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Resumo: 

A avaliação de resultados de programas de desenvolvimento de liderança do ponto de 

vista acadêmico é realizada com pouca frequência e quando é realizada normalmente tem foco 

em resultados financeiros. Apresenta-se nesta dissertação a oportunidade de se esclarecer a 

relação entre este tipo de programa de desenvolvimento e o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos indivíduos. Esta dissertação tem por objetivo principal avaliar os resultados 

de um programa de desenvolvimento de liderança. A questão central de pesquisa que se 

coloca é: “Qual o efeito de programas de desenvolvimento de liderança no desempenho de 

gestores que participam destes programas?” Para tanto foram analisados os resultados das 

avaliações individuais de 358 gerentes antes e depois da participação dos mesmos, no 

programa Líder do Amanhã (foi utilizado nome fictício para garantir a confidencialidade das 

informações), nos anos de 2011 e 2012. Estes resultados foram obtidos a partir de fontes 

secundárias de dados e estão classificados nas dimensões Coaching, Estratégia, Credibilidade 

e Comprometimento e suas competências formadoras. Os seguintes procedimentos estatísticos 

foram utilizados nesta dissertação: Análise Exploratória, Somatória das Diferenças, Avaliação 

da Situação, Análise Discriminante, Regressão Logística, Análise de Correlação e de Cluster. 

Além da comparação entre as dimensões para se encontrar aquelas que apresentaram 

melhores resultados, foi feita uma avaliação da correlação entre elas no que diz respeito ao 

seu comportamento relativo. Adicionalmente foi realizada a confirmação da validade 

estatística de se utilizar apenas as dimensões como forma de avaliação, sem considerar as suas 

competências formadoras. As dimensões Coaching e Estratégia que apresentaram os melhores 

resultados, mais de 56% dos participantes com melhor avaliação após a participação no 

programa. Tais resultados podem ser atribuídos à ênfase dada a estas dimensões no programa 

e pela importância delas no contexto organizacional visto que a dimensão Coaching se 

concentra no desenvolvimento de equipe e de novos líderes e a dimensão Estratégia, no 

desenvolvimento da visão e disseminação da estratégia da empresa. Considerando os líderes 

como efetivos responsáveis pela gestão dos recursos humanos das empresas, os resultados 

apresentados acima permitem a criação de uma força de sensibilização no sentido do 

desenvolvimento das competências destes próprios líderes, bem como de suas equipes. 

Palavras Chave: 

Liderança, Desenvolvimento, Competências, Coaching.  
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Abstract: 

The evaluation of the results from leadership development programs from the academic 

perspective is very rarely performed and when performed, normally, it has focus in the 

financial results. This dissertation raises the opportunity to enlighten the relation between this 

kind of development program and the individual personal and professional development. This 

dissertation aims to evaluate the results of a leadership development. The central question for 

the research is: “What is the effect of leadership development programs in the performance of 

manager who attend them?” For that it has performed analysis of the individual evaluation 

that took place before and after the program Líder do Amanhã (the name was changed to 

guarantee information confidentiality), from 358 managers that attended the program in the 

years of 2011 and 2012. These results were obtained from a secondary source and they are 

classified in the dimensions Coaching, Strategy, Credibility and Commitment together with 

its forming competencies. The following statistic procedures were used in this dissertation: 

Exploratory Analysis, Sum of Difference, Situation Analysis, Discriminant Analysis, Logistic 

Regression, Correlation and Cluster Analysis. Beyond the comparison among the dimensions 

that identified the ones with the best results, there was an evaluation of the correlation among 

them in regards of its relative behavior. Additionally, it was undertaken the acknowledgement 

of the statistic validity of using only the dimensions to perform the analysis, without 

considering its forming competencies. The dimensions Coaching and Strategy presented the 

best results, reaching more than 56% of better evaluation after the program. Such results can 

be related to the emphasis given to these dimensions during the program and to the 

importance of them in the organizational context mentioning that the Coaching dimension 

focuses in team and new leaders’ development and the Strategy dimension focuses in vision 

development and strategy disseminations through the company. Considering the leaders as the 

effective responsible for human resources management in the companies, the results presented 

above allow the creation of awareness strength towards the development of the competencies 

of these leaders themselves and their teams’. 

Keywords: 

Leadership, Development, Competencies, Coaching.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A forma como se faz negócio no mundo está se tornando cada vez mais competitiva e as 

organizações precisam se adequar às novas realidades que o ambiente externo lhes impõe a 

cada dia. Para atender essa necessidade as empresas se utilizam dos conceitos e práticas do 

Desenvolvimento Organizacional (DO) que, além de muitas outras coisas, possuem os 

processos de mudança organizacional como ferramenta para levar as organizações a estados 

mais evoluídos. 

A partir dos estudos de Cummings e Worley (2009), Cummings e Feyerherm (in 

ROTHEWLL e SULLIVAN, 2005) e de outros autores, assume-se que o Desenvolvimento 

Organizacional pode ser analisado em cinco grandes dimensões:  

Pessoas; 

Processos; 

Tecnologia; 

Cultura; 

Estrutura organizacional. 

 

A mudança organizacional é a ferramenta de DO utilizada para se alterar a condição das 

dimensões apresentadas acima e conseguir melhorias nos resultados ou desempenho da 

organização. 

Apesar da dificuldade em se confirmar os resultados efetivos atribuídos aos diversos 

tipos de mudanças que podem ser promovidas nas organizações, empiricamente pode-se dizer 

que as mudanças com maiores efeitos positivos são aquelas nas quais ocorre uma mudança na 

cultura da organização. Em outras palavras, mudanças culturais são as mais difíceis de 

promover, porém, em contrapartida, são as que apresentam os melhores resultados. 

Para a promoção de mudanças organizacionais que resultem em mudanças culturais, 

todas as dimensões devem ser abordadas de forma integrada. Com essa visão integrada, todas 

as dimensões acabam sendo alvo de mudança, mas uma profunda mudança nas Pessoas é 

imprescindível para a mudança cultural. A principal ferramenta para mudanças nas pessoas 

são os programas de desenvolvimento e treinamento. 
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Os grandes desafios da comunidade empresarial, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de pessoas para papéis de liderança, estão listados abaixo: 

Definição dos objetivos individuais a serem alcançados; 

Definição das habilidades necessária dos seus líderes; 

Identificação dos profissionais com as características básicas para este papel; 

Identificação das lacunas de conhecimento ou habilidades técnicas e 

comportamentais; 

Escolha do programa de desenvolvimento mais adequado para preencher tais 

lacunas; 

Monitoramento da evolução deste profissional. 

 

Para o planejamento e a programação das iniciativas de desenvolvimento de pessoas é 

necessária a combinação equilibrada entre todos os fatores acima. 

Esta mudança nas pessoas, com o grau de profundidade que é necessária para se atingir 

o objetivo de mudar a cultura, pode ser conseguida a partir do desenvolvimento de liderança. 

Ou seja, o princípio do desenvolvimento de características, habilidades e competências de 

liderança nas pessoas, além de desenvolvê-las em si, criará condições para que a organização 

se prepare para novas etapas de mudança que acontecerão no futuro. Este movimento cria um 

efeito duradouro de evolução, sustentando além do crescimento, a própria existência da 

organização em longo prazo. Isso se faz pelo desenvolvimento do que se poderia chamar de 

Cultura de Liderança. 

Para conseguir melhores resultados é necessário manter as equipes de alto desempenho 

motivadas e comprometidas todo o tempo. Uma das formas de conseguir este 

comprometimento e motivação é envolvendo as pessoas em todo o processo (HERSEY e 

BLANCHARD, 1986, p. 98 e 99). Isto significa que as pessoas precisam conhecer e participar 

da liderança. Mas não serão todos líderes, contudo passarão a compreender os conceitos e 

formas de liderança, facilitando o envolvimento no processo e consequentemente aumentando 

o sentimento de compartilhamento dos objetivos. 

Para atender esta nova demanda os líderes precisam desenvolver novas capacidades 

relacionadas primordialmente à compreensão das necessidades humanas e suas decorrências 

no ambiente de trabalho. As fórmulas prontas utilizadas anteriormente, nas quais todos os 
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membros da equipe tinham que se adaptar à conduta do líder, já não funcionam mais. Chega o 

momento que as condutas e comportamentos do líder precisam ser adequados às situações 

(HERSEY e BLANCHARD, 1986), ou seja, a cada situação deve-se analisar a tarefa a ser 

realizada e quem (pessoa ou equipe) irá realizá-la para se determinar o estilo de liderança 

mais apropriado. Esta forma de liderança também é conhecida como Liderança Situacional. 

Neste contexto, programas de desenvolvimento têm-se multiplicado com a promessa de 

desenvolver as habilidades necessárias para melhorar o desempenho dos profissionais e 

transformá-los em líderes. A cada ano aumentam as turmas e a quantidade de pessoas que 

participam destes programas. Na sua maioria, as pessoas são levadas pelas suas empresas no 

objetivo de desenvolver novas competências de liderança.  

Os participantes de alguns destes programas, além do desenvolvimento das 

competências de liderança, acabam experimentando uma grande mudança interna e pessoal, 

que posteriormente pode motivar, e em muitos casos efetivamente motiva, uma mudança de 

postura do profissional frente aos seus desafios diários, sua empresa e sua própria equipe. 

Muitos conceitos como valores, crenças, missão, visão, objetivos de longo prazo entre 

outros, são apresentados aos participantes dentro do contexto desses programas. Entretanto, 

nem sempre os participantes estão preparados ou têm a estrutura e conhecimentos necessários 

para absorver os ensinamentos e desenvolver as novas habilidades e competências de 

liderança que lhes são apresentadas. 

Esta dissertação pretende avaliar um destes programas de desenvolvimento de liderança 

em gestores no contexto organizacional a partir da percepção de evolução do desempenho dos 

participantes utilizando-se a avaliação 360º. 

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

Esta dissertação procura responder à seguinte questão central: Qual o efeito dos 

programas de desenvolvimento de liderança no desempenho de gestores que participam 

destes programas?  

