com a natureza, método científico, forma de abordagem do problema, 

procedimento, objetivo e escopo. Esta utilizou o método hipotético-dedutivo, 

seguindo uma abordagem quantitativa, com objetivo descritivo e exploratório a partir 

de um levantamento em um estudo de campo. As etapas da pesquisa constituíram-

se na revisão da literatura, na pesquisa de campo, na análise dos resultados e na 

elaboração do relatório. 

Em seguida, foram apresentados detalhes específicos da pesquisa de campo, 

relativos à determinação da amostra de pesquisa, elaboração dos instrumentos de 

pesquisa, coleta e tratamento de dados, determinação das variáveis da pesquisa e, 

por fim, as ameaças a validade da pesquisa. 

Podemos dizer então que neste capítulo, os principais riscos e limitações das 

decisões metodológicas tomadas foram apresentados, analisados, discutidos e, 

quando possíveis, tratados com o rigor necessário para conferir validade científica, 

qualidade e confiabilidade aos resultados deste trabalho. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados e resultados da pesquisa 

de campo. Na Seção 4.1 será apresentada a caracterização da população 

pesquisada. Na Seção 4.2 serão apresentados os valores de liderança Symlog 

encontrados para cada uma das perguntas de pesquisa. Por fim, a Seção 4.3 

demonstra alguns resultados secundários desta pesquisa que puderam ser extraídos 

a partir do questionário de identificação do respondente. 

A coleta de dados ocorreu entres os dias 01/02 e 06/03 de 2010 e envolveu 39 

gerentes de projetos, distribuídos por 19 empresas situadas no Porto Digital, em 

Recife, PE. Sendo assim, a pesquisa abordou 11,7% (39 respondentes) do total da 

população. Este montante se mostra suficiente para atingir um nível de confiança de 

80%, que seria de aproximadamente 37 respondentes, aceitável para pesquisas da 

área de ciências sociais de cunho acadêmico, onde o nível de exigência é de 68%, 

considerando uma margem de erro de 10%, 

No que diz respeito a quantidade de entrevistados para a coleta utilizando o 

método Symlog, a quantidade de respondentes foi um pouco menor. O total de 

respondentes para este formulário foi de 32 pessoas, o que representa 9,6% do total 

da população. Segundo o parecer enviado pelo Symlog Consulting Group, este 

número se mostrou suficiente para a saturação dos dados. 

Conforme descrito na Seção anterior, para questionários disponibilizados na 

internet é algo impossível calcularmos a taxa de resposta. Neste caso, exibiremos 

aqui a proporção de questionários anulados, a partir dos critérios definidos para 

validação dos questionários, para a quantidade de questionários efetivamente 

respondidos. Para o questionário de Identificação do Respondente, dentre os 44 

questionários respondidos tivemos 5 questionários anulados, o que representa uma 

proporção de 11,3%. Para o caso do questionário de Valores Individuais e 

Organizacionais do método Symlog, todos os questionários respondidos foram 

considerados. 
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Como discutido, a propriedade de significância desta pesquisa pôde ser 

considerada aceitável para a população de gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital. Neste caso, os dados desta pesquisa são válidos, a princípio, nesta 

população, assim como os métodos empregados que podem vir a ser utilizados em 

pesquisas futuras para comparação ou adaptação destes resultados para outras 

populações  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA 

A pesquisa contou com 19 empresas participantes, resultando num total de 39 

participantes, considerando apenas os respondentes válidos. Mais abaixo, os 

Gráficos 1, 2 e 3, apresentam, respectivamente, a distribuição da população por 

gênero, faixa etária e nível de formação dos gerentes de projetos entrevistados. 

Gráfico 1: Gênero 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 2: Faixa etária 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 3: Nível de formação 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

No que diz respeito à caracterização geral da empresa/organização 

participante da pesquisa, existem diversos critérios diferentes para classificação de 

empresas. Vemos definições que se baseiam no tipo de atividade econômica (setor 

primário, secundário e terciário), titularidade da gestão (empresas individuais, 

societárias ou cooperativas), âmbito de atuação (locais, nacionais, multinacionais), 
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média e grande), sendo este, classificado no número de empregados, no capital 

social, na receita bruta, na receita operacional líquida, no grau de sofisticação 

tecnológica, etc., todos estes critérios podendo ser considerados de forma isolada ou 

em conjunto (BRASIL & FLEURIET, 1979). 

No Brasil, os critérios para classificação de empresas divergem nas esferas de 

governo fazendo com que, na prática, uma empresa seja considerada 

microempresa, para fins de Imposto de Renda (Governo Federal) ao mesmo tempo 

em que no Estado seja classificada como uma Empresa de Pequeno Porte.  

Semelhantemente, órgãos de apoio como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, SEBRAE e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE, apesar de adotarem o número de empregados como critério de classificação 

para empresas variam os limites máximos de ocupações entre o setor de comércio, 

indústria e serviço. Para efeito deste trabalho, optou-se por classificar as empresas 

nas categorias estabelecidas pelo SEBRAE-SP (SEBRAE-SP, 2010) e baseada na 

Lei do Simples Federal (Lei nº 9.317/96), que utiliza como critério o faturamento 

anual, para simplificar o entendimento. Assim, por exemplo, na categoria 

microempresa, estão agrupadas as empresas que tem faturamento anual de até R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 

  
Gráfico 4: Distribuição das empresas por dimensão 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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Os Gráficos Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8, a seguir, apresentam 

informações que caracterizam  os projetos que os lideres de projetos entrevistados 

estão participando atualmente, considerando os fatores: quantidade de pessoas no 

projeto, distribuição física da equipe, custo total do projeto e duração total do projeto. 

A maioria dos projetos apresentam entre 6 e 10 pessoas trabalhando em um mesmo 

ambiente físico, ou seja, numa mesma sala. Com relação aos custos, há uma 

distribuição muito próxima para projetos entre R$ 150.000,00 e R$ 1.000.000,00 e 

projetos entre R$1.000.000,00 e R$3.000.000,00. No que diz respeito à duração 

total dos projetos, a maioria está entre 6 meses e 1 ano de duração. 

Gráfico 5: Quantidade de pessoas na equipe 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 6: Distribuição física da equipe 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 7: Custo total do projeto 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 8: Duração do projeto 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

4.2 PERFIS DE LIDERANÇA SYMLOG 

A análise da distribuição dos valores de liderança obtidos na pesquisa foi um 

dos passos necessários, desempenhados para os testes das suposições e análise 

das questões do problema de pesquisa a serem discutidas na Seção 5.2. Esta 

distribuição foi realizada de forma automática, a partir do relatório produzido pelo 

método Symlog e, por si só, mostra-se significativa, revelando um resultado útil na 

medida em que é possível, a partir dela, obter-se uma visão geral sobre a 

distribuição das avaliações, assim como, numa visão comparativa das avaliações em 

relação ao conjunto de valores da liderança eficaz nos resultados alcançados em 

vários levantamentos internacionais já realizados pelo Symlog Consulting Group.  

Segundo Shimakura (2010), o diagrama de dispersão é o melhor método de 

examinar os dados no que se refere à ocorrência de tendências e ao agrupamento 

de uma ou mais variáveis. Assim, a distribuição a seguir, no Diagrama de Campo, é 

mostrada através da dispersão das avaliações individuais feitas sobre cada uma das 

questões de avaliações. 

���

���

���

���

��

��
��

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
�
�

�


��
�"
��
��
�
�

�

��
��
�	
��

��
�"
��
��
	�

��
��
��
	�

�


��
�"
��
��
	�

�

��
��
�	
��




�
	�

��

��
��
	�

�




125 

A Figura 19 mostra o Diagrama de Campo do Diagrama de Dispersão das 

avaliações da imagem MPM, ou seja, as avaliações relacionadas à pergunta: “Em 

geral, que tipo de valores o gerente de projetos mais eficaz que você conhece exibe 

em seu comportamento?” 

Figura 19: Diagrama de Campo do Diagrama de Dispersão MPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Do total de avaliações para MPM, 22% ficaram localizadas no núcleo do 

trabalho mais eficaz em equipe, 40% no lado liberal do trabalho em equipe e 31% no 

lado conservador do trabalho em equipe. Podemos dizer então que 

aproximadamente 93% das avaliações estão distribuídas nas zonas de referências 

relacionadas ao trabalho eficaz em equipe. 

A Figura 20 representa uma sinopse que compara os resultados do gráfico de 

barras com as normas da pesquisa de liderança mais eficaz do Symlog. O 

comprimento das barras no gráfico de barras precedente indica, em média, a 

frequência com que foram feitas as avaliações em cada um dos 26 itens. Estes 

valores e seus comportamentos associados são importantes para determinar o 
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quanto as avaliações se aproximam da localização ótima para a maioria dos 

trabalhos eficazes em cada um dos itens. 

Figura 20: Gráfico de Barras da média de todas as avaliações feitas sobre MPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

As avaliações para a imagem PPM, ou seja, as avaliações relacionadas à 

pergunta: “Em geral, que tipo de valores o Porto Digital precisa promover quando 

estiver treinando gerentes de projetos?”, são apresentadas na Figura 21. 
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Figura 21: Diagrama de Campo do Diagrama de Dispersão PPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Do total de avaliações para PPM, 28% ficaram localizadas no núcleo do 

trabalho mais eficaz em equipe, 48% no lado liberal do trabalho em equipe e 17% no 

lado conservador do trabalho em equipe. Podemos dizer então que 

aproximadamente 93% das avaliações estão distribuídas nas zonas de referências 

relacionadas ao trabalho eficaz em equipe. As avaliações para a imagem PPM se 

deslocam mais para o lado liberal do trabalho em equipe, em relação às avaliações 

realizadas para a imagem MPM. 

A Figura 22 representa uma sinopse das avaliações para a imagem PPM e 

compara os resultados do gráfico de barras com as normas da pesquisa de liderança 

mais eficaz do Symlog. 
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Figura 22: Gráfico de Barras da média de todas as avaliações feitas sobre PPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Por fim, as avaliações realizadas para a imagem LPM, relacionadas à 

pergunta: “Em geral, que tipo de valores o gerente de projetos menos eficaz que 

você conhece exibe em seu comportamento?”, são apresentadas na Figura 23. 
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Figura 23: Diagrama de Campo do Diagrama de Dispersão LPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Do total de avaliações para LPM, 19% ficaram localizadas no núcleo de 

oposição radical, 12% no lado de oposição antiautoridade e 28% no lado oposição 

antigrupo. Podemos dizer então que aproximadamente 60% das avaliações estão 

distribuídas nas zonas de referências ortogonalmente opostas às relacionadas ao 

trabalho eficaz em equipe ou, em outras palavras, no eixo ortogonal negativo. 

Segundo Koenings (2004), quando uma avaliação do tipo rejeição está localizada no 

eixo ortogonal negativo e ortogonalmente oposta as avaliações do tipo mais eficaz e 

desejo, a pesquisa apresenta um alto grau de consistência. 

A Figura 24 que representa uma sinopse das avaliações para a imagem LPM 

e compara os resultados do gráfico de barras com as normas da pesquisa de 

liderança mais eficaz do Symlog estão demonstrados a seguir. 
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Figura 24: Gráfico de Barras da média de todas as avaliações feitas sobre LPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

4.3 RESULTADOS SECUNDÁRIOS 

Além do objetivo primordial desta pesquisa, que é o estudo sobre a percepção 

dos valores de liderança predominante entre os gerentes de projetos das empresas 

do Porto Digital, alguns outros resultados significativos puderam ser observados. 

Conforme descrito na Seção 4, também foram considerados nesta pesquisa 

aspectos de desenvolvimento profissional. Estes tratam de informações sobre o grau 

de adequação das Organizações às mais importante práticas de desenvolvimento 

profissional voltadas a gerentes de projetos e reconhecidas na área, bem como o 

perfil dos profissionais que atuam com gerenciamento de projetos. Tais informações 
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servem para apontar tendências observadas nas organizações pesquisadas no que 

diz respeito a aspectos de desenvolvimento profissional.  

Como estes resultados não fazem parte do escopo principal desta pesquisa, 

eles não serão aprofundados e nem tampouco utilizados durante a proposição de 

recomendações da melhoria da liderança. No entanto, os resultados secundários 

são explorados a seguir porque apresentam informações relevantes para a 

elaboração de pesquisas futuras, e que podem vir a complementar os resultados 

desta. 

Para a formulação das perguntas que fariam parte desta seção do 

questionário de identificação do respondente foram levadas em consideração as 

perguntas já realizadas no Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

realizado em 2009 pelo Project Management Institute.  

O primeiro resultado secundário que é possível apresentar com os dados está 

relacionado à importância dada às certificações em Gerenciamento de Projetos, mas 

especificamente, as mais reconhecidas no mercado como Certificação PMP (Project 

Management Professional) do PMI e IPMA-C do IPMA (International Project 

Management Association). Os Gráficos Gráfico 9, Gráfico 10 e Gráfico 11, a seguir, 

apresentam estas informações. 

Gráfico 9: Programa formal de capacitação 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 10: Programa formal de preparação para certificação PMP ou IPMA-C 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 11: Exigência de Certificação PMP ou IPMA-C

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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A maioria das empresas, apesar de não apresentarem algum programa formal 

de capacitação para gerente de projetos nem para certificação PMP ou IPMA-C, 

pretende desenvolver um programa como esse. Isso demonstra o valor dado a 

capacitações técnicas voltadas exclusivamente para o corpo de conhecimento 

relacionado às disciplinas do gerenciamento de projetos. Estas empresas, apesar de 

não exigirem formalmente certificações para os profissionais responsáveis por 

projetos, vêem estas certificações como um diferencial.  

