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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e propor ações para o 

desenvolvimento de líderes à motivação no uso do gerenciamento da rotina a partir das 

diretrizes nas empresas, partindo da premissa de que o gerenciamento da rotina só é 

alcançado, por líderes competentes e motivados, dispostos a receber reforços, 

comprometidos e disciplinados no cumprimento das atividades do PDCA no seu 

cotidiano. Através de uma análise entre diversos modelos de liderança e motivação nas 

empresas, propõe metodologia para o desenvolvimento de líderes que utilizam o 

gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, utilizando como fundamento os preceitos 

da Liderança Situacional. O trabalho considera a idéia de que o desenvolvimento dos 

líderes para o gerenciamento da rotina está diretamente alinhado às ações ligadas ao 

comportamento de liderança acompanhado e avaliado pelo RH, orientado pelo superior 

imediato e apoiadas pela alta administração, dentro de um enfoque corporativo, levando 

em consideração as necessidades e maturidade de cada líder. Assim, partindo do 

diagnóstico do nível de maturidade de cada profissional, o líder imediato conduz um 

processo de amadurecimento do seu liderado, direcionado ao perfil do profissional 

desejado, que tem como objetivo desenvolver líderes no modelo de gestão direcionado 

para a estratégia da empresa. Os resultados obtidos no estudo de caso permitem concluir 

que a motivação para o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes possui relação 

direta com desenvolvimento da maturidade do líder, e que é válida a proposta de 

aplicação da Liderança Situacional como fundamento para seu desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Liderança; Gerenciamento da Rotina e Desenvolvimento. 
 



ABSTRACT 

The present study aims to identify and propose actions to develop the motivation of 

leaders in the use of routine management guidelines from the companies, on the premise 

that the routine management is achieved only by competent and motivated leaders, 

willing to receive reinforcements, committed and disciplined in accomplishing the 

activities of PDCA in their daily routine. Through an analysis among several models of 

leadership and motivation in companies, propose methodology for the development of 

leaders who use the routine management from guidelines, using as basis the principles 

of Situational Leadership. The paper considers the idea that the development of leaders 

for the routine management is directly aligned, the actions related to the behaviour 

monitored and evaluated by HR, guided by the immediate superior and supported by the 

senior management, within a corporate approach, which takes into consideration the 

needs and maturity of each leader. Thus, from the diagnosis of the level of maturity of 

each professional, the immediate leader conducts the process of maturation of your led, 

directed to the desired professional profile which aims to develop leaders in the 

management model directed to the company’s strategy. The results obtained in the case 

study showed that the motivation for the routine management from the guidelines has 

direct relationship with development of the maturity of the leader and that applies the 

proposed application of the Situational Leadership as foundation for his development. 

 

Keywords: Leadership, routine management and development. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Origem do Trabalho 

 Quando as exigências e mudanças do mercado e o desempenho dos concorrentes 

crescerem mais rapidamente que a capacidade de melhoramento através do gerenciamento da 

rotina em sua organização, é preciso buscar alternativas para responder a estes desafios. 

Introduzir o Gerenciamento pelas Diretrizes pode ser uma alternativa para apoiar/ou conduzir 

as organizações na busca pelos resultados esperados (Campos, 1996). 

O gerenciamento por diretrizes é um sistema estratégico voltado para atingir os 

resultados que não podem ser alcançados pela rotina de trabalho no dia a dia (Campos, 1996).  

O gerenciamento da rotina é uma atividade que busca a manutenção (confiabilidade) e a 

melhoria incremental (competitiva) do nível de controle (resultados) no dia a dia das 

empresas. 

Estes dois tipos de gerenciamento se relacionam através da PADRONIZAÇÃO. O 

objetivo do gerenciamento pelas diretrizes é modificar os padrões de trabalho para alcançar os 

resultados necessários. 

Daí inicia-se a dificuldade dos líderes em gerir o planejamento estratégico da 

organização utilizando com eficácia o gerenciamento por diretrizes. A complexidade no 

direcionamento do negócio “principal” cotidianamente é enfraquecida pelo gerenciamento da 

rotina tradicional, mais conhecida como “rotina para corrigir problemas”, tirando os líderes do 

foco e ocupando maior parte do tempo em atividades não planejadas (atividades urgentes) e 

outras com baixo valor agregado. Nas administrações que não utilizam o gerenciamento por 

diretrizes ou o utilizam inadequadamente os resultados estratégicos provavelmente são 

prejudicados, levando aos resultados ruins ou até mesmo podendo levar a empresa a se 

enfraquecer no mercado. 

O projeto baseia-se no estudo da rotina dos líderes e busca-se transformá-la em gestão 

de negócio eficaz, tendo como apoio, o uso das técnicas da Liderança Situacional com 

objetivo de preparar, reeducar e amadurecer os líderes, tendo como meta o desenvolvimento 

da equipe mantendo sua motivação na busca da melhoria contínua dos resultados do negócio. 

 É fácil dizer para os líderes que devem aplicar a teoria e os resultados das pesquisas 

comportamentais no desenvolvimento das habilidades necessárias para maximizar a sua 

eficácia. O difícil é colocar isso em prática com todas as interferências geradas no dia a dia. A 

liderança situacional baseia-se numa inter-relação entre a quantidade de orientação e direção 
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(comportamento de tarefa) que o líder oferece; a quantidade de apoio sócioemocional 

(comportamento de relacionamento) dado pelo líder e o nível de prontidão (maturidade) dos 

subordinados no desempenho de uma tarefa, função ou objetivo específico (Hersey & 

Blanchard, 1986, p. 186). 

O trabalho propõe um modelo para o desenvolvimento dos lideres no gerenciamento da 

rotina. Será utilizada para base do estudo, aplicação de questionários com objetivo de avaliar 

o nível de maturidade dos líderes para o gerenciamento da rotina, diagnosticando um estilo 

apropriado de liderança para cada estágio de desenvolvimento da maturidade. O 

acompanhamento da evolução da maturidade do líder é realizado a partir dos resultados 

obtidos no período, evidenciados pelo líder imediato com apoio do RH através de 

acompanhamentos e auditorias.  

A base para a evolução eficaz das atividades que movimentam e visam o gerenciamento 

por diretrizes na empresa é conseqüência da determinação dos líderes no foco dos seus 

resultados diários, que exige comportamentalmente, planejar e cumprir suas agendas divididas 

em atividades de rotina e atividades estratégicas que utilizam como base de direcionamento o 

modelo científico de monitoramento de execução e eficácia, o PDCA (planejar, executar, 

checar e ajustar “refletir”). Entender minuciosamente as características de seus liderados, 

utilizando no dia a dia, ferramentas de reforço como por exemplo, o feedback, tendo como 

proposta de fazer o liderado pensar sobre suas posturas e seus resultados na organização. A 

transparência no relacionamento profissional e a credibilidade construída na relação 

líder/liderado, fazem com que a eficácia dos resultados da equipe esteja diretamente 

relacionada ao estilo do líder e na maturidade do liderado. 

Pretende-se mostrar com este trabalho, um modelo simplificado para uso eficaz no 

gerenciamento de atividades e desenvolvimento de líderes, direcionado a executivos que 

utilizam o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes nas empresas. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

1.2.1. Objetivo Geral: 

A base para o gerenciamento por diretrizes nas empresas exige dos líderes disciplina no 

cotidiano de suas atividades com foco no PDCA (Planejar, executar, checar e ajustar 

“refletir”). O objetivo do trabalho é desenvolver líderes para o desdobramento do 

planejamento estratégico e sua execução disciplinada, através do gerenciamento da rotina. É 

proposto um modelo para desenvolvimento da maturidade psicológica e maturidade para o 
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trabalho dos líderes, com objetivo de evoluir em seu modelo de gestão, buscando alcançar os 

resultados esperados.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Efetuar uma análise comparativa entre as diversas correntes teóricas referentes à 

motivação e a liderança. 

• Propor uma sistemática para apoio aos líderes no desenvolvimento de suas atividades 

relacionadas ao gerenciamento da rotina, com base nos conceitos da liderança 

situacional. 

• Realizar um estudo de caso que permita verificar a validade prática dos principais 

pontos propostos na metodologia. 

• Apresentar uma análise conclusiva sobre as ações necessárias ao desenvolvimento dos 

líderes no gerenciamento da rotina a partir das diretrizes.  

1.3. Justificativa do Trabalho 

A competitividade, a velocidade e a visão do mercado, demandam das empresas buscar 

de seus líderes/liderados resultados cada vez mais agressivos e rápidos. Fazer entender esta 

visão em todos os extremos de uma organização exige planejamento, direcionamento e 

execução de atividades padronizadas.  

A proposta da dissertação é utilizar o modelo de gerenciamento por diretrizes, sistema 

estratégico voltado para atingir os resultados com base no gerenciamento da rotina. Adequar 

os padrões de trabalho para alcançar os resultados propostos no longo prazo, sendo 

executados com direcionamento no curto e médio prazo. 

Em face ao exposto, dois aspectos foram destacados como os principais causadores da 

queda da eficácia nos resultados dos líderes: gerenciamento de pessoas e gerenciamento de 

atividades. 

Na relação líder/liderado, cada líder tem seu modelo próprio de gerir atividades e 

pessoas. O uso de modelos de gestão personalizados com baixo nível de conhecimento de 

psicologia da administração é comumente observado nas empresas. Líderes desmotivados 

indicam um baixo desenvolvimento dos líderes para administração de pessoas, ou seja, tal 

despreparo reflete em equipes totalmente desmotivadas e plenamente desalinhadas aos 

objetivos principais da empresa e em conseqüência, a geração de resultados de baixas 

performances. 
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A pesquisa torna-se viável uma vez que existem grandes bibliografias sobre as questões, 

gerenciamento da rotina e psicologia organizacional. Dispõe-se também, do acesso a empresa 

para a elaboração do estudo de caso. A organização a ser estudada atende a diversos 

interesses: existe um programa de gerenciamento através das diretrizes em andamento, 

Hoshin kanri (ferramenta de gerenciamento utilizado no modelo Toyota de Produção), 

existem problemas de motivação dos líderes, existem problemas no gerenciamento de rotina 

dos gestores em geral que afeta o resultado da empresa, e há o empenho da alta administração 

na busca do gerenciamento a partir das diretrizes. 

As conclusões obtidas serão de valia para a empresa na qual será realizado o estudo de 

caso e também para todas as organizações empresariais brasileiras que busquem soluções para 

o desenvolvimento de líderes que utilizam o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes.  

1.4. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho aborda a questão da liderança situacional nas empresas no 

desenvolvimento de líderes que utilizam o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes ao 

longo de seis etapas. Primeiro elabora-se um levantamento bibliográfico sobre a questão da 

liderança. São destacadas e analisadas as principais correntes conceituais que tratam do 

assunto, dando-se uma ênfase especial à teoria da Liderança Situacional, que serve como base 

teórica fundamental na pesquisa realizada. 

Na seqüência, elabora-se um levantamento bibliográfico sobre a motivação no ambiente 

corporativo. Um breve retrospecto acerca das mais destacadas correntes históricas é 

apresentado e analisado. As principais correntes atuais que abrangem a questão são 

apresentadas e discutidas. 

Em seguida, os conceitos de gerenciamento, a partir das diretrizes, são discutidos 

visando preparar líderes de desdobramento das diretrizes, promovendo a motivação para o 

planejamento estratégico e definindo o perfil do líder direcionado para as diretrizes. A partir 

destas definições e da fundamentação teórica a respeito de liderança e motivação, traça-se, na 

seqüência, um modelo para desenvolvimento da maturidade psicológica e maturidade para o 

trabalho dos líderes, com objetivo de evoluir em seu modelo de gestão com base no 

gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. 

Dando seqüência, apresentam-se os principais resultados e a análise decorrente do 

estudo de caso realizado numa organização com um programa de gerenciamento a partir das 

diretrizes em andamento. 
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Como etapa final do trabalho apresenta-se as conclusões e recomendações elaboradas a 

partir da análise teórica e pratica sobre a questão da liderança situacional nas empresas no 

desenvolvimento de líderes que utilizam o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. 

1.5. Limitações do Trabalho 

Tratar de liderança não é uma tarefa fácil, tendo em vista a complexidade e a 

subjetividade do assunto. Foi necessário, portanto, limitar a pesquisa, para que se pudessem 

desenvolver com alguma profundidade os pontos abordados. 

O trabalho de investigação foi direcionado para o desenvolvimento de líderes em nível 

de média e alta gerência nas empresas. Tem-se como premissa para aplicação da metodologia 

o comprometimento da alta direção, a média gerência e apoio da área de recursos humanos. 

Procurou-se avaliar na empresa pesquisada, os aspectos relacionados ao 

comprometimento individual do líder para o gerenciamento da rotina. Utilizou-se como base 

do estudo de caso, a aplicação e avaliação dos questionários durante a implementação do 

modelo. 

Outro fator limitante diz respeito à aplicação do modelo. A metodologia proposta, ao 

tratar da mudança de atitude e comportamento humano, prevê resultados de curto e médio 

prazo. Seria impraticável, portanto, a avaliação global de seus resultados no período destinado 

a uma dissertação. Portanto, optou-se por um estudo de caso que possibilitasse a observação 

in loco dos principais pontos relevantes.  
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2. BASE CONCEITUAL  

2.1. Liderança 

2.1.1. O Que é Liderança 

Conceituar liderança é uma tarefa bastante difícil, pois vários são os enfoques 

encontrados na literatura disponível sobre o assunto. 

Cecília Bergamini (1994) descreve a existência de três abordagens na definição do 

termo liderança: 

 

a) Preocupação com o que o líder é: alguns autores associam liderança com 
características pessoais, como carisma. É o caso de Wess Roberts (1989), que, ao 
delinear o perfil de Átila, o huno, como o de um exímio líder, estabelece os 
seguintes atributos da liderança: lealdade, coragem, anseio, resistência emocional, 
vigor físico, empatia, poder de decisão, antecipação, sincronização, competitividade, 
autoconfiança, responsabilidade, credibilidade, tenacidade, confiabilidade, vigilância 
e proteção. Esta abordagem é bastante restrita, pois pressupõe que a liderança seja 
um dom nato. 
b) Preocupação com aquilo que o líder faz: um segundo grupo de pesquisadores 
concentrou seus esforços na investigação de diferentes estilos de liderança. 
Procurou-se, neste momento, estabelecer a correlação entre o comportamento do 
líder – independentemente de suas características pessoais – e a eficácia da 
liderança. Foram descritos dois estilos básicos, o autoritário e o democrático. Entre 
estes dois extremos foram sendo encaixados os demais estilos de liderança. 
c) Teorias situacionais: tanto os autores que buscaram delinear o perfil do líder 
quanto os autores que procuraram estabelecer o estilo ideal de liderança omitiram 
em suas pesquisas a análise do ambiente que cerca a relação líder/subordinado. Eles 
procuraram identificar um perfil/estilo ideal para o líder, que seria o mais indicado 
em qualquer situação. Um terceiro grupo de autores começou a trabalhar com duas 
outras variáveis determinantes da eficácia do líder: as características do liderado e as 
circunstâncias ambientais da organização. Não existiria, por conseguinte, um perfil 
ideal de líder, nem um estilo ideal de liderança, mas um estilo mais adequado à 
situação existente. Os autores adeptos desta corrente contestam a idéia de que a 
liderança é um dom nato. Para eles, os administradores podem e devem ser treinados 
para serem líderes.   

 

Bergamini (1994, p. 103) aponta dois aspectos comuns às definições de liderança:  

 

“Em primeiro lugar, elas conservam o denominador comum de que a liderança esteja 
ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolve duas ou mais pessoas. Em segundo 
lugar, fica evidente que tratar-se de um processo de influência sendo exercido de 
forma intencional por parte dos líderes sobre seus seguidores”.  

 

O que é relevante considerar, no estudo da liderança, é sua relação com o aspecto de 

motivação dos trabalhadores. Talvez o termo “influenciação” utilizado por Bergamini não 

reflita exatamente o que as modernas concepções acerca de liderança têm proposto. Bennis & 
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Nannus (1998, p. 15), ao discorrerem sobre a questão, propõem que líderes são aqueles que 

“delegam poder aos empregados, a fim de que eles procurem novas maneiras de atuar”. 

Todas estas concepções possuem um traço em comum: o líder deve proporcionar ao seu 

liderado o apoio necessário à motivação no trabalho. Em outras palavras, não cabe ao líder 

influenciar o liderado a alcançar um dado objetivo. A motivação para o alcance do objetivo 

deve ser intrínseca ao trabalhador. Ao líder, cabe o papel de facilitador. Entretanto não é 

sempre que o líder irá se deparar com uma equipe voluntariamente motivada. Muitas vezes, 

ele precisa saber criar um ambiente no qual o trabalhador possa despertar o seu potencial 

motivacional. É certo que esta tarefa é muito mais difícil do que apenas manter o trabalhador 

motivado. Por isso, todo esforço no sentido de não desmotivar um trabalhador é fundamental 

no processo de liderança. 

Assim é possível dizer que ao líder cabem dois papéis fundamentais: 

 

a) Auxiliar na aceleração da energia motivacional nos liderados. Não se trata 
aqui de incentivar os trabalhadores ao alcance do objetivo proposto. O papel do líder 
é, antes de tudo, desenvolver um ambiente de trabalho no qual o trabalhador possa 
acionar sua motivação intrínseca. Conforme foi proposto anteriormente, isto pode 
ser conseguido através de três ações conjuntas: despertar no funcionário o sentido do 
trabalho, estimular sua participação e proporcionar-lhe desenvolvimento. 
b) Manter a energia motivacional dos liderados. Se, por um lado, é impossível 
motivar alguém, por outro lado é muito fácil desmotivar uma pessoa. O líder, através 
fundamentalmente de uma comunicação correta e de um adequado esforço de 
reconhecimento, precisa estar constantemente preocupado em manter a motivação 
do seu liderado. 

 

A partir das análises feitas, é possível, então, conceituar liderança como a capacidade de 

acionar e manter a motivação dos trabalhadores para o alcance dos objetivos propostos pela 

organização. Pode-se, assim, conceber o líder como o administrador empenhado em promover 

o desenvolvimento de seus subordinados, rumo à participação e à criatividade, utilizando-se 

para tanto, da delegação e tornando-se, assim, nas palavras de Max De Pree, um servidor. 

2.1.2. Um Século de Liderança 

Paralelamente à evolução do conceito de motivação nos ambientes corporativos nas 

diferentes formas de organização do trabalho após a Revolução Industrial, permearam o 

ambiente empresarial, diversas formas de conceber a questão da liderança. 

2.1.2.1. Escola da Administração Científica 

Com a escola da Administração Científica surgiu a idéia da racionalização do trabalho. 

Os seguidores de Taylor empenharam-se no estudo de tempos e movimentos e de outras 

formas de conseguir maior eficiência na produção. O planejamento e a execução do trabalho 
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foram separados, cabendo à gerência realizar o planejamento e conseguir que os trabalhadores 

cumprissem o que havia sido planejado. 

O trabalhador era visto apenas como um ser operacional, estimulado apenas pelos 

incentivos pecuniários. Assim, o papel do gerente restringia-se a fazer com que os 

trabalhadores fossem eficientes em suas tarefas, sem se preocupar, para tanto, com as 

questões humanas envolvidas. 

De acordo com Hersey & Blanchard (1986, p. 106),  

 

na teoria da administração científica ou clássica, a função do líder era, obviamente, a 
de estabelecer e fazer cumprir critérios de desempenho para atender aos objetivos da 
organização. O líder concentrava-se nas necessidades da organização, e não nas da 
pessoa. 
 

2.1.2.2. Escola das Relações Humanas 

A Escola das Relações Humanas começou a enfatizar a importância da satisfação 

humana para a produtividade. Questões como sentimentos, atitudes e relações interpessoais 

passaram a ser enfocadas, uma vez que teriam uma relação direta com o atingir os objetivos 

pretendidos pela organização. O homem passou a ser visto como um ser social, orientado 

pelas regras e valores do grupo informal. 

A partir da concepção do homo social, surgiu a necessidade de um líder que facilitasse a 

relação das pessoas no grupo e que orientasse o grupo no alcance dos objetivos 

organizacionais. O líder passou então, a concentrar-se nas necessidades das pessoas enquanto 

seres sociais, como forma de atingir as necessidades da organização. 

Em estudos realizados na Universidade de Michigan, Estados Unidos, observou-se que 

as características do líder taylorista e do líder de relações humanas permeiam ainda hoje os 

ambientes organizacionais. Há certos líderes que se inserem mais na primeira situação e há 

outros que se identificam mais com a segunda. Assim, surgiram dois conceitos, o de 

orientação para a produção e o de orientação para o emprego. Os lideres orientados para a 

produção tendem a ser autoritários e enxergam as pessoas como recursos para a organização. 

Os líderes orientados para o empregado tendem a agir democraticamente, enxergando as 

pessoas como seres humanos na organização. 

2.1.2.3. Enriquecimento do trabalho 

Com a separação entre fatores motivacionais e fatores higiênicos, chegou-se ao modelo 

do trabalho enriquecido como forma de conseguir o engajamento do trabalhador. 
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O enriquecimento do trabalho seria alcançado através de um aumento da 

responsabilidade, do desafio e da amplitude do trabalho. Em outras palavras, o 

enriquecimento do trabalho seria obtido através da delegação de autoridade e responsabilidade 

ao trabalhador. A divisão entre planejamento e execução não mais fazia sentido. 

Dentro dessa premissa surge um novo perfil de líder, capaz de delegar tarefas e de dar 

apoio ao empregado. Um líder preocupado com o planejamento da organização como um 

todo, e não mais com o controle de cada um de seus funcionários. 

