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RESUMO 

Este trabalho aborda uma metodologia voltada para o desenvolvimento do grupo de líderes da 

Divisão Logística de uma empresa do setor de varejo. Em uma pesquisa realizada pela 

empresa, detectou-se uma deficiência no estilo de supervisão atual adotada pelo grupo de 

líderes e as conseqüências negativas geradas para a organização. A proposta deste trabalho é 

promover a educação e o treinamento do grupo de líderes para uma mudança de estilo de 

supervisão. Para isso, propõe-se a utilizar como base conceitual as teorias motivacionais de 

Maslow e Herzberg, a Teoria Comportamental de McGregor e a Teoria de Liderança 

Situacional. Adotou-se o método do ciclo PDCA para a solução do problema, cuja ênfase foi 

dada para a fase de planejamento, composta pelas etapas: identificação do problema, 

observação, análise e plano de ação. Como resultado do trabalho, gerou-se um plano de ação 

que visa eliminar o problema identificado e traçou-se um perfil de líder desejado pela 

empresa, uma vez que não estava claro, para a organização, o melhor perfil de liderança a ser 

adotado como referência. 

 



 vii

ABSTRACT 

The methodology that this work uses is aimed at the development of the Logistic Division’s 

leaders of a company in the retail trade. By means of a research made by the company, a 

deficiency was detected in the style of supervision currently adopted by the group of leaders 

and their negative consequences for the organization. 

The aim of this work is to promote education and training the group of leaders aimed at 

changing. Therefore, it proposes to make use of Maslow and Herzberg’s theory of motivation, 

McGregor’s behavioral theory and the situation leadership’s theory as a conceptual basis. The 

PDCA method is adopted in order to find solutions to the problem, which was emphasized in 

the planning phase, composed of the following stages: identification of the problem, 

observation, analysis and an action plan. 

As a result, an action plan was produced aimed at eliminating the identified problem while a 

profile of a desirable leader has been drawn by the company, once it was not clear which was 

the best leading profile to be adopted as a reference by the organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será abordada uma breve apresentação sobre a Divisão Logística de 

Pernambuco, unidade escolhida para o desenvolvimento do trabalho. Logo em seguida, será 

abordado o conceito de logística, sua importância e evolução ao longo dos anos, dando-se 

seqüência, com o desenvolvimento do objetivo do trabalho, que abordará a deficiência do 

atual estilo de supervisão adotado pelo grupo de líderes da unidade objeto de estudo e suas 

conseqüências para a organização. Por fim, o capítulo apresentará uma proposta de mudança 

dessa realidade indesejada. 

1.1 Apresentação da Empresa 

Este trabalho foi desenvolvido em uma unidade de um grupo do setor de varejo, uma 

das principais redes de supermercados do Nordeste do País. Além de suas unidades, 

compostas de lojas de supermercados, hipermercados e magazines (lojas de departamentos), 

localizadas em todos os Estados da Região Nordeste, a empresa oferece também outros 

produtos e serviços, como por exemplo: um instrumento de multifidelização que premia a 

fidelidade dos clientes e uma linha de produtos com a marca própria do grupo. 

A unidade, do grupo, escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi a Divisão 

Logística de Pernambuco, composta por uma Central de Distribuição de produtos perecíveis, 

uma Central de Distribuição de alimentos e uma Central de Distribuição de não alimentos. A 

Central de Distribuição de produtos perecíveis é composta por uma central de frios, com 

produtos refrigerados, e uma central de horti, com produtos hortifrutigranjeiros. Algumas das 

atividades desempenhadas pela Divisão Logística são recebimento, armazenamento e 

expedição de produtos mediante recursos como equipamentos, mão-de-obra e instalações. 

Segundo Novaes (2001), a logística vem apresentando uma evolução constante, sendo 

atualmente um elemento fundamental na estratégia competitiva da empresa em estudo. O 

processo logístico abrange procedimentos contemplando fluxos da matéria-prima até o 

consumidor final e atua diretamente associado ao produto e ao gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, pois será uma estratégia logística eficaz que garantirá a disponibilidade do 

produto ao consumidor no momento desejado por ele. Porém, o desafio é a satisfação do 

cliente de forma customizada e rápida, dentro de um contexto em que a oferta de produtos 

deve manter níveis adequados, mas, ao mesmo tempo, reduzindo estoques, oferecendo 

melhores serviços e redução de custos. 
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Pode-se definir logística como o processo de planejar, implementar e controlar de 

maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações 

associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 

atender aos requisitos do consumidor (Novaes, 2001). 

A cadeia de suprimentos é constituída pelos elementos-chave necessários para converter 

matéria-prima em produto acabado, que será destinado ao consumidor final, passando por 

manufatura, centros de distribuição, atacadistas e varejistas. Segue abaixo uma cadeia de 

suprimento típica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornecedores 
de matéria-

prima 

Indústria 
principal 

Varejista 

Consumidor 
final 

Fabricante de 
componentes 

Atacadistas e 
distribuidores 

Produto 
acabado 

Figura 1.1 − Cadeia de suprimento típica 
Fonte: Novaes, 2001. p 39. 

 

Nos dias atuais, o processo logístico agrega valor de lugar, de tempo, de qualidade e de 

informação à cadeia de suprimento e, conseqüentemente, ao consumidor final. 

Agregar valor de lugar ao produto significa colocar a mercadoria no lugar desejado de 

forma que o consumidor possa usufruir o produto em toda a sua plenitude. O valor de tempo 

está relacionado diretamente com prazos. As empresas no mercado atual, buscando a redução 

de estoque e a satisfação total do cliente, trabalham para que o produto seja entregue 

rigorosamente dentro dos prazos combinados. Não basta deslocar o produto de sua origem 

para seu destino final corretamente e dentro do prazo preestabelecido. Um terceiro elemento 

deverá estar presente, o valor da qualidade, que significa que o produto deve atender às 
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necessidades do consumidor, atendendo às especificações determinadas por ele. Por fim, um 

quarto elemento está associado ao processo logístico, o valor de informação que representa a 

capacidade de rastreamento do produto ou a disponibilidade de informações importantes sobre 

o produto. 

A evolução da logística pode ser dividida em quatro fases, segundo Novaes (2001): 

 

Primeira fase − Atuação segmentada 

 Produtos padronizados 

 Sistema de comunicação e informática rudimentar 

 Estoque – elemento-chave no balanceamento da cadeia de suprimentos 

Segunda fase − Integração rígida 

 Produtos diferenciados conforme especificação do cliente 

 Planejamento e otimização de atividades 

 Início da racionalização integrada da cadeia de suprimentos – integração rígida 

Terceira fase − Integração flexível 

 Desenvolvimento de uma logística informatizada 

 Maior preocupação com a satisfação plena do cliente 

 Integração dinâmica entre os componentes da cadeia de suprimentos – 

integração flexível 

Quarta fase − Integração estratégica 

 Logística – elemento diferenciador e de cunho estratégico 

 Cadeia de informação disponível facilitando o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos 

 Integração estratégica otimizada dos participantes da cadeia de suprimento com 

o gerenciamento da cadeia de suprimento 

A quarta fase evidencia a mudança do conceito de logística, antes associada apenas ao 

transporte e à armazenagem do produto. Surge uma nova concepção, em que a logística 

assume importante papel de integração dos processos ao longo da cadeia de suprimentos, 

buscando melhores resultados em termos de redução de custos, de desperdícios e de 

agregação de valor para o consumidor final. 
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1.2 Objetivo do Trabalho 

Uma das grandes preocupações da empresa em estudo é com o bem-estar de seus 

funcionários. Entre as diversas variáveis responsáveis pelo bem-estar do funcionário, destaca-

se o clima organizacional presente na empresa. 

Em 2000, foi realizada por uma empresa de consultoria, uma pesquisa visando detectar 

o clima organizacional vigente na empresa. Os resultados apontaram variáveis com baixos 

índices de satisfação, que se destacaram dentre as demais variáveis da pesquisa, contribuindo 

de forma negativa para o resultado final. Não foi possível reproduzir, no presente trabalho, os 

resultados obtidos pela pesquisa, pois representam dados confidenciais, restritos à empresa em 

estudo. 

Uma dessas variáveis, com maior predominância negativa, foi o estilo de supervisão dos 

líderes para com seus liderados. O estilo de supervisão vigente na organização mostrou-se 

deficiente, contribuindo para a desmotivação do grupo, a insatisfação no ambiente de trabalho 

e a conseqüente perda de produtividade, ocasionando resultados aquém dos esperados pela 

empresa. Esse quadro, uma vez instalado, proporciona um clima de incertezas, receios e 

desconfiança. 

A deficiência no estilo de supervisão dos líderes, deixou clara a necessidade iminente de 

uma mudança de comportamento do líder perante uma nova realidade presente no contexto 

organizacional, em que a concorrência exige a continuidade e o aperfeiçoamento constante 

dos processos produtivos, voltados para a redução de custos, melhoria do nível de serviço 

com ênfase absoluta na satisfação plena do cliente final. Algumas habilidades e características 

tornaram-se fundamentais no atual perfil de líder: autoconhecimento, capacidade de 

comunicação e diálogo, capacidade de influenciar as pessoas em situações adversas e 

ambíguas, capacidade de atuar sob pressão e agir com adaptabilidade e flexibilidade. 

A atual conjectura dos negócios está impondo fortes pressões e novas demandas e 

desafios às organizações que precisam constantemente participar do processo de reexaminar e 

reinventar a empresa. Para isso, buscam-se aspectos como velocidade para obter rapidez na 

resposta ao cliente, flexibilidade na capacidade de aprender e mudar, tanto da organização 

como dos seus participantes, integração para mobilização com iniciativa, participação e 

criatividade para mudar rapidamente. 

As empresas precisam estruturar-se para aumentar sua competitividade diante de um 

cenário de complexas mudanças. Por isso, elas necessitam utilizar os próprios recursos da 

maneira mais eficiente e eficaz possível. Para enfrentar a competição e a concorrência, a 
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empresa precisa saber utilizar ao máximo seus pontos fortes, sobretudo utilizar plenamente 

sua força de trabalho, buscando obter deles colaboração participativa. 

A importância do papel do líder atual está em saber dirigir o potencial humano, que 

passa a ser uma condição indispensável para a implementação de mudanças organizacionais 

que atualmente acontecem numa velocidade alta, pois a mudança só se faz presente se houver 

o envolvimento espontâneo das pessoas. O desafio do líder é, em um ambiente complexo, em 

contínua transformação, ter a capacidade de compreender as pessoas de diferentes 

características, direcionando-as para um objetivo comum, isto é, para o alcance da meta 

organizacional. A necessidade iminente de as organizações mudarem é uma condição 

indispensável à sua sobrevivência competitiva. 

Entretanto, para o desenvolvimento de um líder, é preciso saber aonde se quer chegar, 

qual o modelo de liderança que se espera mais eficaz para a organização, portanto é 

importante defini-lo. Na empresa em estudo, ainda se faz necessário determinar o modelo de 

liderança desejado. 

A literatura especializada aborda dois modelos de liderança: o tradicional e o 

comportamental. Tais modelos pregam estilos bem definidos e opostos entre si. O tradicional 

(autoritário) tem como características: rigidez, impessoalidade, centralização das decisões, 

liderança fiscalizadora e punitiva, comunicação vertical e ser um sistema fechado. Já o 

comportamental (democrático) tem como características: flexibilidade, espírito de equipe, 

descentralização das decisões, liderança participativa, comunicação horizontal e ser um 

sistema adaptável e criativo. O questionamento mais presente é sobre o estereótipo de um 

líder eficaz e a decisão sobre qual a estrutura e postura que um líder deve adotar para mais 

facilmente conseguir influenciar seus liderados em prol de metas e resultados desejados. 

Como o modelo de liderança desejado pela organização não está bem definido, o passo 

inicial seria a conceituação e a formalização do modelo de liderança. Uma vez delineado o 

objetivo que se deseja alcançar, avança-se para o passo seguinte; ou seja, traçar o caminho de 

aprendizagem que permitirá a transformação do líder conforme o modelo de liderança 

almejado. 

O processo de aprendizagem é o mais complexo das etapas de desenvolvimento do 

líder, pois mudanças são difíceis de serem assimiladas e incorporadas efetivamente pelas 

pessoas. A resistência a novas atitudes e formas de pensar é natural do ser humano que, na 

maioria das vezes, impõe barreiras e dificuldades diante de uma situação nova e inesperada 
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por ele. Essa reação adversa é provocada por sentimento de insegurança e medo gerado pelo 

desconhecido. 

Diminuída a deficiência quanto ao estilo de supervisão do líder, o clima organizacional 

tenderá a ser mais positivo. O resultado direto proporcionado pelo bom clima organizacional 

será um ambiente agradável e flexível, que permitirá a execução do trabalho de forma mais 

prazerosa, contribuindo para a motivação dos funcionários e a conseqüente maximização dos 

resultados organizacionais. 

O objetivo maior do presente trabalho é contribuir para a mudança do estilo atual de 

supervisão, que, na conjectura atual, interfere incisivamente no clima organizacional; isto é, 

no ambiente no qual o funcionário se desenvolve e produz. Deseja-se um ambiente sadio, no 

qual o funcionário se sinta valorizado e criativo junto à instituição no qual trabalha. Se o 

modelo de liderança definido pela organização for aplicado, vários ganhos, oriundos dessa 

liderança eficaz, serão alcançados: subordinados satisfeitos e reconhecidos, que darão o 

melhor de si para a organização onde trabalham e, com isso, os resultados obtidos pela 

empresa serão duradouros, pois serão conquistados conscientemente e por vontade própria. 

A proposta da dissertação é elaborar um modelo para o desenvolvimento do líder, 

capacitando-o para uma transformação gradativa de postura, através do conhecimento e do 

treinamento focado no seu crescimento e na sua forma de liderança conforme o modelo 

traçado pela organização. 

No escopo do presente trabalho, a finalidade é desenvolver uma metodologia e aplicá-la 

com o grupo de líderes da Divisão Logística de Pernambuco, abrangendo o nível de gerentes, 

chefes e encarregados. A Divisão Logística foi escolhida pelo fato do gerente da Divisão 

Logística disponibilizar total apoio para a execução do trabalho, disponibilizando 

informações, mostrando-se flexível à aplicação do mesmo e acreditando em seus resultados. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Neste capítulo foi apresentada a empresa em estudo e definido o termo logística e sua 

evolução, segundo Novaes (2001), finalizando com a definição do objetivo do trabalho. 

No Capítulo 2, é apresentado o problema detectado na empresa, que foi escolhido para o 

escopo deste trabalho. São abordadas as conseqüências geradas pelo problema, como também 

é definida a base conceitual e a metodologia a ser adotada, que dará suporte a uma proposta 

de mudança da situação atual. 
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No Capítulo 3, é definida a estrutura da metodologia a ser adotada, o PDCA, que 

constituirá um método de solução, o que representará um caminho a ser seguido para a 

resolução do problema. Nesse capítulo, será destaque a fase do Planejamento (P). 

No Capítulo 4, são abordados os resultados obtidos: definição de um plano de ação e 

uma proposta do perfil de liderança a ser adotado pela empresa, que visa eliminar as falhas 

detectadas no estilo atual de supervisão dos líderes da Divisão Logística. 

No capítulo final, são descritas as principais conclusões acerca do trabalho 

desenvolvido. 
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2 A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NA EMPRESA 

Neste capítulo, será apresentado, com mais detalhes, o problema identificado na 

empresa em estudo, sua origem e conseqüências, relatando a forma como ele foi detectado e 

sua influência na organização. Logo em seguida, será apresentada a base conceitual proposta 

para o desenvolvimento de líderes em uma empresa com deficiência no etilo de supervisão. 

2.1 Apresentação do Problema 

Tecnologia inovadora, como: sistemas de informação modernos, sistemas de 

comunicação eficientes e a informática (programas e computadores) de última geração estão 

disponíveis no mercado, de modo que as empresas que disputam uma fatia do mercado 

consumidor, dispõem das mesmas oportunidades e facilidades oferecidas por esta tecnologia 

inovadora. Isso leva a competitividade entre as empresas a ficar cada vez mais acirrada. 

Assim, o que diferencia uma empresa líder, no setor em que atua, dos demais concorrentes é 

seu capital humano. Se as pessoas são conduzidas a produzirem o melhor de si, os resultados 

poderão ser surpreendentes. É importante que a empresa permaneça competitiva e assegure 

sua sobrevivência em uma era em que a aplicação do conhecimento de maneira produtiva e 

eficiente representa um fator competitivo para uma organização. 

As empresas visam atingir determinados objetivos que, na maioria das vezes, é sua 

razão de ser e de existir. Para alcançar objetivos como aumento na participação do mercado, 

lucro, retorno sobre o investimento e sobrevivência em um ambiente sujeito a mudanças, as 

empresas precisam cada vez mais de profissionais eficientes, que desenvolvam as atividades 

com criatividade e levem as empresas a oferecer novos produtos e melhores serviços a preços 

competitivos. 

O ser humano atribui valor a todo produto que satisfaz às suas necessidades de 

sobrevivência. Portanto, as empresas buscam oferecer produtos ou serviços que atendam a 

essas necessidades. Produzir ou prestar serviços significa reunir um conjunto de profissionais 

para processar insumos e informação e, assim, criar produtos. O lucro é o resultado de um 

produto ou serviço excelente oferecido a uma sociedade. O desafio é a consecução de 

produtos e serviços excelentes dentro de um ambiente que impõe mudanças constantes, 

processo de globalização das economias, automação digital, redução dos recursos disponíveis, 

pressão para a inovação e competência acirrada. Cabe aos líderes comandar o trabalho de 

adaptação da empresa diante de um cenário conflitante e transformador, guiando os 
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funcionários para o caminho mais eficiente de modo que elas possam utilizar ao máximo seu 

potencial, resultando em produtos e serviços excelentes, que trarão lucro para a organização. 

O líder e sua equipe precisam estar atentos aos desejos dos clientes e suas novas necessidades, 

para sobreviver e crescer. 

A maneira como as pessoas são influenciadas, para se obter delas os melhores 

resultados, passa a ser uma das habilidades dos líderes eficazes, que saberão extrair resultados 

individuais e transformá-los em ganhos substanciais que atenderão aos interesses dos 

funcionários e da empresa onde trabalham. Deseja-se que o resultado individual de cada 

profissional que compõe a empresa seja em prol da organização de forma que o conjunto 

gerado seja a força propulsora do sucesso da empresa. 

O objetivo é prestar serviços e oferecer produtos com maior produtividade, adquirida 

com o aumento do conhecimento e da habilidade das pessoas, maior motivação do pessoal, 

melhores sistemas e métodos de trabalho. Cabe ao líder alavancar esses ganhos reduzindo as 

falhas e perdas do sistema produtivo, eliminando o desperdício e a ineficiência, com 

conseqüente redução de custos. Porém, como a empresa é um organismo vivo que se 

comporta em um ambiente mutável, o líder deverá ocupar-se com as mudanças externas à 

organização e seu impacto sobre a empresa, como, por exemplo, mudanças no perfil do 

mercado, modificações das necessidades dos consumidores, alterações de estratégias dos 

concorrentes e inovações tecnológicas. 

As empresas sobrevivem no mercado tornando-se competitivas, portanto é necessário, 

apresentarem maior produtividade entre os concorrentes e trabalharem com maior 

produtividade significa produzir cada vez mais, ou melhor, com cada vez menos; isto é, 

agregar o máximo de valor ao produto ou serviço com menor custo. O líder passa a exercer 

um papel fundamental na busca da produtividade, uma vez que é responsável por atingir 

resultados por intermédio de sua equipe, sendo o propulsor para a consecução dos resultados 

com eficácia. 

O contexto do mercado atual exige um perfil de líder cada vez mais adaptador, 

transformador e flexível, que saiba interpretar novas situações apontando a direção mais 

adequada a seguir. A ausência de um direcionamento por parte do líder pode significar 

ansiedade, medo e esforços desnecessários. 