Gráfico 12: Perfil do líder de projetos 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

Outra análise permitida pelos dados levantados é com relação à distribuição 

da auto-avaliação do perfil dos gerentes de projetos. Esta análise permite determinar 

qual o perfil predominante, na percepção dos próprios gerentes de projetos, entre 

um perfil absolutamente técnico até um perfil absolutamente generalista. O Gráfico 

12, acima, resume esta visão, demonstrando que em 54% das respostas 

consideraram que tinham um perfil generalista, porém um pouco técnico. Esses 

dados revelam uma diferença em relação aos dados divulgados no Estudo de 

Benchamarking do PMI 2009, no qual 58% das respostas eram para um perfil 

técnico, porém um pouco generalista. 

Outras informações importantes e consideradas também na avaliação são: (a) 

quais as habilidades mais valorizadas pelas Organizações no Gerenciamento de 
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Projetos e (b) quais as habilidades que as Organizações consideram deficientes nos 

Profissionais de Gerenciamento de Projetos. Para o caso destas perguntas, por se 

tratarem de perguntas abertas, era necessário antes um processo de 

codificação/categorização dos dados das respostas. Segundo Cação (2008), 

codificação/categorização é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição exata das características pertinente do conteúdo. O sistema de 

categorização é uma das técnicas mais utilizadas na análise de conteúdo. Seu 

processo se dá através do agrupamento de elementos a partir de características 

comuns. O sistema de categorias pode ser fornecido previamente ou sendo criado 

na medida em que os dados vão sendo categorizados. 

No caso desta categorização, foi realizada de forma subjetiva, a partir do 

emprego de categorias obtidas de modelos teóricos pré-existentes. Neste caso, foi 

levada em consideração a adequação das habilidades com uma das competências 

pessoais listadas, no Project Management Competency Development (PMCD) 

Framework (2009), do PMI. Por si só, esta categorização já se configura como um 

resultado relevante e, por isso, segue abaixo a alocação das habilidades listadas 

nas respectivas categorias. Como regra de enumeração foi levada em consideração 

a frequência simples de ocorrência dos elementos. 

Os Gráficos Gráfico 13 e Gráfico 14 apresentam a distribuição destas 

categorias em termos de Unidades de Competência. Para o PMCD (2009), Unidades 

de Competência são o nível mais alto da estrutura, que divide a competência em 

segmentos importantes, normalmente representando uma função, atividade ou 

comportamento. Para o caso das competências pessoais, o PMCD apresenta seis 

unidades de competências: 

• Comunicação: efetivamente troca informações precisas, adequadas e 

relevantes com as partes interessadas utilizando métodos apropriados; 

• Liderança: guia, inspira e motiva os membros da equipe e outros 

participantes do projeto para administrar e superar os problemas para 

efetivamente atingir os objetivos do projeto; 

• Gestão: administra efetivamente o projeto através do uso dos recursos 

humanos, financeiros, materiais, intelectuais e intangíveis; 
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• Habilidade Cognitiva: aplica, numa intensidade adequada, a percepção, 

o discernimento e o julgamento para efetivamente direcionar o projeto 

em ambientes de mudança e desenvolvimento; 

• Eficácia: produz os resultados desejados através do uso adequado de 

recursos, ferramentas e técnicas em todas as atividades do 

gerenciamento; 

• Profissionalismo: age em conformidade com um comportamento ético 

regido pela responsabilidade, respeito, imparcialidade e honestidade no 

exercício da gerência do projeto. 

Gráfico 13: Habilidades mais valorizadas (distribuição por Unidades de Competências) 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

��

���

���

��� ���
*�

��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���



136 

Gráfico 14: Habilidades mais deficientes (distribuição por Unidades de Competências) 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

Os resultados dos gráficos mostram que dentre as habilidades mais 

valorizadas pela organização 47% apontam para Liderança. Quando passamos para 

a análise das habilidades que as organizações consideram mais deficientes entre os 

profissionais de gerenciamento de projetos vemos que 38% apontam para 

Liderança.  

4.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi apresentar os dados e resultados da pesquisa 

de campo. No primeiro tópico, foi apresentada a caracterização da população. No 

total foram 39 gerentes de projetos entrevistados distribuídos por 19 empresas do 

Porto Digital. No geral, pessoas do sexo masculino (74%), entre 25 e 30 anos de 

idade (44%), concentrado no nível de Especialização/Mestrado. Em relação à 

caracterização das empresas participantes no que diz respeito ao seu porte, 44% 

são consideradas médias empresas e, 31% são consideradas empresas de pequeno 

porte. Quanto ao projeto que os gerentes entrevistados estão participando no 

momento da pesquisa, a maioria apresenta entre 6 e 10 pessoas trabalhando em um 

mesmo ambiente físico, ou seja, numa mesma sala. Com relação aos custos, há 
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uma distribuição muito próxima para projetos entre R$ 150.000,00 e R$ 

1.000.000,00 e projetos entre R$1.000.000,00 e R$3.000.000,00. No que diz 

respeito à duração total dos projetos, a maioria está entre 6 meses e 1 ano de 

duração. 

Em seguida, foram apresentados os valores de liderança do Método Symlog 

encontrados para cada uma das imagens pesquisadas. As imagens obtidas para as 

avaliações dos valores de liderança predominantes entre os gerentes de projetos 

das empresas do Porto Digital e os desejados para as empresas do Porto Digital 

apresentaram resultados muito próximos. 

Por fim, o último tópico deste capítulo apresenta alguns resultados 

secundários extraídos dos dados da pesquisa de campo. Estes dados, apesar de 

não contribuírem fundamentalmente para o objetivo desta pesquisa, levantam 

possibilidades para relevantes estudos futuros. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, será realizada uma análise cuidadosa dos resultados 

encontrados em relação aos valores de liderança obtidos na pesquisa. Como parte 

desta análise é realizada uma comparação com a norma do Método Symlog para os 

valores da liderança eficaz, destacando os pontos de superênfase e subênfase no 

conjunto de valores das imagens encontradas. Esta análise abre espaço para 

discussão das questões do problema de pesquisa levantadas ainda na Introdução 

desta dissertação. Consequentemente foram geradas suposições de pesquisa que, 

junto com os testes realizados, procuraram responder a essas perguntas utilizando 

os resultados. 

Serão apresentadas, também, as recomendações de melhoria contínua da 

liderança para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. Estas 

recomendações estão baseadas na sua relação com os valores de liderança eficaz 

indicado pelo método Symlog. 

5.1 ANÁLISE DOS PERFIS PREDOMINANTES 

Como discutido anteriormente, a análise dos valores de liderança obtidos na 

pesquisa foi um dos passos realizados para os testes das suposições e análise das 

questões do problema de pesquisa. Estas imagens poderiam variar para cada uma 

das perguntas realizadas.  

A Tabela 2 os valores obtidos como média das avaliações recebidas para 

cada uma das imagens pesquisadas. A Figura 25 representa o diagrama de campo 

que demonstra a localização média para cada conceito. 

Tabela 2: Média dos valores obtidos das avaliações 

 Código 
Nome Localização da Imagem Final 

Imagens 
PPM 1.5 U 10.5 P 8.3 F 
MPM 1.0 U 8.6 P 9.5 F 
LPM 0.7 U 5.1 N 1.3 B 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 
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Figura 25: Diagrama de campo com a localização de cada conceito 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010)

Entretanto, apesar de algumas variações nos valores obtidos para os eixos de 

poder, relacionamento e orientação para a tarefa, de acordo com a média recebida 

por todos os avaliadores, os valores mais característicos para as imagens MPM e 

PPM foram: Idealismo responsável, colaboração no trabalho. 

Estes valores fazem referência à localização do tipo PF. Os membros vistos 

nesta localização apresentam em geral as seguintes características: 

• Um equilíbrio particular de valores que é estratégico na promoção do 

trabalho em equipe; 

• Geralmente inferido a partir de comportamento considerado disposto à 

cooperação no ambiente de trabalho, sem qualquer preocupação com 

status, altruísta e otimista em relação ao resultado de suas tarefas; 

• Sua preocupação altruísta se mostra não só com os membros da 

equipe, ou do grupo, mas também com o bem-estar de outros indivíduos 

e grupos; 
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• Tendem a não mostrar excesso de domínio ou submissão; 

• Características correlacionadas podem incluir tendência a não identificar 

dominação e negar ou não levar em consideração o comportamento 

não-amigável de outros membros, a sentir admiração por outros e a ver 

o lado bom das pessoas; 

• Podem ser vulneráveis à exploração, e também, às vezes, eles podem 

deixar de reconhecer e reagir às ameaças que são perigosas para a 

equipe como um todo; 

• Dão igual ênfase às solicitações da tarefa e às necessidades de 

integração do grupo; 

• Os outros tendem a descrever estes membros como sinceramente 

“bons”; 

• Seus valores se ajustam às necessidades do grupo para o trabalho 

cooperativo dentro do grupo, e com outros grupos, com um mínimo de 

efeitos colaterais indesejados; 

• Geralmente são pessoas que defendem fortemente seus valores e 

tendem a concordar com os outros, em alguns casos de valores 

diferentes, simplesmente para manter a harmonia do grupo; 

• Podem assumir uma atitude pouco crítica com relação à autoridade; 

• Podem ser exageradamente otimistas chegando a ser “idealistas”; 

• Tendem a concordar com as sugestões dos outros membros da equipe, 

sem uma adequada análise crítica do conteúdo (assunto), ou sem senso 

de realismo ou ainda, sem analisar as consequências das sugestões 

propostas. 

Numa análise comparativa deste tipo de liderança em relação aos demais e 

sua relação com os valores para o trabalho eficaz em equipe, este tipo de pessoa 

apresenta um equilíbrio de valores associados com os dos líderes mais eficazes e, 

neste sentido, apresenta-se como um modelo excelente para promover a liderança e 

gerar uma equipe mais eficaz (SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010). Entretanto, 

apresenta uma deficiência na dominância e, desta maneira, é pouco provável 

exercer uma liderança muito ativa (SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010). Além 

disso, pode demonstrar uma aversão exagerada para alguns valores, por vezes 
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necessários, porque estes valores não se adequam aos seus ideais (SYMLOG 

CONSULTING GROUP, 2010).  

Na comparação com as normas da pesquisa de liderança mais eficaz do 

Método Symlog as Figuras Figura 26 e Figura 27, a seguir, indicam, para cada uma 

das imagens, MPM e PPM, os valores onde a média está próxima ao perfil normativo 

e, onde há valores superenfatizados e subenfatizados. 

Figura 26: Sinopse do gráfico de barras para MPM e comparação com o perfil normativo. 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

A sinopse do gráfico de barras para MPM mostra que as avaliações 

registraram que: 

• Dos valores considerados essenciais e contributivos para o trabalho em 

equipe, 10 dos 13 valores estão dentro do perfil normativo, havendo 

apenas 3 abaixo: (a) Divertimento, alívio de tensão, relaxamento dos 

controles; (b) Proteção dos membros menos capacitados, oferecimento 

de ajuda quando necessário; (c) Confiança na bondade dos outros;
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• Dos valores necessários, mas às vezes perigosos, 3 estão dentro do 

perfil normativo, 1 está abaixo (Intransigência, assertividade auto-

orientada) e 1 acima do perfil normativo (Contenção dos desejos 

individuais em favor das metas organizacionais);

• Dos valores que interferem no trabalho em equipe, todos os 8 estão 

dentro do perfil normativo. 

Figura 27: Sinopse do gráfico de barras para PPM e comparação com o perfil normativo. 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Quando solicitados para responder sobre os valores que o Porto Digital precisa 

promover quando estiver treinando gerentes de projetos, a sinopse do gráfico de 

barras para PPM mostra que: 

• Dos valores que contribuem para o trabalho em equipe, 8 de 13 estão 

dentro do perfil normativo. Porém, 2 estão abaixo (Divertimento, alívio 

de tensão, relaxamento dos controles; Proteção dos membros menos 

capacitados, oferecimento de ajuda quando necessário) e 3 estão acima 

da média (Idealismo responsável, colaboração no trabalho; Mudança 
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para novos procedimentos, valores diferentes, criatividade; Amizade, 

satisfação mútua, recreação); 

• Dentre os valores necessários, mas às vezes perigosos, 4 dos 5 estão 

dentro do perfil normativo, havendo apenas 1 abaixo: (a) Intransigência, 

assertividade auto-orientada; 

• Dos valores que interferem no trabalho em equipe, todos os 8 estão 

dentro do perfil normativo.

Em que pese os resultados da percepção dos valores correntes (MPM) e 

valores ideais (PPM) apresentarem valores característicos que fazem referência à 

localização do mesmo tipo, no caso, PF, deve-se considerar a percepção de 

expectativa de mudança com os seguintes movimentos nas escalas dos eixos deste 

método tridimensional:  

• expectativa de mudança na escala de 9,5 para 8,3, ou seja, uma 

diminuição 12,63% no eixo da orientação para a tarefa;  

• expectativa de mudança na escala 8,6 para 10,5, ou seja, um aumento  

18,10% no eixo dos relacionamentos afetivos favoráveis ou positivos; 

• uma percepção de mudança na escala de 1 para 1,5  ou seja, aumento 

50% no eixo da dominância. 