Dentro desta concepção proposta inicialmente por Herzberg (1986), situam-se alguns 

dos autores mais modernos na área de administração. É o caso de William C. Byham (1992). 

O autor de Zapp! ensina que a figura do gerente deve ceder lugar à figura do líder. E a função 

do líder, segundo ele, é “mostrar a direção a seguir e guiar as pessoas de forma que possam 

chegar todos juntos” (Byham, 1992, p. 103). 

2.1.2.4. Teorias X e Y 

As teorias X e Y de McGregor provocam dois tipos de posturas dos administradores, os 

que aceitam os pressupostos da Teoria X normalmente adotam uma postura repressora para 

com seus subordinados onde procuram direcioná-los, controlá-los e supervisioná-los 

estritamente, ou seja, gerir a equipe de forma centralizada. Enquanto os “administradores 

adeptos da Teoria Y procuram, em geral, delegar tarefas e dar apoio a seus subordinados, ou 

seja, gerir a equipe de forma descentralizada dando autonomia nas decisões.” 

A relação entre a atitude e a conduta do administrador, nem sempre é verdadeira. 

Argyris (1971) apresenta dois padrões de comportamento possíveis para os administradores: 

A e B. O padrão A distingue os chefes fechados, com dificuldades de expandir sentimentos e 

de apoiar os subordinados, uma vez que adotam uma postura rígida de supervisão e controle. 

O padrão B evidencia os chefes abertos, com facilidade de expansão e apoio. Visto que 

apresentam um comportamento, em geral, é de confiança, preocupação, flexibilidade. 

 

A partir da combinação entre a teoria X e Y e os padrões A e B, Argyris estabelece 
quatro possibilidades de atitude/comportamento dos administradores: 
a) XA : trata-se do administrador que supõe que as pessoas preferem ser dirigidas e, 
realmente, exerce direção e controle rígidos. 
b) XB: trata-se do administrador que possui a percepção de que as pessoas são 
indolentes, porém resolve apoiá-las e ser flexível nas decisões. Hersey & Blanchard  
(1986) apontam duas situações em que isto pode acontecer.  
c) YA: trata-se do administrador que, embora pense que as pessoas sejam maduras e 
criativas, adota uma postura de estrito controle e supervisão.  
d) YB: trata-se do administrador que considera os empregados maduros, 
gradualmente diminuindo o controle e a supervisão sobre eles, deixando-os assumir 
cada vez mais o autocontrole. Hersey & Blanchard  (1986, p.63) afirmam que “é 
nesse tipo de ambiente que os empregados conseguem obter a satisfação das 
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necessidades sociais, de estima e auto-realização, tantas vezes negligenciadas no 
mundo do trabalho”. 
 

2.1.2.5. Grid Gerencial 

Blake & Mouton (1989) procuraram representar os vários modos de usar autoridade ao 

exercer a liderança através do Grid Gerencial Figura 01. Esta representação possui duas 

dimensões: preocupação com a produção e preocupação com as pessoas. 

A preocupação com a produção refere-se ao enfoque dado pelo líder aos resultados, 

ao desempenho, à conquista dos objetivos. O líder com este tipo de preocupação empenha-se 

na mensuração da quantidade e da qualidade do trabalho de seus subordinados. 

A preocupação com as pessoas diz respeito aos pressupostos e atitudes do líder para 

com seus subordinados. Este tipo de preocupação revela-se de diversas formas, desde o 

esforço em assegurar a estima dos subordinados e em obter as sua confiança e respeito, até o 

empenho em garantir boas condições de trabalho, benefícios sociais e outras vantagens. 

O inter-relacionamento entre as duas dimensões do Grid Gerencial expressa o uso de 

autoridade por líder. Quando uma alta preocupação com as pessoas une-se a uma baixa 

preocupação com a produção, o líder almeja que as pessoas se relacionem bem e sejam 

‘felizes’, o que é bem diferente de quando uma alta preocupação com as pessoas se associa a 

uma alta preocupação com a produção. O líder, nesse caso, ambiciona que as pessoas 

mergulhem no trabalho e procurem colaborar com  entusiasmo (Blake e Mouton, 1989, p.14). 

 

 
Figura 1– Grid Gerencial 

Fonte: Blake & Mouton (1989). 
 

Blake & Mouton definem cinco estilos básicos de uso de autoridade: 
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• (9,1): a preocupação máxima com a produção e a mínima com as pessoas, 
caracteriza o líder que se utiliza da autoridade para alcançar resultados. Este líder, 
em geral, age de maneira centralizadora e controladora.  
• (1,9): a preocupação máxima com as pessoas e a mínima com a produção, 
caracteriza o líder que faz do ambiente do trabalho um clube campestre. Este líder 
busca sempre a harmonia de relacionamentos, mesmo que tenha que sacrificar a 
eficiência e a eficácia do trabalho realizado.  
• (1,1): a preocupação mínima com a produção e com as pessoas caracteriza o líder 
que desempenha uma gerencia empobrecida. Este tipo de líder, em geral, adota uma 
postura passiva em relação ao trabalho, fazendo o mínimo para garantir sua 
permanência na organização.  
• (5,5): o meio-termo, ou seja, a preocupação média com a produção e com as 
pessoas caracteriza o líder que vê as pessoas no trabalho dentro do pressuposto do 
homem organizacional. Este tipo de líder busca o equilíbrio entre os resultados 
obtidos e a disposição e ânimo no trabalho.   
• (9.9): a máxima preocupação com a produção e com as pessoas caracteriza o líder 
que vê no trabalho em equipe a única forma de alcançar resultados, estimulando 
assim, a máxima participação e interação entre seus subordinados na busca de 
objetivos comuns. 

 

Os dois autores destacam ainda que 

 

Exerço esforço vigoroso e os outros aderem entusiasticamente. Procuro e confirmo 
 as informações. Solicito e dou atenção a opiniões, atitudes e idéias diferentes das 
 minhas. Reavalio continuamente meus próprios dados, crenças e posições bem como 
 os dos outros, a fim de estar seguro da sua validade. Julgo importante expressar 
 minhas preocupações e convicções. Reajo a idéias melhores do que as minhas, 
 mudando meu modo de pensar. Quando o conflito surge, procuro saber  seus 
 motivos, a fim de solucionar as causas subjacentes. Dou grande valor à tomada de 
 decisões certas. Procuro o entendimento e o acordo. Encorajo o ‘feedback’ de mão-
 dupla a fim de fortalecer a operacionalidade e a transparência (p.104). 
 

 

Blake & Mouton caracterizaram este último estilo como o mais apropriado para 

alcançar os objetivos das organizações. Os treinamentos realizados por eles em programas de 

Desenvolvimento Organizacional visavam a fazer com que os líderes adotassem o estilo (9,9). 

Entretanto, pesquisas empíricas tem revelado que nem sempre este tipo de estilo de liderança 

é o mais indicado para a eficiência e eficácia dos resultados. 

2.1.2.6. O Estilo Ideal de Liderança 

O estilo de liderança variou largamente no decorrer deste século, conforme apresenta a 

Tabela 1. A escola taylorista sugere que o estilo autoritário e centralizador é o mais eficiente, 

enquanto que a escola das relações humanas defende o estilo democrático como o mais 

apropriado. Esta divergência de abordagens traduz-se em dois tipos de enfoques: orientação 

para a produção e orientação para o empregado. 
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O segundo enfoque parece mais apropriado às idéias de Herzberg e Byham, que 

enfatizam a necessidade de um líder preocupado com o enriquecimento dos cargos de seus 

colaboradores e, por conseguinte, apto à delegação. 

 

Tabela 1 Comparação entre os diversos estilos de liderança 

CORRENTE  CARACTERÍSTICAS  ESTILO DE LIDERANÇA  

Taylorismo Orientação para a produção.  Autoritário e centralizador 

Relações Humanas Orientação para o empregado.  Democrático 

Herzberg/Byham 
Líder que delega e dá apoio aos 

liderados.  
Delegação 

McGregor/Argyris 

Teorias X e Y.  

Teorias A e B.  

4 estilos de liderança: XA, 

XB, YA e YB  

Blake e Mouton 

Grid Gerencial obtido através do 

cruzamento de duas dimensões: preocupação 

com a produção e preocupação com as 

pessoas.  

5 estilos básicos de liderança: 

(1,1), (1,9),(5,5),(9,1),(9,9)  

 

As Teorias X, Y, A e B levantam a premissa de que cada líder possui um estilo próprio, 

que irá depender em grande parte da concepção acerca do trabalhador. McGregor aponta o 

estilo Y como o mais adequado à motivação dos trabalhadores, identificando-se, também, 

com o estilo de orientação para o empregado. Blake & Mouton também compartilham deste 

ponto de vista ao estabelecer o estilo (9,9) como o mais adequado às organizações. 

Os autores parecem convergir no estabelecimento do estilo ideal de liderança. O estilo 

democrático, orientado para o empregado, parece contar com a preferência da maioria 

absoluta dos autores. Entretanto, a realidade organizacional tem mostrado que nem sempre o 

estilo democrático é o mais adequado. Uma pesquisa realizada por Hersey & Blanchard 

(1986) na Nigéria demonstrou que os líderes concentrados na produção, utilizando supervisão 

rígida, possuíam melhores resultados do que os demais. Estudos acerca da relação entre o 

estilo de liderança apropriado e as diferenças culturais, o nível de instrução, o padrão de vida 

e a experiência levaram esses autores a elaborar o conceito de líder adaptativo. 

 

 Quanto mais os gerentes adaptarem seu estilo de comportamento de líder no 
 sentido de atender à situação específica  e  às  necessidades  dos  seus  subordinados, 
  tanto mais eficazes serão na realização dos objetivos pessoais e organizacionais 
 (Hersey e Blanchard, 1986, p.117). 
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É neste contexto que surge a teoria situacional, na qual postula-se a inexistência de um 

estilo ideal de liderança. O líder ideal passa a ser aquele que apresenta comportamento 

situacional, adequando o estilo de liderança à situação e às necessidades do liderado. 

2.1.3. A Liderança Situacional 

Baseados em observações acerca da eficácia dos estilos de liderança, Paul Hersey e 

Kenneth Blanchard (1986), pesquisadores do Center of Leadership Studies, Califórnia EUA, 

desenvolveram o modelo da Liderança Situacional, o qual parte da premissa de que a 

liderança eficaz é uma função de três variáveis: o estilo do líder (L), a maturidade do liderado 

(I) e a situação (s). A eficácia (E) da liderança seria, então, expressa através da seguinte 

fórmula: E = (L,I,s). 

2.1.3.1. O Comportamento do Líder 

Hersey & Blanchard estabeleceram quatro quadrantes básicos de comportamento do 

líder, em função da ênfase dada aos aspectos da produção (tarefa) e do empregado 

(relacionamento). Surgiram, assim, quatro combinações: tarefa alta (muita ênfase na tarefa) e 

relacionamento baixo (pouca ênfase no relacionamento); tarefa alta e relacionamento alto; 

tarefa baixa e relacionamento baixo; tarefa baixa e relacionamento alto. A Figura 2 apresenta 

os quatros quadrantes de comportamento do líder. 

O comportamento de tarefa relaciona-se à estruturação do trabalho. Quando mais alto o 

comportamento de tarefa, mais o líder se empenha em planejar, controlar, organizar e dirigir 

seu subordinado. Quanto mais baixo o comportamento de tarefa, mais o líder deixa estas 

atividades a cargo do subordinado. 

O comportamento de relacionamento refere-se ao apoio dado ao subordinado. Quanto 

mais alto o comportamento de relacionamento, mais o líder se empenha em oferecer apoio 

sócio-emocional e canais de comunicação ao empregado. 

 
Figura 2 Os quatro estilos de comportamento do líder 

Fonte: Hersey & Blanchard (1986). 
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Hersey & Blanchard apontam para a necessidade de acrescentar uma terceira dimensão 

a este modelo, a dimensão da eficácia. O estilo de comportamento passaria a integrar-se, deste 

modo, com os requisitos situacionais de um ambiente. O estilo eficaz seria aquele apropriado 

para a situação. A tabela 2 apresenta cada estilo aplicado a situações na quais é apropriado e 

nas quais não é apropriado, resultando em sua eficácia ou ineficácia. 

Salientam os autores que um dos aspectos condicionantes da eficácia do comportamento 

do líder diz respeito à maturidade dos liderados. Para cada tipo de maturidade haveria um 

estilo mais apropriado de liderança. 

 

Tabela 2 Situações de eficácia e ineficácia no comportamento do líder  
Fonte: Hersey & Blanchard (1986). 

ESTILO  EFICÁCIA   INEFICÁCIA   

Tarefa Alta 

Relacionamento Baixo  

Visto como tendo métodos bem-

definidos para atingir os objetivos que 

são úteis aos subordinados.  

Visto como alguém que impõe 

métodos aos outros; às vezes visto 

como desagradável e interessado só 

em resultados de curto prazo.  

Tarefa Alta 

Relacionamento Alto  

Visto como alguém que satisfaz às 

necessidades do grupo estabelecendo 

objetivos e organizando o trabalho, 

mas também oferecendo um alto nível 

de apoio sócio-emocional.  

Visto como alguém que usa mais 

estruturação do que o necessário para 

o grupo e que muitas vezes não parece 

ser sincero nas relações interpessoais.  

Tarefa Baixa 

Relacionamento Alto  

Visto como alguém que tem confiança 

implícita nas pessoas e que está 

interessado principalmente em facilitar 

a consecução dos objetivos delas.  

Visto como interessado 

principalmente em harmonia; às vezes 

visto como não disposto a cumprir 

uma tarefa se esta implicar no risco de 

romper um relacionamento ou perder a 

imagem de uma pessoa boa.  

Tarefa Baixa 

Relacionamento Baixo  

Visto como alguém que delega 

adequadamente aos subordinados as 

decisões sobre como fazer o trabalho e 

oferece pouco apoio sócio-emocional 

quando o grupo não precisa muito 

disso.  

Visto como alguém que oferece pouca 

estruturação ou apoio sócio-emocional 

quando isso é necessário aos membros 

do grupo.  

 

2.1.3.2. O Estilo do Líder e a Maturidade dos Liderados 

Segundo Hersey & Blanchard (1986, p.187), “maturidade é a capacidade e a disposição 

das pessoas de assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento”. A 
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capacidade relaciona-se com o conhecimento e a habilidade necessários, ou seja, com o 

aspecto de saber o que e como fazer, o que pode ser conseguido através de comunicação e 

treinamento. A disposição relaciona-se com a confiança e o empenho, com o querer fazer e 

com a motivação. É possível, assim, estabelecer quatro tipos de maturidade: 

M1 – pouca capacidade e rara disposição; 

M2 – alguma capacidade e ocasional disposição; 

M3 – bastante capacidade e freqüente disposição; 

M4 – muita capacidade e bastante disposição. 

Pode-se aplicar o nível de maturidade a indivíduos ou a grupos. O líder que trabalha 

com um grupo, pode determinar sua maturidade observando a predominância de maturidades 

individuais Hersey & Blanchard (1986). 

Ambos salientam também que a maturidade de um individuo ou de um grupo não é 

absoluta, mas varia de situação para situação. Dependendo da atribuição, o indivíduo ou o 

grupo podem assumir diferentes níveis de capacidade e disposição. 

Ainda em consonância com Hersey & Blanchard  (1986), em face aos diferentes tipos 

de maturidade, o líder eficaz deve utilizar-se de diferentes estilos de liderança. Cada nível de 

maturidade suscita um estilo adequado de liderança, conforme ilustra a figura 3. 

 
Figura 3 Modelo de Hersey & Blanchard  de Liderança Situacional 

Fonte: Hersey & Blanchard  (1986). 
 

• M1: Estilo de liderança E1, onde o líder deve fornecer instruções especificas e 
supervisionar estritamente o cumprimento da tarefa. O estilo deve ser de 
determinar. A decisão deve ser tomada pelo líder. 
• M2: Estilo de liderança E2, onde o líder deve explicar suas decisões e oferecer 
oportunidades de esclarecimento. O estilo deve ser persuadir. A decisão deve ser 
tomada pelo líder com diálogo e/ou explicação. 
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• M3: Estilo de liderança E3, onde o líder deve apenas trocar idéias e facilitar a 
tomada de decisões. O estilo deve ser de compartilhar . A decisão deve ser tomada 
pelo líder/liderado, com incentivo do líder. 
• M4: Estilo de liderança E4, onde o líder deve transferir para o liderado a 
responsabilidade das decisões e da sua execução. O estilo, neste caso, deve ser de 
delegar. 

 

Para promover o crescimento do individuo para o nível de maturidade mais alto (M4), 

não basta apenas que o líder determine o nível de maturidade de seu liderado e aplique o estilo 

de liderança mais adequado. Este é um requisito necessário, mas não suficiente. O líder 

precisa conduzir um processo de amadurecimento do liderado, que deve ser lento e gradual, 

sempre no sentido M1 – M2 – M3 – M4. 

 

 A chave da utilização da Liderança Situacional consiste em avaliar o nível de 
 maturidade dos liderados e comportar-se de acordo com o modelo. Na liderança 
 Situacional está implícita a idéia de que o líder deve ajudar os liderados a 
 amadurecer até o ponto em que sejam capazes e estejam dispostos a fazê-lo. Esse 
 desenvolvimento dos liderados deve ser realizado ajustando-se o comportamento  de 
liderança, ou seja, passando pelos quatro estilos [...] (p.193). 

 

A liderança situacional baseia-se na premissa de que para pessoas com pouca 

capacidade e disposição (M1) é preciso mais controle e estruturação das tarefas. À medida 

que a pessoa vai se tornando capaz (M2), o controle deve ir diminuindo e o apoio sócio-

emocional deve ir aumentando. Uma vez que a capacidade e a disposição tornam-se ainda 

maiores (M3), o líder deve diminuir ainda mais seu controle e também seu comportamento de 

relacionamento. Finalmente, para pessoas com alta maturidade (M4), já não é mais necessário 

apoio sócio-emocional. Estas pessoas preferem a autonomia, sentindo-se satisfeitas quando as 

tarefas e as decisões são deixadas por sua conta. Porém, “isto não quer dizer que haja menos 

confiança mútua e amizade entre líder e liderado. Pelo contrário, a confiança e a amizade são 

maiores ainda, mas o líder precisa adotar menos comportamento de apoio para provar isso” 

(Hersey & Blanchard, 1986, p.193). 

Hersey & Blanchard (1986, p.263) ressaltam que as pessoas estão sujeitas, por fatores 

internos e externos á organização, a regredir em seu nível de maturidade. Neste caso, o líder 

deve reavaliar a maturidade do subordinado, voltando ao estilo de liderança adequado, a fim 

de fornecer-lhe apoio sócio-emocional e direção apropriada. Os líderes devem estar 

constantemente atentos às situações de regressão, pois, de acordo com os mesmos autores 

(1986, p.267), o processo de retorno a um estágio já anteriormente alcançado será tão mais 

dispendioso quanto o tempo decorrido entre a regressão e a efetiva intervenção de apoio.  
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2.2. Motivação no Ambiente Corporativo 

2.2.1. O Que é Motivação 

Compreender a motivação humana tem sido um desafio para muitos psicólogos e 

administradores. Várias pesquisas têm sido elaboradas e diversas teorias tem tentado explicar 

o funcionamento desta força que leva as pessoas a agirem em prol do alcance de objetivos. 

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

confusão e desconhecimento sobre o que é e o não é motivação. 

Quando uma pessoa se põe a caminho de um objetivo, ela não necessariamente está 

motivada a atingir este objetivo. Os fatores que a levam a caminhar naquela direção podem-

lhe ser intrínsecos ou extrínsecos. Quando são intrínsecos, há motivação; quando são 

extrínsecos, há apenas movimento (Herzberg, 1968). 

Em algumas ocasiões, uma pessoa sente-se levada a realizar algo para evitar uma 

punição ou para conquistar uma recompensa. Em ambos os casos, a iniciativa para a 

realização da tarefa não partiu da própria pessoa, mas de um  terceiro, que a estimulou de 

alguma forma para que ela se movimentasse em direção ao objetivo pretendido. A pessoa não 

teria caminhado sozinha em direção ao objetivo caso não houvesse punição ou a recompensa. 

Em outra situação, as pessoas podem, também, agir levadas por um impulso interno, por uma 

necessidade interior. Neste caso, existe vontade própria de alcançar o objetivo, existe 

motivação.  

O movimento é uma situação passageira, só dura enquanto persistirem os estímulos que 

o geraram. Além disso, a eliminação dos estímulos normalmente provoca insatisfação e um 

comportamento indesejável, conforme atesta Bergamini.  A motivação, por sua vez, dura 

enquanto a necessidade interior não for suprida. De maneira oposta ao movimento, o alcance 

dos objetivos propostos, ou seja, o fim do potencial motivador, gera no indivíduo um 

sentimento de estima e auto-realização que lhe traz satisfação e o predispõe a 

empreendimentos cada vez mais ousados, em busca da concretização de novas necessidades e 

potencialidades. 

A partir destas colocações pode-se, então, entender a motivação como uma energia, uma 

tensão, uma força, ou ainda, um impulso interno aos indivíduos. Sobretudo, o que é relevante 

considerar é que a motivação é interior a cada indivíduo e leva-o a agir espontaneamente para 

alcançar determinado objetivo. Assim, não é possível motivar uma pessoa, o que é possível 

é criar um ambiente compatível com os objetivos da pessoa, um ambiente no qual a 

pessoa se sinta motivada.  
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2.2.1.1. Escola da Administração Científica 

O primeiro período da fase industrial, nos fins do século XIX, foi marcado pelo 

surgimento da concepção científica do trabalho. Os fundamentos da administração cientifica 

foram lançados por Frederick Taylor, engenheiro mecânico que trabalhava como torneiro e no 

decorrer de sua carreira passou a chefe da equipe e a gerente da ferramentaria. Taylor (1986, 

p.54) observou que “em quase todas as artes mecânicas, a ciência que rege as operações do 

trabalho é tão vasta e complexa que o melhor trabalhador adaptado a sua função é incapaz de 

entendê-la, quer por falta de estudo, quer por insuficiente capacidade mental”. 