O modelo de liderança tradicional, de acordo com suas características, não mais atende 

às expectativas e às necessidades no contexto organizacional atual, pois várias mudanças 

ocorreram na relação entre líder e liderado, visto que há mais participação nas decisões 
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organizacionais, evolução cultural das pessoas, mudanças na forma de pensar e agir, como 

também houve maior integração dos indivíduos no ambiente de trabalho. Por isso, há 

necessidade cada vez maior de líderes diferenciais, que saibam lidar com seus funcionários 

eficientemente a fim de se obter resultados maximizados. 

A empresa em estudo atua na área de varejo. O foco do varejo está voltado para o 

consumidor final, que será responsável pela compra de seus produtos por meio do comércio 

que visa à troca de bens e serviços por valor monetário. Para que a atividade seja lucrativa, é 

fundamental entender os valores e o comportamento do consumidor, descobrindo suas 

necessidades e expectativas, que o impulsionam para a aquisição de um determinado bem ou 

produto. Esta atividade é caracterizada como um serviço que tem particularidades, em que a 

influência do fator humano é fundamental para o sucesso da prestação do serviço, pois a 

atividade obriga a um contato muito mais estreito com o cliente, o que exige um treinamento 

eficaz por parte do líder em relação ao seu grupo de liderados. 

Dentro do contexto do negócio varejista ao qual o grupo pertence, as atividades de 

logística tornam-se essenciais para a viabilização do negócio, que é atender ao consumidor 

final. O papel da Divisão Logística é coordenar as atividades de planejamento, de execução e 

controle de todos os fluxos e processos que fazem os produtos oriundos dos diversos 

fornecedores da empresa chegar às lojas com as condições exigidas pelo cliente. Essa divisão 

desempenha o papel do processo logístico de garantir o produto na gôndola, no prazo 

combinado e com a qualidade exigida pelo cliente final. 

O papel da Divisão Logística na consecução dos objetivos do grupo é expressa através 

da sua definição de negócio, de sua missão e de sua política de qualidade: 

Negócio − “Distribuir e armazenar produtos (alimentos) para as lojas do grupo.” 

Missão − “Distribuir produtos para as lojas do grupo, visando abastecê-las com 

pontualidade, qualidade, regularidade e quantidade solicitada ao menor custo possível.” 

Política da qualidade: 

 “Satisfazer as necessidades dos nossos clientes e nos anteciparmos às suas 

expectativas. 

 Promover o crescimento pessoal e profissional dos nossos associados através 

da motivação e capacitação permanente. 

 Fornecer produtos e serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e 

segurança, melhorando continuamente nossos processos.” 
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Na Tabela 2.1 a seguir, são apresentados alguns dos indicadores que mensuram o 

desempenho da Divisão Logística na consecução de seus objetivos. 

 
Tabela 2.1 – Indicadores logísticos 

 

Seq. Indicador Unid. Como Calcular 
1.0 Ruptura na gôndola % Quantidade de itens faltantes na gôndola/ Total de itens 

previstos para a Loja 
       
2.0 Nível de serviço % Qtd. entregue na data prevista / Qtd.total pedida 
   - Fornecedor => Central de Distribuição     
   - Fornecedor => Lojas     
   - Central de Distribuição => Lojas     
3.0 Nível de estoque  Dias Valor do estoque a preço de custo / Valor da venda 
   - Nas Lojas  média diária a preço de custo 
   - Nas Centrais de Distribuição     
4.0 Pontualidade de entrega % Quantidade de veículos entregues no horário previsto /  
      Total de veículos entregues 
5.0 Utilização de Ressuprimento 

Automático(RA) % 
Quantidade de itens pedidos no RA / Total de itens 
pedidos 

   - Lojas     
   - Centrais de Distribuição     
6.0 EDI(Electronic Data Interchange)     

   - Pedidos % 
Quantidade de pedidos enviados eletronicamente a 
ao fornecedor / total de pedidos emitidos 

   - Notas fiscais % 
Quantidade de notas fiscais recebidas eletronicamente do 
fornecedor / Total de notas fiscais recebidas 

        
 

 
A hierarquia na Divisão Logística está definida na Figura 2.1, organograma composto 

pelo diretor divisional, gerente divisional e gerentes de centrais. 

 

Diretor 
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Gerente 
Divisional 

Gerente de 
Central 

Gerente  
de Central 

Gerente 
 de Central 

Divisão Logística  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 – Organograma da Divisão Logística 
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Para cada Central, há um organograma composto pelo gerente, chefes, encarregados e 

demais cargos definidos no mesmo. A Figura 2.2 apresenta um organograma genérico de uma 

Central de Distribuição. 

 
Central de Distribuição 

 

 Gerente da 
Central 

Chefe 

Encarregado 

Recepção Separação/Expedição 

Conferente de dados
Conferente de depósito
Empilhador

Conferente de dados 
Conferente de depósito 
Empilhador 
Separador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 – Organograma de uma Central de Distribuição 

 

O comportamento dos líderes da Divisão Logística está mais voltado para o 

comportamento orientado para a tarefa, em que o líder coordena as atividades dos liderados, 

fornecendo as orientações necessárias para a consecução das atividades, definindo objetivos 

bem claros e realistas. Em relação à tomada de decisões, o líder geralmente apresenta suas 

idéias e, em seguida, pede opinião e sugestões ao grupo para, depois, tomar a decisão sozinho. 

Em 2000, por meio da contratação dos serviços de uma consultoria, foi realizada na 

Divisão Logística uma pesquisa de clima organizacional com o objetivo de conhecer o grau 

de satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho, como também identificar os fatores 

relevantes que explicassem o grau de contentamento delineado. Por motivos de 

confidencialidade, não serão reproduzidos neste trabalho os dados completos resultantes da 

pesquisa. 

Um dos resultados da pesquisa realizada foi a constatação de que o clima organizacional 

está sendo prejudicado pelo estilo de supervisão dos líderes considerado inadequado e 
 12
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ineficiente. A maneira como o líder está conduzindo sua equipe não está produzindo 

resultados positivos; ao contrário, está gerando um relacionamento que envolve sentimentos 

de desconfiança, descrédito e medo. Esse tipo de relacionamento entre líder e liderado 

propicia um clima organizacional insatisfatório e instável. 

A habilidade de supervisão, que deveria ser um diferencial dos líderes eficazes, 

mostrou-se deficiente na empresa em estudo e, como conseqüência, constatou-se a 

insatisfação e desmotivação dos funcionários. Em um ambiente de trabalho com essas 

características, só é possível gerar resultados instáveis e indesejáveis. Os liderados não darão 

o melhor de si à organização, e os resultados esperados ou não serão alcançados, ou se o 

forem, não serão permanentes e duradouros, pois na ausência do líder, as tarefas deixarão de 

ser executadas da forma estabelecida. 

Existe a consciência, por parte da alta administração, de que o estilo de supervisão está 

inadequado, devendo ser corrigido, pois afeta de maneira negativa, o comportamento dos 

funcionários da empresa, que, uma vez mal gerenciado, implicará perdas ao desempenho da 

organização. 

O processo de liderança deve envolver a realização de objetivos com as pessoas e por 

intermédio delas. As primeiras escolas de teoria organizacional preocuparam-se com os 

conceitos de tarefas e relações humanas. Segundo a teoria da Administração Científica 

(tradicional), cabe ao líder estabelecer e fazer cumprir critérios de desempenho que atendam 

aos objetivos da organização. O líder deve concentrar-se nas necessidades da organização. Na 

teoria das Relações Humanas (comportamental), a função do líder é definida para a 

consecução dos objetivos entre os liderados, dando oportunidade para seu crescimento e 

desenvolvimento pessoal. O enfoque é sobre as necessidades pessoais e não sobre as 

necessidades da organização. 

Tanto o estilo tradicional quanto o comportamental, podem ser eficazes ou ineficazes, 

pois dependem da inter-relação de fatores situacionais, como a natureza da tarefa, o clima 

organizacional, a estrutura de recompensas da organização, valores, motivações e expectativas 

do líder e dos liderados e a maturidade dos membros do grupo. 

Vários estilos podem ser usados pelo mesmo líder em diferentes situações. O líder 

precisa ser flexível para usar estilos diferentes, mas sem chegar a extremos de incongruência, 

desempenhando comportamentos adequados, resultantes de sua motivação e experiência. 

Um grupo de liderados fragilizados por um estilo de supervisão inadequado não vai 

colaborar para que a empresa permaneça competitiva. Portanto, surge a necessidade de 
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promover mudanças profundas na forma de pensar e agir dos líderes. Eles têm o desafio de se 

adaptarem a essa nova realidade, como também estimular a motivação dos seus funcionários e 

proporcionar um bom clima organizacional para ter condições de obter os melhores 

resultados. 

2.2 Base Conceitual 

Nesta seção, apresentar-se-á a base teórica utilizada no processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento do líder, que resultará na mudança do seu atual estilo de supervisão. O 

conceito de Liderança será abordado e serão detalhadas as seguintes teorias: teorias 

motivacionais de Maslow e Herzberg, a teoria Comportamental de McGregor e a teoria de 

Liderança Situacional de Hersey e Blanchard. O método aplicado é o PDCA. 

2.2.1 Conceito de Liderança 

Segundo Tannenbaum (1972), liderança é a influência interpessoal exercida em uma 

situação, por intermédio do processo de comunicação, com a finalidade de atingir uma meta 

ou metas especificadas. Em resumo, retrata o líder que tenta influenciar o liderado em uma 

determinada situação em prol de objetivos comuns. 

Com base na definição acima descrita, destacam-se quatro principais elementos da 

liderança: influência interpessoal, liderança exercida em uma situação, processo de 

comunicação e liderança voltada para a consecução de metas. 

A influência interpessoal é o meio pelo qual o líder tenta afetar o comportamento do 

liderado, tendo como objetivo a consecução de metas (Tannenbaum, 1972). O líder deverá 

saber lidar com problemas que envolvam questões de motivação, moral, trabalho de equipe, 

criatividade e introdução de mudança entre outras. 

A situação expressa todo o contexto no qual estão insertos o líder e seu liderado. 

Fenômenos físicos, membros do grupo, a organização, a cultura e metas são fatores que, uma 

vez manipulados, influenciam o comportamento dos outros indivíduos do grupo. 

O processo de comunicação é o meio que o líder tem de transmitir as idéias que 

ocasionam a mudança de atitude do liderado, de maneira que este se mova na direção da meta 

especificada. 

As organizações são orientadas por objetivos de curta e de longa duração, que incluem 

objetivos de maximização de serviço e sobrevivência da organização no mercado competitivo. 



Capítulo 2 A Importância da Liderança na Empresa
 

 15

Portanto, os atos de liderança são orientados para uma meta, cuja responsabilidade recai para 

o líder, que tem como missão a consecução das metas organizacionais por meio de seu grupo. 

2.2.2 Teorias Comportamentais 

Serão apresentadas, neste tópico, as teorias motivacionais de Maslow e Herzberg, que 

ajudarão o líder a ter melhor compreensão acerca da motivação humana. Complementando as 

teorias motivacionais, serão também abordadas a teoria Comportamental de McGregor e a 

teoria de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard, que proporcionarão ao líder maior 

conhecimento a respeito de uma liderança eficaz. A partir do momento em que o líder for 

capaz de adotar o novo estilo de supervisão desejado, espera-se uma melhora significativa no 

clima organizacional, o que resultará em uma maior motivação e produtividade na empresa. 

2.2.2.1 Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow 

Segundo a teoria de Maslow (1954), existe uma hierarquia de necessidades presentes no 

ser humano, cuja motivação é oriunda das necessidades ainda não satisfeitas. Há uma escala 

de prioridade das necessidades humanas: as fisiológicas, de segurança, social, de estima e de 

auto-realização, que determinam e orientam o comportamento das pessoas. Uma nova 

necessidade se manifestará quando a necessidade de maior intensidade for satisfeita. 

As necessidades fisiológicas, segundo Maslow (1954), aparecem no degrau mais alto da 

hierarquia, porque, uma vez não satisfeitas, permanecerão intensas, motivando e dominando o 

comportamento da pessoa. As necessidades fisiológicas são as necessidades humanas básicas 

que devem ser satisfeitas em primeiro lugar, pois garantem a subsistência do Homem: 

alimento, vestuário e moradia. Uma vez atendidas as necessidades fisiológicas, predomina a 

necessidade de segurança. 

Necessidade de segurança é a necessidade de se sentir seguro (ausência do medo), livre 

do perigo e do sentimento de instabilidade e de vulnerabilidade. Depois de satisfeitas as 

necessidades fisiológicas e de segurança, será dominante a necessidade social na estrutura 

hierárquica das necessidades. 

Necessidade social é a necessidade de se relacionar com as outras pessoas e de ser 

aceito por elas, pois o ser humano é um ser social com capacidade de participação e interação 

com seu semelhante. Também há uma carência de carinho e afeto que precisa ser preenchida. 

Uma vez membro de um grupo, a pessoa passa a sentir necessidade de estima. 

Necessidade de estima é a necessidade de adquirir a auto-estima, o reconhecimento e o 

respeito das pessoas, seja por meio do poder, seja por prestígio conquistado. A satisfação da 
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necessidade de estima produz sentimentos de confiança em si mesmo, de prestígio, de poder e 

de controle. 

Estando adequadamente satisfeita a necessidade de estima, começa a predominar a 

necessidade de auto-realização, que é a necessidade de realizar o potencial particular de cada 

um ao máximo; ou seja, sempre superar desafios, atingindo o sentimento de competência 

plena. 

As necessidades não obrigatoriamente surgem na ordem acima descrita, podendo variar 

sua posição e preponderância nos indivíduos e até inverter a hierarquia por excesso de 

satisfação de uma necessidade; não segue, portanto, uma hierarquia rígida. O surgimento de 

uma necessidade não se dá de repente, de modo espontâneo, trata-se de um processo gradativo 

que se destaca à medida que outras necessidades vão sendo satisfeitas. 

A teoria de Maslow ressalta que as pessoas, além da necessidade de recompensas 

financeiras, necessitam de respeito e atenção do seu semelhante. Assim, cabe ao líder 

distribuir tarefas, criar condições de trabalho e definir a estrutura organizacional, além de 

considerar a hierarquia de necessidades, para obter melhores resultados com a ação de seus 

liderados. 

2.2.2.2 Teoria dos Fatores Motivacionais e Higiênicos de Herzberg 

Outra teoria, a de Herzberg (1960), relaciona, dentro de um contexto, o trabalho e seu 

ambiente externo, determinando dois fatores importantes na motivação humana. São os 

fatores higiênicos (ou de manutenção) e os fatores motivacionais. A linha de estudo de 

Herzberg foi descobrir atitudes em relação ao trabalho que permitissem criar hipóteses sobre o 

comportamento humano. Daí surgiram duas categorias diferentes de necessidades, 

independentes entre si, que influenciam o trabalho de maneiras diferentes. 

Os fatores de higiene são os relacionados com o ambiente de trabalho. A presença deles 

não incentiva a motivação dos funcionários, só evitam a sua insatisfação. Esses fatores são 

garantia de um ambiente estável, sem perda da capacidade produtiva, mas precisam ser 

cultivados e mantidos para que fontes de insatisfação não sejam geradas e propagadas no 

ambiente. Englobam as políticas e práticas administrativas, o estilo de supervisão, as 

condições físicas do trabalho, os benefícios e a remuneração e as questões de segurança no 

trabalho. 

Os fatores motivacionais são responsáveis diretos pela satisfação com o trabalho. 

Produzem elementos que impulsionam o aumento da produtividade e a satisfação duradoura 
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do funcionário. Englobam sentimentos de realização, crescimento e desenvolvimento 

profissional, responsabilidade, atividades desafiantes e o reconhecimento da chefia. 

Verifica-se que ambas as teorias estão relacionadas com uma situação motivadora, 

composta por um motivo (necessidade) direcionado para a consecução de um objetivo, cuja 

combinação resultará em um comportamento. A necessidade mais intensa é que determinará o 

objetivo principal que o ser humano procurará conquistar com um comportamento 

direcionado para atingi-lo. 

A teoria de Maslow procura identificar as necessidades dos indivíduos, que, quando 

satisfeitas, vão torná-los cada vez mais produtivos e eficientes. Já a teoria de Herzberg, 

identifica os objetivos pelos quais essas necessidades serão dirigidas. As duas teorias são 

complementares e mostram que a situação motivadora ideal é aquela em que o ambiente 

apresente os objetivos (fatores externos) adequados às necessidades (fatores internos) de seus 

funcionários, pois as pessoas buscam objetivos que satisfaçam as suas necessidades. 

2.2.2.3 Teoria Comportamental de McGregor 

Conforme as teorias X e Y de McGregor (1960) o comportamento do ser humano 

assume posturas distintas. Cada uma delas enxerga o Homem sob premissas opostas de como 

motivá-lo no ambiente de trabalho. Para cada uma das maneiras definidas da natureza 

humana, há um correspondente estilo de liderança, mais eficiente para a organização. 

Na abordagem da Teoria X, as pessoas não assumem responsabilidades, são pouco 

confiáveis, imaturas e preguiçosas. Para elas, o trabalho significa uma atividade desagradável 

e pouco prazerosa. Surge, então, a necessidade de estruturar, organizar e controlar todo o 

trabalho como meio de obtenção de produtividade. A liderança é voltada para a orientação e 

execução de tarefas de modo a atingir os objetivos da empresa, onde não é aceitável a 

participação das pessoas que a compõem, já que se admite que elas não têm como contribuir 

em termos de criatividade, soluções e sugestões. A motivação é explorada nos níveis 

fisiológicos e de segurança. É o estilo gerencial autoritário. Tem como características 

principais: ser um modelo com coordenação centralizada, com objetivos fixados, padrões 

rígidos em cargos definidos e com liderança fiscalizadora, punitiva, fechada e sem 

dinamismo. 

Na abordagem da Teoria Y, as pessoas são criativas, responsáveis, participativas e não 

são preguiçosas. Nesse caso, o trabalho é visto como uma atividade natural, mas que precisa 

de condições favoráveis que estimulem o potencial das pessoas. O papel da liderança está 

exatamente em motivar essa potencialidade, incentivando a participação dos funcionários na 
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solução de problemas da organização, com um estilo de administração democrático, com 

menos controle do que na Teoria X e com confiança mútua entre as partes. A motivação não é 

explorada apenas no nível fisiológico e de segurança; busca-se, também, o desenvolvimento 

da estima e da auto-realização. É conhecido como o estilo gerencial democrático. Tem como 

características ser um modelo em que há interação do líder e liderado, com feedback no 

relacionamento, apoio e comunicação. Nessa abordagem, o líder sabe ouvir o seu liderado. 

Na Teoria X, a motivação ocorre apenas nos níveis fisiológicos e de segurança; 

enquanto na Teoria Y, a motivação ocorre no nível social, de estima e auto-realização, como 

também no nível fisiológico e de segurança. Portanto, a teoria de McGregor baseou-se, em 

grande parte, na hierarquia das necessidades da teoria de Maslow. O desenvolvimento da 

Teoria Y deu-se em virtude do questionamento feito a respeito do comportamento humano: se 

uma vez atendidas as necessidades fisiológicas e de segurança, e predominando as 

necessidades sociais, de estima e auto-realização, o comportamento por direcionamento e 

controle seria, ainda, capaz de motivar as pessoas. Por isso, McGregor desenvolveu uma 

teoria alternativa (Teoria Y) do comportamento humano. 

A aceitação do pressuposto de uma das teorias sobre a natureza humana não implica, 

necessariamente, adotar um único estilo de liderança, conforme a teoria aceita. Deve-se levar 

em consideração que as pessoas, na maioria, têm o potencial para a maturidade e auto-

motivação e, dependendo do estágio de desenvolvimento em que se encontrem, busca-se um 

comportamento de apoio e diretivo adequado à essa situação. São estilos intermediários que 

mesclam características de um e de outro, gerando um estilo mais flexível e menos radical sob 

o ponto de vista das teorias X e Y. 