É possível levantar como hipótese de capacitação continuada, a reflexão de 

uma hipotética combinação de novas competências através de programas 

específicos de desenvolvimento de competências, de acordo com as seguintes 

premissas ou eixos de investigação:  

(1) Como manter o grau de excelência no desempenho de gestão de projetos, 

considerando valores como Idealismo responsável, colaboração no trabalho 

e, ao mesmo tempo, esses valores não serem exagerados, numa dimensão 

quase que missionária, a ponto de a tendência a ser otimista e pouco crítico 

não se revele um indicador de irrealismo; 

(2) Como diminuir a preocupação com o eixo da orientação para a tarefa, sem 

perder o senso ideal ou perfeccionista (Idealismo responsável, colaboração 

no trabalho), mas redirecionar e desenvolver competências no eixo do 
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comportamento amigável, como: empatia, aliança, desenvolvimento do 

outro, condução de grupos, escuta ativa, etc.;  

(3) Como desenvolver as hipóteses (1) e (2), acima descritas e, ao mesmo 

tempo, aumentar o eixo da dominância, desenvolvendo competências 

como: persuasão, uso do poder, assertividade, iniciativa e tomada de 

decisão, etc;  

5.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Na introdução dessa dissertação foram citadas algumas questões que ao 

longo da análise dos resultados se responderia. Como consequência do método 

hipotético-dedutivo, para tentar se explicar o problema foram geradas suposições de 

pesquisa que deverão ser testadas, através da experimentação, para então serem 

confirmadas ou refutadas. 

Primeiramente falaremos das suposições elaboradas para cada uma das 

perguntas.  A primeira análise que se faz necessária realizar sobre os dados da 

pesquisa diz respeito à distribuição de ocorrência dos perfis de liderança entre os 

gerentes de projetos do Porto Digital, numa tentativa de responder à pergunta I: 

I. Existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência entre 

os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital? 

Logo, para esta pergunta, foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição I: Existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência 

entre os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. 

A Figura 28 mostra o Diagrama de Campo do Diagrama de Dispersão das 

avaliações da imagem MPM, ou seja, as avaliações relacionadas à pergunta: “Em 

geral, que tipo de valores o gerente de projetos mais eficaz que você conhece exibe 

em seu comportamento?”. Esta imagem faz referência aos valores correntes de 

maior eficácia entre os gerentes de projetos, já detalhados na Seção 4.2 dos 

Resultados. 
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Figura 28: Diagrama de Campo do Diagrama de Dispersão MPM 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Uma inspeção simples do diagrama de dispersão permite concluir que 

existem tendências na amostra para determinados tipos ou valores de liderança. Isto 

é particularmente visível através da concentração de imagens maior numa região 

que em outras. Por exemplo, 22% ficaram localizadas no núcleo do trabalho mais 

eficaz em equipe (região 1), 40% no lado liberal do trabalho em equipe (região 2) e 

31% no lado conservador do trabalho em equipe (região 3).  

Buscando respostas ainda mais conclusivas para a pergunta I, a média das 

avaliações para a imagem MPM mostra que os valores mais característicos foram 

Idealismo responsável e colaboração no trabalho, para o qual o resultado final foi:  

MPM 1.0 U 8.6 P 9.5 F 

Estes valores fazem referência à localização do tipo específico, no caso, PF. 
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Estes resultados evidenciam que existem valores de liderança com maior 

tendência de ocorrência entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital. Logo a suposição I é confirmada. 

De modo que se possa responder a pergunta II da pesquisa: 

II. Os valores de liderança desejados para o gerente de projetos das 

empresas do Porto Digital coincidem com os valores de liderança 

predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital? 

era necessário analisar os dados no que diz respeito a média das avaliações para os 

valores de liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital e os valores de liderança desejados para o gerente de projetos das 

empresas do Porto Digital. 

Para esta pergunta, foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição II: A média das avaliações para os valores de liderança desejados 

para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital se aproximam da 

média das avaliações para os valores de liderança predominantes entre os 

gerentes de projetos das empresas do Porto Digital.

A Tabela 3, demonstra os valores como média das avaliações recebidas para 

cada uma das imagens pesquisadas, além dos valores para a norma Symlog dos 

valores da liderança eficaz (mep). A Figura 29 representa o diagrama de campo que 

demonstra a localização média para cada conceito. 

Tabela 3: Valores obtidos como média das avaliações para as imagens da pesquisa 

 Código 
Nome Localização da Imagem Final 

Imagens 

PPM 1.5 U 10.5 P 8.3 F 
MPM 1.0 U 8.6 P 9.5 F 
LPM 0.7 U 5.1 N 1.3 B 
MEP 3,3 U 8,3 P 5,0 F 

Fonte: Produzido pelo autor com os dados do Symlog Consulting Group (2010) 
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Figura 29: Diagrama de campo da média do grupo para as imagens da pesquisa 

Fonte: Symlog Consulting Group (2010) 

Apesar de algumas variações nos valores obtidos para os eixos de poder, 

relacionamento e orientação para a tarefa, percebidas na Tabela 3 e no Diagrama 

de Campo da Figura 29, de acordo com a média recebida por todos os avaliadores, 

os valores mais característicos para as imagens MPM e PPM foram: Idealismo 

responsável, colaboração no trabalho. Estes valores fazem referência à localização 

do tipo PF.  

Buscando outras formas de testar a suposição analisamos também os valores 

obtidos para o cálculo de proximidade, no diagrama de campo, das imagens obtidas 

para a avaliação dos valores de liderança predominante entre os gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital e os valores de liderança desejados para os 

gerentes de projetos das empresas do Porto Digital.

A Tabela 4, a seguir, mostra o resultado do cálculo das distâncias Euclidianas 

entre as imagens da pesquisa e o MEP, no diagrama de campo: 
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Tabela 4: Distância Euclidiana entre as imagens da pesquisa e o Symlog MEP 

 MEP MPM PPM 

MEP �1�� �1��

MPM �1��

PPM 

Fonte: Produzido pelo autor com os dados do Symlog Consulting Group (2010) 

A localização final para o mep utilizada para o cálculo das distâncias 

Euclidianas foi 3,3U 8,3P e 5F (SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010). Segundo 

Kelly e Duran (1985), as imagens com distâncias menores que 6 unidades de campo 

podem ser consideradas próximas o suficiente em suas localizações para serem 

consideradas similares em significado e interpretação. 

Estes valores evidenciam que, apesar de algumas variações nos valores 

obtidos para os eixos de poder, relacionamento e orientação para a tarefa, 

percebidas para as imagens MPM e PPM, a média das avaliações para os valores 

de liderança desejados para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital 

se aproximam da média das avaliações para os valores de liderança predominante 

entre os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. Logo, a suposição II é 

confirmada. 

Por fim, para responder a pergunta III da pesquisa:

III. Os valores de liderança predominantes entre os gerentes de projetos 

das empresas do Porto Digital e os desejados se aproximam das 

normas de pesquisa internacionais do Symlog Consulting Group para o 

conjunto de valores da liderança eficaz? 

era necessário analisar os dados no que diz respeito à média das avaliações para os 

valores de liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital e valores de liderança desejados para os gerentes de projetos das 

empresas do Porto Digital para então, dada a localização final para cada uma das 

imagens, avaliar se estas se aproximam das normas de pesquisas internacionais do 

Symlog Consulting Group para o conjunto de valores da liderança eficaz.  
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Logo, para esta pergunta, foi elaborada a seguinte suposição: 

Suposição III: A média das avaliações para os valores de liderança 

predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital e 

os desejados se aproximam das normas internacionais do Symlog Consulting 

Group para o conjunto de valores da liderança eficaz. 

A Tabela 3 (pág. 146), acima, demonstra os valores como média das 

avaliações recebidas para cada uma das imagens pesquisadas e os valores para o 

mep (Most Effective Profile). A Figura 29 (pág148), acima, por sua vez, representa o 

diagrama de campo que demonstra a localização média para cada conceito. 

Uma inspeção simples do diagrama de campo da Figura 29 nos permite 

perceber que as imagens para MPM e PPM estão um pouco afastadas, na linha PF, 

da norma para o conjunto de valores da liderança eficaz do Symlog. Segundo 

Koenigs (2010), isso acontece pelo fato de que as imagens avaliadas são imagens 

idealizadas assim, muitas vezes, estas se mostram como um tipo mais 

desequilibrado que o mep. Em geral, o fato das duas imagens estarem localizadas 

no círculo interno que representa o núcleo do trabalho mais eficaz, onde está 

localizado o mep, nos permite concluir que elas estão próximas do mep indicando 

que a norma do Método Symlog seria um bom alvo para o desenvolvimento de 

gerentes de projeto. 

Uma análise sobre os valores obtidos para o cálculo de proximidade, no 

diagrama de campo, das imagens MPM e PPM em relação ao MEP, apresentados 

na Tabela 4 (pág. 148), mostra também que os valores obtidos para a distância 

Euclidiana das imagens são inferiores a 6 unidades de campo. No caso da distância 

MEP-MPM temos 5,06 e, para a distância MEP-PPM temos 4,36.  

Deste modo, conclui-se que a média das avaliações para os valores de 

liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital e o desejado para as empresa do Porto Digital se aproximam das normas 

internacionais do Symlog Consulting Group para o conjunto de valores da liderança 

eficaz, a ponto de, com ajustes de valores para os eixos de poder, relacionamento e 

orientação para a tarefa, estas imagens possam ser consideradas similares. Estes 
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ajustes se referem à recomendações de melhorias, que serão propostas na Seção 

5.3, a seguir. Portanto, a suposição III é confirmada. 

5.3 RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS DO MÉTODO SYMLOG PARA MELHORIA 

DA LIDERANÇA 

Como descrito na Seção anterior, o fato de as imagens para os valores de 

liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital e o desejados para o gerente de projetos das empresas do o Porto Digital 

estarem próximas das normas do Método Symlog para os valores da liderança eficaz 

abre espaço para que possamos utilizar as recomendações propostas pelo método 

Symlog como recomendações de melhoria de liderança para os gerentes de projetos 

das empresas do Porto Digital.  

Evidentemente que as recomendações de melhoria da liderança propostas 

aqui estão baseadas na sua relação com os valores normativos da liderança eficaz 

indicado pelo método Symlog. Nesse sentido, os ajustes partem por indicar como as 

imagens obtidas poderiam ser desenvolvidas a ponto de se deslocarem para o mep.  

As avaliações podem indicar que as imagens avaliadas são percebidas como 

alguém que mostra alguns valores maiores ou menores em extensão do que o Perfil 

Normativo. Neste sentido, estas recomendações partem de analisar os pontos de 

superênfase e subênfase, que chamaremos aqui de pontos de alertas, para então 

sugerir como tratar cada um destes pontos. Para dar uma melhor ideia do tipo de 

comportamento que pode precisar de certa atenção, cada valor listado abaixo vem 

acompanhado de algumas reflexões quanto ao que pode ser feito em relação a ele. 

Estes comportamentos estarão agrupados a partir de três conjuntos de valores:  

• Valores que contribuem para um trabalho em equipe: conjunto de 

valores que podem ser considerados capazes de contribuir, na maioria 

das vezes, para a eficácia do trabalho em equipe; 

• Valores que podem ser necessários às vezes, mas perigosos: conjunto 

de valores que são aprovados, mas não o são quando mostrados com 
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muita frequência ou quando mostrados raramente. Eles podem ser 

necessitados como medidas emergenciais temporárias, mas são 

geralmente do tipo chamado “autoritário” e têm um potencial perigoso 

quanto à provocação de polarização em muitos grupos; 

• Valores que quase sempre interferem no trabalho em equipe: conjunto 

de valores que podem servir às necessidades de determinados 

indivíduos, mas que interferem no trabalho em equipe, exceto em 

condições muito raras e temporárias. Em geral, eles devem ser 

minimizados. Ao mesmo tempo, se eles existem, é importante achar as 

condições que os causam, e, se possível, lidar com as causas. 

Como parte do conjunto de recomendações de melhoria contínua da liderança 

para gerentes de projetos das empresas do Porto Digital estarão também as 

orientações de como estes tipos interagem com o tipo normativo de liderança eficaz 

indicado pelo Método Symlog e com outros tipos de líderes existentes nas suas 

equipes. 

5.3.1 RECOMENDAÇÕES PARA A IMAGEM DO GERENTE DE PROJETOS MAIS 

EFICAZ 

De uma maneira geral, para a imagem do gerente de projetos mais eficaz, os 

valores que contribuem para o trabalho eficaz em equipe estão em equilíbrio. Estes 

valores, em geral, são importantes para determinar o quanto o líder pode ser eficaz 

como membro de um grupo. Assim, as recomendações tratadas aqui devem ser 

consideradas como formas na qual o gerente poder ser capaz de melhorar a sua 

eficácia. É importante deixar claro também que um trabalho eficaz em equipe não 

substitui o saber como fazer a tarefa. De forma semelhante, um trabalho deficiente 

em equipe pode impedir um desempenho eficaz final da tarefa e também pode 

impedir que indivíduos tenham satisfação por serem membros do grupo. 

Para a imagem do gerente de projetos mais eficaz, os pontos de alertas 

indicados pelo Symlog Consulting Group estão em 5 dos 26 valores. Destacaremos 
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cada um, em detalhes, propondo recomendações de como aumentar a eficácia para 

cada um. 

5.3.1.1 VALORES QUE CONTRIBUEM PARA UMA LIDERANÇA EFICAZ  

8 UB Divertimento, alívio de tensão, relaxamento dos controles (abaixo 

do perfil normativo) 

As avaliações para a imagem dos valores correntes para o gerente de 

projetos mais eficaz registraram que os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital, em geral, tendem a apresentar traços de ansiedade pelo desempenho 

adequado, especialmente se forem esperadas ameaças vindas de uma situação 

externa e a reprovação da autoridade. Exemplos poderiam ser: pressão por prazos 

para lançamento de um determinado produto vindo da direção da empresa ou 

atrasos no pagamento devido a não aprovação da entrega por parte do cliente. 