A partir desta observação, Taylor propôs a divisão entre planejamento e execução da 

tarefa, bem como a repartição de tarefas complexas em tarefas simples, como formas de 

otimizar o desempenho humano no trabalho. A concepção, o planejamento e o controle das 

tarefas deveriam ficar a cargo de uma elite pensante, encarregada de estabelecer os métodos 

“ótimos” de execução. 

O processo de seleção foi outro aspecto salientado por Taylor. Deveria ser cuidadoso, 

visando a selecionar os trabalhadores mais habilidosos para a realização da tarefa. Após 

selecionado, o trabalhador deveria ser corretamente treinado e instruído no método de realizá-

la. 

Para engajar os trabalhadores na execução correta das tarefas, Taylor e seus seguidores 

recomendavam a utilização de recompensas pecuniárias associadas à produtividade. Partia-se 

da suposição de que as pessoas vão ao trabalho apenas para ganhar dinheiro, para obter o 

salário. Se a organização quisesse motivar seu pessoal, deveria fazê-lo através de prêmios ou 

incentivos salariais. Se a organização quisesse punir uma pessoa, deveria fazê-lo através da 

redução de ganhos. Estas duas ferramentas – recompensas e punições pecuniárias – aliadas à 

especialização e à racionalização das tarefas, foram as chaves para o grande salto de 

produtividade observado na faze Tayloriana da história das organizações. 

2.2.1.2. Escola das Relações Humanas 

Em 1924, especialistas em eficiência da empresa Western Electric Company, em 

Hawthorne, Estados Unidos, iniciaram uma pesquisa que tinha por objetivo estudar os efeitos 

da iluminação na produtividade. Elton Mayo (1933) e sua equipe realizaram vários 

experimentos com grupos de trabalhadores que eram submetidos a diferentes condições de 

iluminação e incentivos. 

A partir destas pesquisas, Mayo concluiu que o fator de maior influência na 

produtividade eram as relações interpessoais desenvolvidas no trabalho e não tanto os 
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incentivos salariais. A necessidade social de integração foi demonstrada por Mayo através da 

constatação da importância dos grupos informais na produtividade. Observou-se que as 

pessoas, para serem aceitas pelo grupo, comportam-se de acordo com as normas e 

expectativas de produção tacitamente estabelecidas. 

A escola das relações humanas propôs o modelo do homo social que vinha contestar o 

conceito de homo economicus da fase tayloriana. Concebeu-se como fator de motivação maior 

nas pessoas a necessidade de participação social e de relacionamento interpessoal. 

2.2.1.3. Hierarquia das Necessidades 

Maslow (1943) desenvolveu uma teoria da motivação fundamentada numa hierarquia 

das necessidades que influenciam o comportamento humano. Segundo este autor, a cada 

momento existe uma necessidade predominante nos indivíduos, que motiva seu 

comportamento. Neste caso, os incentivos por parte da gerência devem, de alguma forma, 

procurar ser compatíveis com a satisfação desta necessidade predominante, para que, 

espontaneamente, o indivíduo caminhe na direção desejada pela organização. Uma vez 

satisfeita aquela necessidade, cessa seu potencial motivador. Torna-se importante, então, 

outro nível de necessidade, segundo a escala de Maslow. 

A hierarquia das necessidades de Maslow, reproduzida na figura 4, é a seguinte: 

necessidades fisiológicas, de segurança, social, estima e auto-realização. 

 

 
Figura 4 Hierarquia de necessidades de Maslow 

Fonte: Hersey & Blanchard  (1986). 
 

As necessidades fisiológicas aparecem na base da pirâmide. São as necessidades básicas 

para a sobrevivência humana, ou seja, alimento, roupa, repouso, moradia. A satisfação destas 

necessidades acontece quando há a integração biopsicossocial do indivíduo. 

A partir do momento em que estas necessidades estiverem satisfeitas, passa a 

predominar a de segurança. Neste nível, surgem as necessidades relacionadas à auto 

preservação, como a necessidade de proteção contra o perigo físico e contra a privação dos 
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fatores básicos de sobrevivência. Surge também, neste nível, a necessidade de sentir-se apto a 

enfrentar situações desafiadoras da vida e do trabalho. 

Depois de satisfeita as necessidades fisiológicas e de segurança, passa a ser dominante a 

necessidade social. Neste patamar, torna-se importante a participação e aceitação do indivíduo 

em grupos sociais, em círculos de amizade. Torna-se importante, ainda, o compartilhamento e 

aprofundamento de conhecimentos e experiências com pessoas ou grupos de pessoas. 

Após a inclusão e aceitação em grupos, passa a ser dominante a necessidade de estima, 

que inclui a auto-estima e o reconhecimento por parte dos outros.  

Finalmente, estando satisfeita a necessidade de estima, começa a predominar a 

necessidade auto-realização. Neste degrau de pirâmide, as pessoas sentem o anseio de 

consolidar seus próprios potenciais, sejam eles quais forem. Estes potenciais podem variar no 

decorrer da vida. A auto-realização modificar-se-á, então, conforme os potenciais que se 

deseja consolidar em cada momento da vida. 

Maslow procurou, ainda, desfazer o mito de que é preciso satisfazer totalmente 

determinado nível de necessidade para que o nível seguinte torne-se dominante. Na verdade, a 

maioria das pessoas tende a estar em parte satisfeitas e em parte insatisfeitas em cada nível. 

Algumas pessoas poderiam, por exemplo, ser caracterizadas por necessidades sociais muito 

acentuadas, necessidades relativamente intensas de segurança e estima, e pouca  necessidade 

fisiológica e de auto-realização. O padrão de vida e os níveis de educação são apontados por 

Maslow como variáveis importantes na caracterização destes níveis de satisfação das 

necessidades humanas. 

Em linhas gerais, pode-se chegar às seguintes conclusões a respeito da teoria de 

Maslow: 

 

a) As necessidades humanas não são excludentes entre si. Elas estão presentes em 
intensidades diferentes. 
b) A cada momento, existe uma necessidade emergente, ou seja, predominante.  
c) Uma necessidade satisfeita não motiva o comportamento. A motivação acontece 
quando há a perspectiva de satisfação de uma necessidade emergente. 
d) A hierarquia das necessidades é um padrão típico, porém sujeito as exceções. 
Algumas pessoas podem, inclusive, saltar patamares na hierarquia, podendo passar, 
por exemplo, de um nível de necessidade de segurança para um nível de auto-
realização. 
e) A motivação é dinâmica, e o ciclo hierárquico pode repetir-se diversas vezes 
durante a vida. 
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2.2.1.4. Enriquecimento do Trabalho 

Frederick Herzberg (1968) desenvolveu a teoria da motivação-higiene, através da qual 

procurou demonstrar que a motivação se dá apenas nos últimos degraus da hierarquia das 

necessidades humanas. 

Herzberg realizou, em 1959, numerosas entrevistas com engenheiros e contadores de 

indústrias em Pittsburgh, Estados Unidos, onde procurou identificar os fatores que geravam 

satisfação e os fatores que geravam insatisfação no trabalho. Como resultado, Herzberg 

concluiu que os fatores de insatisfação normalmente estavam relacionados ao ambiente de 

trabalho, e os fatores de satisfação ao trabalho em si, conforme apresenta a tabela 3. 

 

Tabela 3 Fatores higiênicos e motivadores, segundo Herzberg 

FATORES QUE PREVINEM A INSATISFAÇÃO 
(HIGIÊNICOS)  

FATORES QUE GERAM SATISFAÇÃO 
(MOTIVADORES) 

SALÁRIO REALIZAÇÃO  

CONDIÇÕES DE TRABALHO  RECONHECIMENTO 

RELAÇÃO COM PARES, COM SUPERVISOR E 

COM SUBORDINADOS  
RESPONSABILIDADE 

SEGURANÇA PROGRESSO  

POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 

COMPANHIA  
DESENVOLVIMENTO 

 

Herzberg chamou os fatores que geravam satisfação de fatores motivadores e aqueles 

que apenas preveniam a insatisfação de fatores higiênicos, procurando evidenciar que, no 

comportamento humano, o contrário de insatisfação não é necessariamente a satisfação. O 

contrário de insatisfação seria, nenhuma insatisfação e o contrário de satisfação, nenhuma 

satisfação. 

Fazendo-se um paralelo com a hierarquia das necessidades de Maslow, poder-se-ia dizer 

que os fatores higiênicos seriam aqueles que procuram satisfazer as necessidades fisiológicas, 

de segurança e social. Os fatores motivadores seriam aqueles que procuram satisfazer as 

necessidades de estima e auto-realização. A figura 5 apresenta esta relação. 
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Figura 5 Hierarquia das necessidades de Maslow e teoria de motivação-higiene de Herzberg 

Fonte:Herzberg(1968) 
 

Herzberg buscou evidenciar a diferença existente entre motivação e movimento. Ele 

chamou todos os fatores que servem apenas de estímulo externo à realização das tarefas de 

“pebuns”, afirmando que estes fatores geram apenas movimento. A motivação aconteceria 

apenas quando houvesse a vontade própria do indivíduo de realizar as tarefas. O movimento 

poderia ser gerado por dois tipos de “pebun”: 

 

• “Pebun” negativo: ocorre quando o trabalhador recebe um “pontapé no traseiro” 
(física ou psicologicamente), para executar a tarefa.  
• “Pebun” positivo : ocorre quando um trabalhador é “seduzido” por alguma forma 
de incentivo para realizar a tarefa.  

 

Assim, os “pebuns” positivos, normalmente vistos pela empresa como fatores de 

motivação, apenas gerariam movimento através da prevenção da insatisfação e poderiam ser 

classificados como fatores higiênicos. 

2.2.1.5. Coaching 

Um enfoque comportamentalista da motivação humana para a melhoria do desempenho 

na organização é apresentado por Ferdinand Fournies (1992), autor da metodologia 

denominada coaching, a qual procura estabelecer os passos que o gerente deve tomar para 

fazer com que os subordinados alcancem produtividade e qualidade em suas tarefas. 

O coaching fundamenta-se numa concepção behaviorista do ser humano nas 

organizações, pois, segundo Fournies (1992, p. 196), “o trabalho do gerente não é administrar 

resultados, mas, sim, administrar os aspectos do desempenho (comportamento) que causarão 

o resultado”. Os seguintes princípios norteiam a metodologia: 

 

a) “O comportamento que é seguido por uma conseqüência positiva (para o 
individuo responsável pelo comportamento) tende a se repetir” (p.59). 
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b) “Qualquer conseqüência que ocorra após uma ação e que venha a aumentar a 
freqüência dessa ação é chamada de reforço positivo” (p.62). 
c) “O comportamento que é seguido de uma conseqüência negativa ou de um 
castigo tende a diminuir de freqüência” (p.62). 

 

Fournies aponta como fatores de motivação “as conseqüências que terá para o 

empregado o fato de ter feito ou não o que você [o gerente] queria. [...] Se as conseqüências 

não servirem de reforço, você [gerente] pode esperar um mau desempenho” (1992, p.87). 

A metodologia do coaching prevê duas etapas: análise do coaching e técnica de 

coaching. Durante a análise, pretende-se identificar o problema que vem causando o mau 

desempenho, as causas deste problema e a ação corretiva apropriada. A técnica do coaching, 

também denominada de reunião face a face, tem como objetivo redirecionar o comportamento 

de um subordinado para resolver o problema de desempenho. Durante a análise busca-se 

conhecer o que está acontecendo e o que deve ser feito. Caso seja necessário, aplicar então, a 

técnica. 

O primeiro passo para a análise do coaching é a percepção, por parte do gerente, de que 

está acontecendo um problema de desempenho. Para isso, ele precisa constantemente saber 

qual o desempenho esperado e qual o alcançado por seus subordinados. De posse destas 

informações, o gerente é capaz de identificar a ocorrência de um mau desempenho. A partir 

daí, ele precisa descobrir quais as causas do problema detectado. Os seguintes aspectos são 

apontados como causas do mau desempenho dos subordinados (Fournies, 1992, p. 74): 

Depois de identificada a causa do desempenho insatisfatório, o gerente deve buscar a 

solução. Fournies apresenta um roteiro a ser seguido na etapa de análise do coaching, que 

auxilia no diagnóstico do problema e orienta quanto à solução a ser adotada. A figura 6 

apresenta o roteiro proposto. Em seguida são detalhadas as principais etapas do roteiro.  

1. Eles não sabem o que devem fazer. 

2. Eles não sabem como fazer. 

3. Eles não sabem por que devem fazê-lo. 

4. Há obstáculos que estão fora de seu controle. 

5. Eles acham que não vai dar certo. 

6. Eles acham que sua maneira de fazer é certa. 

7. Falta de motivação – atitude errada. 

8. Incapacidade pessoal para fazê-lo (limites pessoais). 

9. Não têm muito tempo para fazê-lo. 

10. Estão trabalhando em itens de prioridade. 

11. Eles acham que estão fazendo o certo (ausência de feedback). 
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12. Gerência fraca. 

13. Problemas pessoais. 

 

As etapas acima podem ser esquematizadas conforme a figura abaixo: 

 
Figura 6 Roteiro de diagnóstico e soluções para análise do Coaching 

Fonte:Fournies (1992) 
 

• Vale a pena gastar o tempo com o problema? O gerente não deve perder 

tempo com problemas de comportamento que não estão gerando desempenho 

insatisfatório do subordinado e de seus companheiros. 

• O subordinado sabe que seu desempenho é insatisfatório? Segundo 

Fournies (1992, p.99), “estima-se que 50% dos problemas de mau desempenho 

ocorrem pela falta de feedback”. O gerente, precisa continuamente comunicar ao 

subordinado se o desempenho alcançado está de acordo com o esperado. Uma maneira 

de saber se o subordinado conhece o resultado de seu desempenho é perguntado a ele. 

• O subordinado sabe o que deve ser feito e quando deve ser feito? Muitos 

problemas de desempenho acontecem por falta de direção e planejamento do trabalho. 

O gerente deve estar atento, procurando sempre estabelecer o rumo a ser tomado. 

• Existem obstáculos fora do controle do subordinado? Segundo Fournies 

(1992, p.109), “infelizmente, muitos gerentes costumam pôr na cabeça, 
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antecipadamente, que a causa de mau desempenho está em uma atitude errada, na falta 

de motivação ou até na estupidez do subordinado”. A causa do mau desempenho, 

porém, pode não estar no subordinado, mas fora dele, através de obstáculos como não-

entrega de matérias-primas, pré-trabalho não terminado, relatórios ou dados incorretos 

ou atrasados, falha de comunicação (fluxo de processos mal definidos ou inexistentes), 

falha de equipamento ou instruções conflituosas. Para Detectar este tipo de problema, 

o gerente deve valer-se de observações e de conversas com os subordinados.  

• O mau desempenho é seguido de conseqüência positiva? Conseqüências 

positivas a mau desempenho fazem com que ele se repita. Isto acontece quando, por 

exemplo, o subordinado descobre que quanto mentos fizer, menos lhe será pedido. O 

mau desempenho não deve jamais ser recompensado pelo gerente. 

• O subordinado poderia cumprir a tarefa, se quisesse? Algumas vezes o 

empregado possui limites pessoais que lhe impossibilitam de realizar a tarefa. Neste caso, ele 

deve ser dispensado da função, através de transferência ou demissão. 

Após ter realizado esta análise minuciosa, caso o gerente não tenha ainda descoberto a causa 

e/ou soluções para o problema do mau desempenho, ele chega à conclusão de que o 

subordinado poderia fazer o trabalho corretamente, se quisesse. O gerente deve, então, utilizar 

a técnica do coaching, preparando uma reunião com o empregado para discutir o problema e 

chegar a alguma solução. A técnica do coaching pode ser implementada através dos passos 

apresentados na figura 7. Em seguida é detalhado cada passo. 

 
Figura 7 Os passos para a técnica do Coaching. 

Fonte:Fournies (1992) 
 

• Conseguir a concordância de que existe um problema. Este passo é 

apontado como o mais difícil e crítico, podendo ocupar até 50% do tempo da reunião. 

Fournies (1992, p. 132) afirma que, apenas duas razões convencem um subordinado de 

que existe um problema: 
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1. Se o subordinado perceber os resultados do que ele vinha fazendo errado, ou 

deixando de fazer certo; 

2. Se o subordinado perceber as conseqüências que ele mesmo sofreria, se não 

houver mudanças.  

O gerente só pode considerar que existe concordância quando o subordinado 

expressar isso verbalmente. Para tanto, o gerente deve fazer perguntas que levem o 

empregado a responder o que está pensando. 

• Discutir soluções alternativas. O gerente deve estimular o subordinado a 

sugerir a solução. buscar levantar juntos as causas prováveis do problema e em 

conjunto, devem discutir qual a solução mais apropriada para o problema em questão. 

• Obter concordância sobre as providências a serem tomadas para 

resolver o problema. Da mesma forma que o primeiro passo, o gerente deve buscar 

certificar-se de que houve concordância, fazendo o subordinado expressar verbalmente 

o que está pensando.  

• Acompanhar para assegurar os resultados. De acordo com Fournies 

(1992, p.153), “o que acontece com freqüência é o funcionário mudar, mas pela falta 

de acompanhamento do chefe, não ver nenhum reconhecimento dessa mudança e, 

portanto, nenhum reforço para dar suporte a ela”. 

•  Reconhecer toda a conquista quando ela ocorrer. Fournies (1992, p.160) 

afirma que “os indivíduos não são motivados pelas falhas, mas pelas conquistas”.  

A metodologia proposta busca fornecer subsídios aos gerentes para a constante 

monitoração e melhoria do desempenho dos colaboradores, pretendendo-se, com isso, 

promover o desenvolvimento dos liderados e otimizar os resultados da organização como um 

todo. 

2.2.1.6. Energização 

A partir de uma nova concepção das relações entre as pessoas nas organizações, 

William C. Byham (1992), presidente da Development Dimensions International (DDI), 

concebeu como forma de motivação dos indivíduos no trabalho a idéia da energização. 

 

Numa organização de nível internacional todos na empresa têm que estar pensando 
diariamente em como trabalhar melhor em termos de qualidade, produtividade, 
custo, vendas e satisfação dos clientes. [...] No futuro, as  organizações bem 
sucedidas serão cada vez mais aquelas que melhor  conseguirem aplicar a energia 
criativa dos indivíduos a um constante aperfeiçoamento. No entanto, o 
aperfeiçoamento constante é um valor que não  pode ser imposto às pessoas. Tem 
que partir delas. A única maneira de fazer com  que as pessoas adotem um 
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aperfeiçoamento constante como estilo de vida no dia a dia é energizá-las (Byham, 
1992, prefácio). 

 

A energização – empowerment, em inglês – é um conceito moderno na área da 

psicologia industrial. Byham procurou demonstrar que a chave para a Qualidade e a 

Produtividade está numa espécie de energia que irradia das pessoas e que pode ser transmitida 

de um indivíduo a outro. Esta energia pode ser de dois tipos: Zapp! – ânimo, persistência, 

poder, ou Sapp! – abatimento, pessimismo, prostração. 

As pessoas que recebem Zapp! Sentem-se importantes e responsáveis pelo trabalho, 

identificam-se com ele, sabem como estão se saindo e têm controle sobre o que estão fazendo. 

Estas pessoas alcançam índices bastante satisfatórios de Qualidade e Produtividade. As 

pessoas que recebem Sapp! Acham que o trabalho pertence à empresa, fazem apenas o que 

lhe mandam e o estritamente necessários para que não chamem sua atenção ou as despeçam, 

não se identificam com o trabalho e têm pouco ou nenhum controle sobre o que fazem. Os 

índices de Qualidade e Produtividade destes indivíduos deixam bastante a desejar. 

Byham propõe um modelo para que o Zapp! Aconteça e funcione. Este modelo atua em 

dois níveis: energização individual e energização de equipes semi-autônomas de trabalho. Em 

ambos os casos, são apontados quatro aspectos fundamentais e inter-relacionados para a 

energização das pessoas: direção, recursos, conhecimento e apoio. 

2.2.1.7. Energização Individual 

Para que o gerente consiga “zappear” seus subordinados, propõe-se que ele atuem num 

primeiro momento, em nível individual e, à medida que o grau de energização aumente no 

grupo, procure montar equipes semi-autônomas. 

Em nível individual, o gerente deve estar atento para que não faltem a seus 

subordinados: 

• Direção. É preciso que as pessoas saibam “o que fazer”. Para tanto, a organização 

deve continuamente elaborar e rever seu plano estratégico, tático e operacional. É 

necessário estabelecer as metas da empresa, as metas de cada departamento e as metas 

individuais. Para o estabelecimento das metas individuais, o gerente e seu subordinado 

devem definir: 

a) a área chave de resultado ( o foco principal) – a direção desejada; 

b) a medida – uma forma de saber se caminha-se na direção desejada; 

c) a meta – algo que indique se já se chegou lá; 
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• Recursos. É preciso que as pessoas tenham disponíveis os recursos necessários ao 

cumprimento da tarefa, como ferramentas, instalações, material, dinheiro, informações 

e outros. 

• Conhecimento. Antes de delegar uma tarefa, o gerente precisa certificar-se de que o 

subordinado está apto a executá-la. Sugere-se os seguintes passos do aconselhamento 

(Byham, 1992, p.96): 

1. Explique o propósito e a importância do que se pretende ensinar. 

2. Explique o processo a ser adotado. 

3. Mostre como se faz. 

4. Observe enquanto a pessoa treina o processo. 

5. Ofereça feedback imediato e especifico (explique novamente ou reforce o 

sucesso). 