Chris Argyris (1971) propôs dois padrões de comportamento, A e B, e os associou às 

Teorias X e Y, formando duas combinações de comportamentos. No padrão A, as pessoas não 

admitem sentimentos, não são abertas e rejeitam experiências novas, apresentando um 

comportamento que se caracteriza por uma supervisão estrita e de elevado grau de 

estruturação. Já no padrão B, as pessoas admitem sentimentos, são abertas e experimentam o 

novo, apresentando um comportamento de apoio e flexibilidade. 

Os padrões A e B estão associados, respectivamente, à Teoria X e à Teoria Y, formando 

a combinação XA e YB. Porém, o padrão A pode estar ligado à Teoria Y ou o padrão B à 

Teoria X, formando então as combinações XB e YA. A combinação XB propõe que, mesmo 

adotando a suposição à respeito da natureza humana de que as pessoas são imaturas, não são 

confiáveis e são irresponsáveis; deste modo, é possível assumir um comportamento de apoio e 
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flexibilidade. Do mesmo modo, na combinação YA, em que as pessoas são consideradas 

responsáveis, maduras e motivadas, é possível assumir um comportamento diretivo, de 

controle e de supervisão. 

Os estudos de McGregor contribuíram para novas descobertas a respeito do 

conhecimento da natureza humana. 

2.2.2.4 Teoria de Liderança Situacional 

A teoria da Liderança desenvolvida por Hersey e Blanchard (1986) apresenta uma 

abordagem situacional, em que diferentes estilos de liderança podem ser adotados em 

diferentes situações conforme sejam as variáveis situacionais presentes no contexto. O líder, 

para ser eficaz, precisa identificar o estilo apropriado de acordo com as exigências do 

ambiente em que ele se encontra, pois, dessa maneira, conseguirá influenciar as pessoas para 

um desempenho satisfatório. 

Os possíveis estilos de liderança a serem adotados por um líder e apresentados no 

modelo de Hersey e Blanchard são baseados em uma combinação de comportamentos de 

tarefa e de relacionamento oferecidos pelo líder. Essa combinação varia de acordo com o 

nível de maturidade apresentado pelo liderado no desenvolvimento de determinada tarefa. 

O comportamento de tarefa caracteriza-se pelo grau de direção que o líder adota na 

estruturação e definição das funções do seu subordinado, isto é, a quantidade de orientação 

oferecida para a execução de uma determinada tarefa; se há meios de comunicação e 

procedimentos estabelecidos que auxiliem o funcionário em o quê, como e onde realizar a 

atividade estabelecida. 

O comportamento de relacionamento caracteriza-se pelo grau de apoio socioemocional 

disponibilizado pelo líder para seu subordinado; isto é, a quantidade de atenção e de retorno, 

as “carícias psicológicas” oferecidas pelo líder. É a forma de relacionamento estabelecido 

entre o líder e os membros de seu grupo. 

A maturidade na liderança situacional é definida como a capacidade e a disposição das 

pessoas de assumir a responsabilidade de dirigir o próprio comportamento, (Hersey e 

Blanchard, 1986). Porém, esta definição não abrange todo o comportamento da pessoa sob um 

aspecto generalista, mas associa o aspecto maturidade voltado para realização de tarefas 

específicas, isto é, uma pessoa pode ser madura para o desenvolvimento de uma função e não 

ser para outra função. Os níveis de maturidade foram representados por um contínuo da 

maturidade definidos por baixo (M1), baixo a moderado (M2), moderado a alto (M3) e alto 

(M4) e são resultado da combinação entre capacidade e disposição. Na Figura 2.3, está 
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ilustrada a definição do conceito de maturidade, a partir dos termos capacidade e disposição, 

representado por quatro níveis de maturidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 2 1 CAPACIDADE 

Esta pessoa é CAPAZ 
(tem o conhecimento e 

o preparo técnico 
necessário) 

muita algumabastante pouca

MATURIDADE DE TRABALHO 

4 3 2 1 DISPOSIÇÃO 

Esta pessoa está 
DISPOSTA 

(tem confiança em si 
mesma e a dedicação 

necessária) 

geral-
mente

ocasional-
mente

freqüente-
mente

rara-
mente

MATURIDADE PSICOLÓGICA 

MATURIDADE DOS SUBORDINADOS 

Figura 2.3 – Contínuo de maturidade 
Fonte: Hersey & Blanchard (1986) 

 

Capacidade refere-se ao conhecimento, à capacidade técnica e à experiência necessária 

para que as pessoas possam executar certas tarefas sem necessidade de receber um 

comportamento diretivo por parte do líder. 

Disposição refere-se à confiança em si mesmo, à motivação e ao empenho para fazer 

alguma coisa. As pessoas com disposição julgam que a responsabilidade é importante, 

dispensando um comportamento de apoio por parte do líder. 

A partir dos quatro níveis de maturidade apresentados acima, Hersey e Blanchard 

(1986) propõem quatro estilos de liderança a serem adotados e mais apropriados a cada caso: 

(E1) determinar, (E2) persuadir, (E3) compartilhar e (E4) delegar. 

O estilo (E1) determinar (comportamento de tarefa alta e relacionamento baixo) é 

destinado para os casos em que a maturidade está sendo considerada baixa (M1). As pessoas 

nesse nível, supõe-se, não têm capacidade e motivação para executar a tarefa. Assim, o papel 

do líder é orientar e supervisionar de forma clara e específica as funções das pessoas, 

assumindo um comportamento diretivo. O líder é o responsável por definir o que as pessoas 

devem fazer, como, quando e onde devem executar suas tarefas, visto que apresentam 

insegurança em relação à tarefa exigida. 

Quanto ao estilo (E2) persuadir (comportamento de tarefa alta e relacionamento alto), é 

adequado para os casos em que a maturidade é considerada entre baixa e moderada (M2). 

Supõe-se que as pessoas nesse nível não tenham capacidade, mas já apresentam alguma 

motivação para a execução da tarefa. O líder apresenta um comportamento diretivo por causa 
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da falta de capacidade, mas já inicia um comportamento de apoio para incentivar a disposição 

que as pessoas têm para assumir responsabilidades. Apesar de quase toda a direção ser 

fornecida pelo líder, as pessoas, uma vez convencidas, geralmente tendem a aceitar as 

decisões, portanto executando-as de uma forma menos imperativa. 

O estilo (E3) compartilhar (comportamento de relacionamento alto e tarefa baixa) é 

adotado quando se verifica que a maturidade se encontre entre moderada e alta (M3). As 

pessoas nesse nível já teriam capacidade, mas não têm motivação para executar a tarefa, 

cabendo ao líder fornecer um comportamento de apoio que venha suprir a falta de disposição 

apresentada pelas pessoas. Juntos, líder e liderado, tomam as decisões, ficando o líder com o 

papel principal de facilitador da tarefa e da comunicação. É o estilo participativo de apoio e 

não diretivo. 

O estilo (E4) delegar (comportamento de relacionamento baixo e tarefa baixa) é adotado 

para os casos de maturidade alta (M4). Nesse estágio, espera-se que as pessoas tenham 

capacidade e motivação suficientes para executar a tarefa. O líder assume a função de 

coadjuvante, identificando o problema, porém os liderados decidem como, quando e onde 

devem executar suas tarefas. Cabe ao líder apenas fornecer direção e apoio quando necessário, 

visto que são psicologicamente maduros. 

Um dos segredos da aplicação da Liderança Situacional está na avaliação do nível de 

maturidade dos liderados e, para esse diagnóstico ser eficaz, é fundamental identificar o 

relacionamento do líder com seus subordinados, pois uma vez conhecido esse aspecto, o líder 

saberá adaptar a quantidade de apoio e direção adequada para a situação, como também usar a 

posição de poder certa para influenciar seus liderados.  

Com base na teoria da Liderança Situacional, verifica-se que os líderes da Divisão 

Logística não estão habilitados a realizar um diagnóstico correto do ambiente onde estão 

insertos, pois adotam estilos iguais em situações diferentes. Como conseqüência, apresentam 

reações, atitudes e respostas adversas às desejadas, criando um desequilíbrio no 

relacionamento entre líder e liderado. Essa forma inadequada de influenciar as pessoas traz 

prejuízos para os funcionários e para a organização. Não há um relacionamento verdadeiro 

nem confiança mútua entre líder e liderado, propiciando um ambiente insatisfatório que gerará 

resultados superficiais e inconsistentes. 

A abordagem das duas teorias motivacionais é bastante útil na aplicação da Liderança 

Situacional, que procura identificar o melhor estilo de liderança a ser aplicado nas diversas 

situações vivenciadas pelo líder. Para isso, é fundamental conhecer o comportamento de seus 
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liderados, identificando suas necessidades mais importantes por meio da hierarquia de 

necessidades de Maslow. Utilizando a teoria de Herzberg, identifica-se o objetivo associado a 

essa necessidade mais intensa presente no liderado, desmembrando, então, seu 

comportamento. Se o líder souber perceber as necessidades dos indivíduos que deseja 

influenciar, torna-se mais fácil determinar os objetivos que devem ser colocados no ambiente 

para motivar esses indivíduos. Dessa forma, encontra-se a chave principal para a aplicação 

com sucesso da teoria da Liderança Situacional, pois podem-se relacionar os objetivos, 

descritos com os fatores higiênicos e os motivadores, que tendem a satisfazer às necessidades 

de maior intensidade de Maslow em função da sua relação com os vários níveis de maturidade 

e os estilos de liderança da liderança situacional. O Quadro 2.1 apresenta a relação entre os 

objetivos de Herzberg e as necessidades de Maslow. 
 

Tabela 2.2– Relação entre objetivos e necessidades 
 

Objetivos (Herzberg) Necessidades (Maslow) 

Dinheiro/benefícios Fisiológicas e de segurança 

Relações interpessoais e a supervisão Sociais 

Maior responsabilidade, trabalho desafiante, 

crescimento e desenvolvimento 

Estima e auto-realização 

 
Com essa integração, é possível identificar os estilos que tendem a ser mais adequados 

para atender às várias necessidades de Maslow, como também oferecer objetivos coerentes 

com os fatores de Herzberg. 

O estilo E1 é o mais adequado para atender às necessidades fisiológicas e de segurança, 

oferecendo objetivos coerentes com a satisfação dos fatores higiênicos. 

O estilo E2 já não atende às necessidades fisiológicas, sendo mais bem aplicada para 

satisfazer às necessidades de segurança, quando manifestada em maior intensidade, e a social 

quando manifestada com menor intensidade. As necessidades são dirigidas para atender aos 

objetivos determinados ainda pelos fatores higiênicos. 

O estilo E3 é o mais apropriado para satisfazer às necessidades sociais, quando presente 

com maior intensidade, e parte das necessidades de estima, quando presente com menor 

intensidade. Nesse estilo ainda é possível adotar, em um ambiente de trabalho, os fatores 

higiênicos e alguns fatores motivadores, como forma de incentivos dos objetivos apropriados 

a esse estilo. 
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Por fim, o estilo E4, parece ser o mais adequado para atender às necessidades de estima 

que se manifestam com maior intensidade e as necessidades de auto-realização. Nesse estilo 

são mais adequados os fatores motivadores. 

Espera-se que, por meio da relação das teorias de Maslow e Herzberg com os níveis de 

maturidade na Liderança Situacional, os líderes possam tomar melhores decisões na 

administração dos Recursos Humanos. 

2.2.3 O Método PDCA 

Neste trabalho, foi adotado o método do ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Action – 

Planejar, Executar, Verificar e Atuar) para a solução do problema que envolve o quadro de 

liderança da Divisão Logística. 

A escolha do método foi devido ao fato da equipe já conhecer a ferramenta e também 

por ser freqüentemente utilizada pelos funcionários que fazem parte dos grupos de Círculo de 

Controle de Qualidade (CCQ) e trabalham nos projetos de melhoria desenvolvidos na Divisão 

Logística. Por se tratar de uma ferramenta já familiar, em que a maioria dos funcionários foi 

treinada na sua teoria e aplicação, será um aspecto facilitador para o treinamento e o 

desenvolvimento da equipe de liderança. 

A seguir serão detalhadas as fases no ciclo PDCA. 

Planejamento (P) 

Nesta fase, a proposta é definir o objetivo que se deseja alcançar e estabelecer o 

caminho para atingir o objetivo proposto. Está desmembrada em quatro etapas que facilitarão 

para uma definição mais clara e consistente do objetivo, como também a determinação do 

melhor método para alcançá-lo. 

 Identificação do problema 

Consiste em definir claramente o problema, detalhando sua importância para a empresa 

e como as conseqüências geradas por ele afetam a organização. 

 Observação 

Consiste em investigar as características específicas do problema em termos genéricos e 

considerando vários pontos de vista. 

 Análise 

Consiste em descobrir as causas fundamentais geradoras do problema. 

 Plano de ação 

Consiste em elaborar um plano de ação para neutralizar as causas fundamentais do 

problema com o objetivo de eliminá-lo. 
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Execução (D) 

A segunda fase tem como proposta colocar em prática o plano de ação definido na fase 

anterior de Planejamento, executando as tarefas exatamente como previstas no plano de ação. 

A partir do momento da execução das tarefas, inicia-se a coleta de dados que serão utilizados 

na próxima etapa de verificação do processo. Antes de executá-las, são essenciais a educação 

e o treinamento da equipe no ambiente de trabalho para que sejam realizadas corretamente. 

Verificação (C) 

Nesse momento do ciclo, a partir dos dados coletados na execução, compara-se o 

resultado alcançado com o objetivo proposto a fim de checar se o planejamento definido está 

sendo eficaz, isto é, se realmente está caminhando para a solução do problema definido. 

Atuação (A) 

Esta etapa consiste em atuar no processo em função dos resultados obtidos. Há duas 

formas de atuação: 

 Se o objetivo for atingindo, o plano de ação foi eficaz; portanto, adota-se como 

padrão o plano proposto; 

 Se o objetivo não for atingido, o plano de ação não foi efetivo; portanto, deve-se 

agir sobre as causas da não-realização do objetivo, atuando nos desvios detectados no sentido 

de fazer correções que resultem na concretização do objetivo proposto. 

Na Figura 2.4, é representado o ciclo PDCA. 
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Figura 2.4 - Representação do ciclo PDCA 
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2.3 Conclusão 

Neste capítulo foi abordado, com mais detalhes, o problema da empresa em estudo; ou 

seja, a deficiência do estilo atual de supervisão adotado pelos seus líderes. Essa deficiência foi 

detectada em uma pesquisa realizada em 2000, por uma empresa de consultoria, cujo objetivo 

foi delinear o clima organizacional da mesma. 

Os resultados apontados pela pesquisa indicaram como conseqüências, do estilo atual de 

supervisão dos líderes da Divisão Logística, perda de produtividade, desmotivação e 

insatisfação no ambiente de trabalho. 

Em seguida, foi exposta a base conceitual sobre algumas das principais teorias 

comportamentais que serão utilizadas no processo de desenvolvimento do líder para a 

mudança do seu estilo atual de supervisão. São definidos os conceitos da Teoria da Hierarquia 

das Necessidades Humanas de Maslow, da Teoria dos Fatores Motivacionais e Higiênicos de 

Herzberg, da Teoria Comportamental de McGregor e da Teoria de Liderança Situacional. 

Por fim, foi abordada a metodologia do PDCA, que será aplicada para a consecução do 

objetivo do trabalho, que visa à mudança do estilo atual de supervisão dos líderes da Divisão 

Logística. 
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3 APLICAÇÃO DO MÉTODO PDCA NA MUDANÇA DO ESTILO DE 

LIDERANÇA 

Este capítulo inicia-se com o desenvolvimento da metodologia PDCA, visando a 

solução do problema em estudo. Será desenvolvida a etapa da fase do Planejamento (P), 

detalhando-se os aspectos da metodologia aplicada à realidade da empresa em estudo e 

mostrando-se o caminho a ser percorrido para que os objetivos esperados sejam atingidos: a 

mudança do estilo dos líderes da Divisão Logística na sua prática de liderança. 

Na fase do planejamento, foram definidas quatro etapas, iniciando com a identificação 

do problema. Em seguida, é proposta a etapa da observação, abordando três aspectos: 

motivação, liderança e comunicação. A terceira etapa da análise é composta por seis forças 

que interferem diretamente na mudança do estilo atual de supervisão dos líderes: avaliação de 

desempenho, cultura organizacional, estrutura organizacional, espírito de inovação e 

criatividade, treinamento e desenvolvimento e objetivos claros e determinados. A última 

etapa, o plano de ação, que será abordada no capítulo seguinte, determina o caminho a ser 

traçado para a eliminação das forças negativas e a maximização das forças positivas de modo 

a provocar a mudança do estilo de liderança. 

3.1 Identificação do Problema 

O problema foi identificado como resultado de pesquisa realizada em 2000 por uma 

empresa de consultoria, com todos os funcionários da Divisão Logística. Essa pesquisa teve 

como objetivo delinear o clima organizacional vigente na empresa. Os resultados mostraram 

que o estilo de supervisão dos líderes contribuía fortemente para um clima negativo na 

empresa. Como conseqüência, surgiu a necessidade de se propor uma metodologia voltada 

para a mudança do estilo de supervisão através do desenvolvimento de uma dissertação na 

modalidade mestrado profissionalizante a ser aplicada na empresa em estudo, tendo em vista 

o desenvolvimento e treinamento do grupo de líderes da Divisão Logística. 

As deficiências identificadas pela empresa consultora, em relação ao estilo de 

supervisão foram: (1) falhas na capacidade de comunicação e diálogo com seus liderados; (2) 

pouca flexibilidade para mudanças; (3) dificuldades de adaptação em situações adversas; (4) 

baixo autoconhecimento e (5) pouca sensibilidade interpessoal. 

Pelos resultados levantados, chegou-se à conclusão de que as deficiências no estilo de 

supervisão estavam levando a implicações diretas para a empresa, tais como, desmotivação do 
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grupo, insatisfação no ambiente de trabalho e perda de produtividade. Estas implicações 

evidenciam a importância da necessidade de se encontrar uma solução imediata para o 

problema exposto, visto que um grupo desmotivado, trabalhando em um ambiente de 

insatisfação e com perda de produtividade, torna a empresa menos competitiva e, 

conseqüentemente, menos lucrativa, podendo afetar a sobrevivência da empresa no mercado. 

3.2 Observação 

Para o desenvolvimento desta dissertação, foram realizadas sessões de entrevistas, no 

período de 3 de junho a 3 de julho de 2003, a fim de identificar as possíveis causas 

provocadoras das deficiências do estilo de supervisão dos líderes. 

O processo de entrevistas foi realizado utilizando-se a técnica do Brainstorming; 

estruturada em 1930 por Alex Osborn. A técnica consiste em uma dinâmica de grupo em que 

as pessoas, com oportunidades iguais, de forma organizada e cooperativa, opinam sobre 

determinado problema, encontrando as causas e sugerindo soluções. 

Esta dinâmica cria um ambiente propício para a manifestação de pontos de vista 

diferentes das pessoas sobre as causas do problema e soluções. Abaixo, segue a estrutura das 

entrevistas realizadas: 

 As reuniões foram realizadas na sala de treinamento da Divisão Logística, com a 

participação do gerente divisional, dos gerentes das Centrais de Distribuição e dos chefes de 

setores. 

 Cada participante registrou as suas idéias relacionadas ao tema em questão - 

possíveis causas para as deficiências do estilo de supervisão dos líderes. 

 Em um primeira rodada foi escrito em um flipchart uma idéia de cada participante, 

seqüencialmente. Esta estratégia foi novamente empregada em mais três rodadas sucessivas, 

registrando todas as sugestões do grupo. Durante este procedimento, novas idéias foram 

surgindo e registradas no transcorrer do processo. 

 Todas as folhas foram afixadas na parede para permitir ao grupo visibilidade total 

das idéias apresentadas. 