Como gestores, para fins deste estudo, estão sendo considerados profissionais que já 

possuem cargo gerencial ou posição de liderança nas empresas que trabalham, como por 
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exemplo, coordenadores ou supervisores, em suas empresas e buscam o programa de 

desenvolvimento de liderança para aprimorar suas capacidades e consequentemente seu 

desempenho, conforme mencionado acima. 

A avaliação do resultado do programa neste trabalho será baseada no resultado de 

avaliações 360º que foi realizada antes da participação no programa de desenvolvimento de 

liderança e três meses depois. Os dados serão coletados de fonte secundária e serão detalhados 

no capítulo de Metodologia desta dissertação. 

 

1.2. Objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral avaliar os resultados de um programa de 

desenvolvimento de liderança através das avaliações 360º realizadas antes e depois do 

programa. A análise a ser conduzida nesta dissertação está focada nos gestores, profissionais 

que já possuem cargo gerencial ou posição de liderança, como por exemplo, coordenadores ou 

supervisores. 

Como objetivos específicos têm-se: 

Diagnosticar os resultados da avaliação 360º alcançados pelos gestores antes da 

participação no programa; 

Diagnosticar os resultados da avaliação 360º alcançados pelos gestores depois da 

participação no programa; 

Comparar e analisar os resultados do programa nas dimensões da avalição 360º. 

 

No questionário da avaliação 360º, que é o mesmo nos dois momentos de análise, 

existem perguntas que pretendem levantar percepções sobre algumas dimensões e 

competências de liderança. 

 

 

 



5 

 

1.3. Importância 

 

A avaliação dos resultados de programas de desenvolvimento de liderança é realizada 

com pouca frequência do ponto de vista acadêmico. Nesta dissertação, apresenta-se uma 

perspectiva em relação às pessoas e seu desenvolvimento profissional a partir de programas 

de desenvolvimento de liderança. 

A partir dos primeiros passos da globalização, os negócios estão cada vez mais 

dependentes de pessoas capazes e motivadas para atingir e superar os seus desafios. 

Programas de desenvolvimento de liderança preparam as pessoas para estas situações e 

permitem tanto o crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas quanto o 

crescimento das empresas. 

Outro fator relevante é a sustentabilidade dos negócios, ou seja, líderes mais capazes 

conseguem motivar suas equipes para atingir os resultados e, além disso, criam a próxima 

geração de líderes, que permitirá à empresa continuar ou até melhorar o seu desempenho em 

longo prazo. Com a participação neste tipo de programa, as pessoas passam a entender o seu 

papel no processo e garantir que o negócio continue, ou seja, a continuidade do negócio, um 

dos principais resultados esperados dos líderes de empresas. 

Esta dissertação abrirá algumas oportunidades de se perceber o tema de 

desenvolvimento de liderança como uma prática integrada do desenvolvimento de recursos 

humanos, não apenas para aqueles que já detêm posição de gestão ou liderança dentro da 

empresa, mas para aqueles que pretendem assumir estas posições um dia. 

No capítulo 2 apresenta-se o Referencial Teórico desta dissertação percorrendo desde os 

conceitos de Desenvolvimento Organizacional, um aprofundado panorama da Liderança 

considerando os estilos, habilidade do líder, liderança situacional motivação e coaching e por 

fim uma passagem pela Cultura Organizacional. 

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia utilizada nesta dissertação com um explicação 

a respeito do programa de desenvolvimento de liderança objeto de estudo, o público e a 

amostra, a organização dos dados e os procedimentos estatísticos. 
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No capítulo 4 apresentam-se as análises dos resultados obtidos por todos os 

procedimentos estatísticos adotados levando-se em conta as dimensões e suas competências, 

bem como a correlação entre as dimensões para fins de comparação. 

Por fim, no capítulo 5 apresentam-se as conclusões e considerações finais desta 

dissertação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que sustenta esta dissertação, 

percorrendo os temas do Desenvolvimento Organizacional, passando pelos conceitos de 

Liderança e o desenvolvimento de Pessoas através de programas de desenvolvimento, 

culminando na Cultura, cuja mudança é essencial para a evolução do desempenho das 

organizações. 

Na seção 2.1 serão abordados e detalhados os Conceitos do Desenvolvimento e da 

Mudança Organizacional. Na seção 2.2 serão apresentados os Conceitos de Liderança, as 

diferenças entre Liderança e Gerência, os Estilos de Liderança bem como as Habilidades do 

Líder. Ainda nesta seção serão apresentados adicionalmente os conceitos de Liderança 

Situacional, a Motivação de equipes e o Coaching como instrumento de motivação e 

orientação de desenvolvimento. Na seção 2.3 serão apresentados os conceitos sobre Cultura 

Organizacional bem como a Tipologia Cultura de Quinn (1996). 

 

2.1. Desenvolvimento Organizacional 

 

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é apresentado nesta seção como o ponto de 

partida para as mudanças organizacionais necessárias para se atingir maiores e melhores 

resultados. Seguramente esses resultados habilitam as organizações a sobreviverem em um 

ambiente empresarial cada vez mais competitivo. Serão abordados nesta seção os conceitos do 

DO e da Mudança Organizacional. 

 

2.1.1. Conceito de Desenvolvimento Organizacional 

 

Segundo Wagner III e Hollenbeck (2000) o Desenvolvimento Organizacional é um 

processo de planejamento, implementação e estabilização dos resultados de alguma mudança 

organizacional. Os autores ainda descrevem cinco características importantes do DO: 
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1. O desenvolvimento organizacional enfatiza a mudança planejada. O 

campo do desenvolvimento organizacional evoluiu a partir da 

necessidade de uma abordagem sistemática e planejada para a 

administração da mudança nas organizações. (...) 

 

2. O desenvolvimento organizacional tem uma acentuada orientação 

sociopsicológica. As intervenções de DO podem estimular mudanças 

em muitos e diferentes níveis interpessoais, grupais, intergrupais e 

organizacionais. (...) 

 

3. O desenvolvimento organizacional dedica atenção primordial à 

mudança abrangente. Embora toda intervenção de DO vise a um 

objetivo organizacional específico, são igualmente importantes os 

efeitos produzidos no sistema global. (...) 

 

4. O desenvolvimento organizacional é caracterizado por uma orientação 

temporal de longo alcance. A mudança é um processo contínuo que às 

vezes pode durar meses ou mesmo anos para produzir os resultados 

desejados. (...) 

 

5. O desenvolvimento organizacional é guiado por um agente de mudança. 

As intervenções de DO são projetadas, implementadas e avaliadas com 

a ajuda de um agente de mudança, um indivíduo que funciona como 

catalisador de mudança e também como fonte de informações sobre o 

processo de DO. (WAGNER III, HOLLENBECK, 2000, p.375 - 376). 

 

Em resumo, “o desenvolvimento organizacional é uma abordagem planejada para a 

mudança interpessoal, grupal, intergrupal e organizacional que acontece de modo abrangente, 

em longo prazo e sob a orientação de um agente de mudança” (WAGNER III, HOLLENBECK, 

2000, p.376). 

Em concordância com a definição acima, de acordo com Clardy (2003, p. 785 apud 

ROTHWELL, SULLIVAN, 2005), Desenvolvimento Organizacional é considerado a 

disciplina da Administração que trata do planejamento de mudanças organizacionais.  

Já para Cummings e Worley (2009), DO é tanto uma área de pesquisa científica quanto 

um campo para ações profissionais e empresariais. Para os autores, as organizações podem ser 

avaliadas em suas características estruturais principalmente por dois componentes: 

Relacionamento Organização-Ambiente e Componentes de Desenho Interno, segundo o 

modelo de Cummings e Feyerherm (in ROTHWELL e SULLIVAN, 2005). 

No mesmo sentido, entretanto muito tempo antes, Woodward (1977), Lawrence e 

Lorsch (1973 e 1977) iniciaram os estudos que posteriormente seriam chamados de Teoria 
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Contingencial, que tem como principal ênfase as relações entre as organizações e o ambiente, 

bem como a influência que este último exerce no contexto organizacional. Passam a ser 

levadas em conta variáveis exógenas, ou seja, vindas do ambiente para explicar parte do 

comportamento e estruturação organizacional. E consequentemente as forças que seguravam 

as estruturas organizacionais de forma coesa ou que as faziam ruir. 

A principal descoberta destes autores foi o que motivou o desenvolvimento desta nova 

Teoria Contingencial que contrapunha às clássicas Teorias da Administração baseadas na 

burocracia, estruturas fixas e únicas. A Teoria Contingencial traz para o estudo das 

organizações a visão de que não existe uma forma ou estrutura única para ser utilizada nas 

empresas, tudo passa a depender do ambiente ou do contexto no qual esta organização está 

inserida (CURY, 2005). 

Retomando modelo de Cummings e Feyerherm (in ROTHWELL e SULLIVAN, 2005), 

os componentes vistos na Figura 1, baseada fortemente na Teoria dos Sistemas Abertos e 

também na Teoria Contingencial, identificam as organizações como parte integrante de um 

ambiente maior. A seguir os componentes da figura são descritos mais detalhadamente. 

 

 

Figura 1 : Modelo de sistema complexo. 

Fonte: CUMMING e FEYERHERM in ROTHWELL e SULLIVAN, 2005. 
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O Relacionamento Organização-Ambiente pode ser definido como a adaptação ou 

simbiose entre as entradas da organização e seus componentes de desenho interno. As 

entradas chave incluem Estratégia e Ambiente. 

A Estratégia define como uma organização utilizará seus recursos para ganhar vantagem 

competitiva no ambiente. O Ambiente consiste dos elementos e forças externas que afetam a 

habilidade da organização atingir seus objetivos estratégicos. 

O ambiente possui a característica de variar desde uma situação estática até uma 

situação dinâmica e para se adaptar a ambientes mais dinâmicos, as organizações precisam de 

um desenho com componentes mais flexíveis para promover respostas mais rápidas e 

inovadoras. Já no caso de ambientes mais estáticos, as organizações precisam de um desenho 

com componentes mais formais para suportar comportamentos e respostas padronizadas. 