6.  Demonstre confiança na capacidade da pessoa de obter sucesso. 

7. Combine medidas de follow-up. 

O gerente deve passar ao subordinado o maior número possível de informações acerca 

da tarefa, pois, segundo Byham (p.97), “aprender mais sobre seu trabalho aumenta o seu 

Zapp!”. 

• Apoio. O apoio é o aspecto mais ressaltado. São apontados três princípios básicos 

que devem ser seguidos pelos gerentes que querem energizar seus subordinados: 

a) Mantenha a estima do empregado  

b) Ouça e responda com empatia 

c) Peça ajuda para solucionar o problema 

Após avaliar o desempenho do funcionário, o chefe deve fornecer feedback a ele. 

Segundo Byham (p.92), “o feedback constante sobre o desempenho relativo às metas mantém 

um alto nível de Zapp!”. Byham ressalta que o feedback deve acontecer preferencialmente no 

sentido de recompensar todo e qualquer desempenho satisfatório resultante do Zapp!. 

2.2.1.8. Energização de equipes semi-autônomas de trabalho 

Segundo Byham (p.117), “é difícil aumentar o nível de Zapp! Individualmente. Só se 

pode zappear o individuo até certo ponto”. Sugere-se que há um momento em que o líder deve 

começar a montar equipes semi-autônomas de trabalho, pois “uma equipe zappeada é mais 

produtiva que um grupo de indivíduos zappeados” (p.118). 
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Ao montar uma equipe, o gerente deve procurar, aos poucos, delegar o maior número de 

decisões possíveis. Alguns aspectos que devem ser de responsabilidade da equipe são 

apontados pelo autor (p.123): 

• Determinar quem trabalha em quê. 

• Lidar com problemas de absenteísmo ou desempenho. 

• Participar de todos os aspectos do trabalho. 

• Selecionar o líder da equipe dentre os participantes do grupo. 

• Descobrir oportunidades para melhorar a qualidade e produtividade (e torná-las 

realidade). 

O papel do gerente, neste caso, deve ser de proporcionar a equipe: 

• Direção 

• Recursos 

• Conhecimento 

• Apoio 

A energização é um conceito que leva à maior autonomia das pessoas na organização. 

Os trabalhadores passam a tomar suas próprias decisões e a controlar o que estão fazendo. 

Neste contexto, desaparece a figura do gerente e surge a do facilitador . 

A partir destas análises é possível, então, propor o agrupamento dos fatores relacionados 

à motivação no ambiente corporativo em cinco itens: 

a)    Busca no sentido: para sentir-se motivado, é preciso que o trabalhador perceba a 

possibilidade de expansão de sua dimensão política através de um ambiente aberto, 

propício à autonomia e adequado aos valores sociais. 

b) Participação: para sentir-se motivado, é preciso que o trabalhador perceba a 

possibilidade de expansão de sua dimensão política através de um ambiente aberto, 

propício à autonomia e adequado aos valores sociais. 

c)    Educação: para sentir-se motivado é preciso que o trabalhador sinta-se capaz de 

atingir seus objetivos. 

d) Comunicação: para manter-se motivado, é preciso que se estabeleça entre líderes 

e liderados uma comunicação que preserve a estima. 

e)    Reconhecimento: para manter-se motivado, é preciso que o trabalhador sinta-se 

reconhecido em seus êxitos e conquistas. 

Pode-se observar que os três primeiros aspectos são fatores de crescimento da 

motivação, enquanto que os dois últimos, tem seu papel na manutenção da motivação. 

Percebe-se, que a motivação só irá acontecer nas organizações se os gerentes se dispuserem a 
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promover um ambiente adequado. Para isso, é preciso que a figura do gerente ceda lugar à 

figura do líder. 

2.3. Gerenciamento a Partir das Diretrizes 

2.3.1. O Que é Gerenciamento a Partir das Diretrizes 

Muitas organizações que usam elaborados mecanismos de desdobramento de políticas 

parecem nunca realmente desdobrá-las. Elas “emperram” na seleção das coisas certas a fazer 

e nunca conseguem fazer acontecer a coisa certa. 

O desdobramento da estratégia deve complementar os sistemas já existentes, com o 

tempo e o aprofundamento de sua compreensão, os processos existentes adotarão elementos 

do desdobramento da estratégia, de acordo com as necessidades e cultura de seu negócio. 

(Campos, 1996) 

O gerenciamento, a partir da estratégia, é um método de disseminação a partir das 

diretrizes (meta acompanhada das medidas necessárias para atingi-la), a partir do alinhamento 

(vertical), integração (horizontal) e sistemáticas (PDCA) dos planos gerenciais em todos os 

níveis da organização, de forma a atingir os objetivos estratégicos do negócio. 

Objetivo maior: Integrar todas as atividades do dia a dia de uma organização aos seus 

objetivos de longo prazo. 

O Norte Verdadeiro – Se não sabe para onde está indo, nunca chegará aos objetivos. O 

“Norte Verdadeiro” expressa as necessidades do negócio que precisam ser alcançadas e 

funciona como uma puxada magnética. O “norte verdadeiro” significa, acima de tudo, 

estancar os problemas nos custos operacionais e atingir um nível saudável de rentabilidade. 

Isso não significa que outras necessidades serão ignoradas, mas, sim, que as necessidades do 

negócio formam uma hierarquia variável. 

Para aquelas companhias cujas condições sejam menos preocupantes, o norte verdadeiro 

pode ser expresso de uma maneira mais equilibrada, em geral engloba valores para a 

companhia e seus acionistas, clientes, funcionários e a comunidade: 

• Para a companhia e seus acionistas: receita, retorno sobre as vendas, participação no 

mercado e margens. 

• Para os clientes: qualidade na fabricação e em uso, custos de garantia e prêmios de 

qualidade. 

• Para os funcionários: segurança, ergonomia, boas condições de trabalho, 

oportunidade de treinamento e desenvolvimento e estabilidade de emprego. 
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• Para a comunidade: liderança nas questões ambientais, envolvimento nas 

comunidades e emprego estável. 

Afinal, mesmo uma organização com baixa eficiência em seus processos internos, com 

serviço e produtos que tenham índices elevados de reclamação, desenvolvimentos lentos e 

desestruturados e com pessoas insatisfeitas no trabalho, pode ser considerada uma 

organização com grande potencial para o gerenciamento a partir das estratégias. Advêm desse 

ponto a importância de fundamentar o Gerenciamento a partir das diretrizes em quatro pilares: 

(Ghinato, 2008).  

a) Estabilizar 

b) Fazer fluir 

c) Puxar 

d) Melhorar o sistema (buscar a perfeição) 

O desdobramento da estratégia se divide em seis etapas: 

1. Definir o Norte Verdadeiro – o objetivo estratégico e filosófico da companhia. 

2. Desenvolver o plano. 

3. Desdobrar o plano. 

4. Monitorar o plano. 

5. Solucionar os problemas. 

6. Melhorar o sistema 

Os elementos dois, três, quatro e cinco, correspondem ao ciclo PDCA – planejar – 

desenvolver – checar - ajustar, conhecido também como método científico. 

O método científico – O ciclo Planejar, Desenvolver, Checar e Ajustar (PDCA). Não 

existe modelo mental mais importante que esse e mais mal compreendido. PDCA é uma 

expressão do método científico ao qual nossa sociedade deve sua prosperidade. É também a 

base de nossa estratégia de desdobramento Pascal, (2007). 

Planejar representa a nossa hipótese. No contexto de trabalho padronizado, significa 

“se realizarmos essa série de etapas, acreditamos que atingiremos os resultados desdobrados 

no planejamento estratégico”, ou seja, se adotarmos essas ações dentro desse período de 

tempo, atingiremos o resultado necessário. Durante a fase de Planejar, precisa-se também 

elaborar indicadores SMART – simple, measurable, achievable, reasonable, trackable 

(simples, mensuráveis, exeqüíveis, razoáveis e rastreáveis) tanto para os indicadores de 

resultados finais quanto para os de processo (Pascal, 2007, p.75). 

Desenvolver é o experimento e envolve: 

• Traduzir ou desdobrar nossos objetivos e atividades nível por nível. 
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• Por em prática os respectivos planos de ação. 

É mais prudente fazer um projeto piloto das principais atividades antes de sua 

implementação total. O conhecimento assim adquirido fortalecerá nosso plano. Assim, 

incluímos um mini-ciclo PDCA na fase correspondente ao Desenvolver. 

Checar implica observar e avaliar os resultados em relação às metas definidas na fase 

de planejamento. A maioria das empresas não respeita nem reconhece os bons verificadores. 

Contudo, o PDCA frequentemente tropeça nessa fase.  

Uma profunda verificação envolve respostas para as perguntas como: 

• O que vou verificar? 

• Como vou verificar? 

• Quem vou verificar? 

• Com que freqüência vou verificar? 

• Onde e quando vou verificar? 

• O que provavelmente vou encontrar e o que farei em relação a isso? 

A boa verificação significa ir ver “in loco” , o lugar onde as coisas acontecem. “In 

loco”  pode ser no chão da fábrica, o escritório de vendas, o centro de serviços, a plataforma 

de carga do fornecedor, a sala de operações ou o centro bancário. Checar também significa 

desenvolver poderosos processos de verificação ao nível da empresa, fábrica, departamento, 

seção e equipe, depois interligá-los, como uma série de engrenagens. 

Ajustar significa refletir sobre os resultados da verificação. Se os resultados atingirem 

as metas, padronize! Nossa hipótese foi confirmada. Caso contrário, precisamos ajustar nossa 

hipótese aos fatos, o que em geral significa solução de problemas. Ajustar, assim como 

checar, têm uma baixa posição na filosofia administrativa tradicional. A palavra sugere 

alguma pequena alteração. No entanto, Ajustar pode ser a fase mais desafiadora do PDCA. 

Ela exige seguir uma cadeia de causalidade, em geral complexa, do chamado “ponto da 

causa” (o verdadeiro local e momento em que a anormalidade ocorre) até a “causa raiz”, que 

em geral está distante no tempo e no espaço. 

Em um artigo na Havard Business Review outubro/novembro 1999, Steven Spear e 

Kent Bowen postularam que o “sistema de produção da Toyota cria uma comunidade de 

cientistas”. De fato, o método científico expresso pela sigla PDCA é o motor de muitas 

grandes empresas. A metade superior do diagrama abaixo ilustra diferentes atividades de 

gerenciamento, que iniciam no nível hierárquico mais alto e permeiam toda a estrutura 

organizacional. A metade inferior mostra as ferramentas correspondentes a essas atividades de 
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gerenciamento. Por exemplo, A3 são uma das ferramentas usadas no planejamento das 

atividades (Pascal, 2007, p.78). 

 
Figura 8 PDCA nas organizações Lean 

Fonte: Pascal (2007) 
 

2.3.2. Preparando Líderes de Desdobramento da Estratégia 

A proposta é desenvolvermos lideres no conceito de líder de desdobramento. “Os 

líderes de desdobramento, também conhecidos como líderes direcionados para as diretrizes e 

apelidados de “puxadores”, escrevem o A3 de estratégia e desenvolvem o consenso”. (Pascal, 

2007). 

O A3 é nossa hipótese. Acreditamos que essas ações, baseadas nesta situação da 

empresa, atingirão estes resultados. Ajustamos nossa hipótese baseados no que aprendemos. 

Os lideres de desdobramento são os cientistas-chefes que desenvolvem um profundo 

conhecimento de sua “zona”, fazem ligações que passam desapercebidas aos outros e dirigem 

o planejamento das ações. 

Imagine uma equipe de remo: o timoneiro garante que cada membro da equipe esteja 

remando no ritmo e intensidade corretos. A eficiência individual não é igual à eficiência 

global. De modo semelhante, no planejamento e execução, os líderes de desdobramento 

garantem o alinhamento multifuncional: (Pascal, 2007, p.101). 

• Liderando o processo de planejamento e execução. 

• Escrevendo o A3 de planejamento estratégico e desenvolvendo o consenso. 

• Acompanhando o progresso e tornando os “pontos críticos” visíveis. 

• Construindo os sistemas de gerenciamento necessários. 
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Ao implementar o desdobramento da estratégia, alguns pontos devem ser destacados e 

trabalhados pelo líder: 

• Avaliar, quem são os melhores para participar do grupo de desdobramento. 

• Que habilidades comportamentais os líderes de desdobramento precisam ter e como 

desenvolvê-las utilizando como proposta a metodologia da liderança situacional. 

• Ter equilíbrio para enfrentar os obstáculos e saber capitalizar os membros 

experientes na quebra dos paradigmas e resistências. 

• Criar o modelo do líder de desdobramento nas atividades de rotina. (Anexo 01: 

Ferramenta de planejamento utilizada pelos líderes de desdobramento - Relatório A3). 

Planejamento: é uma atividade de preparação para qualquer projeto. Deve servir como 

“mapa” para que os objetivos definidos sejam alcançados através das funções – Execução; 

Controle; Ação e Correção. 

A3: Ferramenta de planejamento de atividades em qualquer nível da organização. A 

idéia é proporcionar, resumo geral do planejamento da atividade otimizado em um único 

documento. 

- Conta história de forma “persuasiva”; 

- Cabe em uma página; 

- Oferece uma visão clara e concisa do que se pretende tratar; 

- Permite compartilhar e revisar o processo com os outros; 

- Solicita feedback e apoio; 

- Consolida grande quantidade de informações, de diversas fontes, permitindo decidir com 

rapidez; 

- Segue fielmente o processo PDCA; 

Sete elementos essenciais para líder de desdobramento na construção do A3: (Ghinato, 

2008). 

• Raciocínio lógico; 

• Objetividade; 

• Resultados & Processos; 

• Síntese, Destilação & Visualização; 

• Alinhamento; 

• Coerência & Consistência; 

• Visão Sistêmica; 
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1) Raciocínio Lógico: Todos pensando e agindo racionalmente na tomada de decisão e 

solução de problemas. Ter combinação de disciplina na execução do PDCA e método 

científico de investigação.  

2) Objetividade: Ponto central do A3. Dados & fatos, neutralizar pontos de vista subjetivos e 

emocionais.  

3) Resultados & Processos: Ter o conceito de ser orientada para resultados, resultados de hoje 

são a base para melhores resultados amanhã. Equilíbrio entre “resultados & processos”, base 

para a melhoria da companhia e desenvolvimento das pessoas. 

4) Síntese, Destilação & Visualização: Síntese – integrar múltiplos pedaços de informação de 

diferentes fontes. Destilação – destacar os pontos mais importantes para o perfeito 

entendimento. Visualização – apoio importante, comunicar com clareza e eficiência a 

mensagem. 

5) Alinhamento: Buscar consenso, evidenciar que os interesses/preocupações foram 

considerados com seriedade. 

6) Coerência & Consistência: Coerência – estabelecer um fluxo lógico entre as seções do A3. 

Consistência – a abordagem é sempre a mesma, em qualquer parte da companhia, todos 

sabem qual a lógica por trás do A3; 

7)  Visão Sistêmica: É necessário entender: o propósito da ação/mudança, como a mudança 

afeta/atinge as metas, necessidades e prioridades da empresa. Como a mudança se encaixa no 

contexto e afeta outras partes da empresa, visão do “ótimo global x ótimo local”. 

   

Figura 9 Fluxo intuitivo do A3 
Fonte: pascal (2007). 
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2.3.3. Motivação para o Planejamento Estratégico 

 O perfil do líder direcionado para as diretrizes da estratégia exige conhecimento 

técnico, comprometimento, responsabilidade, elevado nível de relacionamento e 

desenvolvimento de equipe, o ambiente no qual ele irá sentir-se motivado deve proporcionar-

lhe abertura para expansão destas características. 

A motivação para a liderança enxerga o homem como um ser que busca a auto-

realização no trabalho através da expansão de sua criatividade. Esta nova maneira de enxergar 

o homem suscita novas formas de motivá-lo. Motivação através de incentivos financeiros, ou 

de integração social, não é o suficiente e nem possível, de acordo com o próprio conceito de 

motivação em que se baseia esta pesquisa. A motivação no ambiente corporativo acontece 

através da liberdade de pensamento, criação e ação. Neste contexto, não é concebível a 

divisão entre planejamento e execução. Surge, portanto, a necessidade de um novo perfil de 

Líder que Planeja, desenvolve, checa e ajusta, desenvolvendo a equipe através do 

gerenciamento de pessoas, elevando o nível de maturidade e tornando-as cada vez mais 

autônomas e delegáveis. 

2.3.4. O Perfil do Líder Direcionado para as Diretrizes  

Uma organização que pretende contar com lideres de alto nível para executar o papel de 

líder direcionado para as diretrizes precisa estar ciente da necessidade de transformar seus 

gerentes em líderes direcionados. É preciso líderes que saibam delegar para darem autonomia 

à equipe com objetivo de sentirem-se comprometidas com os objetivos definidos nas 

diretrizes da empresa. 

Para que a equipe participe com idéias criativas, precisam de líderes que estimulem a 

participação. Se a equipe precisa assumir a responsabilidade de suas tarefas, são necessários 

líderes que conduzam a um processo de amadurecimento rumo a esta responsabilidade. 

O perfil do líder direcionado para as diretrizes difere um pouco do perfil do líder atual, 

que já é uma evolução comparada ao papel dos gerentes tradicionais, os quais tem como uma 

das principais características a centralização. O líder direcionado para as diretrizes não possui 

somente as características/posturas de delegar e servir. Suas atribuições são: desenvolver a 

equipe para maturidade de plena autonomia e exercer a características técnicas de planejar, 

executar, controlar e ajustar através de reflexões, debates, sugestões compartilhadas junto com 

a equipe, dando total apoio à equipe com objetivo do resultado planejado. 
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Delegar (desenvolver equipe para plena autonomia) – delegar significa fornecer à 

equipe a chance de assumir seus próprios riscos e de participar do processo criativo que 

permeia as organizações. Através da delegação, a equipe passa a expandir sua consciência 

crítica, sua criatividade, sua vontade própria. Com isso, sentem-se comprometidos com o que 

fazem e com o sucesso da organização. Portanto, a organização que pretende desenvolver 

líderes dentro do perfil situacional M4 de maturidade, precisa contar com líderes que saibam e 

queiram delegar. 

É, portanto, função do líder conduzir o processo de amadurecimento de seus liderados 

para que a delegação seja apropriada. Desse modo, à medida que o líder percebe que seu 

liderado está apto a assumir sozinho determinadas tarefas deve, aos poucos, delegá-las à sua 

autoridade e responsabilidade, o que, por si só, já se constitui em fator de motivação. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o líder direcionado às diretrizes possui três 

atribuições: 

• Desenvolver pessoas para a delegação; 

• Delegar; 

• Fazer cumprir o método científico do PDCA 

Estas três tarefas exigem muita habilidade e preparo do líder. A delegação requer, por 

exemplo: capacidade de comunicação e de reconhecimento. A condução do processo de 

amadurecimento envolve basicamente o treinamento nos preceitos da Liderança Situacional. 

E, fazer cumprir o método científico do PDCA, exige muita disciplina do líder no seu 

cotidiano. 

A proposta da metodologia parte do estudo sobre as correntes de liderança e motivação 

com objetivo de desenvolver líderes disciplinados para o gerenciamento da rotina. Será 

utilizado os conceitos da liderança situacional, como base de apoio na condução do processo 

de amadurecimento dos líderes. 

A idéia de utilizar os conceitos da liderança situacional no trabalho, surgiu de uma 

prévia análise do ambiente em que irá ser desenvolvida a metodologia. A baixa disciplina dos 

líderes, na execução do gerenciamento da rotina, e a dificuldade de avaliação do nível de 

maturidade dos liderados, foram fatores de incentivo e o desafio para desenvolvimento do 

trabalho. 

O sucesso na implantação da ferramenta de gerenciamento a partir das diretrizes, parte 

da necessidade de desenvolver os líderes na gestão do cotidiano, para que seja possível 

visualizar o futuro, e assim, executar o planejamento estratégico da empresa. 
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3. METODOLOGIA PARA AUXÍLIO DE LÍDERES NO PROCESSO DE 

MUDANÇA E IMPLEMENTAÇÕES DE FERRAMENTAS 

3.1. Modelo de Metodologia para Auxílio de Líderes no Processo de Mudanças 

e Implementações de Ferramentas.  

A proposta de apresentar uma metodologia de auxílio a líderes no processo de mudança 

e implementações de ferramentas, tem por objetivo utilizar referências, de outros casos de 

estudos e experiências desenvolvidas e implementadas, permitindo que se possam avaliar os 

pontos relevantes, positivos e negativos, para que assim, seja possível capitalizar experiências 

afim de buscar oportunidades para o enriquecimento da metodologia proposta no trabalho. 

Referência:  

• A mudança eficaz: usando metodologia para auxiliar a liderança na implementação 

de novas visões ou estratégias. Roberto da Piedade Francisco, MSc. (UNIP) e Ricardo 

Luiz Machado, Dr. (UCG) 

 

Tabela 4 Modelo Metodologia AMPLIAR. 

Metodologia e Conceito Método Resultados Pretendido s 
Metodologia - AMPLIAR – (Apoio 
à mudança através de planejamento, 
Liderança, Indicadores e 
Aprendizagem, com resultado). 
Conceito – auxiliar a liderança a 
planejar e conduzir a mudança, 
através de uma forma padronizada e 
fácil de ser utilizada permitindo 
assim, implementar a visão ou 
estratégias de maneira eficaz e 
efetiva. 