 A partir das idéias expostas, foi iniciada a discussão das possíveis implicações e 

conseqüências em relação ao problema em questão. Definiu-se, então, três aspectos-chave 

incidentes: motivação, liderança e comunicação. 
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 A partir do material exposto, discutido na fase anterior, foram escolhidas de forma 

consensual, as principais causas relacionadas com esses aspectos, apresentados na Figura 3.1, 

e detalhados nos tópicos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação 

Falta de conhecimento 
da motivação humana 

Falta de compreensão das 
necessidades humanas 

Baixa capacidade de 
influência interpessoal 

Falta de conhecimento quanto 
aos padrões de liderança a 
serem adotados 

Barreiras de 
comunicação 

Líder não sabe ouvir 
seu liderado 

Decisões não 
compartilhadas 

Liderança Comunicação 

Deficiência no estilo de supervisão dos líderes

Figura 3.1 – Causas identificadas nas centrais de distribuição na etapa de observação 
 

3.2.1 Motivação 

O crescimento do ser humano tem como objetivo aumentar o valor agregado no trabalho 

do indivíduo. Porém, uma das pré-condições para o aprendizado, que resultará no crescimento 

das pessoas, é a motivação. Atualmente, o grande diferencial de uma boa e moderna gestão 

está em como a empresa mantém seus funcionários motivados. As pessoas motivadas 

trabalham melhor, com mais empenho, proporcionando melhores resultados, e com maior 

comprometimento. A motivação, ou seja, o motivo para a ação, vem da força interior de cada 

pessoa. Contudo, a empresa deve preocupar-se em estimular e dar condições para o 

funcionário sentir-se motivado. 

Segundo Gil (2001), motivação é a força que estimula as pessoas a agir, gerada por 

necessidades distintas ainda não satisfeitas. 

Neste cenário, um líder precisa estar atento à motivação de seus liderados a fim de 

identificar suas necessidades e criar as condições para que as tarefas a eles atribuídas e o 

ambiente de trabalho sejam satisfatórios. O líder precisa dispor de conhecimentos e 

habilidades para despertar ou manter a motivação dos seus liderados. 

Deste modo o conhecimento do mecanismo de ação das necessidades humanas é 

fundamental para a condução dos liderados e das equipes de trabalho. Isso é adequado para 

evitar frustrações e direcionar para soluções positivas que levem as pessoas a alcançar seus 
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objetivos individuais, levando em consideração todos os aspectos relacionados com a 

motivação humana. 

Nas organizações em geral, o bom desempenho das pessoas está fortemente relacionado 

com o grau de motivação para trabalhar de cada uma delas. Para compreender o processo da 

motivação humana é preciso, antes, conhecer suas necessidades, desejos, aspirações, objetivos 

individuais, ou motivos que impulsionam e influenciam cada pessoa, determinando seus 

pensamentos e direcionando seu comportamento. As necessidades humanas constituem as 

fontes internas de motivação da pessoa. Como as pessoas possuem personalidades diferentes, 

traços biológicos e psicológicos próprios e características distintas, resulta que suas 

necessidades são intrinsecamente individuais. 

Cabe ao líder identificar as necessidades que regem o comportamento das suas equipes 

e dessa forma, tentar motivar seus liderados a agir e a se comportar de acordo com os 

objetivos da empresa; além de, simultaneamente, alcançar a satisfação de cada um por meio 

do contexto organizacional. 

A motivação funciona em um ciclo motivacional composto de fases que se alternam e se 

repetem. Na Figura 3.2, está representado o processo motivacional segundo Chiavenato 

(2002). 

 

 

 

 

Equilíbrio Necessidade Tensão Satisfação 

Figura 3.2 – O processo motivacional 
Fonte: Chiavenato (2002) 

 

O organismo humano tende a um estado de equilíbrio dinâmico que se rompe quando 

surge uma necessidade. A necessidade, quando emerge, desencadeia um estado de tensão que 

permanecerá até a satisfação daquela necessidade. Uma vez satisfeita a necessidade, o estado 

de equilíbrio dinâmico retorna ao organismo. 

A satisfação da necessidade pode ser total ou parcial, conforme seja cumprido o ciclo 

motivacional. Segundo Chiavenato (2002), quando ocorre a satisfação plena da necessidade, o 

ciclo motivacional se fecha e retorna ao estado anterior de equilíbrio dinâmico. 

Quando o ciclo motivacional é bloqueado por alguma barreira ocorre a frustração da 

necessidade, provocando um estado de tensão no organismo, que é mantido em razão da não-

satisfação da necessidade. 

 29
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Nesse caso, o indivíduo encontra um desvio ou um substituto para aliviar a tensão ou 

reduzir a insatisfação. A não-satisfação da necessidade é compensada de alguma outra forma, 

caracterizando a compensação da necessidade. 

Uma vez frustradas, as pessoas podem desenvolver comportamentos irracionais. 

Segundo Gil (2001), os principais são: agressão, deslocamento, racionalização, regressão, 

fixação, fuga e resignação. 

A agressão ocorre quando a pessoa dirige sua hostilidade contra a pessoa ou o objeto 

que constitui a causa de sua frustração. Caso a pessoa, ao invés de atacar diretamente a causa 

de sua frustração, dirija sua agressividade para outros alvos, já apresenta um comportamento 

de deslocamento. 

O terceiro tipo de comportamento é a racionalização. Neste caso, a pessoa se sente 

incapaz de realizar determinado objetivo e, por isso, procura desculpas para seu insucesso. 

No comportamento de regressão, a pessoa regride a um comportamento infantil quando 

frustrada. Não age de acordo com a própria idade, adotando comportamentos imaturos. Se um 

comportamento improdutivo for repetidamente adotado por uma pessoa, ela estará 

demonstrando um comportamento de fixação. 

Por fim, a adoção do comportamento de resignação é caracterizado quando a pessoa 

desiste de alcançar seu objetivo depois de prolongada frustração, afastando-se da realidade e 

da fonte de sua frustração. Entretanto, se a pessoa foge ou ignora por completo um problema, 

estará demonstrando um comportamento de fuga. 

Assim, umas das atividades do líder deve ser identificar fatores capazes de promover a 

motivação dos seus funcionários. O líder deve conhecer o potencial interno de motivação de 

cada um dos seus liderados e saber como extrair do ambiente de trabalho as condições 

externas para elevar a satisfação profissional. Algumas atitudes do líder, na sua forma de 

liderar e desenvolver sua equipe, podem de alguma forma influir na motivação de seus 

liderados. Segundo Gil (2001), as oito principais atitudes podem ser definidas como a seguir: 

a) Valorizar as pessoas − significa valorizar toda a equipe sem o favorecimento de uma 

pessoa em específico; respeitar a equipe e transmitir a todos quanto o trabalho de cada um é 

valioso para o sucesso do negócio da organização. 

b) Reconhecer os resultados − significa reconhecer os resultados alcançados e elogiar a 

equipe pelos êxitos conquistados. Elogios sinceros e demonstrações de apreço dão às pessoas 

um sentimento de vitória e confiança na organização e no líder. Recomenda-se que em uma 
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situação de erro o líder apóie seu liderado, apontando-lhe a falha e indicando como melhorar, 

pois a crítica construtiva contribui para um desempenho melhor no futuro. 

c) Encorajar a iniciativa − é o recurso de solicitar a participação da equipe na 

formulação de novas propostas e solução de problemas. Constitui um dos mais poderosos 

fatores de motivação, portanto, criar condições favoráveis para que os liderados manifestem 

as próprias iniciativas. Significa estimular o aprendizado e a prática de inovações no trabalho, 

dando liberdade para o exercício da curiosidade natural, oferecendo oportunidade para 

assumir riscos e cometer erros sem receio de repreensões. 

d) Oferecer incentivos − significa receber uma remuneração adequada e compatível com 

a atividade realizada. 

e) Enriquecer a função − é agregar maior diversidade e responsabilidade ao trabalho, 

com a finalidade de obter maior comprometimento do liderado, favorecendo o 

desenvolvimento de novas habilidades. 

f) Delegar autoridade − significa definir autoridade visando, o replanejamento das 

tarefas por meio do conhecimento e de sugestões das pessoas. A divisão da autoridade ajuda a 

despertar e a desenvolver os talentos individuais. Porém, é preciso definir com precisão o grau 

de autoridade que pode ser delegado, para que se mantenha o controle geral da situação. É a 

possibilidade de planejar e controlar o próprio trabalho. 

g) Fazer avaliações − as avaliações devem ser aplicadas como parte de um plano de 

desenvolvimento das pessoas, propiciando aos liderados uma visão objetiva de seus 

desempenhos anteriores, possibilitando que eles assumam maiores responsabilidades no 

futuro. As avaliações representam uma oportunidade para proporcionar um feedback aos 

liderados, ressaltando suas conquistas, os traços positivos, os pontos fortes e fracos. 

h) Promover mudanças − significa introduzir mudanças nas condições de trabalho, 

dando oportunidade da prática de novas experiências, resultando no aumento do interesse, no 

desenvolvimento da auto-estima e no espírito de equipe. 

Uma das formas atuais de incentivar o crescimento das pessoas na empresa, que ajuda 

na satisfação e na motivação dos funcionários, é a prática de Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQ). O modelo CCQ, criado por Kaoru Ishikawa em 1962, é uma proposta de 

subsistema de gestão da qualidade total que propicia, por meio do trabalho em equipe, 

transformar idéias e sugestões em soluções para os problemas organizacionais, gerando, 

simultaneamente, o processo e a disseminação do conhecimento no grupo. 
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Na empresa em estudo, os grupos começaram a se formar em 2000, conforme o 

conceito de Círculos de Controle da Qualidade. Essa prática foi adotada pela Gerência da 

Divisão Logística, independentemente do conhecimento acerca dos resultados da pesquisa 

realizada em 2000, sendo uma ação anteriormente prevista e planejada. Dessa forma, 

observou-se que por parte da parte da Gerência já se percebia uma preocupação à respeito da 

motivação e do crescimento dos funcionários. Através das reuniões do CCQ, a empresa 

poderia oferecer oportunidade para os funcionários discutirem e proporem mudanças, 

incentivando a participação na solução de problemas e, ao mesmo tempo, incentivando a 

prática da criatividade e da iniciativa. Paralelamente, as reuniões em grupo proporcionariam o 

espírito de equipe e união, dando-lhes oportunidade de executarem mudanças e melhorias no 

ambiente de trabalho, valorizando, assim, o potencial dos funcionários. 

A segunda prática adotada pelos líderes da empresa, como forma de motivar sua equipe 

de trabalho, foi o reconhecimento dos resultados de produtividade e qualidade de serviço, com 

um programa que visa o “erro zero”, a produtividade 100% e a qualidade total, desenvolvido e 

adotado na empresa no segundo semestre de 2003. Este programa apresenta metas definidas, 

cujo objetivo é premiar com incentivos (cesta básica) o funcionário com melhor resultado 

alcançado, calculado a partir do nível de produtividade, número de erros praticados e 

qualidade do seu trabalho. 

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que ainda há atitudes não praticadas pelo 

grupo de líderes, principalmente no tocante à realização de avaliações que possam definir o 

desenvolvimento e o crescimento dos funcionários. Não há na empresa um sistema de 

avaliação de desempenho claramente definido que possa propiciar um melhor resultado das 

pessoas, alavancar sua satisfação, melhorar o contexto do trabalho e a qualidade de vida e, 

assim, proporcionar melhores resultados em termos de eficiência e de eficácia. A falta de um 

sistema de avaliação leva o líder a não promover o autoconhecimento e o 

autodesenvolvimento dos funcionários, deixando, com isso, de estimular sua motivação. 

O sistema motivacional humano é altamente complexo, porém se os líderes da Divisão 

Logística conhecerem o potencial interno de motivação de cada funcionário de seu grupo e 

souberem como extrair do ambiente de trabalho as condições externas para elevar a satisfação 

profissional, terão um grupo motivado capaz de atingir os próprios objetivos, dirigindo seus 

esforços para a realização dos objetivos da empresa. 
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3.2.2 Liderança 

A importância da presença de líderes eficazes nas empresas, em geral, está clara, pela 

necessidade cada vez maior de produzir resultados. Para isso, é preciso saber como conduzir 

os funcionários, isto é, como liderá-los e administrar as diferenças entre eles. O líder assume o 

papel principal de intérprete dos objetivos definidos pela direção, transformando-os em planos 

e programas de trabalho, que serão executados pelos demais indivíduos da organização. Dessa 

forma, o líder estará direcionando e conjugando todos os esforços para a execução das tarefas 

por intermédio dos funcionários, o que resultará na produção de bens ou serviços, bem como 

no alcance dos objetivos organizacionais. Daí, decorre a sobrevivência e o sucesso da 

empresa. 

O conceito de liderança envolve diretamente o conceito de relação interpessoal. 

Segundo Moscovici (1997), a influência interpessoal é uma transação na qual uma pessoa age 

com o propósito de modificar ou provocar o comportamento de outro ser humano de maneira 

intencional. A influência exercida por uma pessoa está diretamente ligada ao conceito de 

poder e autoridade associado a ela. 

Poder, segundo Moscovici (1997), consiste na capacidade de uma pessoa conseguir que 

outro ser humano ou grupo haja da forma que ela deseja, uma vez que o indivíduo detentor de 

poder modifica o comportamento dos outros conforme sua vontade. Enquanto o outro, a 

autoridade, é o poder legitimado socialmente fornecido a uma pessoa, que recebe a 

incumbência formal de manipular os outros e com direito reconhecido de exigir dos outros 

certas formas de conduta por ela propostas. 

A estrutura de poder é percebida de diversas formas, dependendo do tipo e da 

composição do grupo, do estilo de liderança e do tempo de interação do líder e do liderado. 

Porém, as modalidades de poder derivam de duas fontes principais: poder de posição, 

designado pela estrutura organizacional ou social, e poder pessoal, definido pelas 

características pessoais e pelos atributos de personalidade. 

O poder de posição está diretamente relacionado com o posto ocupado pelo indivíduo 

na estrutura hierárquica e é exercido pela autoridade que lhe é formalmente atribuída, 

delegável e unidirecional e é expresso em atividades. 

O poder pessoal é exercido sob forma de influência social, pelas características pessoais 

carismáticas, de referência, de conhecimento, de apoio e de competência interpessoal. Ele é 

multidirecional, não delegável e é expresso em atitudes. 
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Hersey e Blanchard (1986) propõem sete bases de poder, identificadas como possíveis 

meios para influenciar com sucesso o comportamento de outros indivíduos. As bases de poder 

são definidas, conforme a seguir: 

a) Poder de legitimidade − é aquele delegado em virtude da posição exercida na 

estrutura organizacional, isto é, o poder que uma pessoa recebe como resultado da sua posição 

na hierarquia formal de uma organização. Essa delegação é regulamentada por regras escritas 

e políticas institucionalizadas, objetivadas nos organogramas por meio do planejamento e da 

configuração dos cargos. 

b) Poder de recompensa − é aquele que se origina da possibilidade que o líder tem de 

recompensar o liderado em troca de uma ação eficaz. 

c) Poder de coerção − é aquele exercido mediante a força, pressão, coerção ou 

compulsão. O liderado pode sofrer punições quando não acata as decisões do líder e sente 

esse poder como uma forma de controle e manipulação. 

d) Poder de competência − é aquele exercido sob forma de persuasão racional. O líder 

utiliza algum conhecimento especial que possui como fonte de solução do problema. É a 

influência do especialista, do perito, que os outros respeitam, e cujas opiniões são acatadas. 

e) Poder de referência − é o poder exercido em razão da admiração e identificação que o 

liderado sente pelo líder, desenvolvido pelos laços de amizade e lealdade existente entre os 

dois. 

f) Poder de informação − é o poder baseado na posse que o líder tem da informação ou 

no seu acesso a ela, que é percebida como valiosa para os outros. 

g) Poder de conexão − é baseado nas “ligações” do líder com pessoas importantes e 

influentes na organização. Um líder, com resultado elevado em poder de conexão, induz o 

consentimento dos outros, porque almejam ganhar o favor ou evitar o desfavor da conexão 

poderosa. 

Muitos autores têm-se preocupado em definir certos estilos de liderança. Estilo de 

liderança é o padrão recorrente de comportamento exibido pelo líder. Os estilos de liderança 

foram definidos tendo como base duas das primeiras escolas de teoria organizacional: a escola 

da Administração Científica (escola clássica) e a escola das Relações Humanas. 

A escola clássica acentua o interesse pelo trabalho enquanto o movimento de Relações 

Humanas enfatiza o interesse pelo ser humano. Surge, então, o reconhecimento de dois 

estilos: um orientado para a tarefa (líder autoritário) e outro para as relações humanas (líder 

democrático). 
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Um líder orientado para o empregado enfatiza as relações humanas de seu trabalho, 

admitindo que todos são importantes, valorizando as necessidades pessoais. Já um líder 

orientado para a tarefa, enfatiza a produção e os aspectos técnicos do trabalho, visualizando o 

empregado como instrumento para alcançar os objetivos da organização. 

Acredita-se que os líderes mais bem-sucedidos são aqueles que combinam ambas as 

dimensões, visto que a consideração pelo ser humano e a orientação para a tarefa são 

vertentes independentes. 

Segundo Tannenbaum e Schmidt (1958), há uma gama de padrões de comportamento 

de liderança que o líder pode escolher na sua relação com o liderado. Cada tipo de 

comportamento está relacionado com o grau de autoridade utilizado pelo líder e o grau de 

liberdade disponível para o liderado na tomada de decisão. Essa gama de padrões pode ser 

representada por um contínuo de padrões de liderança, como se pode observar na Figura 3.3. 

Conforme mostra o contínuo representado na Figura 3.3, o comportamento localizado 

no lado extremo esquerdo denota o líder que mantém elevado grau de controle sobre o 

liderado, enquanto o comportamento localizado no lado extremo direito denota o líder que 

permite ampla liberdade de ação para os liderados. 
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Figura 3.3 – Contínuo do comportamento de liderança 

Fonte: Hersey & Blanchard (1986) 
 

Os estilos mais freqüentemente adotados pelo grupo de líderes da Divisão Logística são 

o de “O líder vende a decisão” e/ou “O líder apresenta idéias e pede perguntas”, associado ao 

poder de legitimidade. Se o líder tiver o conhecimento dos vários estilos de liderança e souber 

associá-los às bases de poder, escolhendo o estilo adequado para a situação do momento, terá 
 35
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maior probabilidade de sucesso para influenciar o comportamento dos seus liderados e, com 

isso, obter dele os melhores resultados. 

3.2.3 Comunicação 

Um sistema de comunicação é fundamental para a integração dos membros da equipe de 

um líder. Comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma pessoa a 

outra. Para que a comunicação seja eficiente é necessário que o destinatário da informação a 

receba e a compreenda; caso contrário, a informação simplesmente transmitida − mas não 

recebida e não compreendida − não foi comunicada. 

Segundo Chiavenato (2002), a comunicação é um processo cíclico composto de cinco 

componentes. 

Para o autor, a comunicação inicia-se com o emissor ou fonte, que é a pessoa ou 

processo que emite a mensagem a ser transmitida. É o ponto de origem da mensagem. O 

segundo componente, o transmissor ou codificador, é o equipamento que liga a fonte ao canal; 

isto é, o componente responsável em transportar a mensagem por algum canal até o receptor. 

O próximo componente é o canal que representa o espaço situado entre o transmissor e 

o receptor que geralmente constitui dois pontos fisicamente distantes entre si. Ele constitui o 

meio pelo qual é transmitida a mensagem. 

Em seguida, é encontrado o receptor ou decodificador, que é o equipamento que liga o 

canal ao destino. O receptor sintoniza a mensagem codificada no canal e a capta para, então, 

decodificá-la. A comunicação é finalizada no destino, que é a pessoa ou o processo para o 

qual a mensagem é enviada. Trata-se do destinatário da mensagem que a recebe e 

compreende. 

A comunicação é um processo contigencial e subjetivo nas relações humanas, visto que 

cada pessoa é um microssistema diferenciado dos demais pela sua constituição genética e por 

seu histórico psicológico. Cada ser humano tem características de personalidade próprias, que 

funcionam como padrão pessoal de referência para o que ocorre no ambiente e dentro do 

próprio indivíduo. 