Para esses casos, o desempenho tende a se tornar obsessivo e a 

necessidade de perfeição tende a aumentar a probabilidade de erros, o que pode 

tornar difícil o relaxamento do controle. 

Se, de fato, a percepção por parte dos outros membros da equipe de que há 

uma deficiência na habilidade de se divertir, de relaxar a tensão ou o controle, é 

necessário tentar achar as possíveis fontes de tensão e fazer o que for possível para 

reduzir esta tensão legitimando, através da discussão e de acordos, momentos 

específicos, lugares e atividades para relaxar o controle e a tensão. Empresas como 

o Google, por exemplo, proporcionam ambientes para relaxamento e instituem 

horários específicos de paradas como a pausa do café. Estas ocasiões também são 

os momentos em que as relações amigáveis entre os membros são naturalmente 

reparadas e fortificadas, e são necessárias para todos (FORTUNE, 2007). 

Recomendação 01: 

 Procure achar as fontes de ansiedade e fazer o que for possível para reduzir esta ansiedade.  

Para este tipo, é preciso estar atento e considerar o alto custo de se “estar 

certo” e de controlar tudo e todos através de ação impessoal direta. Neste sentido, é 
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importante prestar atenção aos sinais que se está despertando nos demais membros 

da equipe. Para isso, é importante aumentar o envolvimento e atenção com os 

membros da equipe. Estes sinais podem caminhar para sinais de hostilidade. Em 

caso positivo, é necessário aliviar a pressão reduzindo as demandas sobre os outros 

quanto a conformidade e desempenho segundo os seus termos. 

Recomendação 02: 

Procure prestar mais atenção aos sinais que se está despertando nos demais membros da equipe 

9 UPB Proteção dos membros menos capacitados, oferecimento de 

ajuda quando necessário (abaixo do perfil normativo)

Muitas equipes têm um ou mais membros no grupo que se apresentam mais 

sensíveis às necessidades de outros membros, e fazem esforços especiais para 

manter o grupo em um clima caloroso e feliz. Como isto nem sempre está alinhado 

com o esforço máximo da tarefa, ou pode envolver exceções das responsabilidades 

da tarefa em relação a determinados membros, os protetores às vezes são 

considerados incômodos ou ignorados pelo líder ou por membros mais orientados 

para a tarefa. 

As avaliações registraram que para a imagem dos valores correntes para o 

gerente de projetos mais eficaz das empresas do Porto Digital, estes, em geral, são 

vistos como deficientes quanto aos valores relacionados ao cuidado, ensino e 

treinamento, como aspectos necessários para um trabalho eficaz em equipe. Esta 

deficiência pode estar relacionada à ansiedade em nível irrealista quanto às 

ameaças ao grupo, vindas do exterior, ou quanto à importância do desempenho 

imediato ou da produção.  Neste caso, é importante considerar se o gerente de 

projetos não estaria minando a habilidade do grupo para agir, ao negligenciar estas 

funções necessárias de recomposição e manutenção da equipe. 

Alguns membros do grupo são carentes de uma atenção especial, no entanto, 

são incapazes de pedi-la. Nesse sentido, é necessário ao gerente de projetos estar 

atento aos membros da equipe e assumir a iniciativa de dar o que eles precisam. 
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Recomendação 03: 

Procure ser mais sensível às necessidades dos membros da equipe e faça esforços especiais para 

manter o grupo em um clima caloroso e feliz. 

Se estas funções não forem desempenhadas pelo líder da tarefa do grupo, é 

preciso haver um membro sócio-emocional que as desempenhe e receba 

reconhecimento e apoio por agir assim. É muito importante que o líder da tarefa 

deva reconhecer e apoiar o especialista sócio-emocional como co-líder do grupo. A 

coalizão entre estes dois tipos de líderes, se estas funções são desempenhadas por 

diferentes pessoas, é talvez a relação mais importante do grupo, para que seja 

realizado um trabalho eficaz em equipe. 

18 DP Confiança na bondade dos outros (abaixo do perfil normativo)

As avaliações registraram que os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital, em geral, apresentam pouca confiança na bondade dos outros. A razão mais 

evidente para que os membros da equipe tenham esta percepção pode estar 

associada ao fato de a confiança ser vista como algo que pode ser perigoso. É isto o 

que provavelmente ocorre, se o mundo for visto como uma selva e, neste caso, a 

necessidade de se agir muito de acordo com valores de sobrevivência individual, o 

que é algo muito comum no ambiente corporativo cada vez mais competitivo. 

Fatores como clima organizacional, disputa por cargos ou salários são algumas das 

fontes de desconfiança. 

Pensar desta maneira também torna o ambiente do grupo uma selva e 

aqueles que acreditam na confiança, fazem-no por razões não realistas. Para alguns 

tipos de equipes, a confiança é essencial, já que os membros às vezes têm a vida 

uns dos outros em suas mãos. Para muitas equipes, o trabalho eficaz em equipe 

depende, de alguma forma, da confiança, e a falta de confiança é um fator corrosivo 

que tende a resultar em problemas múltiplos para o líder e para a equipe. 

Não há caminhos fáceis. A confiança verdadeira só pode se desenvolver caso 

haja uma abertura e vontade de permitir que os outros demonstrem repetidamente a 

confiança, e que haja, também por parte do líder demonstrações de confiança. 

Neste caso, é importante ao gerente de projetos ser pessoalmente mais confiável 
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reduzindo quaisquer tendências que se possa ter de competir e “vencer a qualquer 

preço” nas relações interpessoais. Diminuir o ritmo, relaxar com os outros mais 

frequentemente, gerar um interesse genuíno pela vida dos membros da equipe, ser 

mais condescendente com os sentimentos dos outros, escutar mais os outros, 

reconhecer os próprios preceitos e estereótipos, são algumas estratégias que podem 

ajudar neste processo de desenvolver a confiança. 

Recomendação 04: 

Procure ser mais confiável reduzindo quaisquer tendências que se possa ter de competir e “vencer a 

qualquer preço” nas relações interpessoais. 

É importante ressaltar que é necessário tempo. Mas para iniciar este 

processo, geralmente é necessária uma discussão aberta sobre as razões para a 

desconfiança e as resoluções para a mudança de relacionamento. 

5.3.1.2 VALORES QUE PODEM SER NECESSÁRIOS ÀS VEZES, MAS PERIGOSOS 

PARA A LIDERANÇA EFICAZ  

6 UN Intransigência, assertividade auto-orientada (abaixo do perfil 

normativo)

Ser intransigente com os membros do grupo é sempre ruim para o trabalho 

em equipe. Este tipo de valor frequentemente desperta ressentimento, hostilidade e 

resistência nos membros da equipe e, em alguns casos, levam os outros a temerem 

o líder, a fazerem o que ele quer ou a se submeter a ele, a curto prazo. 

Porém, é importante para o líder apresentar este valor,  como um antídoto 

contra a dependência, a confiança irreal e outras formas de submissão que podem 

impedir alguém de se posicionar contra a dominação e a exploração dos outros, 

dentro ou fora do grupo. Pode ser útil proteger-se do “pensamento do grupo”, o qual 

é uma conformidade com a opinião do grupo muito bem determinada, o que impede 

a avaliação realista do problema concreto que o grupo enfrenta. 

As avaliações registraram que os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital, em geral, estão situados em um grau abaixo do normativo para este valor 
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(SYMLOG CONSULTING GROUP, 2010). Isso pode indicar uma baixa 

autoconfiança e medo da hostilidade dos demais membros da equipe, mesmo sendo 

adequadamente assertivo. Porém, num papel de líder de uma equipe, é necessário 

que o gerente de projetos seja ouvido e que tenha influência sobre os membros da 

equipe e demais stakeholders em um projeto. Assim, é importante ao gerente de 

projetos convencer-se de que sua opinião e participação são importantes.  

Recomendação 05: 

Procure ser mais assertivo expressando sua opinião diante do grupo e tendo influência sobre os 

membros da equipe e demais stakeholders do projeto.

Aumentar o envolvimento, falar mais frequentemente, aumentar o volume de 

voz, aumentar o envolvimento na realização das tarefas, expressar insatisfações e 

desaprovações (sem reforçá-las) quando necessário, são algumas iniciativas que 

tendem a ajudar neste processo de melhorar a assertividade. É importante deixar 

claro que é preciso haver um equilíbrio para este valor. Se revelado muito acima do 

perfil normativo ele pode gerar conflito com valores como Proteção dos membros 

menos capacitados, oferecimento de ajuda quando necessário.

13 NF Contenção dos desejos individuais em favor das metas 

organizacionais (acima do perfil normativo)

Uma ênfase para contenção dos desejos individuais em favor das metas 

organizacionais é uma reação normal à emergência. O perigo é quando ela se torna 

super enfatizada, e retida próximo ao ponto da capacidade para tolerar a pressão. 

Esse comportamento é típico de gerentes que trabalham em projetos com foco na 

resolução de problemas críticos, ou seja, tratam com a necessidade de resolver o 

problema instantaneamente e ainda trabalham sob a pressão contínua dos 

stakeholders. Exemplos seriam: uma central de atendimento ao cliente ou 

implantação de sistemas de software. Se continuar por muito tempo, a motivação 

será destruída e outros problemas começarão a aparecer, não só por parte do 

gerente, mas também como da equipe, como reações à pressão: a fadiga, a 

alienação do grupo e da tarefa, e, por fim, o ressentimento em relação à autoridade. 



157 

É perigoso para os membros de uma equipe depender muito do controle 

individual por muito tempo, já que até com a maior boa vontade no começo, a 

qualidade de vida e o nível geral de recompensa por ser membro de uma equipe 

passam a ser consumido, até o ponto de um sacrifício maior ser rejeitado. Um nível 

muito baixo de vontade de conter os desejos individuais pode ser o resultado disso. 

As avaliações registraram que os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital, em geral, estão situados em um grau acima do normativo para este valor. 

Isso pode considerar uma demasiada ênfase nas metas estabelecidas pela 

organização. 

A cura geral, se há uma possível, está associada à melhoria da situação geral 

relativa ao ambiente do grupo. Se a ameaça situacional não puder ser afastada, o 

redesenho da tarefa, a redistribuição das cargas de trabalho, e coisas dessa 

natureza devem ser consideradas. Ouvir outras opções, estar aberto a ideias 

diferentes e ainda não testadas, manter a atenção à atmosfera da equipe, 

interagindo mais e observando como eles reagem são algumas alternativas. 

Recomendação 06: 

Procure ser mais atento à atmosfera da equipe, levando em consideração os limites de sacrifício de 

cada membro e a ênfase que você dá às metas organizacionais. 

5.3.2 RECOMENDAÇÕES PARA A IMAGEM DO GERENTE DE PROJETOS QUE O 

PORTO DIGITAL PRECISA PROMOVER 

As recomendações propostas nesta Seção fazem referência à imagem dos 

valores desejados para o gerente de projetos das empresas do Porto Digital, ou 

seja, que valores o Porto Digital precisa promover quando estiver treinando gerentes 

de projetos. Assim, as reflexões acerca do conjunto de valores listadas aqui fazem 

uma comparação em relação aos valores desejados ao gerente de projetos das 

empresas do Porto Digital e os valores normativo de liderança eficaz proposto pelo 

método Symlog procurando indicar os pontos de alertas onde esta percepção difere 

em relação aos valores normativos.  
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De uma maneira geral, estes valores são exibidos num grau ótimo de ênfase, 

o que indica um nível de proximidade alto em relação aos valores da liderança 

eficaz. Entretanto, alguns destes merecem uma análise mais cuidadosa, 

principalmente, no que diz respeito ao conjunto de valores que contribuem para o 

trabalho eficaz em equipe. 

Para esta imagem, os pontos de alertas estão em 6 dos 26 valores. 

Procurando não ser repetitivo em relação às recomendações propostas, 

destacaremos aqui cada um dos valores que estão fora dos valores normativos e 

que ainda não foram citados para a imagem do gerente de projetos mais eficaz, 

detalhada na Seção anterior. 

5.3.2.1 VALORES QUE CONTRIBUEM PARA UMA LIDERANÇA EFICAZ  

11 PF Idealismo responsável, colaboração no trabalho (acima do perfil 

normativo)

Este conjunto de valores está diretamente alinhado aos valores cooperativos 

ao trabalho eficaz em equipe. É fundamental manter um equilíbrio entre a realização 

da tarefa e as relações amigáveis e colaborativas com os membros da equipe, sem 

preocupações com prestígio individual ou status.  

Porém, o problema está quando há uma ênfase extremamente alta para esse 

conjunto de valores.  Estes valores, quando exagerados, podem ser um indicador de 

irrealismo e a tendência a não identificar dominação, mesmo que ela seja um 

problema no grupo, e negar ou não levar em consideração o comportamento não 

amigável dos outros. A tendência a ser otimista e pouco crítico, concordando com 

todos quase sempre, sem levar em conta o conteúdo da conversa pode atrair o 

desprezo e a irritação de pessoas mais cépticas e antiautoritárias. Esses tipos de 

pessoas, em geral, têm medo do “pensamento do grupo” como sendo um grau de 

irrealidade para o bem da harmonia. 
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Recomendação 07: 

Procure ser crítico em relação aos membros de sua equipe levando em consideração que o 

comportamento amigável, quando expresso de forma extrema, pode levar a um irrealismo e a 

irritação por parte de membros mais cépticos e antiautoritários. 