O Método é constituído de oito 
etapas, com base ao modelo de 
Kotter (1997), buscando inseri-las 
nas etapas específicas do controle 
do processo de mudança. 
 
1- Identificar a forma da mudança e 
o tipo de estrutura organizacional 
vigente. 
2- Avaliar a situação de 
complacência: da coesão e da 
coalizão administrativa. 
3- Elaborar o Planejamento do 
processo de mudança. 
4- Montar a estrutura de liderança 
(líder principal e coalizão 
administrativa). 
5- Avaliar a forma de comunicação 
da visão, nas ações de 
empowerment dos funcionários. 
6- Avaliar o resultado das 
conquistas alcançadas no curto 
prazo. 
7- Monitorar os resultados do 
processo de implementação da 
visão. 
8- Realizar um diagnóstico a 
respeito de estágio de evolução da 
estrutura de aprendizagem obtida.    

- Preparar a liderança para gestão 
de mudanças para 
implementações de novas visões 
(quebra de paradigmas), e 
compreender que a 
implementação de uma visão gera 
impacto na organização. 
- Induzir as pessoas no alcance da 
visão compartilhada, facilitando 
os trabalhos da liderança na 
condução da mudança. 
- Maior participação das pessoas 
na tomada de decisões, 
compartilhamento da visão, 
melhoria do ambiente e clima 
organizacional. 
 - Melhoria dos resultados com 
base a evolução do 
gerenciamento de processo, na 
implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade SGQ. 
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Na metodologia apresentada acima, em todas as etapas do processo foi evidenciado o 

uso de ferramentas para estruturação do plano de ação como: listas de verificação, técnicas de 

observação e diagnóstico, aplicação de questionários, entrevistas e implementação técnica.  

Foi observado que, a distância entre uma avaliação e outra, a não realização do 

acompanhamento diário e suas ações, podem dificultar no processo de amadurecimento da 

mudança ou até mesmo gerar uma implementação não sustentável com baixo nível de 

estabilidade, causado pelas interferências de processos e humanas, que ocorrem no dia a dia 

das empresas. 

Acima foi exposto o trabalho para destacar a proposta principal que será apresentada. A 

metodologia proposta tem por objetivo principal acompanhar o dia a dia dos líderes na busca 

do desenvolvimento para o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, para isso 

utilizaremos os conceitos da Liderança Situacional, compartilhada às atividades operacionais 

com um enfoque muito intenso no acompanhamento das execuções através da disciplina 

imposta pela liderança e avaliação periódica do RH, da eficácia da execução das atividades 

definidas no gerenciamento da rotina. Os reforços oriundos das avaliações permitiram 

desenvolver a maturidade de trabalho e maturidade psicológica dos líderes, em busca da 

melhoria das performances profissionais, em conseqüência, melhoria dos resultados da 

organização.  

3.2. Metodologia Proposta 

Ao elaborar uma metodologia para desenvolvimento de líderes no uso do gerenciamento 

da rotina a partir das diretrizes, não se pretende estabelecer ou definir uma fórmula única ou 

uma norma padronizada aplicável a qualquer ambiente corporativo. É necessário esclarecer 

que não existe uma regra geral para motivação dos líderes focados no desenvolvimento. Cada 

pessoa possui maturidade própria e necessidades diferentes. O que se pode fazer é tentar 

classificar os casos mais comuns e estabelecer uma direção para cada um desses casos. 

3.3. Premissas do Trabalho 

3.3.1. Premissa Geral 

O desenvolvimento e a motivação dos lideres para o gerenciamento da rotina a partir 

das diretrizes está estreitamente ligado a uma ação de liderança por parte da administração da 

empresa, dentro de um enfoque situacional. 
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3.3.2. Premissas Subjacentes 

• A motivação é um fator fundamental para o desenvolvimento de líderes para a 

execução de seu gerenciamento da rotina. 

• As estratégias motivacionais devem ser preferencialmente aplicadas a indivíduos ou 

a grupos homogêneos de indivíduos. 

3.3.3. Premissas Operacionais 

• A empresa onde será realizado o estudo de caso tem buscado gerir sua estratégia, no 

modelo de gerenciamento a partir das diretrizes. 

• Existem líderes motivados e líderes desmotivados para a busca dos resultados, 

utilizando o modelo de gerenciamento a partir das diretrizes, na organização em 

estudo. 

• Existe total apoio do RH e forte engajamento da alta administração da empresa na 

implementação das medidas que garantam a evolução do gerenciamento a partir das 

diretrizes. 

A metodologia proposta para desenvolvimento de líderes no uso do gerenciamento da 

rotina a partir das diretrizes engloba as seguintes etapas: 
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A seguir é detalhada cada uma destas etapas, com destaques para o amadurecimento 

profissional, foco principal da presente pesquisa. A proposta da metodologia foi sendo 

refinada após aplicação do estudo de caso, com base no acompanhamento e necessidade de 

melhoria do gerenciamento da rotina. 

3.4. Identificar os Líderes e seus Respectivos Lide rados 

A metodologia começou a ser desenvolvida a partir da avaliação feita do estilo de 

liderança utilizado pelos líderes no uso do gerenciamento da rotina, foi definido um número 

de líderes participantes entre supervisores, coordenadores e gerentes do departamento 

industrial e apoio à indústria. 

3.5. Identificar o Estilo de Liderança Utilizado pe los Líderes com os 

Respectivos Grupos de Liderados (ou Liderado Único)  

 Inicialmente, foi elaborado um questionário e aplicado aos líderes com apoio do RH, o 

questionário tinha por objetivo avaliar a sensibilidade do líder com relação ao estilo de 

liderança utilizado por ele perante sua equipe e também avaliar o estilo de liderança utilizado 

pelo seu superior imediato. 

A partir das informações coletadas iniciou o trabalho do líder imediato com apoio do 

RH de identificar o real estilo utilizado e propor o estilo ideal para o desenvolvimento dos 

líderes no modelo. 

3.6. Treinamento dos Líderes no Modelo 

Os líderes nas empresas desempenham papéis fundamentais no processo que conduz aos 

resultados. São os diretores, gerentes, coordenadores e supervisores que têm todo o fluxo 

estratégico e operacional da organização e que possuem, portanto, a responsabilidade de 

delegar-lhes objetivos, autonomia com foco nos resultados. São eles também os responsáveis 

pela condução do processo de amadurecimento de suas equipes. 

Tem como pressuposto básico da metodologia para desenvolvimento de líderes no uso 

do gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, a sensibilização e total apoio da alta direção 

da empresa. É preciso que, desde a alta administração até a área operacional, estejam 

plenamente convencidos de que o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes é 

fundamental para o crescimento organizado e sustentável da empresa. 
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O modelo consiste na identificação do estilo de liderança, adequação do estilo de acordo 

com o nível de maturidade do liderado, e desenvolvimento do nível de maturidade, tendo 

como auxílio, organização da agenda de trabalho de acordo com avaliação das atividades 

principais de rotina. O acompanhamento das execuções pré-definidas como rotina, será 

realizado pelo líder imediato, o RH avaliará as performances através das auditorias utilizando 

o check list das atividades. Como ação é proposto à utilização de reforços baseado nas 

necessidades identificadas. 

Para que gerentes, coordenadores e supervisores tornem-se líderes, não basta que eles 

estejam sensibilizados e possuam habilidades de liderança, é preciso um preparo muito 

grande. O treinamento deve envolver aspectos como delegação, ferramentas de gerenciamento 

da rotina e liderança situacional. 

A execução do PDCA acompanhado da orientação/delegação como as maiores tarefas 

do líder, deve constar na lista de prioridades de treinamento. Os líderes devem ser treinados e 

educados na tarefa de orientar/delegar e praticar a sistemática do PDCA no gerenciamento dos 

objetivos e atividades, pois normalmente isso não é fácil para os gestores acostumados com a 

centralização de serviços e decisões, também na resistência quanto ao uso do PDCA devido as 

interferências geradas no cotidiano das empresas. Alguns fatores como a sensação da perda de 

poder e de controle da situação normalmente são barreiras comuns ao ato de delegar. No 

treinamento dos líderes deve-se procurar vencer tais obstáculos, mostrando-lhes os grandes 

benefícios provenientes da busca pela delegação, entre os quais, pode-se citar: 

Maximização do rendimento das atividades. Quando um gerente delega tarefas de 

acordo com as perícias e habilidades de membros da equipe de trabalho, é provável que o 

departamento como um todo produza um nível maior de rendimento do que teria sido possível 

de outro modo.  

O Líder passa a dispor de mais tempo livre para as atividades gerenciais. Através 

da delegação, as pessoas assumem a co-responsabilidade por suas tarefas individuais. O líder 

pode, por conseguinte, dedicar-se mais tranquilamente às atividades gerenciais, avaliar o 

desempenho da equipe, dar feedback, fazer folow up de atividades e pendências,  tomar 

decisões que os subordinados não podem tomar, proporcionar apoio e recursos necessários, 

avaliar o resultado do departamento e gerir com eficácia o PDCA. 
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3.7. Amadurecimento Profissional 

3.7.1. Diagnóstico do Nível de Maturidade do(s) Grupo(s) de Liderados ou Liderado 

Único 

Para que os líderes possam conduzir um processo de amadurecimento de seus 

subordinados, é necessário, antes de tudo que eles conheçam os níveis de maturidade em que 

estes últimos se encontram. Alguns liderados provavelmente já se enquadrarão no nível de 

maturidade M4 e, neste caso, a tarefa do líder é delegar e monitorar os resultados obtidos 

dando feedback com objetivo de manter o rendimento e proporcionar o desenvolvimento 

contínuo, este nível de maturidade proporciona ao líder formar back up, ou seja, substitutos 

preparados para assumir novos desafios e garantir a manutenção do crescimento da 

organização. Para os outros casos, a tarefa do líder é buscar o amadurecimento no sentido M1 

– M2 – M3 – M4, para que seja possível a delegação. 

Com base nos conceitos da Liderança Situacional, a classificação do profissional se dá 

através da combinação do seu nível de capacidade (maturidade de trabalho) e disposição 

(maturidade psicológica). 

A figura 10 ilustra as quatro classes de maturidade dos colaboradores. 

 

MATURIDADE M3   

Bastante capacidade  

Freqüente disposição  

MATURIDADE M2   

Alguma capacidade  

Ocasional disposição  

MATURIDADE M4   

Muita capacidade  

Bastante disposição  

MATURIDADE M1   

Pouca capacidade  

Rara disposição  

Figura 10 Classes de maturidade dos profissionais 
Fonte: Hersey & Blanchard  (1986). 

 

A capacidade está relacionada com o conhecimento e a habilidade técnica. A elevação 

no nível de maturidade, neste caso, se dá através de instrução ou de experiência. A instrução 

refere-se ao conhecimento obtido por meio de terceiros e a experiência, ao conhecimento 

obtido por conta própria. 

A disposição está relacionada com o empenho para realizar a tarefa. A elevação no nível 

de maturidade, neste caso, se dá através de ganho de motivação. Quanto maior a disposição 
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para o trabalho, menor a necessidade de encorajamento para a realização das tarefas, (Hersey 

& Blanchard, 1986). 

Para avaliar o nível de capacidade (maturidade de trabalho) e disposição (maturidade 

psicológica) dos líderes, foi elaborado um questionário, (apêndice 2) e aplicado aos líderes 

com apoio do RH. O questionário tinha por objetivo avaliar a sensibilidade do líder em 

executar as atividades relacionadas ao gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, 

avaliando assim a maturidade de trabalho e maturidade psicológica. 

3.7.2. Adequação do Estilo de Liderança ao Nível de Maturidade do(s) Grupo(s) de 

Liderados ou Liderado Único 

A partir das informações coletadas iniciou-se o trabalho, com apoio do RH, de 

identificar o real nível de maturidade dos líderes/liderados participantes para as atividades 

definidas no gerenciamento da rotina e propor ações, entre elas, adequação do estilo ideal de 

liderança para o desenvolvimento da maturidade dos líderes no modelo. 

Foi utilizado como base do questionário, o instrumento de escala de maturidade 

proposto por Hersey e Blanchard. O diagnóstico de nível de maturidade, entretanto, não 

necessariamente deve ser um processo formal. À medida que o líder vai se familiarizando 

com o processo da liderança situacional, vai se tornando maior a facilidade para fazer um 

diagnóstico do nível de maturidade. 

A utilização do formulário que tem por objetivo, avaliar a evolução da maturidade dos 

líderes/liderados. A aplicação será feita pelo RH com base em auditorias, evidenciando as 

atividades pré-definidas no gerenciamento da rotina dos líderes participantes, baseado nas 

informações levantadas, serão definidos reforços a ser aplicado ao líder objetivando, seu 

desenvolvimento conforme será visto em seguida. 

3.7.3. Desenvolvimento do Processo de Amadurecimento Profissional 

De posse do diagnóstico do nível de maturidade do subordinado, o líder pode identificar 

o estilo de liderança mais adequado e, a partir daí, iniciar a condução do processo de 

amadurecimento rumo ao perfil M4. 

A Liderança Situacional é uma teoria que possibilita ao líder variar de técnica de acordo 

com as diferentes condições e pessoas com as quais se defronta, a Liderança Situacional prevê 

os seguintes estilos de liderança relacionados a cada nível de maturidade (Hersey & 

Blanchard, 1986):  
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• M1 – E1. Para pessoas com rara disposição e pouca capacidade, é preciso que o 
líder adote o estilo “determinar”. Ele precisa oferecer alta estruturação do trabalho, 
indicando detalhadamente “o que fazer” e “como fazer”. O comportamento de 
relacionamento deve ser baixo. O líder deve concentrar esforços no crescimento da 
maturidade de trabalho de seu liderado. O nível de maturidade para realização das 
tarefas para o cargo é baixo, portanto a base para o desenvolvimento do profissional 
é investir em treinamento e desenvolvimento específico para as atividades com 
baixo nível de maturidade. 
1. Direção (“Determinando”) – O líder fornece instruções específicas e 
supervisiona diretamente a execução da tarefa; 
• M2 – E2. Pessoas com alguma capacidade e ocasional disposição requerem uma 
liderança do tipo “persuadir”. Neste caso, o líder precisa explicar suas decisões aos 
liderados e oferecer oportunidades de esclarecimento. O líder deve promover tanto o 
crescimento da maturidade de trabalho quanto da maturidade psicológica. Sob a 
ótica da análise tradicional, o estilo de liderança “persuadindo” implica no 
comportamento de “Controle”, implica no “líder crítico”, de modo que as coisas 
sejam direcionadas e mantidas sob controle. Este modelo deve ser destacado, pois 
tem a característica básica a ser aplicado nos níveis de gerentes e coordenadores no 
desenvolvimento para o desdobramento das estratégias e gerenciamento da rotina. 
2. Treinamento (“Persuadindo”) – O líder continua a dirigir e supervisionar a 
realização de tarefas, mas explica o trabalho, as decisões, pede sugestões e 
desenvolve sua equipe; 
• M3 – E3. As pessoas neste nível têm capacidade, mas não estão dispostas a 
cumprir os objetivos. Assim, não é preciso que o líder forneça alta estruturação das 
tarefas, mas concentre seus esforços na motivação do trabalhador, adotando o estilo 
“compartilhar”. O líder deve concentrar esforços no crescimento da maturidade 
psicológica. O estilo “compartilhando” implica no “cuidado” exercido normalmente 
na característica do “líder protetor” com compreensão e sensatez junto aos membros 
de sua equipe. Destacamos também este estilo pois, é muito utilizado no 
desenvolvimento da equipe no gerenciamento da rotina, no apoio psicológico com 
objetivo de manter a disposição e elevar a maturidade. 
3. Apoio (“Compartilhando”)  – O líder facilita e apóia os esforços dos 
subordinados para cumprir tarefas e compartilha com eles a tomada de decisões; 
• M4 – E4. No caso de pessoas com alta capacidade e bastante disposição, há a 
possibilidade de “delegar” completamente as tarefas. A estruturação passa a ser de 
responsabilidade do liderado. Como estes são psicologicamente maduros, não há 
necessidade de muito comportamento de apoio. O treinamento e desenvolvimento da 
equipe na execução do planejamento estratégico, eleva a maturidade, que por 
conseqüência possibilita ao líder, a disponibilidade em se concentrar na melhoria 
continua do desenvolvimento em busca dos resultados e consolidação das 
estratégias. 
4. Delegação (“Delegando”) – O líder transfere a autoridade na execução do 
processo decisório e da solução de problemas aos subordinados. 

 

O processo de amadurecimento rumo ao perfil M4 envolve tanto o crescimento na 

maturidade de trabalho quanto o crescimento na maturidade psicológica. Dependendo do 

estilo de liderança apropriado para a maturidade diagnosticada, o líder deve concentrar-se no 

crescimento da maturidade psicológica e/ou de trabalho de seu liderado. 

Para que o líder consiga promover o crescimento da maturidade de trabalho de seus 

liderados, precisa fundamentalmente conduzir a delegação gradual de autoridade e 

responsabilidade, acompanhando este processo por uma adequada monitoração do 

desempenho. A condução do processo de crescimento da maturidade psicológica dá-se através 

de um adequado sistema reforços.  
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Pode-se dizer que o amadurecimento dos profissionais se dá através do processo de 

delegação situacional. Este processo envolve, por um lado, a delegação gradual de autoridade 

e a monitoração do desempenho e, por outro lado, a aplicação situacional de reforços. Em 

seguida são detalhados os processos de crescimento da maturidade de trabalho e da 

maturidade psicológica. 

3.7.4. Evolução da Maturidade de Trabalho 

A maturidade de trabalho está relacionada à capacidade dos profissionais em executar a 

tarefa e executá-la com eficácia. Este é um aspecto fundamental quando se trata da motivação 

para execução das atividades a se realizar. Segundo Vroom (1964), a expectação é um dos 

fatores-chaves para a motivação. Em outras palavras, é preciso que as pessoas se sintam 

habilitadas a agir com eficácia para que possa se sentir motivada a agir com eficácia. Afinal, 

não basta vontade própria para que se alcance o comprometimento, a participação e a 

responsabilidade, é preciso também competência e direção. 

A condução do processo de evolução da maturidade de trabalho baseia-se no 

comportamento de tarefa do líder, que diz respeito, fundamentalmente, a três aspectos: 

a) Delegação de atitude: proporcionar ao liderado direção (o que fazer) e 

conhecimento (como fazer). 

b) Delegação de autoridade: proporcionar ao liderado a autonomia para a tomada de 

decisões. 

c) Monitoração do desempenho: acompanhar o desempenho e avaliar os resultados.  

3.7.4.1. Acompanhamento, Controle e Melhoria do Desempenho. 

Ao preparar o liderado para a delegação com autonomia e responsabilidade, é 

necessário que o líder acompanhe os resultados. Da mesma forma que o líder transfere 

autonomia e responsabilidade, o controle do desempenho é um aspecto fundamental a ser 

conduzido em contingência. De acordo com o nível de maturidade do liderado, menor a 

constância de acompanhamento e controle, ou seja, de acordo com a evolução da maturidade, 

menor a dedicação do líder no monitoramento.  

O monitoramento compreende dois aspectos: o acompanhamento de desempenho e a 

avaliação dos resultados. O primeiro diz respeito à constante observação do trabalho do 

liderado. O segundo, à comparação entre os objetivos propostos e os objetivos alcançados. 

Normalmente no acompanhamento do desempenho do liderado, é uma tarefa que se realiza 

com base as atividades definidas no gerenciamento da rotina com acompanhamento diário. 

Semanalmente é feito uma reunião de planejamento das atividades com base na agenda onde é 
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avaliado a performance das execuções. É, sobretudo, importante para o acompanhamento, que 

o líder mantenha canais de comunicação abertos, isso facilita no aumento da credibilidade e 

segurança do liderado para o líder. 

Na avaliação dos resultados, métodos formais mostram-se mais apropriados. O 

estabelecimento de padrões de desempenho, além de facilitar a avaliação pelo líder, permite a 

auto-avaliação do liderado e serve como um instrumento de orientação para o desempenho. É 

importante ressaltar mais uma vez que as metas definidas no gerenciamento por diretrizes, são 

planejadas de acordo com o desdobramento da estratégia em todos os níveis e definidas entre 

a alta administração e média administração.  

Os indicadores elaborados oriundos do desdobramento da estratégia devem ser 

indicadores SMART - simple, measurable, achievable, reasonable, trackable (simples, 

mensurável, exeqüível, razoável e rastreável). 

É importante ressaltar que as metas devem ser transformadas em atividades a serem 

executadas com disciplina no dia a dia que definimos como atividades do gerenciamento da 

rotina. Em situações que o resultado esperado não esteja sendo alcançado, é preciso identificar 

onde está o problema. Um método interessante para a detecção da origem dos problemas de 

mau desempenho foi desenvolvido por Fournies (1992). Trata-se da técnica de coaching, 

apresentado na figura 07, pode-se observar o quadro de indagações proposto por Fournies 

para o diagnóstico e soluções de problemas. 

Outra ferramenta útil para o diagnóstico dos problemas de mau desempenho é o MASP 

– Método de Análise e Solução de Problemas, muito eficaz para gerenciamento da qualidade e 

melhoria do processo e melhoria da estabilidade, que auxilia o líder no uso do coaching. 

3.7.5. Evolução da Maturidade Psicológica 

A maturidade psicológica refere-se à disposição para executar a tarefa com a eficácia 

pretendida pela organização. 

Ao delegar responsabilidade/autoridade e ao monitorar o desempenho, o líder não 

necessariamente conseguirá de sua equipe o empenho necessário para alcançar os resultados 

planejados. O comprometimento, a participação e a responsabilidade envolvem algo mais do 

que a direção, o acompanhamento e a competência. Para provocar este diferencial, é preciso 

que o líder mantenha um comportamento de relacionamento com seu liderado. 