Entretanto, a comunicação pode sofrer interrupções, denominadas ruído, que é uma 

interferência estranha à mensagem, tornando a comunicação menos eficaz. Ruído é qualquer 

fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação. 

Assim, a comunicação nas empresas, nem sempre é perfeita; isto é, não é transmitida a 

todos os receptores da mesma maneira, pois pode ser transformada ou alterada ao longo do 
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processo de transmissão, ocasionando, então, interpretações incorretas por parte do receptor 

da mensagem, que recebe e compreende algo diferente do que foi originalmente enviado. 

Segundo Chiavenato (2002), são três os principais problemas de transformação da 

comunicação: a omissão, a distorção e a sobrecarga e que podem ocorrem no transcorrer de 

seu processo. 

A omissão ocorre quando há a supressão de aspectos das mensagens, tornando-a 

incompleta. Um segundo problema pode ser a distorção, que significa uma alteração no 

sentido da mensagem e, por fim, pode haver uma sobrecarga, que ocorre quando os canais de 

comunicação conduzem um volume de informação maior que sua capacidade de processá-lo. 

Além de problemas de transmissão da comunicação, há barreiras à comunicação. 

Barreiras são restrições ou limitações externas, provocadas pelo ambiente, que ocorrem dentro 

ou entre as etapas do processo de comunicação, fazendo a mensagem enviada sofrer perdas, 

mutilações, distorções, distúrbios, interferências, ampliações, vazamentos ou desvios. Dessa 

forma, a mensagem recebida será diferente da mensagem enviada. 

A dificuldade no intercâmbio de comunicação nas empresas, na maioria das vezes, é 

provocada pelas barreiras que ocasionam perda de comunicação, impedindo o trânsito livre e 

aberto das mensagens. O líder deve incentivar a comunicação aberta entre seus liderados, 

trabalhando diretamente na remoção das barreiras e ruídos, pois em um ambiente em que as 

pessoas se sentem encorajadas e à vontade para comunicar todas as mensagens e idéias que 

julgarem relevantes, haverá tendências para a melhoria na satisfação com o trabalho e na 

eficácia da organização. 

O líder poderá melhorar a eficácia da comunicação com duas habilidades: saber ouvir, 

isto é, captar a mensagem para decodificá-la e interpretá-la adequadamente, e saber transmitir; 

ou seja, falar ou sinalizar a mensagem para que ela seja corretamente interpretada por quem a 

recebe. 

Saber ouvir é uma das mais importantes habilidades comunicativas e é freqüentemente a 

mais ignorada. Saber ouvir incentiva a boa comunicação entre as pessoas e possibilita elucidar 

mais adequadamente as intenções do emissor. 

Escutar significa estar atento para ouvir, dispor-se a ouvir o máximo com a maior 

fidedignidade possível, o que significa não se distrair enquanto o interlocutor fala, não avaliar 

ou interpretar o que está sendo dito e não se preocupar com a resposta a ser dada. 

Muitas empresas não consideram seu pessoal como um parceiro importante nos 

negócios, deixando de usufruir a capacidade produtiva que, uma vez desenvolvida, poderia 
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contribuir de forma muito mais positiva para os resultados da organização, pois acredita-se 

que nas empresas onde as pessoas são ouvidas, as idéias e sugestões fluem com maior 

facilidade. A criatividade, a inovação, a produtividade, a qualidade e a competitividade 

ocorrem de maneira mais permanente e estável, trazendo importantes contribuições para o 

negócio. 

O objetivo é tornar seu pessoal parceiro do negócio, incentivando seu envolvimento na 

gestão da empresa. Para isso, é preciso que a organização lhe proporcione um ambiente 

adequado; dê apoio e impulso a fim de que adquira as habilidades e os conhecimentos 

necessários para a consecução dos objetivos do negócio e dê oportunidade ao pessoal para que 

coloque em prática as novas habilidades e os novos conhecimentos. Enfim, o processo visa 

incentivar, desenvolver e possibilitar sua participação, com o líder, na tomada de decisão da 

empresa, onde tivesse liberdade de questionar, discutir, sugerir, modificar, alterar uma decisão 

em comum acordo com o líder. Para tanto, esse pessoal precisa estar envolvido, estimulado e 

envolto em um clima de confiança mútua, especialmente entre líder e liderados. 

A equipe é a base fundamental para o trabalho de um líder. É por intermédio dela que se 

alcançam metas e se produzem resultados. A importância do trabalho do líder está em treinar 

e preparar a equipe para aumentar sua excelência, motivando-a, avaliando seu desempenho 

para melhorá-la cada vez mais e recompensando-a para reforçar e reconhecer seu valor. 

Propor a participação mais efetiva da equipe na tomada de decisões, segundo 

Chiavenato (2002), exige um trabalho de base que envolve um processo de mudança cultural. 

As principais bases são: visão do negócio, trabalho em equipe, desenho dos cargos, 

informação operacional e sistema de recompensas. 

 Visão do negócio − trata-se de uma clara definição do negócio da empresa. É 

necessário que essa definição esteja bem difundida e conhecida por todos que fazem parte da 

empresa, em termos de objetivos e metas a serem alcançados, de forma que todos caminhem 

para a mesma direção, sem dissonâncias e distorções. 

 Trabalho em equipe − representa o núcleo de uma administração participativa. 

Os objetivos individuais devem estar alinhados com os objetivos e resultados do grupo, e 

estes alinhados com os objetivos organizacionais. A proposta é que a equipe e seu líder devam 

tomar as decisões mediante consenso e com o máximo de envolvimento e comprometimento 

das pessoas que compõem o grupo de trabalho. 

Para que a equipe possa tomar decisões, cabe ao líder repartir e delegar autoridade aos 

seus liderados de modo que eles possam trabalhar com autonomia. Entretanto, para que os 
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liderados utilizem corretamente essa autonomia, é necessário que o líder lhes proporcione o 

aprendizado, a capacidade e o desenvolvimento das habilidades, que vão dar-lhes condições 

para utilizar a informação e a autoridade com maturidade e coerência. Cabe ao líder a 

definição das competências que a organização precisa para alcançar seus objetivos e, ao 

mesmo tempo, criar condições internas para que as pessoas aprendam e desenvolvam tais 

competências da melhor forma possível. Dessa forma, o líder pode tornar-se facilitador, 

incentivador, orientador e impulsionador do trabalho de sua equipe. 

 Desenho dos cargos − retrata a forma como está definida a estrutura 

organizacional. Para uma participação mais efetiva dos liderados, os cargos devem ser 

desenhados de maneira ampla, para permitir a contribuição pessoal e grupal mais abrangente 

possível de forma a estimular o sentimento de responsabilidade do grupo, e não a individual. 

 Informação operacional − o líder deverá compartilhar todas as informações 

operacionais do negócio com sua equipe de trabalho, de modo que fique claro para todos do 

grupo como os resultados do negócio estão comportando-se a fim de permitir maior clareza e 

transparência na tomada de decisão. 

A disseminação da informação, ao longo de todas as fronteiras, permitirá às pessoas 

torná-las mais úteis e produtivas na busca de novos e diferentes caminhos e soluções. 

 Sistema de recompensas − a partir do momento em que haja a participação mais 

efetiva das pessoas na tomada de decisão, como parceiras do negócio, é natural efetivar essa 

participação com um sistema de remuneração pelos resultados alcançados. 

A recompensa proporciona incentivos compartilhados que promovem os objetivos 

organizacionais. Ela funciona como reforço positivo e como um sinalizador do 

comportamento que a organização espera de seus participantes. 

A partir das entrevistas realizadas com os gerentes na Divisão Logística, constatou-se 

que ainda são encontradas barreiras no processo de comunicação, que fazem uma mensagem 

ser mal interpretada ou não compreendida. Na maioria das vezes, falta habilidade na 

comunicação por parte do líder, que apresenta dificuldade em ouvir seu liderado, em 

compreender o que outras pessoas dizem; além disso, geralmente não sabe expressar-se e 

transmitir sua mensagem de forma clara e transparente. Com essa deficiência, ele não 

consegue proporcionar um sistema de comunicação capaz de integrar os membros de sua 

equipe. 

Na empresa em estudo, a participação da equipe na tomada de decisões ainda é pouco 

expressiva; porém verifica-se através do desenvolvimento dos grupos de CCQ, um caminho 
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para uma maior interação do funcionário, em que os liderados podem expressar suas idéias e 

sugestões, trabalhando no processo de melhoria contínua em seu ambiente de trabalho. O 

desenvolvimento dos grupos já retrata um início de mudança na forma de trabalho, que é mais 

participativa do que antes; porém, ainda não suficiente para que a empresa tenha seus 

funcionários como parceiros do negócio, participando dos custos e benefícios da atividade 

empresarial. 

3.3 Análise 

Nas entrevistas com o gerente divisional, gerentes das Centrais de Distribuição e chefes 

de setores no período de 3 de junho a 3 de julho de 2003, identificaram-se também, os 

principais fatores positivos e negativos que interferem diretamente na mudança do estilo atual 

de supervisão. Essa etapa das entrevistas foi executada utilizando-se a mesma técnica do 

Brainstorming e com a mesma estrutura realizada para identificar as possíveis causas que 

estavam provocando a deficiência do estilo de supervisão atual dos líderes. 

Esses fatores estão representados por forças no Campo de Forças de Lewin (1951). A 

análise de Campo de Forças é uma técnica de diagnóstico de situações. Lewin elaborou um 

esquema conceitual de campo de forças e parte do princípio de que em qualquer situação 

existem forças impulsoras e forças restritivas que influenciam qualquer processo de mudança 

que possa vir a acontecer. As forças impulsoras são aquelas que contribuem para iniciar e 

manter a mudança. As forças restritivas são aquelas que atuam no sentido de impedir a 

mudança, diminuindo as forças impulsoras. O conceito de força caracteriza a direção e a 

intensidade da tendência a mudar. 

A técnica de análise de Campo de Forças de Lewin (1951) consiste em identificar as 

forças atuantes na situação, colocando-as em duas categorias: forças impulsoras e forças 

restritivas. Em seguida, deve-se avaliar a intensidade das forças e construir o diagrama de 

Campo de Forças e analisar se ele está em equilíbrio. A situação de equilíbrio existe quando a 

soma das forças impulsoras iguala a das forças restritivas. Esse caso, Lewin denominou de 

equilíbrio estável; isto é, quando uma pequena mudança no campo, para além do ponto de 

equilíbrio, acarreta uma mudança nas forças que compõem este campo, de tal modo que o 

campo retorna ao estado anterior de equilíbrio. Além do equilíbrio estável, Lewin distinguiu 

dois outros tipos de equilíbrio: o instável e o indiferente. O equilíbrio é chamado de instável 

quando uma pequena alteração no campo pode acarretar uma mudança na constelação de 

forças, de tal modo que o campo ao invés de voltar ao estado de equilíbrio, locomove-se em 
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outra direção. Já no equilíbrio indiferente, uma pequena mudança de posição mantém o 

campo em equilíbrio. 

Para alterar o estado de equilíbrio, pode-se aumentar ou diminuir a relação entre as 

forças impulsoras e restritivas. A situação para a mudança do estilo atual de supervisão está 

expressa conforme mostra a Figura 3.4 e baseada nos dados coletados nas entrevistas. 
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Figura 3.4 – Análise do campo de forças de Lewin 

 

Como se pode observar, as principais forças negativas são: avaliação de desempenho, 

cultura organizacional e estrutura organizacional. As principais forças positivas são: espírito 

de inovação e criatividade, treinamento e desenvolvimento do pessoal e objetivos claros e 

compartilhados. 

Na Figura 3.4, verifica-se que o campo de forças não está em equilíbrio. As forças 

impulsoras estão em maior intensidade que as forças restritivas, demonstrando que a situação 

apresenta condições favoráveis para a mudança de estilo atual de supervisão dos líderes da 

Divisão Logística da empresa em estudo. Porém, há necessidade de realizar mudanças e 

incrementos no processo, que ocasionem a diminuição da intensidade das forças restritivas e 

aumente a intensidade das forças impulsoras para que, efetivamente, se consiga a mudança de 

estilo atual de supervisão do líder conforme proposto no objetivo do presente trabalho. 

Nesta etapa do trabalho serão propostas ações que visam contribuir para a consecução 

do objetivo do trabalho, com a finalidade de neutralizar as forças restritivas que influenciam 

de forma negativa para a mudança do estilo atual de supervisão, dificultando o processo de 

aprendizagem. Serão também propostas ações voltadas para o aumento de intensidade das 

forças impulsoras, que contribuem de forma positiva para o processo de mudança. 

 41



Capítulo 3                                                           Aplicação do Método PDCA na Mudança do Estilo de Liderança 
 

 42

3.3.1 Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho procura monitorar o trabalho da equipe e de cada membro e 

os resultados alcançados para compará-los com os resultados esperados. Preocupa-se com a 

eficiência e com a eficácia, com a qualidade e com a produtividade. 

Esse tipo de avaliação de desempenho tem como principal objetivo monitorar, medir e 

avaliar o desempenho humano, a fim de direcioná-lo continuamente rumo à excelência e em 

conformidade com os objetivos e metas organizacionais. Como resultado, tem-se uma 

definição da situação atual, o que permite uma definição mais estreita do comportamento a ser 

conquistado. Ficam bem definidos os pontos fortes e a necessidade de corrigir ou melhorar os 

pontos fracos de cada funcionário. Esse feedback é de extrema importância para o 

crescimento e para a correção dos desvios encontrados. A retroação é a informação de 

feedback sobre o desempenho de cada indivíduo. O líder deve avaliar o desempenho do seu 

pessoal e dar um retorno dessa avaliação para guiá-lo nas ações presentes e futuras. Trata-se 

de uma troca de informações visando à avaliação conjunta dos resultados, das dificuldades e 

das restrições enfrentadas até então. São construídos no sentido de manter sempre as pessoas 

informadas a respeito de seu trabalho, dos resultados e do grau de alcance dos objetivos 

formulados. 

O sistema de avaliação passa a ser uma ferramenta gerencial para melhorar o 

desempenho dos funcionários, alavancar sua satisfação, melhorar o contexto do trabalho e a 

qualidade de vida deles e proporcionar melhores resultados em termos de eficiência e de 

eficácia. Por meio de um sistema de avaliação eficaz, busca-se obter envolvimento, 

participação e comprometimento maior, aliados ao aumento da velocidade em direção à 

inovação, mudança e flexibilidade organizacional. Como resultado final, espera-se o 

desenvolvimento do potencial e o crescimento sustentado de cada funcionário. 

O sistema de avaliação deve funcionar como um meio de retroação para cada indivíduo, 

do seu desempenho, da sua competência técnica, das suas habilidades, da importância do seu 

trabalho para a organização, da sua produtividade, da sua qualidade e da sua excelência. 

É importante, para as organizações em geral, manter um sistema de avaliação de 

desempenho tecnicamente elaborado, pois é uma maneira de evitar que a avaliação seja feita 

de forma superficial, unilateral e com base apenas no senso comum. 

Atualmente na empresa, existe a definição e o modelo de um sistema de avaliação de 

desempenho, porém ele não foi posto em prática para todos os níveis organizacionais. A 

maior crítica ao sistema é que, no momento, ele só é válido para avaliar os níveis gerenciais e 
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os níveis de chefia, excluindo as funções operacionais, e mesmo sendo aprovado, ainda não 

foi aplicado de forma sistêmica para todos os níveis gerenciais e de chefia. A falta de 

definição de uma política de avaliação para os níveis operacionais cria um clima de 

insatisfação nos operadores, que ficam desestimulados e desacreditados quanto a 

oportunidades de crescimento profissional. 

Outro sentimento gerado nos funcionários da Divisão Logística foi o de exclusão, por 

não terem a chance de participar do processo, ficando, assim, sem retorno do desempenho das 

tarefas e funções desenvolvidas. Diante da situação constatada, o fator avaliação de 

desempenho foi classificado com intensidade (-3) e representado como uma força negativa 

que interfere diretamente na deficiência do estilo atual de supervisão dos líderes. 

O modelo atual adotado pela empresa consiste em um questionário composto de duas 

partes: uma qualitativa e outra quantitativa. A primeira parte, qualitativa, retrata os aspectos 

das aptidões e qualificações profissionais necessárias ao ocupante do cargo. Para cada aptidão 

ou qualificação, foi definida uma escala de intensidade, que varia de 1 a 5. Quanto maior a 

escala, mais a pessoa está apta ou qualificada conforme a definição esperada da característica. 

A segunda parte, quantitativa, retrata as metas e os objetivos de desempenho a serem 

cumpridos pela pessoa, e são definidos pela alta direção. Nessa fase, compara-se o resultado 

obtido pela pessoa com os resultados traçados pela empresa. 

Um ponto positivo levantado foi o que o modelo de avaliação de desempenho atual 

adotado pela empresa é um processo dinâmico, bidirecional e interativo, pois é realizada a 

avaliação conjunta entre o liderado e seu líder. Primeiramente, o líder avalia o liderado 

isoladamente, sem a sua presença; em um segundo momento, o liderado é exposto ao 

resultado da avaliação, podendo discutir com o líder, concordando ou discordando dos pontos 

apontados, chegando juntos a um senso comum. 

Para diminuir a intensidade dessa força, a proposta deste trabalho é definir um modelo 

de avaliação de desempenho para todos os cargos definidos pela empresa, avaliando todos os 

funcionários de forma sistêmica, cíclica e de forma justa e igualitária, com critérios definidos 

e claros, que possam proporcionar uma análise voltada para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos funcionários. 

Deste modo, pretende-se possibilitar a definição do grau de contribuição de cada pessoa 

para a organização; identificar os funcionários com qualificação superior ao requerido pelo 

cargo; promover o autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos funcionários; obter 
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subsídios para remuneração e promoção e obter subsídios para elaboração de planos de ação 

para desempenhos satisfatórios. 

3.3.2 Cultura Organizacional 

Focaliza a maneira como a organização e seus participantes se comportam e se 

relacionam entre si. Envolve hábitos, maneiras de pensar, de agir e de se comportar, 

expectativas, relacionamentos interpessoais. 

A cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o 

comportamento dos membros de uma organização e direcionam suas ações para o alcance dos 

objetivos organizacionais. É o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, 

valores, atitudes e expectativas. 

Segundo Chiavenato (2002), a cultura de uma organização é conhecida e compreendida 

por meio de três elementos principais: artefatos, valores compartilhados e pressuposições 

básicas. 

O elemento artefatos é composto pela estrutura e por todos os processos organizacionais 

visíveis e de fácil percepção; enquanto os valores compartilhados são as filosofias, as 

estratégias e os objetivos que funcionam como justificativas para as pessoas. As 

pressuposições básicas representam as crenças inconscientes, as percepções e os sentimentos 

mais íntimos, profundos e ocultos. 

Certas culturas são conservadoras mantendo idéias, valores, tradições e costumes 

arraigados e retrógrados, não acompanhando o mundo mutável e dinâmico dos negócios. A 

sobrevivência e o crescimento das organizações em geral ocorrem à medida que ela consegue 

ajustamento e adaptabilidade à mudança que ocorre no seu ambiente. 

O grupo em estudo consolidou-se como uma empresa familiar, porém o grupo foi 

vendido a uma empresa multinacional, que acrescentou novas características à sua identidade. 

O sistema de crenças e valores mudou e novas práticas e políticas entraram em vigor, o que 

gerou um período de conflito, incertezas e temores. 

A organização sentiu a necessidade de remodelar sua cultura de modo a adaptar-se aos 

novos padrões de decisão organizacionais, objetivando harmonizar o comportamento e as 

decisões das pessoas, em todos os níveis, com os objetivos organizacionais. 

Entretanto, o processo de mudança de uma cultura não é realizado em curto prazo. É 

verdade que as primeiras mudanças já foram efetivadas; porém, constatou-se que a cultura 

organizacional ainda representa um fator negativo incidente para a mudança do perfil atual do 



Capítulo 3                                                           Aplicação do Método PDCA na Mudança do Estilo de Liderança 
 

 45

líder. Conforme a análise feita no Campo de Forças, essa força adquiriu a intensidade (-1), o 

que demonstrou a necessidade de consolidar a mudança inicialmente realizada. 