16 B Mudança para novos procedimentos, valores diferentes, 

criatividade (acima do perfil normativo) 

Muitos líderes eficazes mostram um equilíbrio entre estes valores e os 

relacionados a “formas estabelecidas e ‘corretas’ de fazer as coisas” (12 F), descrito 

no formulário de valores individuais e organizacionais do Método Symlog. Estes dois 

conjuntos tendem a entrar em conflito, quando estão relacionados a procedimentos 

específicos como, por exemplo, atividades que tratem da exploração de 

possibilidades, criação de soluções ou projetos de produtos inovadores em 

estruturas que não privilegiam a criatividade e induzem a aceitação de tarefas sem 

questionamento quanto a sua natureza e à forma de executá-la. 

Uma ênfase muito grande para estes valores sugerem uma percepção de que 

as mudanças para novos procedimentos, valores diferentes e criatividade precisam 

ser mais valorizadas. Neste sentido, pode acontecer que o gerente de projetos de 

uma empresa do Porto Digital sinta que tem uma ideia melhor e mais criativa, como, 

por exemplo, mostrar como as coisas podem ser feitas e que estas não estão sendo 

ouvidas. Se este for o caso, é importante tentar que estas ideias sejam ouvidas.  

Isso pode ser difícil, especialmente se o clima geral da organização é 

sufocante e proibitivo. Entretanto, pode haver um ou mais membros da organização 

ou da equipe, no qual há uma maior probabilidade de serem simpáticos às novas 

ideias. Neste caso, é importante aproximar-se destas pessoas para obter apoio. 

Recomendação 08: 

Procure apoio dos membros que apresentam ser mais abertos e simpáticos, à aceitação de novas 

ideias para que a proposição de uma nova ideia tenha mais força. 
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Outro ponto fundamental está relacionado à maneira de se fazer a 

intervenção para a proposição de novas ideias. É importante controlar o impulso de 

uma reação e não agir intempestivamente colocando ideias atrás de ideias. Neste 

caso, é bom se certificar da agenda de uma reunião e preparar-se para ela antes de 

chegar lá. Tentar identificar as metas essenciais e descobrir os passos para atingir 

os objetivos importantes. Listar os fatos e tópicos relevantes e estar apto a apoiar a 

opinião proposta com fatos, e não com simples intuição. Voluntariamente procurar 

incentivar a experimentação de coisas novas e administrar a mudança constante na 

rotina da equipe. 

Recomendação 09: 

Procure ser mais controlado em relação à maneira como coloca suas novas ideias. 

17 PB Amizade, satisfação mútua, recreação (acima do perfil normativo)

A recreação e o trabalho orientado para a tarefa frequentemente excluem um 

ao outro, dentro de um curto período de tempo, e quase todos os grupos vão e vem 

do trabalho para a diversão, de acordo com a necessidade e a oportunidade. Uma 

forte ênfase aos valores de amizade, prazer mútuo e recreação pode indicar uma 

fantasia desejante, mas provavelmente também indica a tensão ligada às tarefas do 

grupo. Em ambos os casos, isto é um sinal de problema potencial que precisa ser 

entendido. Se, para o gerente de projetos  das empresas do Porto Digital, é 

necessário dedicar mais tempo e atenção à amizade, ao prazer mútuo e à 

recreação, é papel do gerente de projetos desempenhar uma importante função de 

liderança, iniciando algumas atividades nestas direções. 

Também pode acontecer que as definições da tarefa do grupo precisem ser 

modificadas. É importante que a tarefa tenha o máximo possível de elementos de 

prazer ligados a ela. O redesenho da tarefa pode ser uma possibilidade. 
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Recomendação 10: 

Procure estar mais atento ao nível de tensão ligado às tarefas do grupo. Dedique mais tempo e 

atenção a amizade e recreação e, se necessário for, estabeleça novas definições de tarefas para os 

membros de forma que se tenha o máximo possível de elementos de prazer ligados a ela. 

5.3.2.2 COMO O GERENTE DE PROJETOS DO PORTO DIGITAL PODE SE 

RELACIONAR COM OUTROS LÍDERES DO MESMO TIPO  

De uma maneira geral, membros como PPM, MPM tendem a ser compatíveis 

e cooperativos, mesmo que não haja boa atração um pelo outro. Entretanto, pode 

existir algum conflito potencial entre qualquer um deles nos casos onde haja algum 

tipo de julgamento extremado, seja “muito bom” ou “muito puro”, ou quando alguns 

destes líderes se revelem em conflito ou com baixa motivação com relação ao 

trabalho em equipe. Esta tensão, contudo, entre o "muito bom" e "não bom o 

suficiente", é provável que seja suprimida por causa dos valores comuns entre eles 

de cooperação e de relacionamento amigável. 

Recomendação 11: 

Procure ser crítico e mantenha a atenção voltada para suas atitudes em relação ao comportamento 

amigável. Estas, quando expressas de forma extremada, podem ser fontes de conflitos com aqueles 

que não são “bons o suficiente” ou que não estão a favor do trabalho em equipe.  

5.3.2.3 COMO O GERENTE DE PROJETOS DO PORTO DIGITAL PODE SE 

RELACIONAR COM OUTROS TIPOS DE LÍDERES 

De uma maneira geral, membros como PPM e MPM, devido a sua natureza 

cooperativa, tendem a se opor, de uma maneira ou de outra, a líderes e demais 

membros que se colocam como autoritários (os tipos na direção NF no diagrama de 

campo) ou anti-autoritários (os tipos de direção NB e B no diagrama de campo).   
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Quando os líderes ou subordinados com os quais ele está se relacionando 

apresentam sinais de dominância ou submissão, estes membros também tendem a 

se opor, pois se colocam sempre a favor dos valores que, de uma maneira ou de 

outra, contribuem para o trabalho em equipe. 

Em geral, suas equipes são formadas por pessoas de tendência 

predominante ao comportamento direcionado ao trabalho em equipe (nas direções 

PF do diagrama de campo). 

As fontes de conflito, ou ainda, um conflito aberto, para os relacionamentos 

com este tipo tendem a ser esporádicos e, em geral, só ocorrem para os tipos de 

oposição extremada aos valores que ele preserva. 

Recomendação 12: 

Procure estar mais atento aos membros da equipe que são mais extremados em relação a valores de 

oposição aos que você preserva. Estes são potenciais pontos de conflitos. 

5.3.2.4 COMO O LÍDER EFICAZ PODE SE RELACIONAR COM OS GERENTES DE 

PROJETOS DAS EMPRESAS DO PORTO DIGITAL  

Os problemas mais importantes para o trabalho em equipe em relação aos 

gerentes de projetos das empresas do Porto Digital, se é que há algum, podem 

surgir se algum deles for muito extremado quanto a sua pureza ideológica – na 

tentativa de serem perfeitos e altruístas - a ponto de hostilizarem outros membros 

que são menos extremados. Se houver membros do grupo que tendam a ser cínicos 

e de alguma forma negativos em suas atitudes quanto à autoridade ou à bondade 

convencional, este problema pode aparecer. 

O conflito, se houver algum, pode ser aliviado, se o perfeccionista puder ser 

persuadido a “se afastar” da posição de pureza ideológica impossível e de seriedade 

exagerada. Deve-se também tentar moderar os ataques dos opositores extremados, 

mas um contra-ataque direto aos opositores provavelmente só os tornará ainda mais 

antagônicos. Uma tentativa direta de defender o membro ou os membros que estão 

sendo atacados (ou defender seus protetores) provavelmente só tornará os 
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opositores mais antagônicos. Neste caso, deve-se procurar uma alternativa mais 

sutil e indireta. 

Recomendação 13: 

Nos casos de conflito, procure afastar os membros mais extremados da posição de pureza ideológica 

impossível e de seriedade exagerada. 

Uma possibilidade para um líder ótimo tentar desviar a atenção da 

polarização é a mudança para um tipo diferente de atividade do grupo - tal como um 

período de recesso ou de sociabilidade amigável - e o trabalho separado e privado 

com cada uma das facções em conflito. Nos períodos de conflito ativo, pode ser útil 

obter a ajuda de um bem humorado. Um líder ótimo pode ser capaz de proporcionar, 

ele mesmo, um alívio através do humor; no entanto, o humor eficaz, em uma 

situação tensa, depende de modo absoluto de uma precisa compreensão de si 

mesmo, como também de uma profunda compreensão dos elementos psicológicos 

subjacentes à situação considerada. 

Recomendação 14: 

Nos períodos de conflito ativo, procure tratar de maneira separada e privada cada uma das facções 

do conflito e, se preciso for, buscar ajuda de outro membro mais bem humorado. 

5.3.3 RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS PARA MELHORIA DA 

LIDERANÇA 

O quadro a seguir, apresenta de forma sintética o conjunto de 

recomendações normativas para melhoria contínua da liderança dos gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital: 

Quadro 8: Quadro de recomendações normativas para melhoria da liderança dos gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital 

Recomendação 01 Procure achar as fontes de ansiedade e fazer o que for possível para reduzir 

esta ansiedade.

Recomendação 02 Procure prestar mais atenção aos sinais que se está despertando nos 

demais membros da equipe.



164 

Recomendação 03 Procure ser mais sensível às necessidades dos membros da equipe e faça 

esforços especiais para manter o grupo em um clima caloroso e feliz. 

Recomendação 04 Procure ser mais confiável reduzindo quaisquer tendências que se possa ter 

de competir e “vencer a qualquer preço” nas relações interpessoais. 

Recomendação 05 Procure ser mais assertivo expressando sua opinião diante do grupo e tendo 

influência sobre os membros da equipe e demais stakeholders do projeto. 

Recomendação 06 Procure ser mais atento à atmosfera da equipe, levando em consideração os 

limites de sacrifício de cada membro e a ênfase que você dá às metas 

organizacionais. 

Recomendação 07 Procure ser crítico em relação aos membros de sua equipe levando em 

consideração que o comportamento amigável, quando expresso de forma 

extrema, pode levar a um irrealismo e a irritação por parte de membros mais 

céticos e antiautoritários. 

Recomendação 08 Procure apoio dos membros que apresentam ser mais abertos e simpáticos a 

aceitação de novas ideias para que a proposição de uma nova ideia tenha 

mais força. 

Recomendação 09 Procure ser mais controlado em relação a maneira como coloca suas novas 

ideias. 

Recomendação 10 Procure estar mais atento ao nível de tensão ligado às tarefas do grupo. 

Dedique mais tempo e atenção a amizade e recreação e, se necessário for, 

estabeleça novas definições de tarefas para os membros de forma que se 

tenha o máximo possível de elementos de prazer ligados a ela. 

Recomendação 11 Procure ser crítico e mantenha a atenção voltada para suas atitudes em 

relação ao comportamento amigável. Estas, quando expressas de forma 

extremada, podem ser fontes de conflitos com aqueles que não são “bons o 

suficiente” ou que não estão a favor do trabalho em equipe. 

Recomendação 12 Procure estar mais atento aos membros da equipe que são mais extremados 

em relação a valores de oposição aos que você preserva. Estes são 

potenciais pontos de conflitos. 

Recomendação 13 Nos casos de conflito, procure afastar os membros mais extremados da 

posição de pureza ideológica impossível e de seriedade exagerada. 

Recomendação 14 Nos períodos de conflito ativo, procure tratar de maneira separada e privada 

cada uma das facções do conflito e, se preciso for, buscar ajuda de outro 

membro mais bem humorado. 
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5.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi fazer uma análise de forma cuidadosa dos 

dados obtidos como resultados da pesquisa em relação aos valores de liderança dos 

gerentes de projetos das empresas do Porto Digital.

Num primeiro momento, foram identificadas e caracterizadas as imagens 

obtidas da pesquisa. Apesar de algumas variações nos valores obtidos para os eixos 

de poder, relacionamento e orientação para a tarefa, de acordo com a média 

recebida por todos os avaliadores, os valores mais característicos para as imagens 

MPM e PPM foram: Idealismo responsável, colaboração no trabalho. Estes valores 

fazem referência à localização do tipo PF. Os membros vistos nesta localização 

apresentam em geral as seguintes características:  

• mostrar-se cooperativo, racional, construtivo, comunicativo, colaborador, 

responsável, otimista, idealista, altruísta, comprometido. 

• demonstrar interesse, engajar-se na tarefa, encorajar o falante a 

continuar, prestar atenção ao que lhe dizem, concordar com a 

orientação sugerida por outros para a tarefa; dizer "Sim", "Concordo", 

"É", "Entendo", "Claro". 

• mostrar receptividade, sentar-se com aprumo ou se posicionar para ver 

e ouvir melhor, reconhecer o interlocutor, manter os olhos no falante, 

balançar a cabeça concordando, para não interromper a comunicação. 

Em que pese os resultados da percepção dos valores correntes (MPM) e 

valores ideais (PPM) apresentarem valores característicos que fazem referência à 

localização do mesmo tipo, no caso, PF, foi considerada também a percepção de 

expectativa de mudança entre as imagens, em que foi possível levantar hipóteses de 

capacitação.  