O comportamento de relacionamento tem como premissa básica a atitude do líder em 

relação a sua equipe. Um líder de percepção, tipo Teoria X, jamais estará apto à delegação. O 

efetivo apoio só acontece quando a percepção do líder for condizente com a Teoria Y 
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(MCGREGOR, 1992). A partir deste tipo de atitude, pode o líder conduzir um processo 

contínuo de reforços, que deve adequar-se ao estilo de liderança baseado no nível de 

maturidade de cada membro da equipe. 

O programa de reforços também deve ser administrado de maneira contingencial. No 

estudo de caso o processo fica evidenciado nas avaliações feitas pelo RH com base aos 

resultados obtidos pelo líder participante no seu gerenciamento da rotina. À medida que o 

líder participante vai evoluindo nos estágios de maturidade, tal programa vai tornando-se 

desnecessário, pois  

 

os indivíduos que recebem reforço quando estão começando a desenvolver novos 
comportamentos e apresentam novos desempenhos, depois são gradativamente 
deixados por conta própria, mostram-se satisfeitos, prontos a colaborar e auto 
motivados (Hersey & Blanchard, 1986, p. 260). 

 

 Nas primeiras fases do ciclo de desenvolvimento, sempre que o gerente delegar alguma 

responsabilidade a uma pessoa de baixo nível de maturidade e essa  pessoa responder bem, o 

gerente deverá dar um reforço. Isto é, toda vez que o  gerente reduzir o comportamento de 

tarefa e a pessoa reagir bem, o gerente  deverá imediatamente aumentar o comportamento de 

relacionamento. Esse tipo de  comportamento deverá continuar até o estilo do gerente se 

situar entre ‘persuadir’ e  ‘compartilhar’ e a maturidade da pessoa se deslocar para níveis 

mais altos (M3 e  M4). 

Nesse ponto, o gerente deveria passar a fornecer reforços periódicos, de modo que a 

diminuição de apoio e direção do gerente não seja vista como punição pelo subordinado. 

Quando o estilo de um gerente passa para o estilo ‘delegar’, o comportamento do subordinado 

é auto-reforçador e, consequentemente, as gratificações externas do gerente não são mais 

necessárias. Em resumo, o ciclo de desenvolvimento passa de um reforço contínuo para um 

reforço periódico e finalmente para um auto-reforço (Hersey e Blanchard, 1986, p. 259). 

O sistema de reforços que irá promover o crescimento na maturidade psicológica deve 

ter seu fundamento na satisfação das necessidades de estima e auto-realização. As pesquisas 

de Herzberg (1986) permitiram concluir que a satisfação, e consequentemente a motivação, 

dão-se nestes dois patamares da pirâmide de necessidade de Maslow. Buscar atender 

necessidades de estima e auto-realização não é tarefa simples, devido à enorme complexidade 

e subjetividade de cada ser humano. Cada pessoa possui uma história própria e uma 

personalidade particular, que a fazem única. 

Talvez, o ponto mais amplamente aceito, por parte dos estudiosos da motivação 

humana, seja a necessidade de contingencializar o tratamento de reforços para cada 
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colaborador. Ora, se o líder pretende apoiar seu subordinado no sentido de mantê-lo 

motivado, precisa necessariamente enxergá-lo dentro de suas experiências e necessidades 

próprias, atuando assim nos pontos que para aquele funcionário são relevantes. 

3.7.5.1. Realização da Estima e Auto Realização 

Com relação à estima e auto-realização, muita coisa tem sido discutida nos novos 

modelos de gestão. As células de manufatura, as equipes multifuncionais, os rodízios de 

funções permitem ao colaborador situar-se no contexto organizacional, percebendo a 

importância de cada tarefa em particular. A descoberta de que a função é imprescindível para 

a produção do bem, ou para a prestação do serviço, faz o trabalhador sentir-se importante e 

valorizado. 

Outro ponto é relevante na manutenção da estima, a comunicação entre líder e liderado. 

Sabe-se que um mesmo assunto pode ser apresentado de maneira a produzir uma atitude 

positiva, indiferente ou negativa no receptor. A comunicação sem vícios é um aspecto 

fundamental quando se busca o engajamento do colaborador no alcance de determinado 

objetivo. As técnicas de construção de relacionamento descritas por Byham (1992), em seu 

estudo sobre empowerment, discutem também a importância da comunicação na manutenção 

da estima dos colaboradores, destaca-se os seguintes pontos: 

 

• O Líder ao conversar com seu subordinado, deve ter cuidado para não rebaixá-lo 
ou fazê-lo sentir-se inferiorizado. 
• O líder deve ser transparente e honesto ao promover um comentário ou elogio. 
• O líder deve prestar bastante atenção ao que as pessoas lhe falam, evitando deixar 
seus pensamentos atrapalharem a mensagem que está sendo transmitida. 
• Após escutar, o líder deve fazer um resumo oral do que foi dito, para demonstrar 
que entendeu, verificando se realmente entendeu. 
• A comunicação não se dá apenas através das palavras ditas. Fatores como tom de 
voz, gestos, expressão facial, devem ser levados em consideração pelo líder no 
momento da comunicação. 

 

Um terceiro aspecto desempenha um papel fundamental na manutenção da estima do 

colaborador. Trata-se do feedback que o líder deve fornecer ao liderado. O feedback é um dos 

recursos mais simples e mais eficazes de que o líder dispõe para manter a motivação de sua 

equipe. Um elogio bem dado é uma das recompensas mais gratificantes para um colaborador. 

Portanto, um líder acostumado a reconhecer as conquistas de sua equipe está motivando-a a 

sempre buscar o melhor de si. 

No acompanhamento do desempenho de sua equipe, o líder pode perceber que o 

objetivo proposto não está sendo alcançado. O feedback deve acontecer tanto no sentido de 

recompensar o desempenho satisfatório quanto no sentido de redirecionar o comportamento 
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insatisfatório. No primeiro caso, é imprescindível que o líder proporcione um reforço positivo 

(reconhecimento), logo que possível. No segundo caso, depois de identificada a origem do 

problema, ou as causas prováveis, o líder deve conversar com o subordinado buscando obter 

dele a concordância de que existe o problema e procurando encontrar caminhos consensuais 

para solucioná-lo. 

Alguns autores salientam que o feedback proporciona mais resultados quando é 

orientado para mostrar ao colaborador seu nível de acertos e não seu nível de falhas. Fournies 

(1992, p.198), sugere que “o feedback deve concentrar-se numa avaliação das conquistas e 

não dos fracassos”. Byham (1992, p.97) reforça este ponto de vista, argumentando que “as 

pessoas aprendem mais rápido com os sucessos do que com os fracassos”. 

Os pontos abaixo podem ser destacados com relação ao fator de reconhecimento: 

• O foco do reconhecimento tem que ser preferencialmente um esforço para o 

resultado obtido. 

• O reconhecimento deve acontecer logo após a conquista dos resultados e não com 

data marcada.  

• O reconhecimento precisa fluir naturalmente no âmbito da relação líder – liderado, 

sem ficar preso a rituais específicos. Muitas vezes, simples palavras de 

reconhecimento bastam como reforço positivo. 

Apesar de ser imprescindível o reconhecimento ocorrido logo após a conquista, nada 

impede que a empresa adote programas que venham a premiar a equipe após finalização de 

um período. É o caso, por exemplo, dos bônus diferenciados para os líderes. É preciso 

salientar, no entanto, que programas deste tipo só têm sentido motivacional se são encarados 

pelos colaboradores como reconhecimento e não como estímulo à participação efetiva. 

Ao contrário do que se possa pensar, a orientação quando ocorre o mau desempenho, se 

bem conduzida, também ajuda a manter a estima do colaborador, que alimenta a busca da 

auto-realização. De acordo com Nelson (1991, p.70), “estudos indicaram que a produção 

aumenta significativamente quando os membros da equipe recebem mais feedback a respeito 

de seu desempenho, pois o feedback ajuda-os a ajustar seu desempenho”. O importante, neste 

caso, é que o feedback seja fornecido de maneira a ser encarado como algo positivo pelo 

empregado. A tabela 05, apresenta alguns exemplos de maneiras diferentes de fornecer o 

mesmo feedback, mantendo ou não a estima do empregado.  
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Tabela 5 O que não é, e o que é feedback, (fonte: Nelson, 1991). 

O QUE NÃO É FEEDBACK  O QUE É FEEDBACK  

Formulação de opiniões  

"Você é desorganizado".  

Descrição de opiniões  

"Você não está organizando suas tarefas".  

Enunciado através de generalizações  

"A empresa quer que Você se dedique mais".  

Enunciado específico  

"Precisamos diminuir em 25% o nível de reclamações de 

clientes".  

Imposto e não solicitado  

"Sua conduta na reunião foi péssima".  

Solicitado e discutido  

"Vamos conversar sobre sua conduta na reunião?".  

Baseado no passado  

"Soube que Você fez muitas atividades erradas".  

Do presente com vista para o futuro  

"A partir de hoje Você deve procurar evitar falhas em suas 

atividades".  

Sem comprovação na realidade  

"Fulano acha que Você tem chegado atrasado".  

Baseado em fatos concretos  

"Nesta semana Você chegou três vezes após as oito horas".  

 

A partir das metodologias de Byham (1992) e Fournies (1992) – energização e 

coaching, respectivamente – é possível estabelecer o seguinte roteiro para reorientação do 

mau desempenho: 

 

a. Obter a concordância do colaborador a respeito da existência do problema. 
b. Discutir com o colaborador sobre as prováveis causas do mau desempenho, as 
quais já devem ter sido previamente diagnosticadas pelo líder quando da 
monitoração do desempenho. 
c. Obter a concordância do colaborador quanto às providências a serem tomadas 
para solucionar os problemas. 

 

O líder tem um papel essencial na satisfação da necessidade de estima e busca da auto-

realização dos seus liderados. Em linhas gerais, para ajudá-los a sentirem-se importantes, o 

líder deve preocupar-se fundamentalmente com: 

a. Despertar no colaborador a percepção da relevância da função que ele exerce dentro 

do contexto organizacional. 

b. Manter uma comunicação aberta e sem vícios. 

c. Reconhecer as conquistas. 

d. Reorientar positivamente os maus desempenhos. 
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A satisfação da estima é um fator de motivação. Uma vez que esta necessidade esteja 

sento satisfeita, passa a prevalecer à necessidade de auto-realização. Se houver perspectivas 

de satisfação da necessidade de auto-realização, o potencial motivacional cessará, dando lugar 

a um sentimento de fracasso e frustração. 

O essencial na auto-realização profissional é a realização de um sentido, seja ele 

expresso por um desafio e conquista pessoal, ou por um desafio da própria organização. O 

relevante é que os líderes tenham em mente a importância de despertar em seus subordinados 

a razão de ser das funções que desempenham e a importância das conquistas para um novo 

alcance. 

Portanto, a realização dos objetivos acontece através do inter-relacionamento de três 

grandes forças – satisfação do profissional, satisfação do cliente e eficácia dos resultados 

operacionais da empresa. Das quais os lucros e a satisfação dos acionistas são conseqüências. 

Daí, se o profissional não estiver comprometido, dificilmente irá dedicar-se com total 

integração na execução das atividades que serão somatório para atingir as metas e resultados 

esperados. Portanto, a motivação e o desenvolvimento do líder comprometido e disciplinado 

na execução do gerenciamento da rotina a partir das diretrizes na empresa, são considerados 

aspecto fundamental para o sucesso de qualquer programa para o desenvolvimento da equipe 

e da organização.  

3.8. Iniciativa de Cada Líder Para Melhorar o Nível  de Maturidade do(s) 

Grupo(s) de Liderados ou Liderado Único 

Para que o modelo se mantenha e busque a melhoria contínua, é preciso que os líderes 

tenham a preocupação de manter e elevar a estabilidade do processo de desenvolvimento da 

equipe para o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. A base fundamental para 

sustentabilidade do processo foi definida em 03 pilares. 

• Disciplina na execução da rotina pré-definida. 

• Comunicação transparente entre líder e liderado. 

• Reconhecimento e apoio da empresa no modelo. 

Tendo como premissa que o nível de maturidade da equipe alcançou o nível M4, temos 

como preocupação neste momento manter e melhorar, pois é real a possibilidade de regresso. 

Daí a necessidade freqüente do líder imediato de se “aprofundar”, ou seja, entrar na rotina do 

liderado, na sua execução propriamente dita com objetivo de avaliar suas performances e 

nível de motivação para execução das tarefas. Ação tem por objetivo avaliar in loco a real 

situação e o nível onde se encontra a maturidade desenvolvida. Utiliza-se o PDCA para 
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auxiliar no planejamento e execução das ações a serem implementadas, com objetivo de 

identificar oportunidades e incentivar o auto-reforço da equipe. 

O sucesso do programa está no apoio da empresa no modelo, na constância de propósito 

dos líderes na iniciativa de buscar constantemente as oportunidades de desenvolvimento do 

gerenciamento da rotina a partir das diretrizes e da credibilidade gerada da relação entre 

líder/liderado através da comunicação transparente em toda e qualquer situação. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Definição do Problema  

Na avaliação dos resultados, métodos formais mostram-se mais apropriados. O estudo 

de caso realizado teve como objetivo verificar a validade prática dos pontos propostos na 

metodologia desenvolvida para líderes no gerenciamento da rotina a partir das diretrizes no 

seu cotidiano, especificamente no que se refere à condução do processo de amadurecimento 

individual. 

A presente investigação é um estudo com abordagem qualitativa, tipo do estudo 

descritivo / exploratório. A investigação foi realizada em uma empresa com características 

industriais. Sua elaboração ocorreu em duas fases. 

Primeira fase: construção e validação dos instrumentos. 

Segunda fase: aplicação dos instrumentos. 

Para alcançar os objetivos deste estudo, foram elaborados dois questionários: 

O primeiro questionário teve como objetivo analisar integração do estilo de liderança 

utilizado entre os líderes no departamento industrial e áreas de apoio. A avaliação foi feita 

com enfoque no líder, avaliando o estilo do seu superior imediato e o seu estilo perante sua 

equipe. Posteriormente, o RH avaliou a veracidade das informações através de auditorias, 

utilizando os check lists definidos a partir das atividades pré-definidas no gerenciamento da 

rotina dos participantes. Com base nas informações coletadas, foi possível avaliar o nível de 

maturidade destes líderes participantes. A elaboração do instrumento teve como referência um 

dos instrumentos da série LEAD (Leadership Effectiveness and Adaptability Description), 

desenvolvido pelos autores da liderança situacional Hersey e Blanchard. Utilizou-se a 

experiência profissional para integrar o instrumento com objetivo de avaliar o estilo de 

liderança presente nas atividades dos lideres e liderados em seu cotidiano, com foco no 

gerenciamento da rotina. 

O segundo questionário teve como objetivo avaliar o nível de maturidade para o 

trabalho e maturidade psicológica dos líderes na execução das atividades relacionadas aos 

indicadores e metas da empresa. Posteriormente a aplicação do questionário, foi realizado o 

acompanhamento das atividades relacionadas ao gerenciamento da rotina, com base nas 

auditorias realizadas pelo RH. Com base nas análises, propõe-se ações a serem 

implementadas com foco no desenvolvimento das atividades do gerenciamento da rotina.  
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Foram acompanhados e avaliados, pelo superior imediato e RH, os resultados obtidos à 

aplicação de reforços e à utilização da liderança situacional, com objetivo de melhoria das 

performances dos líderes no gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. Foram observadas 

e analisadas suas implicações no aumento do comprometimento do líder e da equipe, 

envolvimento e responsabilidade com foco na melhoria dos resultados da organização. 

A questão principal que norteou o desenvolvimento da investigação prática foi a 

seguinte: “Qual a relação entre a aplicação de reforços e a aplicação do estilo adequado de 

liderança no desenvolvimento de líderes em busca de melhoria dos resultados de sua área”.  

As questões foram desdobradas com base nos seguintes aspectos de liderança: 

1. Comportamento de tarefa: disciplina no cumprimento das tarefas, gerenciamento da equipe 

nos resultados e uso do PDCA: 

2. Comportamento de relacionamento: apoio da liderança, energização, reflexão sobre os 

resultados.  

O trabalho de pesquisa teve total apoio e investimento da gerência de RH, onde a 

aplicação dos questionários foram todos realizados pelo departamento de RH da empresa. 

A partir dos questionários (apêndices 1 e 2), foi conduzido o estudo de caso e a 

apresentação da pesquisa prática é feita a seguir. 

4.2. Equipe Envolvida no Estudo 

Devido à complexidade e subjetividade do trabalho, optou-se por uma análise mais 

detalhada focada em um único caso. 

Participaram do estudo cerca de nove gestores, divididos nos níveis: supervisor, 

coordenador e gerentes, diretos ou indiretos do departamento Industrial. A empresa utilizada 

no estudo de caso é brasileira, situada na cidade de Abreu e Lima, Pernambuco, e atua no 

seguimento de embalagens metálicas. 

A empresa foi escolhida em função das seguintes características: 

a) Empresa genuinamente brasileira; 

b) Empresa familiar em processo de amadurecimento da profissionalização do negócio; 

c) Empresa em ritmo elevado de crescimento e necessidade de mudança no modelo de 

gerenciamento. 

d) Está utilizando o processo de implementação da ferramenta de gerenciamento a partir 

das diretrizes Hoshin Kanri – Modelo Toyota de Produção; 

e) É orientada para o gerenciamento da rotina; 

f) A alta administração é comprometida com o gerenciamento a partir das diretrizes; 
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g) A média gerência aberta a mudanças; 

h) Existem mecanismos formais para mensuração dos resultados; 

Com objetivo de facilitar a compreensão do contexto no qual foi realizado o estudo de 

caso, apresenta-se a seguir, uma breve descrição da empresa e mais especificamente, do 

departamento onde foi aplicada a pesquisa. 

A empresa atua na área de embalagens metálicas e seu objetivo é manter a liderança na 

região Nordeste neste mercado de embalagem, e nos próximos 05 anos se tornar uma das 

cinco maiores empresas do Brasil no seguimento. A empresa busca alcançar este objetivo 

através de uma estratégia estruturada no gerenciamento a partir das diretrizes muito focado no 

departamento industrial e em novos projetos. 

O departamento Industrial, onde foi realizado o estudo, gerência as seguintes áreas: 

Manutenção, Engenharia de Processo e Produção; as áreas de apoio Gestão da Qualidade, as 

áreas de logística e PCP também fizeram parte do estudo. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 
Figura 11 Organograma da Empresa 

4.3. Implementação da Ferramenta de Gerenciamento a  partir das Diretrizes 

Entre 1920 e 1921, iniciava em Recife a fábrica de embalagens dos bombons da Renda 

Priori & Irmãos. Devido ao crescimento do mercado, os clientes solicitavam uma embalagem 

melhor, surgindo então, a fabricação da primeira embalagem metálica da empresa: lata 

redonda de 5 kg, desenvolvida para atender os mercados mais distantes.  
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A planta atual está instalada em Abreu e Lima, Pernambuco, é composta de 

aproximadamente 400 funcionários. As Indústrias Reunidas Renda são voltadas para o 

segmento de embalagens metálicas, direcionada para os mercados de tintas decorativas, 

alimentos e bebidas, com forte atuação nas regiões Norte e Nordeste.  

Empresa de cultura familiar é administrada por um dos acionistas que busca a cada dia a 

profissionalização do negócio. A necessidade de investimento no planejamento estratégico 

tem sido prioridade dos executivos do grupo, tal fator é fortalecido devido aos projetos de 

exportação e ao grande crescimento da empresa nos últimos 05 anos, com média anual 

estimada em 25%.  

A partir de novembro de 2008, um fato novo passou a influenciar significativamente na 

análise de liderança e motivação para o gerenciamento da rotina. Teve inicio a implementação 

da ferramenta Hoshin Kanri na empresa, onde começou a difundir por todas as áreas da 

companhia o desdobramento da estratégia a partir da estratégia principal do negócio. 

Esse fator teve reflexos bastante positivos no sentido de direcionamento dos líderes para 

o gerenciamento de sua área. Por outro lado, ocorreu uma geração contínua de desgastes 

generalizados dos líderes, devido principalmente à baixa velocidade na tomada de decisões 

por parte da alta administração e excesso de tarefas definidas no planejamento estratégico. 

A execução do plano começou em janeiro de 2009. Pode-se destacar logo no início um 

ponto falho na implementação do gerenciamento a partir das diretrizes: os departamentos e 

principalmente a indústria, elaborou um plano estratégico muito “robusto” que era afetado 

diretamente pela rotina e sua execução ocorria com atrasos e algumas ações não executadas. 

Como o plano estratégico da empresa estava muito “robusto” o direcionamento as 

prioridades estavam diluídas de forma desbalanceada, prejudicando o foco principal e a 

distribuição de carga nas tarefas prioritárias.  

Na segunda semana de cada mês era executada a reunião de resultados, onde cada 

departamento apresentava seus números, tarefas alcançadas, tarefas não alcançadas e ações 

para atingir os pontos não atingidos. 

Fato a ser destacado, com o gerenciamento a partir das diretrizes sendo afetado 

diretamente pela rotina tradicional, tal ocorrência, gerou uma insatisfação e até mesmo 

dúvidas, sobre a eficácia da ferramenta implementada.  

No segundo semestre de 2009, mediante aos fatos negativos explícitos nos baixos 

resultados obtidos no planejamento estratégico das áreas, onde as evidências eram claramente 

expostas nos atrasos nas entregas de atividades dos projetos, a partir do contexto, foi realizado 

uma reflexão, organizado pela alta administração, com base aos resultados obtidos durante o 
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primeiro semestre do ano. Chegou-se a conclusão que era necessário reavaliar os projetos e as 

rotinas dos gestores, tendo como base as prioridades do negócio de forma enxuta, organizada 

e executável. 