Para diminuir a intensidade dessa força, a proposta deste trabalho é determinar as ações 

e iniciativas necessárias para a consolidação da cultura atual da organização, definindo uma 

estratégia que enquadre a cultura à sua nova condição de empresa multinacional. 

3.3.3 Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional focaliza a divisão interna do trabalho, definindo como este 

será desdobrado e distribuído entre os participantes da organização. 

Nos tempos atuais de mudança e transformação, a permeabilidade e a flexibilidade 

constituem a condição principal para que a organização possa responder criativamente às 

mudanças do ambiente de negócio. Derrubar as fronteiras organizacionais e a burocracia 

interna contribui para que as idéias possam fluir livremente em toda a organização e sejam 

rapidamente convertidas em resultados tangíveis e intangíveis para a mesma. 

Para sobreviver aos desafios modernos da revolução da informação e da comunicação, 

da globalização, da ampliação do nível do mercado, as empresas, em geral, precisariam ser 

flexíveis, adaptativas e, sobretudo inteligentes, inovadoras e proativas. As pessoas nas 

organizações devem ser capazes de aprender com rapidez e continuidade, de inovar 

incessantemente e de assumir novas estratégias com maior velocidade e naturalidade. 

O modelo organizacional vigente na Divisão Logística baseia-se no modelo clássico 

citado por Chiavenato (2002) e apresenta como principais características: comunicação 

vertical; tarefas especializadas, com cargos estáveis e definidos; ambiente estável e previsível, 

autoridade baseada na hierarquia e no comando e tomada de decisão centralizada na cúpula. 

Esse modelo clássico não atende a um ambiente instável e altamente dinâmico. Essa 

incompatibilidade é fatal para a sobrevivência e o sucesso empresarial, visto que as estruturas 

organizacionais rígidas impõem limites e restrições à mudança, fator este, imposto pelo 

mundo moderno. 

Diante do que foi constatado, a estrutura organizacional ficou representada no Campo 

de Forças como uma força de intensidade (-2), por contribuir para a burocratização das 

atividades, para uma rígida divisão de trabalho, para uma comunicação formal e, 

principalmente, para a existência de departamentos e setores que se comportam como 

verdadeiros “feudos”; ou seja, um conjunto de órgãos independentes e sem relacionamento 

entre si. 
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Com um modelo menos rígido, busca-se a participação mais efetiva das pessoas, 

tratando-as como indivíduos criativos, inteligentes e responsáveis, que podem oferecer muito 

mais do que simplesmente esforço físico como contribuição proveitosa e necessária ao 

sucesso empresarial. Além disso, acredita-se na melhoria acentuada do sistema de 

comunicações, tornando-a mais dinâmica e rápida na agilização das decisões. 

Como conseqüência, se espera uma facilidade na comunicação e na compreensão das 

tarefas a executar e dos objetivos a alcançar, como também, uma definição mais clara dos 

objetivos e das responsabilidades, resultando em uma divisão de trabalho mais definida. 

Para diminuir a intensidade dessa força, a proposta deste trabalho é reduzir a distância 

entre o topo e a base da estrutura organizacional, aproximando o nível decisório do nível 

operacional; melhorar o sistema de comunicação, reduzindo a comunicação escrita e 

burocratizada, a fim de torná-la mais dinâmica e rápida; incentivar cada vez mais o espírito 

inovador das pessoas para tornar a empresa mais empreendedora e, sobretudo, inovadora e, 

ainda, converter a informação em um fator de integração das diversas áreas, tornando-a mais 

intensa e dinâmica, cujo acesso seja facilitado a qualquer pessoa da organização. 

3.3.4 Espírito de Inovação e Criatividade 

A inovação com ações rápidas é a principal arma da batalha competitiva no mercado. É 

o fator relacionado com a criação e experimentação de novas idéias. A reavaliação da maneira 

como as ações sempre foram feitas, por meio de um ambiente de abertura e de criatividade, 

buscando soluções novas, novos métodos e procedimentos, novos processos e abordagens, 

podem resultar no aumento da produtividade. 

Esse espírito de inovação e de criatividade já é praticado na Divisão Logística com a 

implantação e o desenvolvimento do programa de CCQ (Círculos de Controle de Qualidade). 

Esse programa é composto de pequenas equipes de cinco a sete componentes voluntários, 

preferencialmente do mesmo setor ou de setores afins. Os grupos se reúnem com o objetivo 

de solucionar problemas existentes na sua unidade de trabalho, melhorando continuamente os 

processos e procedimentos de trabalho. As atividades são discutidas em reuniões planejadas 

com uma freqüência predefinida, normalmente uma vez por semana, com a finalidade de 

desenvolver conceitos como análise e solução de problemas e comprometimento com os 

resultados da empresa. 

O conceito de trabalhar em pequenas equipes é para tornar mais fácil a integração e a 

harmonização das pessoas, possibilitando melhor discussão, decisão e execução dos trabalhos. 

Recomendam-se pessoas do mesmo setor pelo fato de já estarem integradas e poderem 
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identificar problemas e propor soluções no mesmo nível de autonomia. O termo voluntário é 

para lembrar que a imposição, quando praticada, não constrói; ao contrário, atrofia as idéias. 

E, por fim, o foco na resolução de problemas justifica-se pela necessidade, cada vez maior, de 

gerenciar os processos para a melhoria de resultados e metas que resultem na qualidade 

desejada. 

Como o programa de CCQ está implantado e desenvolvido, apresentando resultados 

reais e satisfatórios, o fator espírito de inovação e criatividade foi designado na representação 

de forças no Campo de Lewin com intensidade (+1). Entretanto, a implantação do CCQ, não 

superou as deficiências e restrições observadas em relação ao diagnóstico quanto a adoção de 

um sistema rígido, com comunicação apresentando falhas e limitações, no que diz respeito à 

participação da equipe na tomada de decisão. O programa representa uma primeira iniciativa 

tomada pela empresa, visando a mudança dessa situação, porém não suficiente para sozinha, 

provocar uma mudança completa em toda a estrutura organizacional. Por isso, a estrutura 

organizacional foi representada como uma força de intensidade (-2) e o espírito de inovação e 

criatividade como uma força com intensidade (+1). 

Para aumentar a intensidade dessa força, a proposta deste trabalho é buscar uma maior 

participação dos liderados na tomada de decisões, visto que a participação dos grupos em 

termos de sugestões e novas idéias fica restrita ao ambiente de trabalho. O objetivo é que as 

pessoas tenham reais possibilidades de participar com liberdade para questionar, discutir, 

sugerir, modificar, alterar, questionar uma decisão, um projeto ou uma proposta. Para isso, 

não é preciso que se anulem os centros de poder, podendo haver a democracia do consenso, 

em que prevaleça o resultado das negociações entre todas as partes. 

3.3.5 Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal 

O impulso alavancador da modernização está nas pessoas, na sua criatividade e idéias, 

na sua inteligência e competência. É preciso, entretanto, desenvolver e estimular a capacidade 

de aprender novas habilidades, para se obter novos conhecimentos e poder modificar atitudes 

e comportamentos, ampliando, assim, a competência profissional de cada pessoa. 

O desenvolvimento de pessoal é um programa cuja finalidade é prover o crescimento 

profissional das pessoas por meio de condições externas capazes de realizar gradativamente as 

potencialidades humanas. 

O treinamento é o ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a 

aprendizagem. A aprendizagem é a mudança no comportamento humano decorrente de novos 

conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes e novos conceitos e filosofias. Assim, 
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segundo Chiavenato (2002), o treinamento pode ser direcionado de quatro formas distintas, 

implicando diferentes mudanças de comportamento, como apresentado abaixo: 

1) Transmissão de informações − caracteriza-se pela simples transmissão de 

informações para aumentar o conhecimento das pessoas em um determinado assunto ou tema. 

2) Desenvolvimento de habilidades − orientado para o desenvolvimento de habilidades 

e destreza necessárias à execução de uma atividade ou operação de equipamento e máquinas. 

3) Desenvolvimento ou modificação de atitudes − caracterizado pela mudança de 

atitudes e aquisição de novos hábitos. Envolve mudanças em aspectos do comportamento 

pessoal. 

4) Desenvolvimento de conceitos − treinamento voltado para a conceitualização de 

idéias e filosofias, contribuindo para que as pessoas possam pensar em termos globais e 

amplos. 

As empresas em geral estão desenvolvendo, com freqüência cada vez maior, programas 

de formação, treinamento, desenvolvimento e capacitação das pessoas, com vista a torná-las 

mais eficazes naquilo que fazem. 

As empresas necessitam de funcionários ágeis, competentes e empreendedores, que 

tenham disposição para assumir riscos, que estejam preparados para o desafio da inovação e 

da concorrência, que saibam conduzir o negócio da empresa, produzir bens e prestar serviços 

competitivos. São necessários processos capazes de desenvolver o potencial das pessoas para 

que se sejam mais produtivas e inovadoras e possam contribuir com a organização. 

Já existe implantado na Divisão Logística, um programa de treinamento para o nível 

gerencial e de liderança, voltado para o desenvolvimento profissional e para o aumento de 

conhecimento. Para o nível operacional, o programa de treinamento direciona-se mais para o 

desenvolvimento de habilidades necessárias à execução ou operação das tarefas requeridas 

pelo cargo. Uma iniciativa em prol do desenvolvimento pessoal e organizacional tomada pela 

empresa foi a criação de uma unidade destinada à realização de cursos, treinamentos e 

palestras para o desenvolvimento e crescimento profissional de seus funcionários. A proposta 

foi construir um centro com espaço, estrutura física e potencial humano capacitado para a 

propagação da educação na empresa. 

A prática do CCQ possibilita às pessoas lidarem com as diferenças individuais dos 

colegas de trabalho, aprendendo a ouvir e discutir suas opiniões, criando um ambiente 

propício ao respeito e à força criativa. Além disso, ao resolver problemas, as pessoas vão 
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assumindo responsabilidades, são levadas a pensar, a desejar o desconhecido e, portanto, a ter 

vontade de adquirir novos conhecimentos. 

A iniciativa mostra a preocupação da empresa com a educação e o crescimento 

profissional de seus funcionários. Isso fez o fator treinamento e desenvolvimento do pessoal 

adquirir uma intensidade de (+2) na análise do Campo de Forças realizado neste trabalho. 

Segundo Chiavenato (2002), o treinamento é algo constante e incessante, e deve ser 

preparado e desenvolvido conforme quatro etapas; quais sejam: 

1) Levantamento das necessidades de treinamento − é o processo que tem como 

objetivo identificar as carências de indivíduos e grupos para a execução das tarefas 

necessárias para o alcance dos objetivos da organização. Deve envolver também o 

levantamento das potencialidades individuais e grupais a serem desenvolvidas. 

2) Programação do treinamento para atender às necessidades − é um processo 

desenvolvido com base na realidade fornecida pelo diagnóstico realizado na etapa anterior, 

que visa proporcionar, com a máxima eficácia possível, o desencadeamento das ações 

necessárias para o alcance dos objetivos pretendidos. Nessa etapa é feita a escolha e a 

prescrição dos meios de tratamento para sanar as necessidades e carências indicadas e 

percebidas na etapa de diagnóstico das necessidades de treinamento. 

A elaboração de um plano de treinamento requer, inicialmente, a formulação de 

objetivos que vão expressar o que se espera do treinamento e suas implicações para o 

treinando. 

Em seguida, pelos objetivos, define-se o conteúdo do treinamento que abordará tudo o 

que se deseja transmitir para ampliar a capacitação das pessoas. 

Finalizando essa etapa, escolhe-se a melhor estratégia de treinamento, podendo ser 

exposição, discussão em grupo, demonstração, estudo de caso, dramatização, jogos, leitura ou 

instrução programada. Também se define os recursos audiovisuais, visuais ou auditivos que 

podem ser utilizados pelos instrutores para tornar a comunicação mais eficiente, favorecendo 

a concentração do treinando, a compreensão, a aplicação e a retenção de conhecimentos. 

3) Implementação e execução do treinamento − essa etapa refere-se à execução da 

programação do treinamento das pessoas ou das áreas que apresentam necessidade de serem 

treinadas. 

4) Avaliação dos resultados do treinamento − é a etapa final do processo. A avaliação 

tem como finalidade saber se o treinamento atingiu seus objetivos, isto é, se todas as etapas do 

processo de treinamento foram bem-sucedidas. 
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O Setor de Recursos Humanos (RH) elabora e desenvolve os treinamentos considerando 

as etapas sugeridas por Chiavenato (2002). Porém, nota-se uma deficiência na quarta etapa, 

em que os treinamentos não são sistematicamente avaliados. Deste modo, a empresa não 

obtém o necessário retorno quanto à eficácia do treinamento e quanto aos objetivos propostos. 

Caso essa deficiência seja suprida, o ciclo de desenvolvimento de um treinamento será 

completo, aumentando as chances de alcance da aprendizagem decorrente de novos 

conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes e novos conceitos e filosofias. 

3.3.6 Objetivos Claros e Compartilhados 

A visão do negócio refere-se a uma clara definição da estratégia da empresa, do que se 

quer para o futuro em termos de objetivos e metas a serem alcançados. 

Todas as pessoas envolvidas devem ter essa visão do negócio, bem como dos objetivos 

organizacionais, para assegurar uma ação coletiva integrada direcionada para uma mesma 

direção. Um objetivo pode ser definido como uma situação desejada que a empresa almeja 

alcançar. É uma meta, um alvo, uma pretensão, uma situação que se deseja atingir. 

Os objetivos organizacionais servem, também, como padrões para avaliar e controlar as 

atividades e os resultados da empresa. Cabe ao líder interpretar os objetivos almejados pela 

empresa e estabelecer os meios de alcançá-los da melhor maneira possível, por meio da ação 

de sua equipe de trabalho. Para isso, é vital a definição clara e transparente dos objetivos 

empresariais a fim de que todas as pessoas possam estar certas de trabalhar na mesma direção 

e com o esforço integrado. Um fator crítico é a comunicação e o entendimento dos objetivos 

por parte dos funcionários da organização. 

A visão do negócio da Divisão Logística está expressa mediante os conceitos de 

negócio, missão e política da qualidade já citados. Além da definição clara do negócio, a 

empresa tem definido um sistema de gestão, em que descreve seu negócio, quais são seus 

fornecedores e insumos e os produtos gerados que vão satisfazer às necessidades dos clientes. 

Toda a descrição de negócios é desdobrada em itens de controle e itens de verificação. 

Segundo Falconi (1998), itens de controle são características mensuráveis pelas quais um 

processo é gerenciado. Pelos itens de controle, será possível medir a qualidade intrínseca, o 

custo, a entrega e a segurança do produto que será fornecido ao cliente. O processo é, então, 

gerenciado por meio dos itens de controle, os quais são acompanhados periodicamente para 

que sejam detectados eventuais resultados indesejáveis do processo. Para cada item de 

controle, está associada uma meta, montando-se um plano de ação, visando sua consecução. 
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Os itens de verificação são definidos como as principais causas que afetam um 

determinado item de controle de um processo, e pode ser medida e controlada (Falconi, 1998). 

Além da descrição do seu negócio, há também o mapeamento de todos os processos das 

Centrais por meio dos fluxos e manuais operacionais, descrevendo como deve ser realizada a 

atividade, bem como os cuidados que devem ser mantidos para sua realização de modo a 

atender o cliente segundo seus critérios e desejos. 

Cada funcionário conhece seu papel e sua forma de contribuição para a consecução das 

metas estabelecidas na descrição de negócios da empresa. Essa forma clara e transparente de 

gerenciamento dos resultados proporcionou a esse fator a obtenção de uma classificação 

positiva na análise do Campo de Forças, adquirindo a intensidade (+4). 

Como essa força adquiriu intensidade máxima, não há uma proposta de melhorias que 

vise o incremento dessa força; apenas enfatiza a necessidade de manutenção da análise dos 

resultados e de acompanhamento e atualização dos planos de ação para que se atinjam as 

metas desejadas. 

3.4 Conclusão 

Este capítulo abordou o desenvolvimento da fase do planejamento com a definição de 

quatro etapas: identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Esta última 

etapa será apresentada no capítulo seguinte. 

Na etapa da identificação do problema, foi definido o problema de forma clara e 

objetiva, destacando sua importância para a empresa em estudo. Na segunda etapa, da 

observação, foram levantadas as possíveis causas provocadoras da deficiência do estilo atual 

de supervisão dos líderes. Essas causas foram reunidas em três grupos definidos como: 

motivação, liderança e comunicação. Na etapa de análise, foi proposto um diagnóstico da 

situação − utilizando a análise de Campo de Forças de Lewin (1951), a fim de detectar as 

forças impulsoras e as forças restritivas atuantes no processo − que visa à mudança de estilo 

atual de supervisão dos líderes da Divisão Logística. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

O conteúdo deste capítulo é a proposta de implementação de um plano de ação que, uma 

vez executado, irá compor a quarta etapa da fase do planejamento do PDCA, visando a 

solução do problema em relação à deficiência do estilo atual de supervisão dos líderes. Logo 

em seguida, traça-se uma proposta de modelo de liderança para a organização, delineado a 

partir de funções e de um padrão de liderança. 

4.1 Plano de Ação 

Nos dias atuais, as pessoas mais facilmente se adaptam à rapidez da comunicação e 

informação, ao surgimento de novas tecnologias e à necessidade de manter-se sempre 

atualizadas, moldando-se com facilidade à evolução do mundo. No entanto, muitas ainda 

desconhecem o campo do comportamento humano, o que as levam, muitas vezes, a tratar os 

outros de forma errada e imprópria, considerando, tão-somente, os próprios objetivos. 

Essa deficiência de comportamento prejudica, principalmente, os líderes que desejam 

guiar seus liderados para resultados positivos. Se não souberem identificar os desejos e 

motivações de seus liderados, com a compreensão do meio ambiente no qual estão insertos, 

dificilmente saberão adotar o estilo de liderança apropriado para determinada situação. 

Essa é uma das dificuldades encontradas pelo grupo de liderança da Divisão Logística, 

onde foram identificadas falhas no estilo atual de sua liderança. Fatores como falta de 

motivação e insatisfação no ambiente de trabalho foram gerados nos últimos anos por uma 

prática errônea de estilo de supervisão. Como principal reflexo, está a geração de resultados 

insatisfatórios, que trazem prejuízos para o desempenho da organização. 

Lidar com pessoas não é tarefa fácil e representa uma responsabilidade muito grande. 

Líderes com essa percepção são eficientes para a organização, pois serão eles os responsáveis 

pelo diferencial competitivo da empresa no mercado consumidor. Caso contrário, podem 

representar uma ameaça, provocando resultados negativos para a empresa. 

Um treinamento bem direcionado, focado para o grupo de lideranças, tendo como base 

as teorias apresentadas neste trabalho, acredita-se, será um meio para uma aprendizagem 

profunda que proporcionará uma mudança gradativa no estilo atual de supervisão adotado. 

Como benefícios, a empresa poderá proporcionar melhor relacionamento entre líder e 

liderado, em que o líder terá maior capacidade para conhecer seu liderado. Uma vez 

desenvolvida essa capacidade de diagnóstico, um dos resultados poderá ser um grupo mais 
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motivado, unido e eficiente, com o clima organizacional satisfatório e harmonioso. Diante 

dessas condições favoráveis, o grupo pode contar com todas as ferramentas para a produção e 

realização dos melhores resultados. 

Assim, nesta quarta etapa da fase do planejamento, são propostas as ações que uma vez 

implementadas visam a solução do problema da deficiência do estilo atual de supervisão dos 

líderes. Essas ações são o resultado da realização das etapas anteriormente desenvolvidas: 

identificação do problema, sua observação e análise. 

Determinadas as principais causas que provocam as características mais importantes do 

problema, determinam-se, também, as ações a serem adotadas para atacar as causas mais 

importantes do problema. 