A seguir são apresentadas as definições dos Componentes de Desenho Interno: 

Tecnologia: Podem ser enquadrados como Tecnologia, métodos de produção, 

equipamentos e fluxos de trabalho utilizados para transformar matéria prima em 

produtos ou serviços, incluindo processos de controle de qualidade. 

Estrutura: Entende-se como Estrutura a forma como a organização divide as 

tarefas e as coordena para alcançar os objetivos. 

Sistema de feedback organizacional: São os métodos de levantamento, avaliação e 

divulgação de informações referentes à performance da organização. 

Sistema de gerenciamento de desempenho (performance): É o sistema que 

permanece focado em selecionar, desenvolver e recompensar as pessoas da 

organização. 

Cultura: Por Cultura pode-se entender as premissas, valores e normas 

compartilhadas pelos membros da organização. É o componente central (na 

Figura 1, p. 9) pela sua importância no resultado de sucesso ou fracasso em 

mudanças organizacionais. 

 

Analogamente à visão estruturada de Cummings e Feyerherm (in ROTHWELL e 

SULLIVAN, 2005), a abrangência do Desenvolvimento Organizacional também pode ser 

analisada nas seguintes dimensões: Pessoas, Processos, Tecnologia, Cultura e Estrutura 

Organizacional. A dimensão de Cultura já foi rapidamente abordada nos parágrafos acima e 

será mais bem detalhada na seção 2.3. Na sequência serão abordados os conceitos referentes à 

mudança organizacional, reforçando a importância da gestão de mudança organizacional nos 

processos de DO. 
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2.1.2. Mudança Organizacional 

 

Mudança organizacional é muito frequentemente confundida com o Desenvolvimento 

Organizacional em função da relação bastante próxima entre os dois conceitos. Entretanto, o 

conceito mais comum é que a mudança organizacional é o meio pelo qual se consegue realizar 

as intervenções de desenvolvimento organizacional de maneira planejada, estruturada e com 

possibilidade de avaliação posterior (WAGNER III, HOLLENBECK, 2000). 

As mudanças organizacionais podem acontecer em qualquer dos componentes da 

organização (vide Figura 1, p. 9) e muitas vezes são estudadas em função do sistema em que 

são aplicadas ou da abrangência das mudanças pretendidas.  

Segundo Cummings e Feyerherm (in ROTHWELL e SULLIVAN, 2005), Intervenções 

em Grandes Sistemas envolvem mudanças revolucionárias que reformulam dramaticamente 

uma organização, geralmente transformando os componentes de desenho da organização ou 

reestruturando-os. Também nota-se que tais intervenções são disparadas por impulsos do 

ambiente ou por rupturas internas da própria organização. 

O objetivo é transformar a organização, anteriormente baseada em cumprimento de 

requisitos, para uma baseada em compromisso, que permite rápida adaptação às constantes 

mudanças. Enfim, para a seleção da melhor estratégia ou modelo de mudança, 

necessariamente é preciso ter um bom conhecimento da situação atual, do ambiente no qual a 

empresa está inserida e dos objetivos e resultados esperados do processo de mudança. Para 

atingir resultados significativos, mudanças significativas são necessárias, ou seja, 

gerenciamento da mudança organizacional é tema frequente e importante para o 

desenvolvimento das organizações no futuro da sociedade do conhecimento. 

Um dos responsáveis pelo sucesso em mudanças organizacionais é o efetivo 

envolvimento das pessoas no processo. Este envolvimento acontece por motivos muito 

diversos. Um deles está relacionado com a liderança. Seja a liderança do processo de 

mudança, seja a liderança do dia a dia, que leva as pessoas a maior ou menor dedicação e 

envolvimento com a organização. Na próxima seção serão apresentados os conceitos, 

definições e estilos de liderança. 
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2.2. Liderança 

 

Liderança vem sendo largamente estudada em função da sua importância no mundo 

corporativo para responder à competitividade do mercado e permitir a evolução das empresas. 

O líder, com suas características e habilidades, passa a ser o principal agente de mudança para 

levar suas equipes e, consequentemente, a organização a novos patamares de desempenho. 

Serão abordados nesta seção os conceitos de liderança, as diferenças entre liderança e 

gerência, os efeitos de liderança, as habilidades do líder, o que é Liderança Situacional, 

motivação das equipes e os conceitos de coaching. 

 

2.2.1. Conceito de Liderança 

 

Existe um grande número de definições e conceituações de liderança que muitas vezes 

divergem entre si. Entretanto, quando se pergunta sobre os grandes líderes da história 

mundial, rápida e facilmente se chega a uma lista de consenso. 

Ainda assim, segundo Wagner III e Hollenbeck (2000), liderança pode ser definida 

como o uso da influência sobre um conjunto de pessoas, que voluntariamente se dispõem a 

serem conduzidas, para o atingimento de objetivos comuns. 

Edward Hollander (1978 apud WAGNER III, HOLLENBECK, 2000, p.244-245), 

propôs um modelo conceitual de liderança, denominado modelo transacional, que além da 

influência do líder sobre os liderados ou seguidores, inclui a situação ou o contexto desta 

liderança como fator fundamental para a forma como a liderança ou influência será exercida 

pelo líder sobre seus seguidores. Também serão fortemente dependentes desta situação ou 

contexto os resultados obtidos pelo grupo de pessoas. 

A Figura 2 (p. 13) resume de maneira muito simples o que é e o que não é liderança, 

segundo Motta (1991). 
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Liderança não é: Liderança é: 

Magia ou Mistério Habilidade humana gerencial 

Propriedade de pessoas eminentes Alcançável por pessoas comuns 

Fruto de qualidades especiais inatas Produto de habilidades e 

conhecimentos aprendidos 

Panacéia para solução de todos os 

problemas 

Forma de comunicação e articulação de 

uma missão e de futuros alternativos 

Uso de poder pessoal para garantir 

seguidores ou propósitos pessoais 

Uso de poder existente nas pessoas para 

garantir o alcance de propósitos comuns 

Figura 2 : Mitos e Realidades sobre Liderança. 

Fonte: MOTTA, 1991. 

 

Os líderes têm um papel importante na formação da cultura organizacional (SCHEIN, 

1992), uma vez que seus valores, crenças e premissas formam o núcleo da cultura 

organizacional desde o início e são ensinados e repassados aos outros membros da 

organização. Isso se dá através da vivência dos valores da organização e a disseminação de 

comportamentos  que sustentam estes valores, dentre eles a lealdade em grupo. 

A extensão dos valores organizacionais compartilhados entre os empregados é fator 

importante quando se pretende estudar o relacionamento entre liderança e cultura 

organizacional. Também se sugere que o grau de influência das mensagens relacionadas à 

cultura realizada pelos líderes permite avaliar o grau de homogeneidade (ou heterogeneidade 

no sentido oposto quando o grau for menor) da cultura organizacional (WALDMAN e 

YAMMARINO, 1999). 

Em contrapartida com autores que sugerem maiores e melhores resultados em 

organizações com culturas mais fortes, alguns autores sugerem que organizações com cultura 

muito forte apresentam menores possibilidades de inovação em função da característica 

padronizada e homogênea do comportamento comum dominante (JASKYTE, 2003; 

NEMETH e STAW, 1989; SORENSEN, 1999; JANIS, 1982). 

A parte da ciência que estuda os aspectos da liderança é relacionada com pesquisas do 

comportamento humano. Segundo Rensis Likert (1979), importante psicólogo e acadêmico da 

área de administração, pesquisador da liderança como parte do comportamento humano, os 
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estilos de liderança estão fortemente relacionados aos sistemas administrativos adotados pelas 

organizações. 

Pela forte relação entre os estilos de liderança com os sistemas de administração e 

também a possível associação entre eles em função da nomenclatura dos estilos e sistemas, 

deve-se tomar extremo cuidado para não confundi-los e não relacioná-los de forma direta e 

dependente. Por exemplo, não se pode afirmar que em empresas com sistemas autoritários de 

administração, o estilo de liderança obrigatório para seus líderes seja o estilo autoritário de 

liderança. 

No próximo tópico serão apresentadas as diferenças entre liderança e gerência, 

conceitos muito frequentemente confundidos e que se aplicados de maneira equivocada 

podem afetar significativamente os resultados de uma organização. 

 

2.2.2. Liderança e Gerência 

 

É importante caracterizar o papel, habilidades necessárias e as diferenças entre liderança 

e gerência. A  habilidade gerencial, muitas vezes confundida com competência ou capacidade, 

está diretamente relacionada à principal função do gerente, que é a decisão. Os gerentes 

precisam decidir os rumos e orientar as equipes para que atinjam os objetivos esperados. Nem 

sempre todas as informações estão detalhadamente à disposição para que se tome esta 

decisão, então o gerente utiliza suas habilidades, que podem ser em maior ou menor grau, 

para tomar a melhor decisão. 

De maneira bastante simplificada, a Figura 3 (p. 15) apresenta os significados e 

objetivos das principais habilidades gerenciais segundo Motta (1991). Da figura pode-se 

verificar que para a realização das suas tarefas adequadamente, gerentes precisam ter 

habilidade para entender a situação, analisar as possibilidades para decidir a forma de se 

comportar e agir. 
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Tipo de 

habilidade 

Significado Objetivo 

Cognitiva Saber categorizar problemas 

administrativos e ver relações 

entre categorias. Compreender 

o particular por meio do 

conhecimento geral. 

Aprender sobre administração a 

partir do estoque de conhecimentos 

existentes sobre a definição de 

objetivos e formulação de políticas e 

as ideias sistematizadas sobre 

estruturas, processos, técnicas e 

comportamentos organizacionais. 

Analítica Saber a utilidade e a 

potencialidade das técnicas 

administrativas e adquirir mais 

realismo, profundidade e 

criatividade na solução de 

problemas. 

Aprender a decompor problemas 

administrativos, identificar variáveis 

fundamentais, estabelecer relações 

de causa e efeito na busca de novas 

soluções, objetivos, prioridades e 

alternativas de ação. 

Comportamental Comportar-se de forma 

diferente do anteriormente 

acostumado para obter 

respostas comportamentais 

mais conscientes com objetivos 

de eficiência, eficácia, 

satisfação e segurança no 

trabalho. 