Neste capítulo, foi realizada ainda uma comparação com a norma Symlog 

para os valores da liderança eficaz, destacando os pontos de super-ênfase e sub-

ênfase no conjunto de valores das imagens encontradas. Esta análise abre espaço 

para discussão das questões do problema de pesquisa levantadas ainda na 

Introdução desta dissertação. Consequentemente foram geradas suposições de 
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pesquisa que, junto com os testes realizados, fossem possível responder a essas 

perguntas utilizando os resultados. Estas, por sua vez, foram confirmadas, o que 

indica que: 

• existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência entre 

os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital; 

• apesar de algumas variações nos valores obtidos para os eixos de 

poder, relacionamento e orientação para a tarefa, percebidas para as 

imagens MPM e PPM, a média das avaliações para os valores de 

liderança desejados para os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital se aproximam da média das avaliações para os valores de 

liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital; 

• a média das avaliações para os valores de liderança predominantes 

entre os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital e o 

desejados para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital 

se aproximam das normas internacionais do Symlog Consulting Group 

para o conjunto de valores da liderança eficaz, a ponto de, com ajustes 

de valores para os eixos de poder, relacionamento e orientação para a 

tarefa, estas imagens possam ser consideradas similares. 

Por fim, foram apresentadas também recomendações normativas de melhoria 

contínua da liderança para os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. 

Estas recomendações estão baseadas na sua relação com os valores normativo da 

liderança eficaz indicado pelo método Symlog. 
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CONCLUSÃO 

Esta dissertação apresentou Um estudo sobre a percepção dos valores de 

liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital para, a partir deste estudo, propor recomendações de melhoria da 

liderança apoiados no uso do método Symlog. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de campo que envolveu uma amostra de 39 gerentes de projetos (11,7% 

do universo) de empresas do Porto Digital. A partir desta pesquisa de campo foi 

possível obter um conjunto relevante de resultados que respondem às questões 

levantadas no início da pesquisa. As questões são apresentadas a seguir:  

• Existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência entre 

os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital? 

• Os valores de liderança desejados para o gerente de projetos das 

empresas do Porto Digital coincidem com os valores de liderança 

predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do Porto 

Digital? 

• Os valores de liderança predominantes entre os gerentes de projetos 

das empresas do Porto Digital e os desejados se aproximam das 

normas de pesquisa internacionais do Symlog Consulting Group para o 

conjunto de valores da liderança eficaz? 

Os resultados da pesquisa demonstraram que: 

• Existem valores de liderança com maior tendência de ocorrência entre 

os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital. O tipo PF é dito 

como predominante entre os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital; 

• Apesar de algumas variações nos valores obtidos para os eixos de 

poder, relacionamento e orientação para a tarefa, percebidas para as 

imagens MPM e PPM, a média das avaliações para os valores de 

liderança desejados para os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital se aproximam da média das avaliações para os valores de 
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liderança predominantes entre os gerentes de projetos das empresas do 

Porto Digital. De acordo com a média recebida por todos os avaliadores, 

os valores mais característicos para as imagens MPM e PPM foram: 

Idealismo responsável, colaboração no trabalho. Estes valores fazem 

referência à localização do mesmo tipo, no caso, o PF; 

• A média das avaliações para os valores de liderança predominante entre 

os gerentes de projetos das empresas do Porto Digital e os desejados 

se aproximam das normas internacionais do Symlog Consulting Group 

para o conjunto de valores da liderança eficaz, a ponto de, com ajustes 

de valores para os eixos de poder, relacionamento e orientação para a 

tarefa, estas imagens possam ser consideradas similares. Uma inspeção 

simples do diagrama de campo e uma análise sobre os valores obtidos 

para o cálculo de proximidade, no diagrama de campo, das imagens 

MPM e PPM em relação ao MEP, mostra que as imagens se aproximam 

das normas internacionais do Symlog para o conjunto de valores da 

liderança eficaz. 

Dentre as contribuições resultantes do trabalho, destaca-se a proposição de 

um conjunto de recomendações para a melhoria contínua da liderança dos gerentes 

de projetos das empresas do Porto Digital. Além destas, o próprio estudo (incluindo 

a seleção do referencial teórico, o plano de trabalho, a metodologia, os instrumentos 

de coleta e o relatório gerado) também é um contribuição a se destacar. 

Por fim, acredita-se que este trabalho trata-se apenas de um esforço inicial 

em aplicar métodos e modelos para avaliar a percepção de valores ao 

gerenciamento de projetos na intenção de promover/propor recomendações de 

melhoria de suas competências essenciais. A iniciativa, neste momento, foi aplicada 

ao estudo da liderança no contexto do gerenciamento de projetos. Outros estudos 

podem ser desenvolvidos sobre outras competências, ou ainda, a partir deste 

estudo, como forma de trabalhos futuros. Sugere-se, portanto: 

• Relacionar este estudo com outras variáveis como fatores de sucesso 

do projeto, produtividade de equipes ou fatores humanos como 

motivação, de forma a aumentar a sua abrangência; 
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• Propor modelos generalizados de desenvolvimento de competências 

para os gerentes de projetos baseados nas variáveis do PMCD 

Framework, do PMI, e/ou IPMA Competence Baseline v.3, do IPMA 

(Internacional Project Management Association); 

• Compor estudos que façam uso de outros modelos de personalidade e 

comportamento para promover um melhor entendimento das 

competências dos gerentes de projetos; 

• Estabelecer uma parceria formal entre CIn-UFPE e Symlog Consulting 

Group para que, através da realização de pesquisas qualitativas e 

quantitativas periódicas em empresas de ponta de TI na cidade do 

Recife, avaliem e validem outras hipóteses que podem ser geradas  a 

partir deste estudo; 

• Desenvolvimento de programas de melhoria da liderança ou outras 

competências com um caráter mais laboratorial, envolvendo a 

investigação das variáveis governantes que envolvem o comportamento 

humano como intenções, valores e crenças, regras sociais, teorias 

causais, explicada em mais detalhes através de estudos da Teoria de 

Ação. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE DA PESQUISA 
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SOBRE O DOCUMENTO 

Este questionário é parte do projeto de pesquisa para estudo do perfil de liderança predominante 
entre os gerentes de projetos do Porto Digital. Portanto, ele é direcionado a líderes de projeto. O seu 
objetivo é coletar de forma estruturada informações dos lideres de projetos que participarão da 
pesquisa. As informações são essencialmente para identificação do respondente e caracterização 
geral do projeto na qual está envolvido, portanto não fazem relação nenhuma com as respostas 
dadas através do sistema Symlog. 

O questionário é estruturado em 4 partes: 

Parte I -  Dados do respondente: informações gerais sobre o gerente de projetos entrevistado. 

Parte II -  Identificação Geral da Empresa: informações gerais sobre a empresa. 

Parte III -  Identificação Geral do Projeto: informações gerais sobre a duração, tamanho, quantidade 
de pessoas, e outras. 

Parte IIV -  Aspecto de Desenvolvimento Profissional: informações sobre o grau de adequação das 
Organizações às mais importantes práticas de desenvolvimento profissional, bem como 
o perfil dos profissionais que atuam com gerenciamento de projetos. 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

As informações pessoais da Identificação do Respondente serão tratadas como sigilosas e não serão 
reveladas sem autorização prévia.  

 AGRADECIMENTOS 

Os coordenadores da pesquisa, Hermano Perrelli de Moura, Antônio Carlos Valença e Hector Paulo 
de Lima Oliveira agradecem antecipadamente a sua participação. O Porto Digital, através do Núcleo 
de Gestão do Porto Digital, e o Sebrae-PE estão apoiando esta pesquisa como ação melhoria 
contínua da gestão das empresas embarcadas. O Symlog Consulting Group está fornecendo o apoio 
metodológico e no uso do método Symlog. 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados a todos os participantes da pequisa. 
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PARTE I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome: 

  

E-Mail: 

Através deste e-mail iremos contatar para responder a avaliação 

Telefone: 

□ Convencional □ Celular 

Empresa:

Projeto:

Função:

Sexo: □ Masculino □ Feminino 

Faixa Etária:

□ Até 20 anos 

□ 21 a 25 anos 

□ 26 a 30 anos 

□ 31 a 35 anos 

□ 36 a 40 anos 

□ Acima de 41 anos 
 

Formação:

□ Ensino Médio 

□ Técnico / Superior incompleto 

□ Superior completo 

□ Especialização / Mestrado 

□ Doutorado / Pós-Doutora o 

 

  



187 

PARTE II – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

Q 01.  A Empresa da qual você faz parte é 
considerada? 

□ Microempresa (que tem faturamento 

anual  e até R$ 240.000,00) 

□ Empresa de pequeno porte (a que fatura 

até R$ 2.400.000,00) 

□ Média empresa  (a que fatura até 

R$60.000.000,00) 

□ Grande empresa (a que fatura acima de 

R$60.000.000,00) 

PARTE III – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

Q 02.  Quantas pess    as fazem parte da 
sua equipe no projeto? 

□ 1 a 6 pessoas 

□ 7 a 20 pessoas 

□ 21 a 50 pessoas 

□ 51 a 100 p ssoas 

□ Mais de 100 pessoas 

Q 03.  Como está distribuída fisicamente a 
sua equipe no projeto? 

□ Mesma sala 

□ Mesmo prédio  em salas diferentes 

□ Mes a cidade, prédios diferentes 

□ Mesma cidade, empresas diferentes 

□ Cidades diferentes 

Q 04.  Qual o custo total do Projeto que 
você está participando atualmente? 

□ Até R$50.000,00 

□ Entre R$50.000,00 e R$150.000,00 

□ Entre R$15 .000,00 e R$1.000.000,00 

□ Entre R$1.000.000,00 e R$3.000.000,00 

□ Mais de R$3.000.000,00 

Q 05.  Qual a duração total do Projeto que 
você está participando atualmente? 

□ Até 6 meses 

□ Entre 6 meses e 1 ano 

□ Entre 1 ano e 2 anos 

□ Entre 2 ano  e 5 anos 

□ Mais de 5 anos 

PARTE IV – ASPECTOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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Q 06.  Na sua empresa existe algum 
programa formal de capacitação 
para líderes de projetos? 

□ Sim, há um programa formal 

implementado 

□ Não, mas pretendem desenvolver um 

pr grama como e se 

□ Não e não pretendem d senvolver um 

programa como esse 

Q 07.  Na sua empresa existe algum 
Programa formal de Preparação 
para a Certificação PMP (Project 
Management Professional) do PMI 
ou IPMA-C do IPMA (International 
Project Management Associ    tion)? 

□ Si , desenvolvidos internament 

□ Sim, com o apoio de fornecedores 

□ Ambos 

□ Não 

Q 08.  Na sua empresa há exigência da 
Certificação PMP ou IPMA-C para os 
profissionais responsáveis por 
projetos? 

Sim 

Não, mas pretendem implementar essa 

exigência 

Não, e não pre endem implementar essa 

exi  ncia, porém a certificação é vista 

como um diferencial 

Não, e não pretendem implementar essa 

exigência. A certificação é indiferente 

para nós 

Q 09.  Como você considera o seu Perfil 
enquanto Gerente de Projetos? 

□ Per il absolutam nte técnico 

□ Perfil técn  o, porém um pouco 

generalista 

□ Perfil generalista, porém um pouco 

técnico 

□ Perfil absolutamente generalista 

Q 10.  Na sua opinião, quais são as 
habilidades mais valorizadas pela 
sua Organização no Gerenciamento 
de Pr    jetos? 

____ __________________________ 

 ________________________________

_ 

Q 11.  Na sua opinião, quais são as 
habilidades que sua Organização 
considera deficiente nos 
Profissionais de Gerenciamento de 
Projetos? 

_________________________________

_________________________________ 

Sucesso em seus projetos! 
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APÊNDICE B 

BREAFING DA PESQUISA 
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I - A Pesquisa 

Dentro dos papeis definidos para uma equipe de projeto, o gerente é um dos 
principais responsáveis pelo seu sucesso. Nele se concentra a maioria das funções 
de planejamento, comunicação, controle e acompanhamento da equipe. Além de 
competências técnicas, por se tratar de uma função de relacionamento com 
pessoas, as competências pessoais têm se tornado cada vez mais imprescindíveis. 

Como posições de gerenciamento de projetos se tornam cada vez mais 
proeminentes, a tarefa de alocar pessoas no papel de gerente de projetos que 
realmente tenham as habilidades, competências e comportamentos para serem bem 
sucedidos tem se tornado cada vez mais crítica. 

Na tentativa de dirimir esse problema algumas iniciativas adotadas pelas 
empresas, e em especial de TI, tem sido a de busca por pessoas com certificações 
como o Project Management Professional (PMP®), emitida pelo PMI (Project 
Management Institute) e já reconhecida na área. Hoje, 62% das empresas, apesar 
de não exigirem formalmente, vêem a certificação como um diferencial para o cargo. 
Porém esse caminho tem criado “líderes” com ótimo conhecimento técnico, 
entretanto, sem diversas outras qualidades necessárias, para uma devida 
consideração de competência, como gerentes de projetos. 

Vendo por essa ótica, a necessidade de instrumentos que auxiliem as 
empresas a avaliar essas características torna-se imprescindível, bem como propor 
programas de melhoria de desenvolvimento profissional. 

Diante disso a seguinte problemática é levantada: Como avaliar e 

desenvolver o líder eficaz de projetos? 

O objetivo central desta pesquisa é realizar um estudo sobre a 

percepção dos valores de liderança predominantes entre os gerentes de 

projetos das empresas do Porto Digital para, a partir deste estudo, propor 

recomendações de melhoria da liderança apoiados no uso do método Symlog.  

O método SYMLOG (um acrônimo para um Sistema de Observação de 

Grupos de Níveis Múltiplos), por sua vez, é um modelo teórico e um método de 

avaliação da melhoria quanto à liderança, trabalho em equipe e eficácia 

organizacional.  Desenvolvido por Robert Freed Bales, Professor Emérito da 

Universidade de Harvard, este método, baseado num perfil de líder mais eficaz, por 

mais de 3 milhões de entrevistados, define 26 tipos de perfis de liderança que 

conseguem preencher a maioria dos perfis das pessoas identificadas em uma 

equipe de projeto. Alguns desses perfis, porém, são mais indicados como mais 
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prováveis e testados de serem bem sucedidos liderando projetos do que outros por 

possuírem uma combinação de qualidades gerenciais, técnicas e pessoais. 