Com base na reflexão e identificação das prováveis causas do resultado negativo, foi 

possível, redirecionar a implementação com foco no gerenciamento das rotinas de trabalho 

dos líderes, onde as tarefas foram reorientadas de acordo com a revisão feita nas diretrizes do 

negócio principal. 

A proposta da metodologia iniciou-se a partir da reflexão e necessidade de 

amadurecimento dos lideres, portanto, foram definidas 06 etapas para o desenvolvimento dos 

líderes no gerenciamento da rotina a partir das diretrizes: 

• Identificar os líderes e seus respectivos liderados 

• Identificar o estilo de liderança utilizado pelos líderes com os respectivos grupos de 

liderados (ou liderado único) 

• Treinamento dos líderes no modelo 

• Diagnóstico do nível de maturidade do(s) grupo(s) de liderados ou liderado único 

• Adequação do estilo de liderança ao nível de maturidade do(s) grupo (s) de liderados 

ou liderado único 

• Desenvolvimento do processo amadurecimento profissional 

• Iniciativa de cada líder para melhorar o nível de maturidade do(s) grupo(s) de 

liderados ou liderado único 

Foi, incluído no processo toda parte operacional, com as agendas de trabalho, que foram 

todas revisadas com objetivo principal, a simplicidade e as prioridades do negócio. Esta ação 

teve início no departamento industrial, conforme mostra tabela 6. 

A evolução da maturidade dos líderes, através da orientação, direcionamento e 

delegação gradual e situacional, que envolve a utilização do estilo adequado de liderança, a 

aplicação de reforços, o treinamento e a monitoração do desempenho, as ações em conjunto 

realizadas com apoio do RH, tem por objetivo a evolução do gerenciamento da rotina dos 

líderes, por conseqüência, melhoria dos resultados de cada área e da empresa.  
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Tabela 6 Modelo de agenda de trabalho 

 
 

4.4. Método, Instrumentos e Procedimentos. 

O método básico utilizado na pesquisa foi o estudo de caso. Trata-se de um método de 

investigação qualitativa e quantitativa, descritivo para a apresentação dos resultados. 

Para coleta de dados, foram utilizadas técnicas essencialmente qualitativas – observação 

dos participantes e entrevistas. Além disso, utilizou de técnicas quantitativas – questionários e 

acompanhamento dos resultados. 

Durante o período da pesquisa, que durou aproximadamente um ano, que se iniciou em 

2009 até o início de 2010. Utilizou-se fundamentalmente, para coleta de dados que foi 

definida pelo líder imediato e RH no início do estudo, a observação, as entrevistas, os 

questionários e o acompanhamento dos resultados de auditorias, executados semanalmente 

através dos formulários personalizados para cada líder de acordo com as atividades pré-

definidas para os participantes do estudo. 

Durante a fase de investigação, houve o convívio do pesquisador com a equipe, o que 

facilitou a observação das implicações da liderança no gerenciamento da rotina. 
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A seguir são apresentadas as informações coletadas no departamento industrial da 

empresa. 

4.5. Resultados 

A coleta de dados envolvendo os nove líderes participantes na empresa concentrou-se 

na busca de informações sobre liderança e motivação para execução do gerenciamento da 

rotina. A partir de um estudo geral destes aspectos como um todo, partiu-se para observação 

mais aprofundada nos departamentos ligados à Indústria. 

Os dados obtidos são oriundos das observações realizadas no departamento industrial e 

áreas de apoio como Gestão da Qualidade, PCP e Logística. Por fim são descritos os dados 

coletados durante o processo de observação participante, período em que se desenvolvia a 

implementação da ferramenta de gerenciamento a partir das diretrizes. 

4.5.1. Liderança e Motivação para o Gerenciamento da Rotina 

A partir das observações realizadas no departamento industrial, pode-se constatar a 

determinação dos líderes em trabalhar na empresa, devido principalmente às oportunidades 

diversas de desenvolvimento profissional a partir das implantações de ferramentas e 

crescimento da empresa, vale destacar o companheirismo nas relações interpessoais. Em 

contrapartida, percebeu-se uma insatisfação generalizada dos líderes com relação à lentidão 

da empresa para tomada de decisões, o que acarreta todo um travamento no andamento das 

atividades relacionadas ao planejamento estratégico. Outro ponto a se destacar, é a baixa 

performance de gerenciamento da rotina, normalmente centrado nas urgências e muito pouco 

planejado e organizado, além de uma elevada interferência desorganizada da diretoria com os 

gestores durante a jornada de trabalho, o que afeta diretamente o resultado do negócio. 

A partir da aplicação dos questionários e os acompanhamentos e avaliações feitas 

posteriormente pelos líderes imediatos e apoio do RH pode-se avaliar de maneira mais 

objetiva a situação encontrada na indústria no tocante ao estilo de liderança para o 

gerenciamento da rotina no ambiente de trabalho. 

O RH em parceria com a gerência industrial iniciou o trabalho de acompanhamento, 

logo após a realização do questionário. Este acompanhamento teve com base, avaliar o estilo 

de liderança adequado à maturidade dos líderes para execução das atividades definidas para 

cada um no gerenciamento de sua rotina. 

Com relação ao estilo de liderança do líder imediato, foi evidenciado que, dos 09 

líderes participantes, 06 relataram na resposta ao questionário a necessidade do estilo 
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identificado pelo RH no acompanhamento das atividades variando entre os estilos E2, E3 e 

E4, ou seja, 67% de acerto, conforme mostra tabela 07. 

Com relação ao estilo de liderança do líder com seus liderados, foi evidenciado que, 

dos 09 líderes participantes, 06 relataram na resposta ao questionário à necessidade do estilo 

identificado pelo RH no acompanhamento das atividades, ou seja, 67% de acerto. 

A partir das primeiras análises realizadas na implementação do modelo, percebeu-se que 

não havia estrutura para atuar com dedicação ao mesmo tempo em todas as áreas envolvidas. 

Desta forma, foi definido pela alta administração e RH, prioridades na implantação, a 

definição se baseou nas áreas onde os resultados eram mais críticos para empresa. O 

desenvolvimento das agendas mais bem definidas, as auditorias e análises de resultados 

ficaram mais estreitas a três líderes, Coordenador A, Coordenador B e Gerente Industrial. 

Durante as auditorias realizadas após implantação do gerenciamento da rotina, foi 

evidenciado que, dos 09 líderes participantes 06, ou seja, 67% apresentaram baixa 

performance na execução do estilo de liderança na execução das atividades do gerenciamento 

da rotina, onde ficou claramente evidenciado o baixo resultado, nos líderes onde a 

implantação ainda necessitava de maior suporte da empresa. Daí pode-se identificar um 

grande passo dado na implantação do gerenciamento da rotina, já era possível identificar 

diferença de performances na execução do estilo de liderança dos líderes participantes onde a 

implementação do modelo foi priorizada e dedicada, conforme mostra a tabela 07.  

Em relação ao estilo de liderança, foi evidenciada, em alguns casos, a necessidade de 

adequação do estilo de liderança dos líderes para suas equipes, com enfoque no 

gerenciamento da rotina. A adequação é oriunda do acompanhamento e avaliação da 

maturidade realizada pelo superior imediato e RH, com base nos dados das auditorias 

(formulários personalizados para cada líder participante) a partir das atividades pré-definidas. 

Tabela 7 Estilo de liderança x Estilo proposto pelo RH 
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A partir da implantação do gerenciamento da rotina na indústria, foram observadas 

através da avaliação feita pelo RH, com base no acompanhamento das atividades, algumas 

similaridades nos resultados entre os dos líderes e do RH, estudo comparativo feito do estilo 

de liderança fortaleceu a proposta de investimento no modelo, conforme mostra a figura 12.  

 

 
Figura 12 Avaliação do Estilo de Liderança 

 
 

O gráfico apresentado mostra a necessidade de adequação do estilo de liderança do líder 

com seus liderados, a seta identifica o caso entre gerência e coordenação industrial.  

A avaliação feita a partir do questionário 2, tem por objetivo conduzir o resultado do 

estudo para avaliar o nível de maturidade para o trabalho e maturidade psicológica dos líderes 

participantes, a partir daí, adequar o estilo de liderança em busca do seu desenvolvimento:   

A primeira análise com relação ao questionário foi com relação à pergunta 02 onde, a 

questão tinha por objetivo avaliar a resposta dos participantes com relação ao nível de 

disciplina para o gerenciamento da rotina. Foi evidenciado baixo nível de maturidade para 

gerenciamento da rotina, de acordo com análise feita pelo superior imediato e RH, somente, 

02 participantes apresentaram nível de maturidade bom, ou seja, 22%. Os que apresentaram 
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nível bom, são os que o programa definiu como prioridade na implementação, os resultados 

evidenciados identifica claramente a oportunidade de evolução do programa, conforme mostra 

a figura 13. 

 

 
Figura 13 Nível de disciplina dos líderes para o Gerenciamento da Rotina 

 
 

Em relação às questões relacionadas ao comportamento de tarefa (disciplina no 

cumprimento das tarefas, gerenciamento da equipe nos resultados e uso do PDCA), um dos 

aspectos que mais chamou atenção foi a moderada performance da maioria dos líderes que se 

mostraram desorganizados para o gerenciamento da rotina, onde dos 09 participantes somente 

02, ou seja, 22% apresentaram resultados bons na avaliação do líder imediato e RH. Se 

destacando 06 líderes que apresentaram baixa performance na execução das tarefas, conforme 

avaliação do RH com base em formulário específico, que tem por objetivo, evidenciar a 

execução das atividades pré-definidas, evidenciado pela descontinuidade no cumprimento das  

tarefas. 

Com relação às questões relacionadas ao comportamento de relacionamento (apoio da 

liderança, energização, reflexão sobre os resultados), um dos aspectos que mais chamou 

atenção foi a distorção entre a avaliação feita pelos líderes e a avaliação feita pelo RH com 

base em formulário específico, que tem por objetivo, evidenciar a execução das atividades 

pré-definidas, onde a visão do líder com relação a apoio, energização e reflexão sobre os 

resultados não retratavam a realidade; havia uma distância entre o que se achava e o que era 

realmente executado. Na avaliação dos líderes dos 09 participantes, 07, ou seja, 78% 

consideraram bom seu comportamento de relacionamento, na avaliação do RH, resultado do 

acompanhamento das auditorias, somente 03, ou seja, 33% apresentaram comportamento de 

relacionamento bom, figura 14. 
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Foi destacado como resultado da implantação os líderes: coordenador A, coordenador B 

e gerente industrial, com destaque para o coordenador B, pois foi onde o processo estava mais 

evoluído do gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, das 13 atividades acompanhadas, 

somente 01 distorcia com relação à avaliação do RH, ou seja, 92% de acerto, mostrando 

claramente a evolução do nível de maturidade do líder para o gerenciamento da rotina. 

No acompanhamento feito no gerente industrial, das 13 atividades acompanhadas, 02 

distorcia com relação à avaliação do RH, ou seja, 85% de acerto, mostrando claramente a 

evolução do nível de maturidade do líder para o gerenciamento da rotina. 

No acompanhamento feito no coordenador A, das 13 atividades acompanhadas, 07 

distorcia com relação à avaliação do RH, ou seja, 46% de acerto, mostrando claramente nível 

de maturidade moderado para o gerenciamento da rotina e a necessidade de conduzir o 

mesmo trabalho que está sendo realizado no coordenador B. Não foram evidenciados os 

resultados dos demais líderes, devido o processo de implantação do gerenciamento da rotina 

neste momento ter sido definido como prioridade para a coordenação A, B e gerência 

industrial. 

Foi evidenciado que com início da implantação e resultados já demonstrados e 

alcançados tanto no nível de maturidade como também nos resultados do departamento, 

nenhum líder mostrou estar posicionado no nível de excelência na execução do gerenciamento 

da rotina, o que mostra grandes oportunidades de melhoria contínua do processo. 

Na pesquisa realizada pelo RH, a maior preocupação dos líderes mostrou ser com o 

atendimento aos clientes, qualidade e aos resultados da empresa: Eficiência, Refugo, 

Retrabalho e EBITDA. Daí a necessidade de organizar os esforços em atividades pré-

definidas e gerenciadas. 
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Figura 14 Avaliação realizada pelo RH 

 

 

Os resultados obtidos do estudo, com base nos conceitos da Liderança Situacional para 

o Comportamento de Tarefa e Comportamento de Relacionamento realizado pelo RH, 

evidenciaram diferença de nível para ambos os comportamentos, onde a média das respostas 

realizadas pelos participantes apresentou nível M3 e a média evidenciada pelo RH, a partir 

dos acompanhamentos resultou na média M2. Tal fato foi muito importante para os próximos 

passos do programa, neste momento foi evidenciado que a equipe não estava preparada, ou 

seja, amadurecida para o foco nas diretrizes. Essa foi uma das principais causas da dificuldade 

de executar a ferramenta Hoshin Kanri na sua implementação: baixo nível de maturidade da 

equipe para execução da rotina.  

A necessidade de adequação do estilo de liderança de forma generalizada para o grupo 

participante é prioridade, passando do estilo compartilhar para o estilo persuadir. Alguns dos 

participantes obtiveram suas avaliações niveladas com RH, porém de forma geral não foi 

evidenciado nenhum líder com nível de maturidade M4 para o gerenciamento da rotina a 

partir das diretrizes, o que fortalece o investimento da empresa no programa, conforme 

mostram as figuras 15 e 16.  
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Figura 15 Avaliação do comportamento de tarefa 

 

 
Figura 16 Avaliação do comportamento de relacionamento 

 

Conforme mencionado anteriormente, os questionários possuíam perguntas abertas e 

fechadas. Nas perguntas abertas, foram exploradas as questões com objetivo de 

direcionamento para desenvolvimento dos líderes na busca da melhoria do gerenciamento da 

rotina a partir das diretrizes. 

A partir dos resultados obtidos durante o estudo e com base nas dificuldades 

encontradas para seu desenvolvimento, conforme as pesquisas feitas através das observações, 

avaliações e revisões realizadas em cada um dos itens mencionados. O trabalho foi 

direcionado para três necessidades básicas de investimento com objetivo de desenvolvimento 

dos líderes para o tema abordado: 

• Disciplina na execução da rotina pré-definida. 
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• Apoio do RH na avaliação da execução das atividades pré-definidas no 

gerenciamento da rotina e ações de reforços com objetivo de desenvolvimento dos 

líderes. 

• Apoio da alta administração na execução dos recursos definidos nas diretrizes. 

De acordo com os resultados obtidos, observamos que, das respostas e avaliações feitas 

nos questionários: implantações, acompanhamento, revisões no modelo e avaliações 

realizadas durante a pesquisa, as oportunidades eram muito similares entre os líderes. Tal fato 

evidenciado na evolução ocorrida nos líderes onde houve maior investimento da empresa na 

implementação do modelo, ou seja, as necessidades para desenvolvimento dos líderes na 

busca da melhoria do gerenciamento da rotina a partir das diretrizes podem ser consideradas 

na mesma base de conceito.  

Portanto para desenvolvimento dos líderes no modelo é proposto atividades separadas 

por responsabilidades: líder/liderado, RH e alta administração, com objetivo de a partir das 

oportunidades definidas buscarmos evolução da maturidade do líder: 

 

As atividades em termos de disciplina para execução da rotina: 

• Definição das atividades a serem executadas no gerenciamento da rotina com base 

no PDCA; 

• Criação de uma agenda simples de trabalho para os líderes e equipes; 

• Treinamento dos envolvidos nas atividades relacionadas às agendas; 

• Cumprir horários e atividades pré-definidas; 

• Na execução da agenda, nas reuniões de “To Do”, com o superior imediato, que tem 

como objetivo, atualizar atividades realizadas e planejar novas atividades, utilização 

de feedback com objetivo de orientar e redirecionar quando necessário; 

 

As atividades em termos de apoio do RH no gerenciamento da rotina: 

• Criação de check points para evidenciar a execução das atividades; 

• Promover auditorias semanais nas áreas, com objetivo de avaliar as performances 

das execuções; 

• Refletir sobre as atividades executadas e suas interferências; 

• Promover e propor reforços com objetivo de elevar o nível de maturidade dos líderes 

em busca da melhoria contínua do gerenciamento da rotina; 

• Incentivar com premiações; 
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As atividades em termos de apoio da alta administração na execução dos recursos 

definidos nas diretrizes: 

• Eliminar as interferências nas agendas dos líderes, ou seja, as agendas devem ser 

definidas e “blindadas”, a partir das atividades de rotina; 

• Maior velocidade na geração dos recursos oriundos das tarefas definidas e 

direcionadas para as diretrizes; 

• Eliminar geração de tarefas que não foram definidas no planejamento das diretrizes, 

ou seja, “eliminar perda de foco”; 

• Melhorar o nível de autonomia dos líderes na administração dos recursos orçados 

para sua área; 

• Incentivar os resultados e premiar com bônus diferenciados para os líderes de acordo 

com o nível; 

 

Com base as ações executadas, seguindo a proposta apresentada e a partir das 

informações coletadas, foi possível tecer a análise que se segue.  

4.6. Análise 

Tomando como fundamento a questão norteadora da pesquisa, centrou-se a análise 

realizada na investigação da relação entre a aplicação de reforços e a utilização do estilo 

adequado de liderança e a motivação para o desenvolvimento do gerenciamento da rotina a 

partir das diretrizes com objetivo do incremento dos resultados da empresa. 

A apresentação das análises realizadas tem por objetivo separar em duas etapas o 

processo de amadurecimento: o estilo de liderança gerando motivação para execução do 

gerenciamento da rotina e a relação entre reforços e maturidade psicológica. 

4.6.1. Relação entre Estilo de Liderança e a Motivação para execução das 

atividades do Gerenciamento da Rotina 

As implicações do estilo correto de liderança na motivação dos líderes aparecem de 

maneira clara no caso dos coordenadores A e B. 

A partir dos resultados apresentados na figura 14 e os gráficos apresentados nas figuras 

15 e 16, que teve como objetivo avaliar o nível de comportamento de tarefa e comportamento 

de relacionamento dos líderes participantes, com destaque para os coordenadores A e B, 

efetuou-se, para os casos citados, a aplicação do instrumento de Escala de Maturidade e do 
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instrumento de integração de Maturidade e Estilo, desenvolvidos por Hersey e Blanchard. A 

partir dos resultados obtidos foi possível aplicar o diagnóstico apresentado na Tabela 8. 

No caso dos coordenadores A e B (liderados), destacados por inicialmente serem 

definidos pela empresa, como prioridade no desenvolvimento, percebe-se a discrepância entre 

os estilos de liderança utilizados (E3/E4) e o estilo ideal de liderança (E2/E3). A ausência de 

reforços, treinamento e de estruturação para o gerenciamento da rotina, são incompatíveis 

com a maturidade média destes liderados (M2/M3). Como conseqüência da falta de 

orientação, direcionamento e apoio, os liderados passaram a definir de forma personalizada 

seu gerenciamento da rotina, que por consequência não eram os padrões mais eficazes de 

gerenciamento da rotina, além da disposição para o trabalho que se manteve média, 

refletindo-se nos resultados da área entre médio e baixo. 

 

Tabela 8 Diagnóstico de integração da maturidade e estilo de liderança no departamento industrial. 

 

Destaca-se no caso dos coordenadores A e B (liderados), a importância da utilização do 

estilo adequado de liderança. Devido ao processo de mudanças internas ocorridas na empresa, 

alguns líderes foram promovidos, passando a assumir novas lideranças e desafios, essas 

mudanças não tiveram a estruturação adequada às novas tarefas, ou seja, não foi fornecido o 

apoio, direcionamento e orientação adequada. Utilizou-se um estilo E3/E4 para níveis E2/E3, 

o que contribui para avaliação de resultados abaixo das expectativas, e por consequência a 

insatisfação. 

Após inicio da implementação do modelo, gerenciamento da rotina a partir das 

diretrizes, apoiado pela alta administração e RH, com forte efetivação no direcionamento das 

atividades e acompanhamento das execuções, observa-se uma adequação do estilo de 
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liderança utilizado. Os treinamentos realizados e o gerenciamento de execução que passou a 

ser desenvolvido contribuíram para o crescimento da maturidade psicológica e de trabalho dos 

líderes. 

As análises realizadas permitem concluir que a aplicação do estilo adequado de 

liderança possui uma relação direta com a motivação do líder para o gerenciamento da rotina. 

O controle, o direcionamento e aplicação de reforços devem ajustar-se ao nível de maturidade 

destes líderes. A inadequação do estilo de liderança à maturidade reflete-se na baixa 

capacidade e disposição para o trabalho. A adequação, por outro lado, contribui com o 

crescimento da maturidade psicológica e de trabalho. 

4.6.2. Relação entre Reforços e Maturidade Psicológica 

A análise da relação entre reforços e maturidade psicológica, faz destacar que a 

maturidade psicológica diz respeito à disposição do trabalhador. Estão sendo considerados 

reforços às ações para satisfação das necessidades de estima e auto-realização, ou seja, a 

valorização da função exercida, o reconhecimento, a orientação e os desafios. 

A maturidade psicológica possui uma relação direta com a motivação, ou seja, quanto 

mais maturidade, mais motivação. Logo, a premissa é de que a aplicação de reforços, 

apresentada como fator fundamental para o crescimento da maturidade psicológica, possui 

grande importância na motivação do líder para alcançar seus objetivos. 

A análise entre a aplicação de reforços e o crescimento na maturidade psicológica foi 

realizada sob uma perspectiva, a alta maturidade resultante da intensa aplicação de reforços. 