Aprender novas maneiras de 

interação humana dentre padrões 

alternativos conhecidos e validados 

socialmente, como novas formas de 

comunicação, de interação grupal ou 

de exercer ou lidar com o poder e 

autoridade. 

De Ação Desenvolver a capacidade de 

interferir intencionalmente no 

sistema organizacional, ou 

seja, de transformar objetivos, 

valores e conhecimentos em 

formas efetivas de ação. 

Aprender sobre si próprio, sobre sua 

função e sobre os objetivos e 

condições operacionais de sua 

organização. Desenvolver 

comprometimento com a missão 

socioeconômica da instituição que 

trabalha. 

Figura 3 : Significado e Objetivo de Habilidades gerenciais. 

Fonte: adaptado a partir de MOTTA, 1991. 

 

Na Figura 4 (p. 16) resume-se a evolução do papel do gerente nas organizações segundo 

vários autores. É possível perceber uma evolução do papel do líder no sentido da participação 

no processo decisório da organização, principalmente a partir da segunda metade do século 

XX. Nota-se também no final do século XX um retrocesso ao papel meramente burocrático de 

controle e responsabilização pelos resultados da equipe, agregado às funções de administração 

de pessoas e equipes. 
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Henry 

Fayol 

(1916) 

Processo Administrativo Planejar; 

Organizar; 

Comandar; 

Coordenar; e 

Controlar. 

Chester 

Barnard 

(1938) 

Funções do Executivo Sistema de comunicação com a 

organização informal; 

Formação e manutenção de um sistema 

de recursos humanos; e 

Formular e definir missão, visão e 

objetivos organizacionais, por meio de 

doutrinação dos funcionários e tomada 

de decisão. 

Herbert 

Simon 

(1960) 

Processo Decisório Prospecção; 

Concepção; e 

Decisão. 

Henry 

Mintzberg 

(1973) 

Papéis Gerenciais Interpessoais: Símbolo, Líder e Ligação; 

Informação: Monitor, Disseminador e 

Portavoz; 

Decisão: Empreendedor, Controlador de 

Distúrbios, Administrador de Recursos e 

Negociador. 

Rosemary 

Stewart 

(1982) 

Escolhas Gerenciais Exigências; 

Restrições; e 

Escolhas. 

Fred 

Luthans 

(1988) 

Desempenho dos Gerentes Funções Gerenciais; 

Comunicação; 

Administração de Recursos Humanos; e 

Relacionamento. 

Andrew 

Grove 

(1983) 

Produção Produção; 

Trabalho em Equipe; e 

Desempenho Individual. 

 

Figura 4 : A evolução teórica do papel do gerente nas organizações. 

Fonte: CARDOSO, 2011, adaptado a partir de MAXIMIANO. 

 

Se a definição e descrição do que é um líder tem uma convergência entre os autores 

baseada nas definições de liderança, as diferenças entre o papel de líder e de gerente não 

apresentam resultado tão convergente. Segundo Benis (1996 apud CARDOSO, 2011), gerente 

e líder são duas pessoas distintas. O gerente possui um papel institucional, ligado às 

atividades burocráticas e rotineiras e a ele é atribuída a responsabilidade dos resultados da sua 

equipe. Já o líder não está burocraticamente associado à organização, ficando com a 

responsabilidade de inovar e fazer com que a organização atinja patamares diferentes de 
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desempenho (CARDOSO, 2011). Neste contexto ao gerente não cabe ousar ou inovar, 

restando apenas o trabalho do dia a dia. 

Kotter (1997) também relaciona liderança com o conceito de gerência, afirmando que 

um bom gerenciamento pressupõe a definição de metas, orçamento e planos para atingir estas 

metas. Além disso, é necessário o monitoramento da implementação, com objetivos de curto 

prazo, e indicadores de controle para medir a efetividade do plano e processo para garantir 

que se está no caminho de atingir a meta estipulada. Entretanto sem liderança para direcionar 

as equipes para os objetivos não se consegue motivar e criar o movimento necessário para 

atingir as metas. A essência deste equilíbrio e as forças que o governam estão representadas 

na Figura 5. 

 

 

Figura 5 : A relação entre Liderança e Gerência. 

Fonte: KOTTER, 1997. 

 

Conclui-se que somente com o equilíbrio entre liderança e gerência as efetivas 

transformações desejadas serão alcançadas. Em qualquer situação que uma das dimensões se 

apresentar com maior ênfase, resultados positivos podem ser percebidos, mas seguramente 

estes poderiam ser muito melhores caso as dimensões estivessem equilibradas. 
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Considerando ainda que liderança não é uma dimensão absoluta, o próximo tópico 

detalhará os estilos de liderança e como estes estilos se relacionam com os liderados e as 

situações que se apresentam no dia a dia. 

 

2.2.3. Estilos de Liderança 

 

Uma fonte de caracterização e diferenciação dos líderes são os estilos de liderança. 

Inicialmente os estilos de liderança estavam fortemente associados ao sistema de 

administração adotado pela organização, conforme Likert (1979) existem quatro estilos de 

liderança que estão representados na Figura 6. 

 

Estilo de Liderança Principais características 

Liderança Autoritária O líder toma a decisão. 

Liderança Benevolente O líder toma a decisão, mas escuta os subordinados. 

Liderança Consultiva O líder consulta os liderados para tomas a decisão. 

Liderança Democrática e 

Participativa 

O líder e os liderados compartilham a tomada de 

decisão. 

Figura 6 : Tipos de liderança e principais características. 

Fonte: NOGUEIRA, 2007 - elaborado a partir de LIKERT, 1979. 

 

Com a evolução dos estudos de liderança, as características pessoais também foram 

incluídas na análise, iniciando o distanciamento da caracterização do líder e seu estilo do 

sistema administrativo das organizações. 

Conforme apresenta Kotter (1997), o que distingue as pessoas normais daquelas 

consideradas líderes bem sucedidas é a sua capacidade competitiva. Os fatores que conduzem 

para o desenvolvimento destas capacidades podem ser vistos na Figura 7 (p. 19).  

Estes fatores e suas relações intrínsecas demonstram que a capacidade competitiva 

necessária para alcançar o aprendizado vitalício e, consequentemente, o sucesso na atividade 

que exerce está diretamente relacionado à motivação da pessoa para mudar a forma de 

interagir com o mundo. Esta mudança requer significativo esforço pessoal, principalmente no 
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que se refere ao modelo mental e apenas consegue ser atingida com a criação ou alteração de 

hábitos que direcionem para o objetivo. 

 

 

Figura 7 : A relação entre o Aprendizado Vitalício, as Aptidões de Liderança e Ser Bem 

Sucedido no Futuro. 

Fonte: KOTTER, 1997. 

 



20 

 

Uma crítica à definição feita por Likert, Kotter e os autores que adotavam a mesma 

linha de estudos residiu na não consideração das situações em que tais estilos são adotados, os 

chamados fatores situacionais. Desta crítica inicia-se o estudo da liderança considerando tais 

fatores: a estrutura e complexidade da atividade, a relação entre o líder e o liderado, o grau de 

experiência do liderado em relação à atividade a ser executada, o ambiente organizacional, 

entre outros fatores. O estilo de liderança deve ser adequado a uma determinada situação e 

deve ser ajustado sempre que eventuais alterações venham a acontecer em quaisquer dos 

fatores que influenciam a relação entre atividade, líder, liderado e ambiente. 

Nos estudos de Fiedler (apud MAXIMIANO, 2012), as situações enfrentadas por líderes 

são analisadas segundo três características um pouco diferentes:  

As relações entre líder e liderados (Fiedler utiliza o termo seguidores) com relação 

aos sentimentos destes seguidores, ou seja, quanto mais positivos forem os 

sentimentos, mais favorável a situação para o líder;  

O grau de estruturação das tarefas, sendo que tarefas imprevisíveis ou 

desorganizadas tornam-se situações desfavoráveis para o líder e; 

O poder da posição do líder, demonstrando o poder que o líder tem em relação aos 

seguidores, quanto maior o poder, mais favorável a situação para o líder. 

 

As ideias de Fiedler (apud MAXIMIANO, 2012) foram as precursoras sobre liderança 

situacional, principalmente em relação ao conceito de que o líder precisa flexibilizar e adaptar 

seu comportamento às diferentes situações que se apresentam. Entretanto, tais ideias foram 

bastante contestadas e questionadas, principalmente pelo fato de que seus instrumentos de 

medição do estilo do líder avaliam atitudes e não comportamentos reais e também pela 

negligência de outras características da situação, como competência dos subordinados e do 

próprio líder. 

Sobre Liderança Situacional, serão apresentados mais detalhes no tópico 2.2.5. 

Entretanto, antes de aprofundar estes conceitos, é preciso aprofundar e detalhar as habilidades 

necessárias para o líder, que será visto no próximo tópico. Além disso, será discutido se 

líderes podem ser formados ou desenvolvidos ou se liderança é uma característica inata do ser 

humano. 
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2.2.4. Habilidades do Líder 

 

As primeiras abordagens a respeito de liderança acreditavam que os líderes nasciam 

com habilidades e características impossíveis de se aprender ou desenvolver. Com a evolução 

dos estudos, direcionados principalmente pelas escolas de pensamento comportamentalista, 

percebeu-se que essa crença não era verdadeira e que muitas características dos líderes 

poderiam ser adquiridas, desenvolvidas e aperfeiçoadas (WAGNER III, HOLLENBECK, 

2000).  

A liderança, para ser compreendida como efetiva, precisa direcionar as equipes e, 

segundo Tichy e Devanna (1986) e Tushman, Newman e Nadler (1988), é fundamental que o 

líder possua as seguintes habilidades, principalmente quando o papel de liderança está 

relacionado a um processo de mudança: 

Visionário: alguém que articula a visão clara e confiável da nova organização a 

sua estratégia, gerando orgulho e entusiasmo; 

Energizador: alguém que demonstre ânsia, gana (excitement) por mudanças e se 

comporta alinhado com este desejo; 

Habilitador: alguém que aloca os recursos para a implementação da mudança, 

utiliza recompensas para reforçar novos comportamentos, constrói equipes 

eficientes da alta administração e práticas gerenciais. 