II - Como será executada 

O processo será essencialmente uma pesquisa Web envolvendo gerentes de 

projetos do Porto Digital para responder as seguintes perguntas: 

• Em geral, que tipo de valores o gerente de projetos mais eficaz que 
você conhece exibe em seu comportamento? 

• Em geral, que tipo de valores o gerente de projetos menos eficaz que 
você conhece exibe em seu comportamento? 

• Em geral, que tipo de valores o Porto Digital precisa promover quando 
estiver treinando gerentes de projetos?  

Serão necessários de 4 a 5 minutos para responder cada uma das perguntas. 

O período de coleta da pesquisa será de 01/02/2010 a 06/03/2010. 

Para participar da pesquisa basta enviar um e-mail para Hector Paulo 

(hectorpaulo@gmail.com), coordenador técnico da pesquisa. 

III - Quem são os envolvidos 

A pesquisa será coordenada e realizada a partir de uma parceria formada 

entre o Grupo de Pesquisa em Gerenciamento de Projetos do CIn-UFPE (GP2) e o 

Symlog Consulting Group (SGC), com o apoio do Núcleo de Gestão do Porto Digital, 

da consultoria Valença & Associados - Aprendizagem Organizacional, da Holon 

Systemic Solutions e do Sebrae-PE. 

O GP2 foi criado a partir de uma iniciativa do CIn-UFPE com o objetivo de 

reunir profissionais e pesquisadores que atuam com projetos de diversas áreas. 

Atualmente formado por PMPs, PhDs, doutores, mestres, pesquisadores e 

profissionais, o grupo tem o objetivo de discutir e aprofundar os diversos aspectos 

que envolvem o gerenciamento de projetos. (www.cin.ufpe.br/~gp2) 

O SGC, por sua vez, é uma organização dedicada ao desenvolvimento 

contínuo e da utilização do método SYMLOG em aplicações práticas e acadêmicas.  

Criado em 1983 por Robert J. Koenigs e Margaret A. Cowen, o SGC tem 

relação direta com o autor e inventor do método SYMLOG, Robert Freed Bales, 
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Professor Emérito da Universidade de Harvard. Localizada em San Diego, Califórnia, 

o SGC tem escritórios / representantes espalhados por trinta países. 

(www.symlog.com/) 

Responsáveis:  

• Hermano Perrelli de Moura, Ph.D. | CIn-UFPE | www.cin.ufpe.br

• Hector Paulo de Lima Oliveira (coordenador técnico da pesquisa) | 

Holon Systemic Solutions | CIn-UFPE | GP2 |www.portalholon.com| 

www.cin.ufpe.br/~gp2

• Antônio Carlos Valença Ph.D. | Valença & Associados | 

www.valencaeassociados.com.br

• Robert J. Koenigs, Ph.D. | SYMLOG Consulting Group | 

www.symlog.com

• Guilherme Calheiros, MsC | Porto Digital | www.portodigital.org

IV - Resultados esperados 

Como parte de uma ação de capacitação do NGPD, esperam-se como 

resultados da pesquisa: 

(1) Análise dos valores de liderança predominantes entre os gerentes de 
projetos das empresas do Porto Digital 

(2) Recomendação de um perfil empírico para desenvolvimento dos futuros 
gerentes de projetos das empresas do Porto Digital.

(3) Recomendações de melhoria quanto a liderança para os gerentes de 
projetos das empresas do Porto Digital, como base para outras ações de 
capacitação do NGPD. 

Os resultados alcançados com a pesquisa serão divulgados através de um 

relatório técnico da pesquisa, uma sessão de feedback orientada aos gestores das 

empresas e líderes de projeto participantes da pesquisa e um plano de ação do 

NGPD para atender as recomendações estratégicas propostas pelos resultados. 
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ANEXOS
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ANEXO I – MATÉRIA PUBLICADA NO JORNAL DO COMÉRCIO 
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Jornal do Comércio 

Recife, 03 de fevereiro –Informática 

» PESQUISA  
Estudo do CIn quer avaliar perfil de líderes do polo de TI  
Publicado em 03.02.2010  
Pedro Diniz  
pdiniz@jc.com.br  

Atualmente há cerca de quatro mil profissionais de TI, entre técnicos e gestores, em 
todo o complexo do Porto Digital. Desse bolo, não se sabe exatamente quantos 
gerenciam projetos, tampouco o perfil desses líderes. Um estudo do aluno de 
mestrado em ciência da computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE, 
Hector Paulo, pretende entender esse universo e oferecer alternativas que visem 
melhorar a execução das iniciativas no polo tecnológico.  

Intitulada O perfil de liderança dos gerentes de projetos do Porto Digital, a pesquisa 
é fruto de uma parceria entre o Grupo de Pesquisa em Gerenciamento de Projetos 
do CIn e o Symlog Consulting Group. Este último, detentor dos direitos do método de 
avaliação escolhido por Paulo, chamado Symlog. Desenvolvido pelo professor 
emérito da Universidade de Harvard, Robert Freed Bales, baseia-se na melhoria das 
relações de liderança, trabalho em equipe e eficácia organizacional.  

Na última segunda-feira foi realizada, no auditório do Porto Digital, a palestra de 
lançamento do projeto como forma de divulgar o estudo e convidar os gerentes a 
participarem da fase de amostragem do estudo, que consiste em três perguntas. As 
questões envolvem a forma com a qual são geridas as relações interpessoais dentro 
do Porto e o ideal de relacionamento de cada líder. Com as respostas em mãos, a 
consultoria norte-americana poderá formular um relatório sobre os profissionais e 
propor a realização de treinamentos específicos dentro do polo.  

“No Porto, há muitos líderes técnicos e se faz necessário um trabalho voltado à 
relação da autoridade com o grupo. Isso é importante na medida em que os 
resultados do trabalho dependem dessa interação”, explica o mestrando Hector 
Paulo.  

Segundo o mentor do estudo e diretor da Valença & Associados – Aprendizagem 
Organizacional, Antônio Carlos Valença, “existem vários tipos de gestor e, nesse 
contexto, o método Symlog é eficaz pois trabalha com todas as variantes do 
comportamento humano”.  

A coleta do estudo será feita até o dia 15 deste mês através de um link no site da 
Symlog (www.symlog.com). Para participar como colaboradores, os gestores devem 
enviar um e-mail para hectorpaulo@gmail.com.
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ANEXO II – MATÉRIA DIVULGADA NO PORTAL PE 360 GRAUS
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Pe360graus.com 
Recife, 30 de janeiro –Educação/Seminário 

Educação / SeminárioRSS  
Sábado - 30/01/10 19h05  
Recife Summer School 2010 oferece palestra sobre 
liderança  
A palestra “O Perfil de Liderança dos Gerentes Projetos do Porto Digital e 
Alternativas de Capacitação”, na próxima segunda-feira (1)  
Da Redação do pe360graus.com  

O Recife Summer School 2010 oferece, na próxima segunda-feira (1), a palestra “O 
Perfil de Liderança dos Gerentes Projetos do Porto Digital e Alternativas de 
Capacitação”, às 17h, no Porto Digital, no Bairro do Recife.  

Os tópicos “conhecendo o Método Symlog e o perfil de liderança e eficaz”; “como 
conhecer o perfil de liderança predominante entre os gerentes de projeto do Porto 
Digital” e “resultados e benefícios esperados” serão ministrados pelo diretor Técnico 
da empresa Valença & Associados, Antônio Carlos Valença.  

A palestra faz parte de um estudo realizado pelos gerentes de projetos do Porto 
Digital, para a proposição de alternativas de capacitação.  

http://pe360graus.globo.com/educacao/educacao-e-
carreiras/seminario/2010/01/30/NWS,506904,35,359,EDUCACAO,885-RECIFE-
SUMMER-SCHOOL-2010-OFERECE-PALESTRA-SOBRE-LIDERANCA.aspx
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ANEXO III – TELAS DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS VALORES 

INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS DO SYMLOG 
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Tela 01: Login 

Tela 02: Instruções 

Tela 03: Instruções 
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Tela 04: Instruções 

Tela 05: Instruções 

Tela 06: Instruções 
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Tela 07: Instruções 

Tela 08: Questões de Avaliação 

Tela 09: Status da avaliação 
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Tela 10: Formulário de Avaliação 
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ANEXO IV – CATEGORIAS DE VALORES E COMPORTAMENTOS DO SYMLOG 
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CATEGORIAS DE  VALORES E COMPORTAMENTO

Conforme descrito, as categorias de comportamento do Método Symlog 

envolvem observações em três níveis múltiplos (BALES e COHEN, 1997): 

• Traços que representam conteúdos e imagens da comunicação; 

• Comportamentos diretamente observáveis e expressos em linguagem 

falada; 

• Comportamentos não-verbais, como expressão gestual e corporal. 

As descrições a seguir detalham, para cada um dos “tipos” Symlog, suas 

características a partir das categorias de comportamentos observados pelo método. 

1 U Dominante, ativo, comunicativo

Traços 
• demonstrar ser dominante, ativo, comunicativo, direto, ágil, diligente, seguro, 

autoconfiante, positivo, influente, decidido, enérgico. 

Atos 

• tomar a iniciativa para falar, falar alto, com firmeza e rapidez, dominar a 

conversa, cativar os ouvintes, conduzir muito mais um monólogo do que uma 

conversação (em reuniões de grupo, falar mais para o grupo como um todo); 

Sinais 

Não-

Verbais 

• mover-se com agilidade, sentar e ficar em pé em posição ereta, manter as 

pernas e os braços abertos, os ombros para trás, o peito erguido. 

2 UP Expansivo, sociável, extrovertido

Traços 
• parecer expansivo, sociável, extrovertido, aberto, positivo, pessoalmente 

envolvido com o grupo, cordial, amável, acolhedor, atraente, popular. 

Atos 
• apresentar as pessoas, interessar-se por elas, cumprimentá-las, ser cortês e 

atencioso, não esquecer os seus nomes, gostar de conversar e bater papo. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• aproximar-se dos outros, ser amigável ao apertar a mão das pessoas, sorrir 

com frequência, dar tapas nas costas, mostrar a cadeira aos outros, servir água 

e café. 
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3 UPF Persuasivo, convincente, orientado para a liderança

Traços 

• mostrar-se persuasivo, convincente, orientado para a liderança na condução de 

tarefas, ser amigável e tratar bem as pessoas, democrático mas determinado 

em relação ao trabalho, influenciar e aproximar as pessoas 

Atos 

• em reuniões de grupo, tomar a iniciativa de ajudar os outros a encaminhar a 

tarefa, solicitar opiniões, oferecer sugestões, assumir a liderança na moderação, 

conciliação e mediação de conflitos e diferenças. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• demonstrar como desempenhar as funções próprias para cada tarefa; quando 

em presença do grupo, sentar-se em lugar proeminente, de modo a poder 

comunicar-se com o maior número possível de membros, conduzir o processo, 

guiar a discussão sobre a tarefa. 

4 UF Empreendedor, decidido, impessoal

Traços 

• ser empreendedor, decidido, impessoal, imparcial, negociador, atento às metas, 

direto, enérgico, prático, orientado para o sucesso, consistente, eficaz, 

competente, hábil. 

Atos 

• promover reuniões dentro do grupo, sugerir a agenda, convocar outras pessoas, 

promover o diálogo, dar sugestões, manter a discussão dentro da agenda, 

verificar detalhes, encerrar a reunião, liberar o grupo. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• manter uma aparência facial e postura física de confiante dignidade, 

compostura, distensão, autocontrole, disposição. 

5 UNF Rigoroso, exigente, controlador

Traços 
• demonstrar ser rigoroso, exigente, controlador; extremamente intolerante, 

moralista, reprovador, arbitrário, autoritário, dogmático, ditatorial. 

Atos 

• tentar assumir o controle da situação de forma arbitrária, empenhar-se em 

restringir a atuação dos outros, assumir uma postura de superioridade moral e 

intelectual, buscar fazer os outros sentirem-se inferiores, criticá-los, deixá-los 

envergonhados, distribuir punições. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• dar sinais de reprovação, como franzir as sobrancelhas e torcer os lábios, 

parecer ofendido ou desgostoso, olhar os outros com desconfiança. 
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6 UN Determinado, competitivo, agressivo

Traços 
• parecer determinado, competitivo, agressivo, insensível, sem consideração;  

extremamente ameaçador, opressor, dominador, desdenhoso, hostil. 

Atos 

• interromper e repreender as pessoas, recusar-se a ceder, não dar atenção aos 

sentimentos dos outros, atacar as pessoas verbal ou fisicamente, insistir em 

mostrar que tem status e poder, exibir agressividade, raiva, hostilidade. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• ficar amuado, fechar a cara, encarar as pessoas, morder os lábios e dilatar as 

narinas para conter a raiva, empurrar ou deter os outros. 

7 UNB Rebelde, insubordinado, egocêntrico

Traços 

• mostrar-se rebelde, insubordinado, egocêntrico, exibicionista, provocador, 

egoísta, impulsivo, obtuso, grosseiro, injusto, presunçoso, injurioso, insolente, 

desafiador. 