Vários fatores contribuíram para a satisfação da necessidade de estima. Os líderes 

passaram a ter feedback constante a respeito do seu desempenho, tanto por parte do superior 

imediato, quanto pela gerência de RH e pela alta administração. A utilização da análise e 

técnicas do coaching, no exercício de identificar o problema, suas causas e ações corretivas 

apropriadas e o redirecionamento no comportamento do líder, contribuíram e muito no seu 

desenvolvimento. O cumprimento das agendas possibilitou, aos líderes, dar e receber 

feedback nas reuniões semanais de “To Do” que teve como uma dos principais evoluções a 

comunicação transparente entre líder e superior direto, com um único objetivo: o crescimento 

individual e coletivo. O reconhecimento pelas conquistas passou a ser freqüente, aos 

resultados e melhoria contínua dos índices. O gerenciamento disciplinado das atividades 

passou a ser exemplos para outros setores e departamentos, além de ser utilizado como 

modelo de gerenciamento junto a alta administração. 
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Em relação à satisfação da necessidade de auto-realização, dois fatores apresentaram-se 

relevantes: o reconhecimento e os desafios alcançados. Os líderes a cada dia se mostravam 

mais seguros e energizados em busca de mais um resultado, exemplo dos resultados obtidos 

eram explícitos nas atividades diárias, onde, a objetividade na busca das ações de melhoria é 

contínua, passaram a ser constantes e as cobranças em cadeia sincronizada, o ritmo de 

trabalho começou a ser linear. No momento em que todos estes reforços foram aplicados e os 

fatores motivadores começaram a ser atendidos aconteceu o incremento na disposição para o 

gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. Como resultado, ficou evidenciado a atitude de 

comprometimento e responsabilidade coletiva, ou seja, alta maturidade psicológica. 

As situações registradas permitem concluir que a aplicação de reforços, oriundos de 

bases geradas do acompanhamento das atividades, resulta, no crescimento da maturidade 

psicológica do líder direcionado para o gerenciamento da rotina. 

A motivação possui uma parcela de contribuição muito importante na eficácia 

produzida pelos líderes em suas atividades envolvidas no gerenciamento da rotina. A 

evolução da maturidade dos líderes, ocorre através da orientação, direcionamento e delegação 

gradual e situacional, que envolve a utilização do estilo adequado de liderança, a aplicação de 

reforços, o treinamento e a monitoração do desempenho. E por conseqüência deste 

crescimento, desenvolvem-se líderes maduros e motivados a executar suas atividades com 

direcionamento e disciplina. Os resultados são gradativos e dependem da evolução do 

gerenciamento da rotina a partir das diretrizes no curto, médio e longo prazo. 

4.6.3. Melhoria contínua do nível de maturidade da equipe 

Para que o modelo se mantenha e busque a melhoria contínua, é preciso que os líderes 

tenham a preocupação de manter e elevar a estabilidade do processo de desenvolvimento da 

equipe para o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. A base fundamental para 

sustentabilidade do processo foi definida em 03 pilares. 

• Disciplina na execução da rotina pré-definida. 

• Comunicação transparente entre líder e liderado. 

• Reconhecimento e apoio da empresa no modelo. 

A proposta da melhoria contínua inicia-se na concretização do amadurecimento do 

profissional no nível em que se encontra, tendo-se como prioridade neste momento a 

preocupação de manter e sustentar a motivação e a eficácia nas execuções, pois é real a 

possibilidade e regresso. Daí a necessidade freqüente do líder imediato de se “aprofundar”, ou 

seja, entrar na rotina do liderado, na sua execução propriamente dita, com objetivo de avaliar 
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suas performances e nível de motivação para execução das tarefas. A ação tem por objetivo 

avaliar in loco a real situação e o nível onde se encontra a maturidade desenvolvida. Neste 

momento todo esforço tem como objetivo principal a PADRONIZAÇÃO das atividades 

executadas, a eficácia da maturidade para o trabalho e a eficácia da maturidade psicológica. 

Estando seguro da maturidade no nível atual, inicia-se em seguida, como proposta de 

melhoria contínua, o investimento no liderado para o próximo nível. O líder utiliza o PDCA 

para auxiliar no planejamento e execução das ações a serem implementadas, com objetivo de 

identificar oportunidades e incentivar o auto-reforço da equipe. Mesmo para profissionais que 

estejam no nível M4, à proposta de identificar oportunidades e incentivar o auto-reforço se 

mantém. 

O sucesso do programa está no apoio da empresa no modelo, na constância de propósito 

dos líderes na iniciativa de buscar oportunidades de desenvolvimento do gerenciamento da 

rotina a partir das diretrizes constantemente e da credibilidade gerada da relação entre 

líder/liderado através da comunicação transparente em toda e qualquer situação.
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5.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1. Conclusões 

Buscar o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, é justamente poder adaptar as 

necessidades de mudança que o mercado e o mundo, na suas rápidas evoluções, exigem do 

comportamento de cada um ou das empresas de forma global. As mudanças de mercado e 

também a evolução do conhecimento científico e tecnológico precisam ser introduzidos, e só 

a capacidade de gerenciar esses processos de mudanças que envolvem primeiramente as 

pessoas, permitirá que as empresas absorvam as novas tecnologias com segurança e 

dinamismo. 

A era em que as empresas podiam ser conduzidas somente por “homens de bom senso” 

parece haver terminado. O gerenciamento está deixando de ser “político” para ser 

“científico”. A sobrevivência das organizações somente será garantida através do alcance das 

metas impostas pelo mercado. As metas são atingidas com método, conhecimento e disciplina 

na execução do gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. Para que sejam realizados 

esses objetivos, é de extrema importância o total apoio da alta administração. 

As investigações teóricas e práticas realizadas no decorrer do presente trabalho 

permitem demonstrar que, efetivamente, o comprometimento, a responsabilidade, a disciplina 

na execução das tarefas e a atitude dos líderes possuem relação direta com os resultados 

alcançados nas empresas que utilizam o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. 

O desenvolvimento dos líderes para o gerenciamento da rotina deve ser buscado através 

do processo de amadurecimento, conduzido pelo líder imediato, é recomendada a utilização 

do RH como apoio neste processo de 180 graus.  

Se um líder esta em uma organização que tem por objetivo desenvolver seus 

colaboradores, logo, este tem que desempenhar o papel de facilitador. O verdadeiro líder sabe 

que sua função não está limitada somente a executar tarefas, mas auxiliar, direcionar e apoiar 

seus subordinados, para que eles possam executar suas tarefas dentro das expectativas da 

organização. Para tanto, o líder precisa fundamentalmente desenvolver: a comunicação 

transparente e sem vícios, a credibilidade, a delegação gradual, a disciplina na execução das 

tarefas e além de reconhecer e celebrar as conquistas transferindo energia positiva para sua 

equipe.  

Ser um líder que utiliza o gerenciamento da rotina como modelo de gestão, requer mais 

do que o desenvolvimento de habilidades humanas, requer a sensibilização para a disciplina 
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na execução do PDCA. Não há como envolver líderes na motivação de sua equipe ao 

gerenciamento da rotina, se os próprios líderes que serão os facilitadores não estiverem 

sensibilizados para o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes. Todo o projeto de 

implantação do gerenciamento da rotina a partir das diretrizes deve ser top down. É, pré-

requisito para a implementação da metodologia e motivação para o programa a sensibilização 

da alta administração da empresa. 

Considerando a aptidão da liderança e a sensibilização para o gerenciamento da rotina a 

partir das diretrizes, é preciso que os líderes desenvolvam a percepção e o conhecimento de 

seus subordinados, com objetivo de identificar o nível de maturidade em que se situam 

baseado nas necessidades do programa implementado. A partir deste momento, se inicia a 

condução do processo de amadurecimento de sua equipe rumo ao perfil M4, e aos resultados 

esperados no modelo de gestão. 

O estudo de caso realizado demonstrou ser válida a proposta de aplicação da Liderança 

Situacional como fundamento para o desenvolvimento dos líderes para o gerenciamento da 

rotina a partir das diretrizes. Pode-se observar que, efetivamente, quanto maior o nível de 

maturidade do líder, maior sua disposição e capacidade, mais alta sua motivação e maiores 

suas performances nos resultados alcançados utilizando o gerenciamento da rotina. 

No estudo de caso foi possível constatar através do diagnóstico da maturidade, uma 

distorção de avaliação do nível de maturidade, entre, a feita pessoalmente pelos líderes e a 

avaliação realizada pelo RH. A média do nível de maturidade do grupo identificado pelos 

próprios líderes foi M3, e a média identificada pelo RH foi M2. Foi possível constatar que, o 

baixo nível de maturidade para o gerenciamento da rotina, prejudica diretamente a gestão dos 

líderes na execução do planejamento estratégico, pois não é possível visualizar o futuro tendo 

a rotina cotidiana desorganizada. Daí a necessidade de investimento no modelo. 

As situações observadas na investigação prática permitiram validar a idéia básica da 

Liderança Situacional segundo a qual uma liderança incompatível com o nível de maturidade 

do líder para o programa, resulta em baixa motivação e problemas no desempenho das 

atividades. Da mesma forma, transferir delegação plena para quem não está preparado resulta 

em execução de atividades de forma desorganizada e despadronizada, enquanto o controle e 

acompanhamento excessivo geram desgastes para quem tem maior nível de maturidade. 

Portanto, a delegação deve acontecer de maneira gradual e contingencial, conforme o nível de 

maturidade psicológica e de trabalho. 

A partir dos acompanhamentos oriundos dos recursos propostos, quando identificado o 

problema sendo essencialmente a maturidade de trabalho, o líder deve centrar seus esforços 
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na delegação de atitude, proporcionando ao liderado direção e treinamento, pode-se utilizar o 

coaching, no exercício de identificar o problema, suas causas e ações corretivas apropriadas e 

o redirecionamento no comportamento, contribuindo e muito no seu desenvolvimento, 

proporcionando, segurança na tomada de decisões, e disciplinando-o na execução das 

atividades e monitoramento dos resultados. 

Quando o problema estiver centrado na maturidade psicológica, deve ser dada especial 

atenção à aplicação de reforços, ou seja, à satisfação das necessidades de estima e auto-

realização, através da comunicação sem vícios, reconhecimentos, feedback adequado e a 

valorização nos desafios alcançados. 

Por outro lado, com o resultado da aplicação de reforços observou-se o incremento na 

disposição do líder, refletindo-se no maior comprometimento, atitude e participação nas 

atividades relacionadas ao gerenciamento da rotina. 

Em suma, a partir da experiência adquirida em função do estudo teórico e prático 

realizado na elaboração desta pesquisa, é possível concluir que o desenvolvimento dos líderes 

que utilizam o gerenciamento da rotina a partir das diretrizes, acontece essencialmente através 

da delegação gradual e situacional e da satisfação das necessidades de estima e auto-

realização, o que permite validar a metodologia proposta. É através da delegação gradual, 

acompanhada de direcionamento, orientação e reforços que o líder amadurece, alcança sua 

plena autonomia e sente-se motivado. E é através da motivação que o líder sente-se 

plenamente comprometido com o gerenciamento da rotina, participando ativamente das 

estratégias da organização, contribuindo para os resultados da empresa através de suas boas 

performances setorial e corporativa. 

Pode-se dizer, ainda, que a motivação e a melhoria dos resultados oriundos do 

gerenciamento da rotina a partir das diretrizes se retro-alimentam, uma vez que a motivação, 

no seu verdadeiro sentido, conduz a resultados positivos, e resultados positivos geram 

motivação. Estabelece-se, assim, um ciclo virtuoso positivo cujos resultados garantem a 

melhoria contínua e o sucesso da organização na execução de seu planejamento estratégico. 

As organizações estão se adaptando aos novos paradigmas que reagem o mundo 

moderno, a liderança eficaz que busca atingir excelência em seus resultados corporativos, 

necessita que as pessoas sejam lideradas de forma situacional e tratadas como seres humanos 

que buscam sua valorização da estima e auto-realização. É através da criatividade e 

participação dedicada das pessoas que as empresas poderão estar presentes e bem 

posicionadas no mundo de mudanças rápidas e contínuas. 
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5.2. Recomendações para Trabalhos Futuros 

O desenvolvimento dos líderes para uso do gerenciamento da rotina a partir das 

diretrizes nas empresas é um campo de estudo vasto e complexo. A relevância e atualidade do 

tema justificam as pesquisas que possibilitem uma melhor compreensão sobre o assunto. 

Devido aos limites estabelecidos para o presente trabalho, alguns pontos foram tratados 

superficialmente, cabendo, portanto, o seu desenvolvimento em pesquisas futuras. 

Tratou-se, neste trabalho, o desenvolvimento dos líderes ligados direta e indiretamente 

ao departamento industrial de nível gerência, coordenação e supervisão, com maior ênfase nos 

níveis gerência e coordenação. Tomou-se como pré-requisito a motivação da alta 

administração para o programa, a motivação do quadro estratégico nas empresas é o puxador 

de todo processo de mudanças.  

No presente trabalho foi desenvolvido com maior ênfase o amadurecimento individual 

para busca da eficácia do gerenciamento da rotina. Sabe-se, entretanto, que concluída esta 

etapa é fundamental que os líderes iniciem o processo de amadurecimento grupal, pois existe 

a percepção de que o resultado de equipes é muito maior que a soma dos resultados 

individuais para a organização. 

Por fim, sugere-se como campo para novas investigações um estudo de equipe 

diversificada envolvidas em um mesmo projeto na organização, como por exemplo: 

implantação de um novo sistema ERP. Que envolverá profissionais de vários níveis e áreas 

distintas, com rotinas de trabalho totalmente diferentes e costumes diversos, onde toda essa 

diversidade estará compartilhando informações gerais e específicas com mesmo fim, concluir 

as etapas com êxito, entregando as tarefas nos prazos pré-estabelecidos e por fim, alcançar à 

eficácia na implantação do projeto. Tal diversidade de pessoas com o mesmo objetivo sugere 

um estudo de gerenciamento mais aprofundado, gerenciamento de rotina em projetos. 
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Apêndice 01 

Primeiro Questionário 

 

Utilizar para cada categoria de atividade desenvolvida e relacionada ao gerenciamento 

da rotina, as quais retratam os estilos de liderança proposto no modelo selecionado para 

embasar a presente investigação, ou seja, a liderança situacional. 

 

a. (E1) Dá instruções específicas e supervisiona constantemente o desempenho, refere-se ao 

estilo determinar. 

b. (E2) Explica suas decisões e dá oportunidade de esclarecimento, relaciona-se com o estilo 

persuadir. 

c. (E3) Compartilha idéias e apóia no processo decisório refere-se ao estilo compartilhar. 

d. (E4) Concede a responsabilidade pelas decisões e pela execução refere-se ao estilo delegar.    

 

A seguir, apresentamos as categorias de atividades desenvolvidas no dia a dia 

relacionadas ao gerenciamento da rotina, que foram investigadas neste estudo: 

 

1. Categoria elaboração de agenda – compreende a criação/revisão da agenda de trabalho 

direcionada as diretrizes. 

 

De que forma o líder se posiciona com relação à elaboração de sua agenda de trabalho? 

 

a. (E1) 
b. (E2) 
c. (E3) 
d. (E4) 
 

De que forma se posiciona com relação à elaboração da agenda de trabalho de sua equipe? 

 

a.   (E1) 
b.   (E2) 
c.   (E3) 
d.   (E4) 
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2. Categoria cumprimento de agenda – compreende a disciplina de fazer cumprir as atividades 

definidas na agenda de trabalho. 

 

De que forma o líder se posiciona com relação à execução de sua agenda de trabalho 

definida? 

 

a.   (E1) 
b.   (E2) 
c.   (E3) 
d.   (E4) 
 

De que forma se posiciona com relação à execução da agenda de trabalho definida de sua 

equipe? 

 

a.   (E1) 
b.   (E2) 
c.   (E3) 
d.   (E4) 
 

3. Categoria apoio no cumprimento de agenda – compreende as ações relacionadas ao 

atendimento das solicitações da equipe para viabilizar as atividades definidas na agenda e 

geração de recursos para cumprimento das atividades planejadas. 

 

De que forma o líder se posiciona com relação à geração de recurso para viabilizar o 

cumprimento de suas atividades? 

 

a.   (E1) 
b.   (E2) 
c.   (E3) 
d.   (E4) 
 

 

De que forma se posiciona com relação à geração de recurso para viabilizar o cumprimento 

das atividades de sua equipe? 

 

a.   (E1) 
b.   (E2) 
c.   (E3) 
d.   (E4) 
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Apêndice 02 

Segundo Questionário 

 

1. Como você administra seu gerenciamento de rotina? Disciplina 

 

a. De acordo com a demanda de trabalho no dia a dia. 
b. Uso anotações e recursos de TI para controle das execuções e pendências. 
c. Uso agenda com as atividades a serem executadas já pré-definidas. 
d. Uso agenda com as atividades a serem executadas já pré-definidas, faço check point 

para controle das execuções.  
 

2. Qual seu nível de disciplina para o gerenciamento da rotina? Disciplina 

 

a. Baixo. 
b. Moderado. 
c. Bom. 
d. Excelente 

 

3. De que forma sua equipe participa no desenvolvimento das metas de sua área? 

Participação da equipe 

 

a. Não opina. 
b. Participa de forma moderada, com pequenas sugestões. 
c. Compartilha das propostas apresentadas. 
d. Define junto com o líder as metas da área. 

 

4. Na sua área, como é comunicado as metas? Participação da equipe 

 

a. Distribui informações nos quadros ou através de recursos de TI e determina de que 
forma atingir. 

b. Informa através de reuniões e cada item é discutido com a equipe. 
c. Apresenta as metas a equipe e compartilha as ações para alcançar os resultados. 
d. Delega para equipe a responsabilidade de planejar e executar as ações em busca dos 

resultados planejados, controla as ações e acompanha os resultados. 
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5. Na sua área, como comunica os resultados mensais? Participação da equipe e PDCA 

 

a. Distribui informações nos quadros ou através de recursos de TI. 
b. Informa através de reuniões e cada item é discutido com a equipe. 
c. Apresenta os resultados para equipe e compartilha as ações que geraram os resultados 

positivos e negativos. 
d. Reuni a equipe e delega a responsabilidade de avaliar (refletir) os resultados, planejar 

e executar as ações. Faz follow up, controla as ações e acompanha os resultados. 
 

6. Quando os resultados de sua área estão positivos como gerencia a divulgação destes? 

Participação da equipe e Reflexão 

 

a.   Ignora os resultados obtidos. 
b.   Promove parabéns a todos através de quadros ou recursos de TI. 
c.   Reúne a equipe e capitaliza os resultados com todos coletivamente. 
d.   Reúne a equipe e capitaliza os resultados com todos coletivamente, posteriormente 

individualmente promove reflexão dos resultados e feedback dos pontos relevantes 
positivos. 

 

7. Quando os resultados de sua área estão negativos como gerencia a divulgação destes? 

Participação da equipe e Reflexão 

 

a.   Ignora os resultados obtidos. 
b.   Promove comunicação a todos através de quadros ou recursos de TI. 
c.   Reúne a equipe e comunica os resultados com todos coletivamente. 
d.   Reúne a equipe e comunica os resultados com todos coletivamente, posteriormente 

individualmente promove reflexão dos resultados, plano de ação com a equipe e 
feedback. 

 

8. Na sua área, como gerencia os resultados negativos? PDCA 

 

a.   Avalia as causas e determina a equipe o que fazer e como fazer. 
b.   Reúne a equipe e avalia as prováveis causas, define o que fazer e como fazer. 
c.   Reúne a equipe e compartilha com todos, o estudo da avaliação das prováveis causas e 

em conjunto define-se o que fazer e como fazer. 
d.   Reuni a equipe e delega a responsabilidade de avaliar (refletir) os resultados, planejar 

e executar as ações. Faz follow up, controla as ações e acompanha os resultados. 
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9. Em se tratando de crise interna como gerencia as ações da área em busca do retorno ao 

equilíbrio e aos resultados positivos? PDCA e Energização 

 

a.   Convoca reunião com toda equipe e comunica a real situação, destaca os pontos 
relevantes e transmite energia com objetivo de gerar reflexão e resultados imediatos. 

b.   Convoca equipe e comunica a real situação, destaca os pontos relevantes, organiza 
estudo das causas prováveis com a equipe e juntos definem ações e responsáveis. 

c.   Convoca equipe e comunica a real situação, destaca os pontos relevantes, organiza 
estudo das causas prováveis e juntos definem ações e responsáveis. Posteriormente, 
individualmente promove feedback com objetivo de reflexão e reforço da motivação. 

 

10. Com que freqüência gerencia as atividades relacionadas ao planejamento estratégico 

de sua área? Disciplina 

 

a. Com freqüência irregular. 
b. Quinzenalmente ou Mensalmente. 
c. Semanalmente. 
d. Diariamente. 
 

11. Como gerencia no cotidiano as rotinas e as atividades relacionadas ao planejamento 

estratégico de sua área? Disciplina 

 

a. De acordo com as demandas surgidas. 
b. Através de agenda pré-definida com o superior e subordinados faço follow up das 

atividades e ações. 
c. Através da agenda pré-definida avalio as atividades e posteriormente me reúno com 

superior e subordinados para follow up e definição das ações.  
 

12. Qual apoio do seu superior direto no gerenciamento estratégico de sua área? Apoio da 

Liderança 

 

a. Baixo 
b. Moderado 
c. Bom 
d. Excelente 
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13. Ao delegar as atividades relacionadas as metas da área, na sua avaliação, qual o nível 

de maturidade da equipe para executar a tarefa? 

 

a. Baixo 
b. Moderado 
c.   Bom 
d.   Excelente 
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