 

Neri (in OLIVEIRA e MARINHO (org.), 2005, cap. 17), aponta que a Determinação é 

uma das habilidades extremamente importantes para líderes no contexto dos seus estudos 

relacionados a gerenciamento de projetos. Independente do objeto de foco do líder, seja um 

projeto ou uma atividade corriqueira, a determinação faz com que todo o empenho necessário 

para concretizar uma atividade seja dispendido. O autor ainda completa que o líder fará uso 

dessa habilidade tanto para atividades no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. 

Oliveira (2005) faz uma descrição bastante detalhada em relação às habilidades 

necessárias para um líder. As habilidades apontadas por ele são habilidades para Observar, 

para Escutar, para Falar, para Envolver, para Compreender, para Orientar, Congruência, Dar e 

Receber Feedback e Expressão Corporal. Porém, segundo Oliveira (2005), “uma habilidade é 

um conhecimento posto em prática”. 
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Segundo Hersey e Blanchard (1986), existe uma vontade de se normatizar os 

comportamentos e habilidades necessárias para um líder, o que seria muito bom e fácil para se 

organizar os processos e sistemas nas organizações de forma padronizada entre elas. 

Entretanto essa tendência não se verifica nem na prática e nem na teoria. A partir da evolução 

destes estudos é que se chega à necessidade de uma adaptação da forma de se portar do líder 

em relação às diferentes situações que lhe são colocadas no dia a dia. Estes estudos apontam 

para o que se definiu como Liderança Situacional que já foi brevemente apresentada nos 

tópicos anteriores e será detalhada no próximo tópico. 

 

2.2.5. Liderança Situacional 

 

Como visto anteriormente, no contexto da Liderança Situacional, a análise da situação é 

fator fundamental para o dia a dia do líder e muitos estudos apontam para formas diferentes 

de se liderar em função das diferentes situações. 

Tannenbaum e Schmidt (MAXIMIANO, 2012) avaliam a questão situacional utilizando 

três critérios:  

O líder e seu comportamento, influenciado principalmente pela sua formação, 

conhecimento, valores e experiência;  

Os liderados, através de sua capacidade em executar a atividade, o seu 

comprometimento com os resultados, o desejo de assumir responsabilidades e;  

A situação, representada pelo clima da organização, o grupo de trabalho, a cultura 

organizacional, a natureza da tarefa e a pressão do tempo. 

 

Estes três critérios de avaliação levaram Tannenbaum e Schmidt (apud HERSEY, 

BLANCHARD, 1986) a identificação de um grande número de estilos de liderança, que 

esquematizaram na forma de um contínuo. Este contínuo vai desde o comportamento 

autoritário e centralizado no superior hierárquico, representado pelo extremo esquerdo da 

Figura 8 (p. 23), até o democrático e centralizado nos subordinados, representado pelo 

extremo direito da Figura 8. 
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Figura 8 : Contínuo do comportamento de liderança por Tannenbaum e Schmidt. 

Fonte: HERSEY, BLANCHARD, 1986. 

 

De acordo com o modelo de Fiedler (apud MAXIMIANO, 2012), o “grau de 

favorabilidade” da situação para o líder pode ser avaliada a partir de três características 

fundamentais: 

 

1. As relações entre o líder e os seguidores (funcionários ou membros da 

equipe). Se os sentimentos dos seguidores forem positivos em relação ao 

líder, a situação é favorável. Se os seguidores forem hostis, a situação é 

desfavorável para o líder. 

 

2. O grau de estruturação da tarefa. Tarefas muito bem definidas, com alto 

grau de organização e certeza, são favoráveis para o líder. Tarefas 

imprevisíveis e desorganizadas são desfavoráveis para o líder. 

 

3. O poder da posição. Se o líder puder promover ou remover qualquer 

integrante da equipe, e se seu título indicar importância e autoridade, é 

porque sua posição tem poder. Se o líder não tiver poder, a situação é 

desfavorável. (MAXIMIANO, 2012. p.298). 
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As conclusões que Fiedler chegou foram basicamente duas: a liderança orientada para a 

tarefa é muito eficiente nas situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis para o líder e a 

liderança orientada para as pessoas é eficaz nas situações de dificuldade intermediária 

(MAXIMIANO, 2012). 

O modelo de Hersey e Blanchard (1986) tenta cobrir a lacuna dos modelos de Fiedler e 

de Tannenbaum e Schmidt (apud MAXIMIANO, 2012) no que diz respeito à avaliação do 

liderado, utilizando o conceito de maturidade. A maturidade é definida como a disposição e a 

capacidade das pessoas em assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. 

Também se deve avaliar a maturidade de uma pessoa, ou conjunto de pessoas, sempre 

relacionada a uma tarefa. Ou seja, ninguém ou nenhuma equipe pode ser considerada madura 

ou imatura se esta avaliação não estiver relacionada a uma tarefa ou conjunto de tarefas que se 

pretenda realizar para o atingimento de um determinado objetivo. No caso da maturidade de 

equipes ou grupos de pessoas, as maturidades individuais não necessariamente refletem a 

maturidade do grupo como tal, principalmente em casos nos quais as tarefas a serem 

realizadas são fortemente dependentes do trabalho em equipe. 

Ainda de acordo com Hersey e Blanchard (1986), não existe um estilo de liderança 

melhor que outro. O estilo de liderança deve ser adaptado, levando-se em consideração a 

maturidade do liderado com relação à tarefa que se pretende realizar. 

O modelo de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard (1986) considera os aspectos 

de maturidade do liderado, da tarefa, do relacionamento entre líder e liderado. Este modelo 

está resumido na Figura 9 (p. 25) e demonstra em sua parte inferior o grau de maturidade do 

liderado, maturidade esta que está ligada com seu grau de instrução ou formação diretamente 

relacionado à tarefa que vai realizar. Na parte superior da figura são apresentados os estilos de 

liderança mais adequados para cada grau de maturidade.  
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Figura 9 : Estilos de Liderança. 

Fonte: HERSEY, BLANCHARD, 1986. 

 

Os estilos de liderança são definidos a partir da combinação do comportamento da 

tarefa e do comportamento de relacionamento entre líder e liderado. Quanto maior o 

comportamento da tarefa, maior o grau de direção do líder em relação ao liderado, dizendo o 

que, quando, onde e como fazer a tarefa, ou seja, maior o grau de estabelecimento dos 

objetivos e definição dos papéis (HERSEY, BLANCHARD, 1986). O comportamento de 

relacionamento indica o grau de empenho ou exigência do líder em se comunicar com o 

liderado provendo apoio e encorajamento (não direção e orientação). Assim, os estilos de 

liderança são determinados a partir desta combinação e serão explicados a seguir: 

Determinar (E1): é o estilo mais eficaz com liderados de maturidade baixa, que 

não têm nem capacidade nem vontade (M1) em assumir responsabilidades, para 

isso precisam ser direcionados e orientados constantemente, para que estejam 

claras as etapas a serem cumpridas para a realização das tarefas. Um 

comportamento de relacionamento deve ser também diretivo, pois muito apoio 

pode ser interpretado como complacência. 

Persuadir (E2): é o estilo mais eficaz para liderados de maturidade entre moderada 

e baixa, que não têm todas as habilidades necessárias para a tarefa, entretanto 
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demonstram vontade e confiança (M2) em assumir responsabilidades. Apesar de 

ainda ter um alto comportamento para tarefa, ou seja, dirigindo e indicando os 

passos a serem seguidos, o líder começa a utilizar o comportamento de 

relacionamento para convencer os liderados sobre as melhores formas de realizar 

a tarefa. 

Compartilhar (E3): é o estilo mais eficaz para liderados de maturidade entre 

moderada e alta, que têm todas as habilidades necessárias para a tarefa, entretanto 

não demonstram disposição (M3) para assumir a responsabilidade em função de 

insegurança. O comportamento do líder neste estilo é de motivação. O 

relacionamento entre líder e liderado tem que ser bastante aberto (comunicação 

ativa e bilateral) para que se inicie o processo de tomada de decisão 

compartilhada, que aumenta a disposição e vontade do liderado em realizar a 

tarefa por se sentir parte da decisão a respeito dela. 

Delegar (E4): é o estilo mais eficaz para liderados de maturidade alta, que têm 

todas as habilidades necessárias para a tarefa e demonstram disposição (M4) para 

assumir a responsabilidade. Qualquer comportamento de direcionamento ou de 

apoio excessivo podem rapidamente desmotivar o liderado com este grau de 

maturidade, então parte-se para a delegação quase completa da responsabilidade, 

realizando pontos de controle periódicos apenas para garantir o cumprimento dos 

objetivos. 

  

Apesar do profundo embasamento e das provas de eficiência dos modelos de Liderança 

Situacional, sabe-se que ainda existem condições, principalmente quando há uma 

variabilidade muito grande na complexidade das tarefas e na pressão por resultados vinda do 

ambiente, que os modelos apresentados podem não surtir todos os efeitos desejados.  

 

A chave da utilização da Liderança Situacional consiste em avaliar o nível 

de maturidade dos liderados e comportar-se de acordo com o modelo. Na 

Liderança Situacional está implícita a ideia de que o líder deve ajudar os 

liderados a amadurecer até o ponto em que sejam capazes e estejam 

dispostos a fazê-lo. Esse desenvolvimento dos liderados deve ser realizado 

ajustando-se o comportamento de liderança, ou seja, passando pelos quatro 

estilos ao longo da curva prescritiva (Figura 9, p. 25). (HERSEY, 

BLANCHARD, 1986, p.193). 

 

No contexto da Liderança Situacional, percebe-se a evolução para melhores resultados a 

partir de equipes motivadas e comprometidas. No próximo tópico serão apresentados 

conceitos e formas de se concretizar esta motivação. 
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2.2.6. Motivação das equipes 

 

Uma das questões essenciais quando se trata de liderança e comportamento do líder é o 

poder de motivação exercido sobre os liderados e fundamentalmente sobre a organização para 

que se alcancem os objetivos e metas determinados. Este fato leva aos estudos sobre 

motivação, que têm suas bases na relação indivíduo / trabalho.  