O plano de ação está representado na Figura 4.1, através do gráfico de Gantt, com as 

ações propostas para a solução da deficiência na supervisão da Divisão Logística e o 

respectivo período previsto para sua realização. 

O gráfico de Gantt é um gráfico de barras que retrata as atividades executadas ou a 

executar, representando-as por meio de barras paralelas, colocadas em série, numa sucessão 

temporal, ou colocadas umas sobre as outras, indicando concomitância (total ou parcial) de 

prazos. Foi desenvolvido em 1917 pelo engenheiro e cientista Henry L. Gantt, com o objetivo 

de apresentar graficamente as atividades de um projeto. 

As atividades que são representadas por barras superpostas podem ser executadas ao 

mesmo tempo, pelo menos quanto à extensão em que a superposição se verifica. Atividades 

representadas por barras que se sucedem devem, normalmente, ser executadas de acordo com 

a seqüência indicada. 

Ação Jan./04 Fev./04 Mar./04 Abr./04 Mai./04 Jun./04 Jul./04

1. Avaliação de treinamentos previstos no plano de 

treinamento 
 

       

2. Ampliação da participação dos grupos CCQ na 

resolução de problemas 
 

       

3. Avaliação da cultura organizacional 
 

       

4. Implementação do modelo de avaliação de desempenho 

para todos os níveis da Divisão Logística 
 

       

5. Treinamento da equipe de liderança da Divisão 

Logística sobre as Teorias Comportamentais 
 

       

6. Enriquecimento e ampliação de cargos        

Figura 4.1 – Plano de ação (Gráfico de Gantt) 
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4.1.1 Avaliação de Treinamentos Previstos no Plano de Treinamento 

A ação 1, avaliação de treinamentos previstos no plano de treinamento, tem como 

objetivo medir a eficácia do treinamento realizado, uma vez que só a partir da avaliação é que 

se pode saber se o treinamento atingiu seus objetivos. Entende-se eficácia do treinamento 

quando os objetivos do treinamento foram alcançados na sua totalidade, conforme planejado. 

O programa de treinamento da Divisão Logística voltado para o desenvolvimento e 

crescimento dos funcionários apresenta deficiência na avaliação do treinamento, que não é 

realizado. 

A proposta é que o Setor de Recursos Humanos desenvolva instrumentos de avaliação 

dos treinamentos realizados, seja por meio de provas, seja por meio de questionários e 

entrevistas. O setor foi escolhido por ter uma equipe habilitada para desenvolver um critério 

que verifique em que medida o treinamento provocou as mudanças pretendidas pela 

organização. 

A partir do momento em que for iniciada a avaliação dos treinamentos previstos, espera-

se maximizar a força positiva, o treinamento e desenvolvimento do pessoal, pois estará 

completando-se o ciclo de preparação e desenvolvimento do treinamento, uma vez que este 

programa já está bem definido e desenvolvido na Divisão Logística. 

4.1.2 Ampliação da Participação dos Grupos CCQ na Resolução de Problemas 

A ação 2, ampliação da participação dos grupos CCQ na resolução de problemas, 

consiste em disponibilizar oportunidades para que os grupos CCQ participem de forma mais 

ativa nas tomadas de decisões organizacionais, ampliando sua área de atuação, hoje restrita ao 

ambiente de trabalho. 

O objetivo é proporcionar meios ou canais em que os grupos possam ser ouvidos e 

tenham oportunidades concretas para uma discussão construtiva e participativa integrada com 

a alta administração. A participação mais ativa dos grupos CCQ na resolução de problemas 

resultaria em maior desenvolvimento e crescimento das pessoas. 

Propõe-se que o Setor de Recursos Humanos desenvolva um programa que possibilite 

discussões construtivas em encontros periódicos, com pautas e temas predefinidos, mediante a 

elaboração de um plano de debates, em que os líderes dos grupos CCQ tenham a oportunidade 

de se expressar, opinar e questionar com liberdade e respeito, de forma que a decisão seja 

tomada de forma consensual pelos envolvidos no debate. 
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O programa seria desenvolvido como parte do planejamento estratégico da organização. 

O objetivo é traçar um cronograma da realização das reuniões com as respectivas pautas. 

Como resultado, espera-se maior integração e participação dos funcionários na tomada de 

decisões e, em conseqüência, obter o desenvolvimento da equipe de trabalho. 

Cabe ao líder o papel de educador no sentido de desenvolver e preparar os líderes das 

equipes CCQ para que participem com responsabilidade e maturidade das reuniões aqui 

propostas. O líder também desempenharia o papel de intermediador e negociador dos debates, 

formando um elo entre os grupos e a alta direção. 

Dessa forma, busca-se maximizar a força positiva identificada como espírito de 

inovação e criatividade, começando por maior aproximação dos grupos CCQ com a alta 

direção. Com essa aproximação, espera-se obter maior participação dos liderados na tomada 

de decisões, conseguindo melhoria na comunicação, tornando-a mais dinâmica e rápida. 

4.1.3 Avaliação da Cultura Organizacional 

A ação 3, avaliação da cultura organizacional, visa delinear a cultura atual vigente na 

organização, com o objetivo de consolidar a nova cultura, de forma a adaptar-se aos novos 

padrões de decisão organizacional, harmonizando o comportamento das pessoas com os 

objetivos organizacionais. 

Como a cultura organizacional se refere às pessoas, seus relacionamentos e crenças, 

suas práticas e políticas, seus pressupostos básicos, a partir do seu diagnóstico é possível: 

definir a idéia que a empresa tem de si própria; estruturar e orientar os comportamentos 

desejados no trabalho; explicitar os modos pelos quais os negócios são conduzidos; criar 

padrões de interação dos membros da empresa e fornecer as perspectivas para lidar com os 

problemas e necessidades de adaptação externa; enfim, ajudar a empresa a integrar seus 

membros, orientando seu comportamento e ajudar a empresa a agir mais harmonicamente 

para a realização dos seus fins. 

Para conhecer bem a cultura de uma organização, é necessário ter conhecimento da 

história da organização, da descrição dos seus rituais, da materialização dos seus símbolos e 

da caracterização utilizada pela empresa em seus processos e normas. O líder pode ajudar a 

transmitir essa cultura, interpretando o que está ocorrendo diante da percepção que cada um 

tem da empresa e de suas expectativas em meio à cultura organizacional. O líder tem 

participação ativa na manutenção ou mudança dessa cultura entre seus liderados, sendo 

responsável pela decodificação de muito dos símbolos, elementos formadores da cultura, para 

que sejam mais acessíveis aos liderados. 
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A cultura da empresa revela com precisão para onde convergem as atividades da 

empresa. Se os liderados conhecerem bem a cultura, identificando-se com ela, mais 

facilmente terão condições de assimilar políticas, diretrizes e normas determinadas pela 

organização, como também compreender os objetivos organizacionais. Os liderados, 

interpretando melhor a cultura, se sentirão mais confortáveis, podendo incorporar suas 

características à cultura, entrando em sintonia com ela. É diante do desafio de traduzir o 

significado da cultura e de transmiti-la, que fica evidente a importância da presença do líder 

para executar esse papel. 

O Setor de Recursos Humanos foi previsto como responsável pela ação, por 

disponibilizar de meios para buscar, no mercado, profissionais competentes e consultorias 

especializadas no assunto, que possam realizar o diagnóstico da cultura organizacional com 

sucesso. 

A proposta é, por meio da avaliação da cultura organizacional, fornecer ao grupo de 

líderes uma compreensão melhor dessa nova cultura vigente na organização. Sabendo 

assimilar a cultura, espera-se do líder maior integração com a organização e compreensão dos 

objetivos organizacionais, o que ajudará a modificar seu perfil atual de supervisão, 

minimizando, assim, a força negativa identificada como cultura organizacional. 

4.1.4 Implementação do Modelo de Avaliação de Desempenho para Todos os 

Níveis da Divisão Logística 

A ação 4, implementação do modelo de avaliação de desempenho para todos os níveis 

da Divisão Logística, tem como objetivo avaliar o desempenho de todos os funcionários da 

empresa, sem distinção, gerando oportunidades para o autoconhecimento e o 

autodesenvolvimento do grupo. 

Atualmente, o modelo de avaliação de desempenho é aplicado para os níveis gerenciais 

e de chefia, não incluindo o nível operacional. Um aspecto positivo desse modelo é tratar-se 

de uma avaliação compartilhada entre líder e liderado, em que o líder avalia o desempenho do 

liderado e lhe fornece ampla gama de informações e de retroação para orientá-lo a respeito do 

que foi avaliado, podendo o liderado questionar a avaliação feita. Um aspecto negativo seria o 

fato de não haver avaliação de desempenho para todos os níveis, o que gera um sentimento de 

exclusão e indiferença nos funcionários não avaliados, visto que não dispõem de um 

instrumento que possibilite o retorno quanto à competência técnica e habilidades 

desenvolvidas, como também em relação à importância do seu trabalho para a organização. 
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O setor proposto para a execução da ação foi o de Recursos Humanos, porque é o setor 

mais habilitado para desenvolvê-la e executá-la, visto que dispõe de uma equipe preparada 

com os conhecimentos técnicos acerca do assunto. 

Para a implementação do modelo de avaliação de desempenho para todos os níveis da 

Divisão Logística, seria necessário adaptar o modelo de avaliação existente, já elaborado e 

adotado para os níveis gerenciais e de chefia, para cada um dos cargos existentes na Divisão 

Logística. Como proposta, na Tabela 4.1 abaixo, estão apresentadas as etapas a serem 

desenvolvidas de forma que, no final da implantação, todos os níveis estejam incorporados ao 

modelo de avaliação da empresa. 
 

Tabela 4.1 - Cronograma para o desenvolvimento de modelo de avaliação 
 

Etapas Período de realização 

Definir os fatores de avaliação quanto ao desempenho no trabalho, 

características pessoais e potencial de desenvolvimento 

Jan./2004 e fev./2004 

Definir o método de avaliação a ser adotado Jan./2004 e fev./2004 

Estruturar o sistema de avaliação por meio da definição de um 

sistema de informação, responsabilidade pela avaliação e 

periodicidade da avaliação 

Jan./2004 e fev./2004 

Definir cronograma para a avaliação Mar./2004 
 
Com a implementação do modelo de avaliação de desempenho para todos os níveis da 

Divisão Logística, busca-se a consolidação do desempenho humano na empresa, de forma a 

oferecer oportunidades de crescimento para todas as pessoas que trabalham na organização. 

Dessa maneira, estará sendo minimizada a força negativa avaliação de desempenho 

identificada na análise de Campo de Forças de Lewin. 

4.1.5 Treinamento da Equipe de Liderança da Divisão Logística Sobre as Teorias 

Comportamentais 

A ação 5, treinamento da equipe de liderança da Divisão Logística sobre as Teorias 

Comportamentais é proposta, porque o conhecimento acerca das Teorias Comportamentais 

acrescentará ao líder maior conhecimento e habilidade para despertar ou manter a motivação 

de sua equipe de trabalho. Mediante uma equipe motivada, espera-se conseguir maior 

empenho e comprometimento, que poderá resultar em melhores resultados para a empresa. A 
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partir do momento em que o líder promove a motivação dos seus funcionários, também 

estabelece o desenvolvimento e o crescimento de seus liderados. 

O conhecimento mais profundo sobre as Teorias Comportamentais também 

proporcionará ao líder o conhecimento necessário acerca dos vários estilos de liderança e o 

ajudará a diagnosticar o ambiente, para adotar o estilo de liderança mais adequado a cada 

situação. Espera-se um comportamento adaptativo, em que o líder tenha a capacidade de 

adaptar seu estilo de comportamento às necessidades dos liderados e à situação. 

A proposta é fornecer o conhecimento e a competência sobre as Teorias 

Comportamentais ao Setor de Recursos Humanos (RH) da empresa, com a contratação de 

consultoria externa, para que, posteriormente, esse setor possa fornecer o treinamento de 

aprendizagem ao grupo de líderes da Divisão Logística. O objetivo é a obtenção de uma visão 

compartilhada das Teorias, por todas as pessoas, lideranças e RH, favorecendo, assim, sua 

prática na organização. 

Recomenda-se realizar um plano de treinamento envolvendo as etapas de levantamento 

das necessidades de treinamento, programação do treinamento para atender às necessidades, 

implantação e execução do treinamento e avaliação dos resultados do treinamento. 

Na etapa de levantamento das necessidades de treinamento, busca-se diagnosticar o que 

deve ser feito por meio do treinamento; isto é, quais os conhecimentos, habilidades, destrezas 

e informações que estão deficientes nos líderes e precisam ser corrigidos. Também, nessa 

etapa procura-se alinhar as competências necessárias aos objetivos da organização. 

Para essa etapa, já estão definidos os conhecimentos requeridos para o desempenho das 

tarefas necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais, que são: Teoria da Hierarquia 

das Necessidades Humanas de Maslow, Teoria dos Fatores Motivacionais e Higiênicos de 

Herzberg, Teoria Comportamental de McGregor e Teoria de Liderança Situacional de Hersey 

e Blanchard. 

Na etapa de programação do treinamento para atender às necessidades, devem-se 

estabelecer todos os requisitos necessários para a preparação do treinamento, como o que 

deve ser ensinado, o público-alvo do treinamento, como será repassado o conhecimento, quem 

deve ministrar o treinamento, o local do treinamento e o período para a execução do 

treinamento. 

Na Tabela 4.2, está representada a sugestão de programação do treinamento focando a 

equipe de líderes da Divisão Logística. 
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Tabela 4.2 – Programação de treinamento 

 

O que deve ser ensinado          - > Conteúdo programático: Teorias Comportamentais 

Quem deve aprender                - > Equipe de líderes da Divisão Logística 

Como se deve ensinar              - > Estratégias de ensino: métodos, recursos instrucionais e carga horária 

Quem deve ensinar                  - > Consultoria externa / Recursos Humanos 

Onde deve ser ensinado           - > Sala de treinamento no local de trabalho 

Quando deve ser ensinado       - > Início: fevereiro/2004 – Término: maio/2004 

 
A implementação e execução do treinamento é a etapa em que é realizada a aplicação 

do programa de treinamento, previsto pelo cronograma, para ser realizado em fevereiro. A 

segunda etapa do cronograma, seria o treinamento do Setor de Recursos Humanos a ser 

executado em março pela consultoria externa. Já treinado, o Setor de Recursos Humanos fica 

com a responsabilidade de treinar a equipe de líderes em abril e os Recursos Humanos de 

avaliar os resultados em maio, meses referentes ao ano de 2004. 

Na última etapa, avaliação dos resultados do treinamento, é feita a monitoração do 

processo a fim de avaliar os resultados alcançados, comparando-se a situação atual com a 

situação anterior. 

Espera-se que, com o treinamento da equipe de liderança da Divisão Logística nas 

Teorias Comportamentais, o grupo adquira novos conhecimentos e aptidões que possibilitem 

uma mudança no estilo atual de supervisão. É uma ação que visa à maximização da força 

positiva treinamento e desenvolvimento do pessoal. 

4.1.6 Enriquecimento e Ampliação de Cargos 

A ação 6, enriquecimento e ampliação de cargos, tem como objetivo fornecer aos 

funcionários a oportunidade de incorporar novas tarefas e atribuições, proporcionando 

aumento de variedade e inovação no trabalho diário, encorajando a aceitação de 

responsabilidades como um passo a mais no desenvolvimento pessoal. 

Acredita-se que a reestruturação dos cargos pode proporcionar uma estrutura 

organizacional mais flexível e dinâmica, em que haja delegação de responsabilidades, maior 

oportunidade de participação e comunicação mais aberta. 

Propõe-se o gerente da central para definir a reestruturação dos cargos, por apresentar 

maior conhecimento acerca das atribuições e tarefas necessárias para o desempenho do cargo, 
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como também possuir autonomia e autoridade para a efetivação da reestruturação, facilitando 

sua implementação. 

A elaboração de uma política de enriquecimento e ampliação de cargos requer a 

definição da análise e descrição dos cargos. A descrição dos cargos está voltada para o 

conteúdo dos cargos. Já a análise dos cargos, determina todos os requisitos qualitativos, as 

responsabilidades envolvidas e as condições impostas pelo cargo para seu desempenho 

adequado. Com a análise e descrição de cargos, é possível determinar a forma como será feito 

o enriquecimento e ampliação de cargos, horizontal (com a adição de novas responsabilidades 

do mesmo nível) ou vertical (com a adição de novas responsabilidades de nível 

gradativamente mais elevado), individual ou grupal, utilizando rotação de cargos (rodízio de 

funcionários em diferentes cargos) ou a extensão de cargos (acréscimo de pequenas atividades 

diferentes ao cargo). Como a proposta é o gerente da Central de Distribuição definir a 

reestruturação dos cargos, não será desenvolvida neste trabalho a proposta de reestruturação 

dos cargos. 

Dessa forma, busca-se minimizar a força negativa identificada como estrutura 

organizacional a fim de se obter uma estrutura menos rígida e formal, proporcionando maior 

integração dos indivíduos de diferentes funções. 

4.2 Demais Fases do Ciclo PDCA 

As fases D (executar), C (verificar) e A (atuar) não serão desenvolvidas neste trabalho, 

porque a empresa está em período de transição, isto é, está em processo de negociação de 

venda, o que ocasionou a suspensão temporária de alguns projetos, incluindo a implantação 

deste trabalho. Entretanto, será desenvolvida uma projeção de como seria a execução de cada 

uma das fases. 

A fase D (executar) tem como objetivo a prática do plano de ação definido na primeira 

fase do clico PDCA. É a fase de execução das tarefas conforme previsto na fase P (planejar). 

Nessa fase, recomenda-se coletar dados que serão utilizados na fase C (verificar). 

Na Tabela 4.3, estão apresentados alguns dos registros previstos e levantamentos de 

dados importantes para serem acompanhados, que poderão permitir uma análise mais acurada 

dos resultados esperados. 

A seguir, serão detalhados os registros e levantamentos de dados previstos para cada 

ação. 
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Tabela 4.3 - Registros e levantamentos de dados previstos 
 

Ação Registros e levantamentos de dados previstos 

1. Avaliação de treinamentos previstos no plano de 

treinamento 

Mensurar o número de treinamentos avaliados com 

sucesso 

2. Ampliação da participação dos grupos CCQ na 

resolução de problemas 

Mensurar o grau de participação dos grupos por meio 

da avaliação dos debates realizados 

3. Avaliação da cultura organizacional Realizar pesquisas com todos os funcionários a fim de 

detectar o impacto da nova cultura 

4. Implementação do modelo de avaliação de 

desempenho para todos os níveis da Divisão Logística 

Acompanhar o desenvolvimento dos funcionários na 

empresa 

5. Treinamento da equipe de liderança da Divisão 

Logística sobre as Teorias Comportamentais 

Avaliar o treinamento efetivado; realização de nova 

pesquisa de clima organizacional e acompanhamento 

de indicadores, como produtividade, absenteísmo 

6. Enriquecimento e ampliação de cargos Realizar pesquisas com todos os funcionários a fim de 

detectar o impacto da reestruturação de cargos na 

estrutura organizacional 

 

1. Avaliação de treinamentos previstos no plano de treinamento − como a ação visa 

avaliar os treinamentos previstos no plano de treinamento quando o plano estiver concluído, 

propõe-se mensurar os treinamentos avaliados com sucesso; isto é, contabilizar o número de 

treinamentos cujos objetivos foram alcançados na sua totalidade. Esse indicador mostrará se 

os treinamentos oferecidos atenderam às expectativas de desenvolvimento e crescimento 

profissional dos funcionários. 

2. Ampliação da participação dos grupos CCQ na resolução de problemas − o objetivo 

dessa ação é promover maior participação dos liderados na tomada de decisões, o que 

dificulta a sua forma de mensuração, pois é muito subjetiva a maneira como o liderado estará 

contribuindo nas discussões e debates de decisões. A proposta é avaliar a forma como as 

reuniões são realizadas: se há liberdade para o liderado expressar sua opinião, se as decisões 

são tomadas mediante consenso, se há respeito entre as partes envolvidas. Definidos os 

critérios, avalia-se a condução e o resultado dos debates, obtendo como resultado um 

conceito. Esse conceito retratará a participação dos grupos CCQ na resolução de problemas. 