Atos 

• atacar a autoridade ou as convenções, mostrar desrespeito, atrair a atenção por 

meio de atitudes extravagantes, gostar de ser visto como fascinante, engraçado, 

imprevisível, liberal, extraordinário, misterioso. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• rir das pessoas, imitar os outros levando-os ao ridículo, zombar de quem é 

delicado, submisso ou convencional. 

8 UB Brincalhão, espirituoso, divertido

Traços 

• ser brincalhão, espirituoso, divertido, esperto, histrião, zombador, excêntrico, 

ridículo, engraçado, alegre, imaginativo, teatral, criativo, original, humorista, 

folgazão. 

Atos 
• tomar a iniciativa na hora da diversão, contar estórias, extravasar emoções, 

exagerar para causar efeito e liberar a tensão, agir como um palhaço. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• gostar de fazer imitações, ilustrando-as com gestos caricatos e expressões 

faciais, para “animar o ambiente”. 
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9 UPB Protetor, simpático, educado

Traços 
• ser protetor, simpático, educado, benevolente; incentivar, animar, encorajar e 

aprovar as pessoas; ser gentil, meigo, permissivo e solidário. 

Atos 
• elogiar as pessoas, levantar o moral, ajudar os outros, mesmo sabendo que não 

têm bom desempenho no trabalho. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• sorrir, olhar as pessoas com aprovação, demonstrar calor humano e encorajar 

os outros de forma simpática, através de expressões faciais e de contatos 

físicos, oferecer apoio emocional por meio de atitudes práticas. 

10 P Amável, democrático, participativo

Traços 
• ser amável, democrático, participativo, igualitário, informal, aberto, acessível, 

sincero, honesto, franco, simples, flexível, sem preconceitos. 

Atos 

• defender a igualdade entre todos, solicitar e oferecer opiniões, prestar atenção 

às opiniões dos outros, tanto falar como ouvir as pessoas, contribuindo para que 

a conversação possa fluir com naturalidade. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• voltar-se para as pessoas que estão falando, demonstrando atenção ao que 

dizem, e dar respostas pertinentes; em grupo, olhar para cada um dos membros 

para ver e encorajar suas reações. 

11 PF Cooperativo, racional, construtivo

Traços 
• mostrar-se cooperativo, racional, construtivo, comunicativo, colaborador, 

responsável, otimista, idealista, altruísta, comprometido. 

Atos 

• demonstrar interesse, engajar-se na tarefa, encorajar o falante a continuar, 

prestar atenção ao que lhe dizem, concordar com a orientação sugerida por 

outros para a tarefa; dizer “Sim”, “Concordo”, “É”, “Entendo”, “Claro”. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• mostrar receptividade, sentar-se com aprumo ou se posicionar para ver e ouvir 

melhor, reconhecer o interlocutor, manter os olhos no falante, balançar a cabeça 

concordando, para não interromper a comunicação. 
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12 F Sério, sensato, objetivo

Traços 
• mostrar-se sério, sensato, objetivo, perspicaz, analítico, inteligente, orientado, 

engenhoso, ajuizado, controlado, ponderado, reflexivo, sensível, justo. 

Atos 

• não medir esforços para achar soluções para os problemas, examinar 

cuidadosamente dados, crenças, opiniões, valores, sugestões, alternativas, 

buscar entender causas e efeitos, preservar valores. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• manter-se alerta, de olhar ativo, sem alterar a expressão impessoal, 

observando, relembrando, pensando. 

13 NF Apegado a regras, insistente, inflexível

Traços 

• ser apegado a regras, insistente, inflexível, atento às formalidades legais, 

sistemático, ordenado, persistente, austero, obstinado, crítico, limitado, sisudo, 

pedante, rígido, radical. 

Atos 

• dar atenção permanente às normas, às correções e alterações de textos, aos 

contratos e requerimentos, à averiguação e atribuição de responsabilidades; em 

grupo, achar que todos os outros estão errados e só ele está certo; agir como 

se tentasse a todo custo ser paciente, para não parecer dominador, ao corrigir 

os outros. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• pressionar os dentes e os lábios fortemente para ocultar sinais de sentimento 

negativo, esfregar ou piscar os olhos para manter a atenção focalizada, mostrar 

trejeitos involuntários ou espasmos faciais. 

14 N Autoprotetor, não-amigável, negativista

Traços 
• ser autoprotetor, não-amigável, negativista, distante, frio, não-confiável, 

desconfiado, depreciativo, desagradável, arredio, sem consideração, egoísta. 

Atos 
• discordar dizendo “Não”, “Não acho”, “Discordo”, “De jeito nenhum”, “Nada 

disso”, “É, mas. . .”. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• desviar sua atenção do falante, tirar os óculos e erguer as sobrancelhas com 

cepticismo, cobrir a boca e virar o rosto, observar as pessoas por meio de 

olhares furtivos, fechar os braços ou cruzar as pernas como se bloqueasse a 

aproximação das pessoas para se proteger. 
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15 NB Não-cooperativo, pessimista, céptico

Traços 

• parecer não-cooperativo, pessimista, céptico, avesso ao controle, resistente à 

autoridade, inconformado, dissidente, não-confiável, irresponsável, antagonista, 

impaciente, irascível, mal-humorado, rabugento. 

Atos 

• entrar em conflito com a autoridade, revelar atitudes, valores, crenças, opiniões 

ou sugestões intencionalmente não-convencionais; cultivar manias e rejeitar 

expectativas sociais quanto a vestir-se e falar. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• distanciar-se, fechar os olhos, dar as costas quando chamado, ter má postura, 

bocejar, dar de ombros, mostrar desprezo ou rejeição, imitar e ridicularizar os 

outros fechando e esticando os cantos da boca e torcendo os lábios. 

16 B Espontâneo, aberto às próprias emoções

Traços 

• ser espontâneo, aberto às próprias emoções e, ao sabor de seu estado emo-

cional, mostrar-se extremamente inconstante, imprevisível, irracional, 

inconsistente, descrente, irracional, descuidado, esquecido, imprudente, 

negligente, distraído, improdutivo. 

Atos 

• interromper a interação necessária à realização da tarefa, deixar transparecer o 

desejo de abandonar a tarefa sem razão aparente, alternar-se entre a reflexão e 

a ação, mudar do autocontrole para a expansão de sentimentos. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• mostrar preocupações, mudança ou perda de atenção, súbitas reações fa-ciais 

(aparentemente ligadas a pensamentos momentâneos), expressões de 

sentimentos misturados ou confusos, olhar perdido, movimentos bruscos. 

17 PB Agradável, afetuoso, jovial

Traços 
• ser agradável, afetuoso, jovial, espontâneo, divertido, sincero, bom-caráter,  

cortês, bondoso, generoso, amistoso, afável, animado, liberal, afeiçoado. 

Atos 

• deixar os outros à vontade, conversar de modo informal, desinibido, intimista, 

brincar e rir facilmente, gostar de diversão; em reuniões, falar mais durante os 

momentos de descontração (antes e depois do encontro e durante os intervalos) 

do que durante as discussões. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• em reuniões, dar mais atenção a um amigo especial ou a um pequeno grupo de 

amigos (ditos, piscadelas, sorrisos, mudança de lugar) do que ao grupo como 

um todo. 
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18 DP Confiável, receptivo, sensível

Traços 
• ser confiável, receptivo, sensível, carinhoso, apreciativo, calmo, estável, 

constante, simpático, altruísta, pacato, sem afetação, aberto à aprendizagem. 

Atos 

• respeitar os outros, ceder sem constrangimento, aceitar a dominação ou a 

liderança dos outros sem reações negativas, expressar gratidão, admiração, 

apreciação. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• ter postura aberta de braços, pernas e pés, sorriso confiante, olhar extasiado, 

imitar ou copiar a expressão corporal ou as ações de outra(s) pessoa(s). 

19 DPF Modesto, respeitador, dedicado

Traços 
• ser modesto, respeitador, dedicado, atencioso, polido, prestativo, obsequioso, 

gentil, dócil, correto, fiel, seguro, responsável, confiável, leal. 

Atos 

• esperar que os outros tomem a iniciativa, deixar que outros assumam a 

liderança, atribuir aos outros a liderança, trabalhar com satisfação, acatar de 

bom grado as sugestões recebidas, confessar erros, tentar melhorar. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• baixar a cabeça por respeito e modéstia, mover-se com cautela e delicadeza, 

manter braços e pernas cruzados, em postura submissa. 

20 DF Cauteloso, disciplinado, obediente

Traços 

• mostrar-se cauteloso, disciplinado, obediente, submisso, zeloso, diligente, 

prudente, modesto, paciente, perseverante, habilidoso; ter reações lentas e só 

mudar aos poucos. 

Atos 

• em reuniões, buscar a aprovação de alguém mais capaz, pedir nervosamente 

opiniões e sugestões, verificar tudo meticulosamente, trabalhar mais do que os 

outros. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• em reuniões, observar os outros à procura de indícios a respeito do assunto em 

pauta, voltar-se para o líder antes de agir, estudar em silêncio a atividade ou 

tarefa, pensativo, a cabeça baixa, os olhos fixos, fora de foco; providenciar os 

preparativos para a organização de uma tarefa. 
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21 DNF Retraído, conformado, angustiado

Traços 

• demonstrar ser retraído, conformado, angustiado, autopunitivo, sequioso por 

satisfazer as expectativas da autoridade; chegar ao extremo oposto de se tornar 

injurioso, queixoso, obstinado, ranzinza, resmungão, discordante; cultivar a 

autocompaixão, submeter-se a censuras, induzir-se culpado, julgar-se um mártir. 

Atos 

• conformar-se com as recomendações da autoridade mas deixar os outros 

desconcertados, agindo como se os censurasse pelo excesso de exigências, 

autorretratar-se como abnegado, atarefado, explorado, dar mostras de que está 

sempre magoado e ofendido, tentar fazer os outros sentirem-se culpados. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• revelar sentir pena de si próprio, mostrar expressões de aflição (“fazer beicinho”, 

com os olhos lacrimejantes, levantar as sobrancelhas em sinal de 

autocomiseração, balançar a cabeça de um lado para outro como se estivesse 

atormentado), mostrar sinais de raiva reprimida. 

22 DN Deprimido, insociável, ressentido

Traços 
• ser deprimido, insociável, ressentido, desconfiado, solitário, reservado, sisudo, 

crítico, ingrato, triste, intratável, mórbido. 

Atos 
• recusar-se a retribuir atos amigáveis, não aceitar ou não estimular contatos 

amistosos. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• contrair e enrijecer o corpo e se manter em silêncio para exprimir rejeição, 

baixar a cabeça e esticar o lábio inferior, de cenho franzido e olhos fechados ou 

arregalados, como para conter o ciúme, a inveja e a raiva ou para afugentar 

pensamentos indesejáveis, retrair-se e afastar-se dos outros. 

23 DNB Alienado, não-cumpridor de tarefas, ausente

Traços 

• ser alienado, não-cumpridor de tarefas, ausente, isolado em relação ao grupo, 

desmotivado, molenga, fraco, suscetível, infeliz, resignado, vencido, 

esmorecido, desanimado, abatido. 

Atos 
• não falar quase nada nas reuniões, mostrar inclinação para rejeição e abandono 

tanto em relação à tarefa quanto ao grupo. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• comparecer às reuniões sem se importar com a aparência, sentar-se perto da 

porta, dar mostras de falta de interesse, impaciência, aborrecimento, balançar 

as pernas, rabiscar papéis, ler enquanto os outros falam, segurar a cabeça e 

ficar a olhar o tempo todo para o relógio ou para a porta, afastar-se dos outros, 

arrumar as suas coisas e sair antes do final da reunião. 



212 

24 DB Indeciso, ansioso, irresoluto

Traços 

• ser indeciso, ansioso, irresoluto, hesitante, evasivo, tímido, tenso, medroso, 

estressado, emocionalmente bloqueado, ter receio de novas experiências, 

mostrar indiferença quanto à orientação superior e não dar conta de tarefas. 

Atos 

• evitar tomar decisões, inventar desculpas, atrasar-se, retirar-se, recusar-se a 

desempenhar a tarefa, mostrar sinais de tensão ou dificuldade para falar, em 

reação à pressão para execução da tarefa. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• gaguejar, engasgar, engolir em seco, molhar os lábios, rir de maneira tensa, 

ajeitar-se nervosamente, corar, tremer, suar. 

25 DPB Satisfeito, tranquilo, despreocupado 

Traços 

• parecer satisfeito, tranquilo, despreocupado, sossegado, à vontade, “desligado”, 

indiferente, ao extremo de ser dependente mas otimista, desprotegido mas 

amável, ingênuo, inocente, crédulo, simplório, tonto, infantil, imaturo. 

Atos 

• não demonstrar preocupação quanto às tarefas e objetivos, querer receber 

especial atenção, consideração e proteção, sem se achar obrigado a retribuir 

com nenhum esforço. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• nas reuniões, sentar-se perto de um protetor, dar sinais de expectativa e prazer 

na relação com outra(s) pessoa(s) em especial e responder cheio de encanto e 

alegria aos estímulos e às atenções de outra pessoa. 

26 D Calado, passivo, omisso

Traços 

• ser calado, passivo, omisso, de espírito ausente, desinteressado, inativo, quieto 

além do normal, contido, inibido, omisso, encolhido, impassível, inexpressivo, 

introvertido, apagado, desatento, indiferente, isolado, apático. 

Atos 
• participar apenas quando solicitado, ser lacônico nas respostas e, nas reuniões, 

não se dirigir ao grupo como um todo. 

Sinais 

Não-

Verbais 

• evitar o olhar das pessoas, ficar parado o tempo todo, atrair pouca atenção, não 

deixar transparecer seus sentimentos. 