O trabalho historicamente é visto como o lado opressor, obrigatório, compulsório, 

porém necessário para engrandecer o espírito, para cumprir o papel social e atender aos 

preceitos religiosos (MOTTA, 1991). Com este fundo histórico, seguramente os conflitos 

formavam a base da relação indivíduo / trabalho e o centro dos esforços dos administradores 

em resolvê-los, pois a resolução destes conflitos passava a ser fundamental para a 

continuidade das organizações. 

Uma corrente definia o conflito como sendo, essencialmente, oriundo de 

fatores externos à organização. O conflito localizava-se na estrutura sócio-

econômica que distinguia forças contrapostas de capital e trabalho e, 

portanto, só poderia ser resolvido externamente à organização. Uma outra 

corrente de pensamento via o conflito como sendo primordialmente de 

natureza organizacional. O conflito é inerente à organização, em virtude de 

fatores estruturais como divisão arbitrária de trabalho, distribuição de poder 

e autoridade, definição de papéis etc., que muitas vezes colocam os 

interesses do indivíduo em contraposição aos da organização. O conflito, 

assim, tem de ser administrado e resolvido no nível de cada organização 

específica. Uma terceira corrente de pensamento via o conflito como sendo 

essencialmente de natureza individual, isto é, de personalidade, 

relacionamento interpessoal e percepções com relação à organização. 

(MOTTA, 1991) 

 

Uma das formas de se resolver conflitos, principalmente considerando-os originados por 

características dos indivíduos é entender o que motivam os indivíduos. Se por um lado a 

motivação faz com que as pessoas dediquem-se para um bom desempenho de uma 

determinada tarefa, também faz o contrário. A motivação do indivíduo pode ser conseguida 

por influência externa, ou seja, criação de um ambiente social ou organizacional que estimule 

a vontade de realizar as tarefas, portanto algo que possa ser direcionado ou construído. Esta 

motivação também pode ser conseguida por influência interna, ou seja, relacionada a 

aspirações, desejos, valores e objetivos do indivíduo, portanto algo com uma complexidade 

muito maior em ser direcionado ou construído (MOTTA, 1991). 
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Existem três teorias de motivação que correlacionam os dois tipos de influência (interna 

e externa) para definir formas com as quais os indivíduos reagem a cada uma delas (MOTTA, 

1991): 

A teoria das necessidades indica que os indivíduos, que sempre têm necessidades 

a serem satisfeitas, estarão buscando realizar as tarefas e desafios da melhor forma 

possível para atendê-las. Está baseada principalmente no trabalho de Maslow, que 

construiu a teoria mais genérica sobre motivação humana, hierarquizando as 

necessidades em etapas que o homem procura satisfazer sequencialmente. O tipo 

de influência mais forte nesta teoria é a influência interna, e como tal, os 

processos de motivação começam e terminam, aumentam e diminuem os efeitos 

no desempenho da pessoa baseado nas necessidades, ou percepção das 

necessidades. Enquanto houver necessidade para ser satisfeita o indivíduo 

permanece motivado para a tarefa, quando a necessidade for satisfeita a motivação 

desaparece e novas necessidades passam a influenciar, direcionar e impulsionar o 

indivíduo. 

A teoria das expectativas e intencionalidades combina os tipos de influência 

interna e externa para ao mesmo tempo entender o que motiva o indivíduo por si e 

o que pode ser adequado no ambiente ou na tarefa a ser realizada para motivá-lo. 

A intenção, que é a força principal de motivação nesta teoria, está ligada 

diretamente à forma do indivíduo de ver o mundo, suas percepções e, 

consequentemente, as ações decorrentes desta intenção para o atingimento dos 

seus objetivos. A expectativa está relacionada aos resultados percebidos uma vez 

que os objetivos sejam atingidos. Neste ponto, o ambiente começa a ter efeito na 

motivação, pois pode direcionar os resultados obtidos, principalmente no âmbito 

organizacional. Nestes casos, os resultados diretos são definidos pela empresa e os 

indiretos pelo ambiente ou situação que se está inserido. 

A teoria do aprendizado se baseia nos trabalhos de Skinner que determinam que o 

ambiente externo define os comportamentos. Nesta teoria a influência externa é 

total e pode se utilizar as relações de causa e efeito de ambiente e suas forças, 

características e as consequências dos resultados para produzir motivação nos 

indivíduos. 

 

Contemporaneamente, a utilização destas teorias tem se intensificado principalmente no 

que diz respeito aos sistemas de recompensa das organizações. Das teorias apresentadas acima 

e das experiências nas organizações consegue-se deduzir que a motivação é conseguida a 

partir do compartilhamento de responsabilidades e ampliação da liberdade de atuação dos 

indivíduos para atender os fatores internos e das recompensas associadas aos resultados 

obtidos para atender os fatores externos. Contextualizando, os resultados ou recompensas 

podem ser internos ou não materiais, representados por reconhecimento pessoal, desafio em 

atividades complexas e autodesenvolvimento e externos ou materiais, representados por 

aumento, gratificação e promoção. 
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Até certo ponto sabe-se que recompensas materiais, principalmente as financeiras, 

garantem a motivação das pessoas, mas este artifício não é sustentável ao longo do tempo. Em 

longo prazo as pessoas precisam se sentir parte do processo e ter liberdade para definir suas 

próprias tarefas. Mesmo assim, a definição da melhor forma de recompensar os integrantes da 

organização não pode ser genérica, pois os indivíduos têm necessidades diferentes e portanto, 

comportamentos diferentes em relação às suas recompensas. 

Do ponto de vista da motivação não material, o desenvolvimento profissional ou 

autodesenvolvimento, tem sido largamente utilizado nas organizações. Uma das formas de 

desenvolvimento que tem se mostrado muito eficiente é o Coach. A dimensão da eficiência 

deste tipo de utilização pode ser derivada do fato de que algumas empresas estão criando 

programas de desenvolvimento de coaches internos para motivar suas equipes. O efeito nestes 

casos é duplo, pois existem aqueles que participarão de seção de coach com profissional 

certificado externo a organização e aqueles que participarão de coach com pessoas que 

trabalham na sua empresa e, portanto, conhecem muito bem sua realidade. No próximo tópico 

serão apresentados conceitos e definições mais detalhadas de coach. 

 

2.2.7. Coaching 

 

Mais recentemente o termo e a prática de coach passaram a ser utilizados no contexto 

organizacional para representar a atividade de aprendizado individual que une os conceitos de 

mentor, treinamento, aconselhamento e consultoria. Segundo Di Stefano (2012), como a 

evolução das organizações somente pode ser viabilizado através das pessoas que aprendem, a 

prática do coaching é a materialização da teoria  das organizações que aprendem através dos 

seus integrantes. 

Ainda conforme Di Stefano (2012), para que as organizações possam perceber os 

grandes benefícios das equipes de alto desempenho, elas precisam passar de uma forma e 

modelo de Gestão Antiga para a Gestão de Alto Desempenho, na qual o coaching e o líder 

coach tem papel fundamental. 

Na Gestão Antiga, o gestor sempre diz o que se precisa fazer e era aquele que possuía as 

respostas para todas as perguntas. Além disso, ditava as ordens às equipes (comando e 



30 

 

controle) e gerenciava apenas as tarefas, deixando para o período de avaliação de 

desempenho, que ocorre normalmente uma única vez no ano, o momento para compartilhar 

suas percepções, orientações e feedback em relação ao trabalho do liderado. Qualquer 

oportunidade de melhoria deve estar dentro do plano de ação para poder ser percebida e 

implantada (DI STEFANO, 2012). 

Na Gestão de Alto Desempenho, o gestor passa a ser líder. Ele se coloca como coach ou 

professor de sua equipe para gerar amadurecimento profissional, auxilia a todos no 

estabelecimento da visão de onde se pretende chegar e atua no gerenciamento das pessoas e 

não das tarefas, mediante constante feedback e orientação. As oportunidades de melhoria são 

investigadas de maneira colaborativa e podem sofrer alteração a qualquer momento (DI 

STEFANO, 2012). 

O papel do líder coach passa a ser o de desenvolver as competências pessoais na equipe 

que ele lidera. A principal forma de desenvolver estas competências e as competências de 

liderança, para que os membros da equipe um dia possam virar líderes também, é fazer 

perguntas. As perguntas certas no momento certo, momento este que tanto pode estar 

relacionado a experiências recentes quanto à própria maturidade do liderado, desencadeiam 

processos de desenvolvimento pessoal e profissional que geram aumento no grau de 

satisfação, motivação e consequentemente no desempenho das pessoas. 

As perguntas a serem feitas devem diagnosticar o problema ou situação que se pretende 

analisar, desafiar o interlocutor para que tenha certeza na qualidade das respostas que está 

dando, auxiliar na definição de planos de ação com priorização e sequência entre as ações 

definidas. Além disso, as perguntas também devem conter uma porção de projeção ou 

prognóstico a respeito do plano que se pretende para tratar o problema ou situação, até para 

que planos de contingências sejam elaborados no sentido de não se perder o objetivo. 

Juntamente com a análise de hipóteses ou cenários que avaliem caminhos diferentes e 

alternativos, deve-se avaliar finalmente a implicação ou extensão dos impactos em todos os 

envolvidos no contexto do problema. 

Os efeitos positivos deste tipo de liderança normalmente estão relacionados a termos 

como Cultura de Alto Desempenho (ou Alta Performance). O principal dos efeitos é que tanto 

líderes, quanto liderados e a própria organização ganham com a adoção desta forma de gestão. 

Os líderes e as organizações ganham pelos melhores e maiores resultados e os liderados pelo 

desenvolvimento pessoal e profissional que alcançam. 
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O coaching como forma de desenvolvimento de pessoas tem se demonstrado bastante 

eficiente, entretanto, outro efeito positivo desta adoção tem sido encontrado na alteração da 

Cultura Organizacional, que será mais detalhadamente abordada na próxima seção. 