3. Avaliação da cultura organizacional − para essa ação, a sugestão é a realização de 

uma pesquisa entre os funcionários para saber quanto o grupo compreendeu e assimilou a 

nova cultura. Posteriormente, comparam-se os resultados da pesquisa com os resultados 

esperados. 
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4. Implementação do modelo de avaliação de desempenho para todos os níveis da 

Divisão Logística − nesse caso, seria necessário traçar para cada função, um plano de 

desenvolvimento e crescimento profissional, que seria adotado como padrão de referência. No 

decorrer das avaliações de desempenho, comparar-se-ia a evolução do funcionário em relação 

ao padrão definido para a sua função. 

5. Treinamento da equipe de liderança da Divisão Logística sobre as Teorias 

Comportamentais − o primeiro registro proposto, nessa ação, é o resultado da avaliação do 

treinamento quanto às Teorias Comportamentais. Um segundo registro pode ser a realização 

de uma pesquisa para detectar o impacto sentido pelos liderados em relação ao estilo de 

supervisão adotado pelo líder, se há percepção de mudanças ou não e, em caso positivo, que 

mudanças são percebidas. Por fim, pode acompanhar, também, a evolução de indicadores do 

tipo produtividade e absenteísmo. 

6. Enriquecimento e ampliação de cargos − a proposta de registro, para essa ação, é 

também a realização de uma pesquisa com todos os funcionários a fim de detectar se houve 

percepção de mudanças quanto à rigidez na estrutura e, em caso positivo, que conseqüências 

foram geradas para a organização. 

A fase C (verificar) consiste em comparar os resultados alcançados com os objetivos e 

metas planejadas com base nos dados coletados na fase D (executar). 

Por fim, a fase A (atuar), em que se atua no processo em função dos resultados 

conquistados. Caso as metas planejadas tenham sido alcançadas, adota-se como padrão o 

plano de ação proposto; caso contrário, se os resultados não forem alcançados, o plano de 

ação será revisto e modificado. 

4.3 Proposta de um Modelo de Liderança 

A característica mais marcante do ambiente de trabalho é a velocidade da mudança 

impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico, acirrada concorrência, alterações de hábitos 

dos consumidores e novas exigências da moderna sociedade. Essas mudanças refletem no 

comportamento das empresas no sentido de maior competitividade nos mercados, demanda de 

produtos ou serviços de melhor qualidade, maior produtividade diante da necessidade de 

produzir mais com menos e maior ênfase ao cliente. 

O varejo é um processo de venda direta ao consumidor atrelado ao preço. O varejo era 

restrito a pequenas lojas que abasteciam a população apenas com o essencial até as décadas de 

1940 e 1950. Com o tempo, as lojas ficaram mais bonitas e modernas e os produtos mais 
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sofisticados, atraentes e diversificados. A globalização trouxe o aumento da competitividade, 

e quando há uma economia estabilizada, com os preços praticamente equiparados, o cliente 

exige melhores serviços, associados a produtos de alta qualidade e com menor preço. 

Investir em serviços, atualmente, é um dos diferenciais. Oferecer serviços de qualidade 

faz a diferenciação. Em um mercado com os preços equiparados, o que fará o consumidor 

voltar a uma loja é o tratamento oferecido, com serviços inovadores que prestigiem o cliente, 

e o atendimento eficiente prestado pelos funcionários. 

Diante desse cenário, o papel do líder ultrapassa as tradicionais funções administrativas 

de planejar, organizar, dirigir e controlar e passa a adotar uma postura de liderança mais 

conjunta com as pessoas, cujo trabalho deixa de ser individual e isolado para se tornar cada 

vez mais grupal e conjunto. 

O líder e sua equipe devem passar a trabalhar mais focados no alto desempenho para 

obter resultados expressivos proporcionando mais dinamismo e criatividade às organizações. 

Cabe ao líder o gerenciamento das pessoas para a realização das tarefas e para o alcance dos 

objetivos. Para as empresas que atuam na área de serviço, já não é suficiente melhorar a 

realização das tarefas utilizando nova tecnologia, equipamentos, métodos e processos. É 

preciso, sobretudo, investir nas pessoas e no seu gerenciamento, pois elas são os elementos 

básicos da empresa e, interagindo de forma organizada, fazem com que a empresa exista e 

possa alcançar seus objetivos. 

O objetivo deste trabalho foi propor soluções para que o líder na Divisão Logística 

pudesse funcionar na organização como agente de mudanças e impulsione sua equipe para a 

criação e a descoberta do novo, transformando idéias em realidade lucrativa. Além disso, há o 

desafio de realizar ações simples e básicas com consistência, inovação, regularidade e com 

baixo custo. É buscar incessantemente a produtividade: fazer mais e melhor com cada vez 

menos. 

Como não estava claro para a empresa, qual o melhor modelo de liderança a ser adotado 

pelo seu grupo de líderes, a partir do material gerado pelo presente estudo, foi possível definir 

uma proposta de perfil de liderança. O resultado final foi a definição das funções essenciais 

que o líder deve desempenhar (encargos da liderança) e o comportamento que o líder deve 

exercer na sua relação com o liderado (padrão de liderança). 

4.3.1 Encargos da Liderança 

Os encargos da liderança são funções ou tarefas definidas a serem desenvolvidas pelo 

líder. No caso da empresa objeto deste trabalho, foram propostas como principais encargos as 
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seguintes funções: definir metas, motivar, estabelecer confiança, desenvolver pessoas e ser 

proativo. 

Definir metas 

Um dos encargos da liderança é determinar metas para o grupo de liderados. O 

estabelecimento de objetivos proporcionará uma orientação e direção do caminho em que o 

grupo deverá agir. A ausência de metas faz o esforço e o trabalho do grupo ficar disperso, sem 

uma direção, levando os membros a tomar um caminho individual e próprio, o que pode 

resultar em perda de energia desnecessária e resultados isolados. Além de definir metas, o 

líder deve gerar novo objetivo, conforme novas circunstâncias, adequando a uma realidade 

que exige constante renovação. 

As metas já estão claras e definidas mediante a descrição de negócios. Cabe ao líder 

traçar o melhor caminho para a consecução das metas com a maximização dos esforços de sua 

equipe de trabalho. Ele deverá ser capaz de gerenciar o próprio negócio, analisar o processo, 

buscar as causas e montar um plano de ação para que possa atingir as metas traçadas. 

Motivar 

O líder tem um papel fundamental neste processo, objetivando proporcionar as 

condições favoráveis que estimulem a motivação do seu grupo e, por meio desse clima, 

conseguir que seus liderados contribuam de forma significativa para os objetivos comuns da 

empresa. O indivíduo traz para a organização uma série de necessidades pessoais e, se 

satisfeitas dentro do contexto organizacional, espera-se dele um comportamento que permita a 

consecução de uma meta organizacional. 

O ser humano despende esforço em benefício de suas necessidades fisiológicas, de sua 

família/grupo a que pertence, dinheiro, segurança e crenças. Todo esse esforço é em prol do 

seu orgulho e da sua auto-estima. 

O líder precisa reconhecer as necessidades de seus liderados, ajudá-los a ver como essas 

necessidades podem ser atendidas e fazê-los acreditar que são capazes de conseguir satisfazer 

essas necessidades com os próprios esforços. Basicamente, o líder deve contribuir para a 

remoção das restrições e dos obstáculos que possam inibir o pleno funcionamento da 

motivação, como também garantir um ambiente hospitaleiro e um clima favorável à resolução 

de problemas, à tomada de riscos e à experimentação.  

Em um grupo, há vários motivos competindo entre si, e o líder tem de saber aumentar a 

proeminência dos motivos que melhoram o desempenho do grupo. Motivações individuais 

podem ser conflitantes com o esforço do grupo. Entretanto, o líder tem a função de manter em 
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evidência os motivos comuns e convencer os membros do grupo de que os objetivos comuns 

são tão importantes quanto os objetivos individuais, e não são incompatíveis. 

Para manter o nível de motivação, é essencial que os integrantes do grupo sintam que 

compartilham dos problemas da organização e eles próprios são parte da solução. Além disso, 

quando o líder valoriza as qualidades e as habilidades do seu grupo e reconhece sua iniciativa 

para a solução de problemas, estará fortalecendo a relação líder − liderado. Como instrumento 

básico, ele usa a comunicação. 

O líder da Divisão Logística precisa adotar práticas que o ajudem a proporcionar um 

ambiente motivador, como permitir o diálogo e a livre expressão de idéias entre o grupo, e 

também estimular a participação do liderado no processo decisório. Um segundo fator 

incidente para cultivar a motivação é o uso da comunicação eficaz, em que o líder saiba ouvir 

e dar feedback ao liderado, fazendo uso de uma comunicação transparente. 

Estabelecer confiança 

O líder deve ter a capacidade de conquistar e manter a confiança dos liderados, 

trabalhando para aumentar o nível de confiança de todo o grupo. 

A confiança é necessária para que o grupo assuma riscos e enfrente hostilidades, pois 

sem confiança, o liderado não acreditará em seu líder e não seguirá o seu caminho. A falta de 

confiança transmite imagens de derrota e fracasso, transmitindo ao grupo uma sensação de 

descrédito diante de um novo desafio. 

Ouvir atentamente contribui para maior motivação e confiança. Algumas 

recomendações ajudam a pessoa a ouvir de forma mais eficaz, como, por exemplo, tentar 

diminuir os fatores capazes de provocar distrações no momento do diálogo. É fundamental 

manter uma atitude de escuta, isto é, ficar atento para ouvir, dispor-se a ouvir o máximo com 

a maior fidedignidade possível, o que significa não se distrair enquanto o interlocutor fala, 

não avaliar ou interpretar o que está sendo dito e não se preocupar com a resposta a ser dada. 

Uma postura corporal adequada também ajuda. Movimentos de cabeça, sorrisos, sinais de 

surpresa e de admiração são muito positivos para levar a pessoa a prosseguir o discurso. 

Desenvolver pessoas 

O papel do líder é promover o desenvolvimento das pessoas, pois elas são parte 

fundamental de qualquer organização, garantindo, assim, o processo de renovação do 

potencial humano da organização. O desafio é fomentar a liberação das potencialidades 

humanas por meio da educação e de um perpétuo crescimento das pessoas, cultivando o 

potencial de liderança de seus liderados. 
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A empresa, cujo objetivo é o desenvolvimento da liderança, tem conhecimento de que o 

local de trabalho é o campo mais eficiente para o crescimento, tornando-se um laboratório de 

aprendizado. Uma forma de propiciar o aprendizado é delegar funções, redistribuir 

periodicamente tarefas, passar responsabilidade, promover a participação da equipe nas 

decisões durante o estabelecimento de objetivos e envolver o pessoal na melhoria contínua 

dos processos. Essas atitudes aumentam o conhecimento, promovem o comprometimento e 

estimulam a liderança. 

O líder, antes de tudo, acredita na capacidade das pessoas, criando condições e clima de 

desafio, expectativa e oportunidade para que se desenvolvam; remove as barreiras para as 

melhorias; busca corrigir as circunstâncias que estão produzindo atitudes negativas; comunica 

a visão do negócio e ensina sua arte. 

Ser proativo 

É cada vez maior a necessidade do líder de se antecipar aos problemas futuros, 

diagnosticando situações de riscos e tomando ações que anulem dificuldades ou erros que 

possam prejudicar a consecução das metas. A criatividade, aliada a uma constante vontade de 

agir, é o elemento-chave para o desenvolvimento de novas compreensões e atitudes que levem 

a novas soluções. Postura do tipo passivo e estático já não combinam com a dinâmica dos 

acontecimentos e mudanças atuais impostas ao líder, o que exige facilidade de adaptação e 

constante quebra de paradigma. 

4.3.2 Padrão de Liderança 

Uma das atuais dificuldades dos líderes na empresa em estudo é administrar a relação 

com seus liderados, precisando dosar a quantidade necessária de liberdade e autoridade para 

manter o controle sobre o grupo. 

O contínuo do comportamento de liderança de Tannenbaum e Schmidt (1958) relaciona 

o grau de autoridade exercido pelo líder e o grau de liberdade disponibilizado aos liderados, 

caracterizando o grau de controle exercido pelo líder. Independentemente do tipo de controle 

adotado, é fundamental o líder agir de forma honesta e transparente ao descrever a autoridade 

que mantém com o liderado e o papel que está sendo solicitado que os liderados exerçam na 

solução de um determinado problema. 

Não se deseja definir um único padrão de liderança bom ou ideal de comportamento 

para o líder. O que se deseja é aprender o ponto ótimo de interligação dos dois aspectos, 

entrelaçando a autoridade e a liberdade, distinguindo os limites apropriados pela autoridade e 
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permitindo o exercício de liberdade sem tolher a criatividade e a participação das pessoas na 

solução dos problemas e cumprimento das metas. 

Espera-se do líder um comportamento adaptativo, que apresente um estilo de liderança 

integrado, combinando tarefa x relação humana e autoridade x liberdade conforme a situação 

ou o ambiente específico. Então, o líder desejado deveria ter a capacidade de adaptar seu 

estilo de comportamento às necessidades dos liderados e à situação. 

No modelo de liderança de Hersey e Blanchard (1986), não existe um único modo de 

influenciar as pessoas. A Liderança Situacional baseia-se numa inter-relação do 

comportamento de tarefa e o comportamento de relacionamento que o líder oferece e o nível 

de maturidade apresentado pelo liderado no desempenho de uma tarefa ou objetivo específico. 

Em síntese, o líder deve buscar adaptar o estilo de liderança de acordo com a pessoa ou 

pessoas com quem trabalha e com as situações de seu ambiente de trabalho. Então, percebe-se 

que o estilo apropriado a ser adotado pelo líder vai depender do nível de desenvolvimento e 

maturidade do liderado em relação à sua tarefa, baseado no contexto em que se encontra 

inserido. 

4.4 Conclusão 

Este capítulo oferece uma proposta de plano de ação que, uma vez implementado, se 

espera que possa corrigir os pontos falhos no estilo de supervisão dos líderes da empresa de 

forma a atender à expectativa da empresa para a melhoria dos resultados futuros e do clima 

organizacional. 

Também está presente uma proposta de modelo de liderança, suprindo uma lacuna 

existente pela falta de referência de um modelo eficaz para a organização. 
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Na pesquisa realizada em 2000, por uma consultoria externa, que visava detectar o 

clima organizacional na empresa, constatou-se que um dos fatores críticos que contribuíam 

para um clima organizacional insatisfatório na Divisão Logística de Pernambuco era a 

deficiência no estilo de supervisão dos líderes para com seus liderados. 

O estilo de supervisão adotado pelos líderes da Divisão Logística foi apontado como um 

fator gerador para a baixa produtividade, insatisfação no ambiente de trabalho e desmotivação 

do grupo de liderados. Surgiu, então, a necessidade de modificar esse quadro mediante um 

trabalho voltado para o desenvolvimento e crescimento dos líderes da Divisão Logística, 

objetivando um estilo de liderança mais eficaz para a organização. 

Este trabalho visa suprir a deficiência no estilo de supervisão dos líderes. Para isso, a 

abordagem adotada foi o método do ciclo PDCA, composto de quatro fases: planejar, 

executar, verificar e atuar. A fase P (planejamento) foi desenvolvida com o propósito de 

estabelecer o caminho que leve os líderes a dirigir e influenciar seus liderados para a 

consecução dos objetivos organizacionais. As fases D (execução), C (verificação) e A 

(atuação) não foram abordadas porque o escopo do trabalho limitou-se à fase do 

planejamento. Como o plano de ação proposto não foi posto em prática, foi desenvolvida uma 

projeção de como seria a execução de cada uma das fases. 

Como fundamento teórico do trabalho, foram adotadas a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades Humanas de Maslow, a Teoria dos Fatores Motivacionais e Higiênicos de 

Herzberg, a Teoria comportamental de McGregor e a Teoria de Liderança Situacional de 

Hersey e Blanchard. Essas teorias vão proporcionar aos líderes da empresa em estudo melhor 

compreensão da motivação humana, conseqüentemente proporcionando maior conhecimento 

a respeito de uma liderança eficaz. 

A fase do planejamento foi desmembrada em quatro etapas: identificação do problema, 

observação, análise e plano de ação. Na etapa da identificação do problema, foi definido o 

problema de forma clara e objetiva, destacando sua importância para a empresa em estudo. Na 

segunda etapa, da observação, foram levantadas as possíveis causas que estão provocando a 

deficiência do estilo atual de supervisão dos líderes. Essas causas foram agrupadas em três 

grupos definidos: motivação, liderança e comunicação. Na etapa de análise, foi proposto um 

diagnóstico da situação, utilizando a análise de Campo de Forças de Lewin (1951) a fim de 

serem detectadas as forças impulsoras e as forças restritivas atuantes no processo, que visam a 
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mudança de estilo atual de supervisão dos líderes da Divisão Logística. Como forças 

negativas, foram observadas: avaliação de desempenho, cultura organizacional e estrutura 

organizacional. Foram detectadas como forças positivas: espírito de inovação e criatividade, 

treinamento e desenvolvimento do pessoal e objetivos claros e compartilhados. Com o 

conhecimento das forças atuantes na situação, foi possível elaborar as ações necessárias a fim 

de suprir a deficiência no estilo atual de supervisão. 

Como resultado, definiu-se um plano de ação, representado pelo gráfico de Gantt, no 

qual constam as ações propostas a serem executadas, que visam neutralizar as causas 

fundamentais de forma a eliminar o problema identificado. As ações determinadas visam 

maximizar as forças positivas e minimizar as forças negativas, que são: avaliação de 

treinamentos previstos no plano de treinamento, ampliação da participação dos grupos CCQ 

na resolução de problemas, avaliação da cultura organizacional, implementação do modelo de 

avaliação de desempenho para todos os níveis da Divisão Logística, treinamento da equipe de 

liderança da Divisão Logística sobre as Teorias Comportamentais e enriquecimento e 

ampliação de cargos. 

Além do plano de ação, foi proposto um perfil de liderança para a empresa em estudo, 

uma vez que na Divisão Logística não havia uma definição clara de um perfil eficaz de 

liderança. O perfil do líder foi traçado mediante a definição de encargos da liderança − definir 

metas, motivar, estabelecer confiança, desenvolver pessoas e ser proativo − e a definição de 

um padrão de liderança. 

A principal limitação deste trabalho foi a impossibilidade de aplicar o plano de ação 

proposto, não permitindo a execução completa da metodologia do PDCA; por conseqüência, 

não possibilitando a verificação da eficácia do plano de ação e se o objetivo proposto seria 

alcançado. Uma dificuldade encontrada foi a não-acessibilidade aos resultados detalhados da 

pesquisa realizada em 2000, o que poderia fornecer mais subsídios para a análise do problema 

identificado. 

Como sugestão para futuros trabalhos, seria importante aplicar o plano de ação e 

completar o ciclo do PDCA, para mensurar os resultados alcançados e verificar se o objetivo 

proposto foi atingido. Em seguida, poderia ser realizada nova pesquisa para identificar o 

impacto da adoção do novo perfil de liderança para a empresa. 

Por fim, sugere-se como campo para novas investigações, estudos mais específicos, 

detalhados e aprofundados de como conseguir uma liderança eficaz, sua relação com o clima 

organizacional e o respectivo impacto na eficácia organizacional. 
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A intenção que norteou este trabalho foi fornecer um caminho de referência que pudesse 

ser útil para a Divisão Logística de Pernambuco o qual, se implementado, resulte no processo 

de mudança do estilo atual de supervisão dos líderes do grupo, que se mostrou deficiente, 

ocasionando resultados negativos para a empresa. 

A segunda contribuição deste trabalho foi o delineamento de um perfil de liderança 

proposto para a empresa, que não tem bem definido um perfil para seu grupo de líderes. A 

definição de um perfil permite a empresa ter uma referência de forma a trabalhar 

corretamente, visando alcançar esse alvo. 
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