 

2.3. Cultura Organizacional 

 

O papel da Cultura Organizacional nos processos de Desenvolvimento Organizacional e 

na Liderança é fundamental. Por um lado no Desenvolvimento Organizacional a Cultura é o 

elemento organizacional cujas mudanças de sucesso geram maiores e melhores resultados, 

apesar de ser mais difícil e complexo mudar a Cultura. Por outro lado as diferentes formas e 

estilos de Liderança são moldados em função da Cultura e da visibilidade que a organização 

dá para os líderes realizarem cada vez melhores trabalhos e conseguirem evoluir as 

organizações para novos e mais eficientes patamares no sentido de resistir no ambiente 

competitivo do mercado. 

Nesta seção serão apresentados os conceitos de Cultura Organizacional segundo vários 

autores especialistas no assunto e maiores detalhes a respeito da Tipologia Cultural definida 

por Quinn (1996). 

 

2.3.1. Conceito de Cultura Organizacional 

 

A Cultura Organizacional tem sido estudada por várias áreas do conhecimento 

científico, principalmente pela psicologia, antropologia e sociologia além da administração. 

Ainda assim, os teóricos destas diversas áreas do conhecimento não convergem na definição 

da Cultura, afirmação complementada por Schein (1984, apud SANTOS, 2000) no que diz 

respeito à complexidade e importância do tema. 

Para representar um pouco desta diversidade de definições a respeito da Cultura 

Organizacional, a seguir são apresentadas algumas das definições mais aceitas: 
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... cultura organizacional consiste em um conjunto de símbolos, cerimônias 

e mitos que comunicam os valores e crenças subjacentes da organização aos 

seus empregados. (OUCHI, 1981; p. 35) 

 

... cultura organizacional tipicamente é definida como um complexo 

conjunto de valores, crenças, pressupostos e símbolos que definem a 

maneira pela qual a firma conduz o seu negócio. (BARNEY, 1986; p. 675) 

 

... cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com seus 

problemas de adaptação externa e de integração interna, e que funcionam 

suficientemente bem para serem considerados válidos e ensinados a novos 

membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 

esses problemas. (SCHEIN, 1984; p. 9) 

 

Em estudo realizado com 13 empresas do setor têxtil brasileiro, Santos (2000) concluiu 

que a força da cultura está significativamente associada ao desempenho organizacional. Isto 

foi possível a partir da análise dos resultados financeiros das empresas participantes do estudo 

em conjunto com a análise da força cultural baseado no modelo Competing Value Model de 

Quinn e Rohrbaugh (SANTOS, 2000), também conhecido como Tipologia Cultural de Quinn. 

Já segundo Heskett (2011), apesar da dificuldade de associar o tipo ou força da cultura 

organizacional com os resultados ou desempenho de uma organização, não existe muita 

discussão da efetividade que a cultura exerce em vários aspectos da vida das organizações. O 

autor também relaciona a efetividade de uma cultura organizacional a quatro fontes de 

vantagem competitiva: referência e retenção de empregados, retorno ao trabalho e 

relacionamento com clientes - os quatro R´s. 

Os resultados obtidos por empresas que possuem cultura de aprendizado, processos e 

tecnologia de alta qualidade são sempre maiores com relação ao senso e comportamento de 

pertencimento (ownership behaviour) de empregados e clientes do que em empresas que não 

possuem estas características. Outro reflexo direto da cultura é o incentivo às sugestões de 

melhores formas de se fazer as coisas. 

A partir da análise de respostas providas por empresas, o autor sugere alguns itens que 

permitem acompanhar a efetividade da cultura de uma organização: 
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Lealdade dos empregados; 

Recrutamento de novos empregados a partir de indicações (referrals); 

Receita por unidade de remuneração (produtividade do custo do trabalho); 

Lealdade dos clientes; 

Indicação de novos clientes a partir de clientes existentes. 

 

A Figura 10 mostra o que Heskett (2011) entende por ciclo da cultura e quais as forças e 

eventos movimentam este ciclo. O círculo externo representa os passos para delinear e manter 

os valores e a missão da empresa, fatores fundamentais na cultura organizacional. 

 

 

Figura 10 : O Papel da Liderança no Ciclo da Cultura. 

Fonte: traduzido pelo autor a partir de HESKETT, 2011. 
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Atividades como garantir o alinhamento entre a cultura, estratégia, garantir as 

expectativas dos funcionários, incentivar e reconhecer os comportamentos que atendam as 

expectativas dos funcionários, identificar e estabelecer prioridades para condições e 

comportamentos que atendas às necessidades organizacionais para executar a estratégia e 

medir e recompensar a confiança, o engajamento, a aprendizagem visando a melhoria 

contínua são alguns dos passos indicados por Heskett para se manter ativa a cultura de uma 

empresa. 

Medir os indicadores relacionados à cultura, listados acima, é uma prática pouco 

comum em organizações. Apesar da medição de indicadores financeiros ser uma prática 

comum, a percepção de piora nestes indicadores acontecerá muito depois da piora nos 

indicadores de efetividade da cultura organizacional. O círculo interno da Figura 10 (p. 33) 

representa vários indicadores importantes ao mesmo tempo as principais ações, não 

necessariamente sequenciais, para empreender uma mudança na cultura de uma empresa.  

Atividades como garantir e estabelecer a insatisfação com a situação atual, propor 

mudanças a partir dos níveis mais altos da empresa, criar novos padrões de valores e 

comportamentos, demonstrar estes novos comportamentos, comunicar constantemente a 

respeito do processo e revisar constantemente a necessidade da mudança cultural são alguns 

dos passos indicados por Heskett para se evoluir e melhorar a cultura de uma empresa. 

Na maioria das vezes uma mudança útil na cultura pode ser mais facilmente conseguida 

com a mudança de comportamento que reflete valores que já existam nas pessoas. Entretanto 

esta mudança deve vir da alta organização e das pessoas que são enxergadas pela empresa 

como líderes. A organização passa a se comportar de maneira diferente, imitando ou copiando 

o que a liderança faz. Este efeito é normalmente conhecido por liderança pelo exemplo. 

Apesar de outra visão e outro tempo, o papel dos líderes e fundadores das empresas é 

ressaltado por Schein (1992), como de muita importância na formação da Cultura 

Organizacional. Segundo ele, a cultura se origina de três fontes: as crenças, valores e 

premissas dos fundadores, as experiências de aprendizado dos membros à medida que a 

organização evolui e as novas crenças, valores e premissas trazidos por novos membros e 

líderes (SCHEIN, 1992). A influência dos fundadores na cultura da organização é 

preponderante nos primeiros estágios da formação da organização, pois são eles que definem 

a visão e a missão iniciais da empresa, o motivo pelo qual a empresa passa a existir como tal. 
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Entretanto as influências dos fundadores não são os únicos fatores a moldar a cultura de 

uma organização. Nos momentos que seguem a estabilização, o grupo de pessoas que forma a 

organização começa a se sentir parte dela. Os líderes então assumem o papel de direcionar e 

orientar a sequência do caminho da organização e, para isso, passam a disseminar a cultura da 

empresa através das suas ações, comportamentos e premissas. Neste momento, outro processo 

fundamental para determinar o sucesso da formação de uma cultura forte na organização 

aparece: a absorção e transmissão da cultura (SCHEIN, 1992). 

O papel dos líderes será o diferencial na forma como a cultura será absorvida pelo grupo 

que forma a organização e também como ela será transmitida, do líder para o grupo e entre os 

membros do grupo. Normalmente se entende e estuda os métodos de transmissão da cultura 

como métodos passivos, como se a cultura fosse “aprendida” pelos membros do grupo. Existe 

sim parte da cultura que pode ser transmitida e absorvida assim, mas resultados mais 

expressivos são conseguidos quando a cultura é “ensinada” e “vivida”. Novamente a forma 

como a liderança da organização se posiciona em relação à cultura define a forma como ela 

vai ser disseminada. Assim, todos os membros se comportarão conforme o líder se comporta. 

Em outras palavras, os líderes têm que ensinar, viver e aprender de forma ativa a cultura, se 

querem que esta cultura seja disseminada para todos. Sim, aprender, pois com a evolução da 

organização, a entrada de novos membros e líderes, novas crenças, valores e premissas 

entrarão no contexto, fazendo com que a cultura também evolua.  

Retomando a questão da forma como a cultura pode ser transmitida ou absorvida, 

Schein (1992) aponta uma série de mecanismos que são utilizados no primeiro estágio de 

formação da cultura e no segundo estágio (aquele após a estabilização do grupo de pessoas 

como organização). Pode-se encontrar a lista destes mecanismos na Figura 11 (p. 36). O mais 

forte dos mecanismos, que pode ser utilizado por todos os membros da organização, sejam 

eles fundadores ou líderes, é demonstrar aquilo que você presta mais atenção de forma 

sistemática. 

Os resultados conseguidos com estes mecanismos não se baseiam apenas no 

conhecimento ou aprendizado deles. É vital a vivência destes mecanismos no dia a dia da 

organização. Os líderes precisam ter consciência da importância de transmitir a cultura da 

empresa através da vivência deles, pois quando os membros da organização percebem estes 

comportamentos, entendem que se trata de uma característica da empresa e de quem trabalha 

nela. Consequentemente, passam a reproduzi-los e transmiti-los sucessivamente para os 
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demais membros da organização. Além do efeito da transmissão da cultura, a utilização destes 

mecanismos desenvolve nos membros da organização o sentido de pertencimento, o que 

fortalece ainda mais os efeitos da cultura e garante que mesmo em situações de mudança de 

cultura, os membros agirão da mesma forma. Esta garantia vem da confiança adquirida pelos 

membros pelo compartilhamento dos valores, crenças e premissas com a organização e todos 

os seus integrantes. 

 

Mecanismos Primários Mecanismos Secundários 

O que os líderes prestam atenção, 

medem e controlam com base regular. 

Desenho e estrutura da organização. 

Como líderes reagem a incidentes 

críticos e crises na organização. 

Sistemas e procedimentos da 

organização. 

Critérios observados pelos líderes para a 

alocação de recursos escassos. 

Ritos e rituais da organização. 

Forma deliberada de servir como 

modelo, treinar e orientar (coach). 

Desenho dos espaços físicos, fechadas 

e prédios. 

Critérios observados pelos líderes para a 

alocação de recompensas e posições. 

Estórias, lendas e mitos sobre pessoas 

e eventos. 

Critérios observados pelos líderes para 

recrutamento, seleção, promoção, 

aposentadoria e comunicação com os 

membros da organização. 

Declarações formais da filosofia, 

valores e crenças da organização. 

Figura 11 : Mecanismos de transmissão e absorção da cultura. 

Fonte: SCHEIN, 1992. 

 

Com o aprofundamento dos estudos sobre Cultura Organizacional, os autores tentam 

criar um modelo ou tipificação que simplifique ou torne mais objetiva a mensuração da 

Cultura através de alguns critérios preestabelecidos. No próximo tópico será apresentada uma 

destas tipificações. 

 

2.3.2. Tipologia Cultural 

 

Os autores que desenvolvem estudos sobre cultura organizacional tentam determinar 

padrões ou modelos de Cultura que permitam comparar estruturas, processos, tecnologias e 
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outros elementos organizacionais que possam ter função ou comportamento diferente em 

organizações com culturas diferentes. 

Estes padrões ou modelos pretendem, além de definir padrões qualitativos, definir 

formas de medição da força cultural. Ou seja, além de permitir comparações qualitativas em 

relação aos padrões e efeitos das culturas  nas organizações, os modelos criam indicadores 

que fazem medições de elementos que definam e diferenciem a cultura da organização. 

Quinn (1996) foi um dos autores que conseguiu definir um modelo que caracteriza de 

maneira mais objetiva a cultura a partir de uma tipificação. O modelo denominado Competing 

Value Model serviu de base para a definição do que ficou conhecida como Tipificação 

Cultural de Quinn (QUINN, 1996). Neste modelo assume-se que as organizações podem ser 

caracterizadas de acordo com seus traços culturais comuns.  

A primeira dimensão está relacionada ao enfoque organizacional e pode refletir desde o 

ambiente interno até o ambiente externo. A segunda dimensão está relacionada à estrutura 

organizacional e aborda o controle, a estabilidade, bem como a flexibilidade e a mudança.  

Neste modelo, Quinn (1996) definiu quatro tipos diferentes de cultura podem ser vistos 

na Figura 12 abaixo (p. 38) e são detalhadas a seguir: 

O tipo de cultura grupal é baseado em normas e valores por afiliação, ou seja, a 

autoridade é exercida de maneira eficiente por aqueles que fazem parte do sistema 

há bastante tempo. Possui uma característica de liderança participativa e há 

facilidade no desenvolvimento de trabalhos em equipe (SANTOS, 2000). 

O tipo de cultura inovativa é baseado na flexibilidade e disposição para mudança. 

Nesta situação o estímulo, a diversificação e a criatividade são fatores de 

motivação. A liderança é mais empreendedora e idealista, trazendo uma maior 

exposição a riscos. 

O tipo de cultura hierárquica está fundamentalmente associado à burocracia, 

normas e controle, sendo que a estabilidade é uma de suas maiores virtudes e um 

dos seus fatores de motivação. A liderança é conservadora e focada em aspectos 

técnicos. 

O tipo de cultura racional é fortemente orientado aos resultados, sendo que a 

competição e superação das metas são os fatores de motivação que impulsionam a 

empresa. A liderança é diretiva e orientada aos objetivos de desempenho. 
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Figura 12 : Tipologia Cultural de Quinn. 

Fonte: SANTOS 1999 (p. 57). 

 

Quando se avalia a tipificação definida acima e outros estudos sobre modelos de 

avaliação de cultura, percebe-se que há uma predominância de estudos quantitativos para a 

análise da cultura e de dados econômico-financeiros na mensuração do desempenho de uma 

organização. Outra constante nestes estudos são as comparações dos resultados financeiros 

das empresas estudadas. Por esta razão, os elementos de diferenciação culturais em si 

precisam ter um bom grau de efetividade para que possam se comparar com os resultados 

financeiros. 

É possível notar que os diversos métodos de estudo da relação entre cultura e 

desempenho não mostram uma direção única. Muito embora os estudos representem esforços 

de entendimento dessa relação e apontem no sentido de haver uma relação entre a força da 

cultura organizacional de uma empresa e seu desempenho, o tema ainda carece de pesquisas 

que avaliem tais métodos, proponham novas abordagens para a análise qualitativa da cultura. 

Assim conclui-se o referencial teórico desta dissertação e no próximo capítulo será 

apresentada a metodologia adotada para o levantamento e análise dos dados e a conclusão que 

se chega, juntando o resultado das análises e todo o arcabouço teórico já apresentado. 
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3. METODOLOGIA 

 

Pretende-se nesta dissertação comparar os resultados do programa de desenvolvimento 

de liderança, focalizando as questões comportamentais, em profissionais do nível gerencial de 

empresas de diferentes setores da economia. A seleção de profissionais do mesmo nível 

organizacional busca evitar distorções de análise por conta de possíveis resultados muito 

diferentes pela comparação de gerentes com os participantes de outros níveis organizacionais. 

Este capítulo pretende apresentar a metodologia utilizada nesta dissertação principalmente 

descrevendo o programa de treinamento, identificando o público alvo e como foi retirada a 

amostra deste universo, como os dados foram organizados e quais os procedimentos 

estatísticos foram utilizados. 

 

3.1. O programa de desenvolvimento de liderança 

 

O Líder do Amanhã (nome fictício que será utilizado para identificar o programa e 

garantir a confidencialidade das informações) é um programa de desenvolvimento de líderes 

que tem duração de seis dias com atividades baseadas numa proposta que combina o coaching 

com treinamento conceitual e vivencial, inclusive com atividades fora de sala (outdoor). 

No programa, que engloba vários passos para a formação de um líder, incluindo itens 

indispensáveis para ampliação da visão e potencialização da sua capacidade, são apresentados 

integrada e gradualmente os seguintes assuntos: 

Definição de Missão, Visão e Valores: como construir conceitos inspiradores e 

duradouros; 

Envolvimento Total: a importância do gerenciamento de energias para o 

desempenho profissional do líder; 

Princípios e Responsabilidades do Líder: como e por que motivar sua equipe; 

A importância do feedback como ferramenta de desenvolvimento; 

Como dar e receber feedback num modelo estruturado; 

Criatividade e Inovação: como liberar o potencial criativo das equipes e criar 

ambientes inovadores; 
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Coaching: entender, conhecer e praticar a atividade de coaching na liderança do 

dia a dia; 

Perfis Comportamentais: como identificar, motivar e liderar pessoas tão 

diferentes; 

Planejamento Estratégico: como elaborar um planejamento estratégico simples e 

eficaz; 

A Estratégia do Oceano Azul: como criar espaços de mercados inexplorados e 

tornar a concorrência irrelevante; 

Equipes de Alta Performance: como transformar um grupo em uma equipe unida e 

produtiva; 

Comunicação: como comunicar de forma eficaz; 

Negociação; como negociar de forma positiva, com ganhos para todos na 

organização; 

Tomada de Decisão: como tomar decisões eficazes em ambientes complexos. 

 

Antes mesmo de iniciar o programa, os participantes indicam um conjunto de pessoas 

que realizará uma avaliação 360º sobre o participante. As avaliações 360º são realizadas em 

um sistema que garante o sigilo e o anonimato dos respondentes, além de registrar e processar 

estas informações. Neste sistema o participante indica pessoas que responderão ao 

questionário de avaliação, sendo obrigatória a indicação de pessoas para as três categorias: 

Superior, Pares e Subordinados. O participante faz sua auto avaliação. Os indicados, 

Superiores, Pares e Subordinados, recebem o acesso para o sistema e também respondem a 

avaliação a respeito daquele participante que é composta das mesmas questões que a auto 

avaliação. 

Para cada afirmação apresentada para avaliação o respondente deve escolher uma nota 

de 1 a 5, baseada na escala de Likert, classificando conforme abaixo: 

1 caso não concorde totalmente; 

2 caso não concorde parcialmente; 

3 caso seja indiferente; 

4 caso concorde parcialmente e; 

5 caso concorde totalmente. 
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Já durante o programa, na etapa destinada ao detalhamento das formas de avaliação e 

qual ação desempenhar a partir dela é apresentado o relatório individual da avaliação 360º que 

compara as respostas da auto avaliação, dos superiores, pares e subordinados. O relatório 

também indica as dimensões ou competências que o participante obteve maior nota, as que ele 

obteve menor nota e as que apresentaram maiores variações, para maior ou menor, na 

comparação entre o resultado de todos os respondentes e o resultado da auto avaliação. 

Após a apresentação teórica sobre o assunto e a análise do seu próprio relatório de 

avaliação o participante é incentivado, individualmente ou com apoio de monitores, a montar 

planos de ação para alguns dos pontos, ou características, ou competências apresentadas como 

negativas no seu relatório. Este plano de ação individual é o principal resultado desta etapa do 

programa que, dependendo da efetividade da sua aplicação após a conclusão do programa, 

trará a melhoria na condução das atividades do dia a dia do participante frente seus 

subordinados, seus pares e seu superior.  

 

 

Figura 13 : Desenho esquemático do Programa de Desenvolvimento de Liderança. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Três meses após a conclusão do programa é realizada uma nova avaliação 360º. Neste 

momento os participantes enviam novamente o mesmo questionário de avaliação 360º para as 

mesmas pessoas que responderam o questionário de avaliação, antes da realização do 

programa. Depois de respondido e processado, o relatório de avaliação, semelhante ao 

produzido na primeira avaliação, é enviado ao participante, que tem a oportunidade de 

verificar quais os pontos melhoraram, quais pioraram e fazer a medição da efetividade do seu 

plano de ação. Normalmente este é o momento de reavaliar algumas ações já implantadas e 

adaptá-las em função das novas informações obtidas. Além disso, novas ações podem surgir 

para complementar o plano de ação e direcionar algumas situações novas que porventura 

tenham aparecido. 

A Figura 13 (p. 41) apresenta a representação esquemática de como funciona o 

programa. A partir da próxima seção será apresentado o público alvo e como foi selecionada a 

amostra, os dados coletados, os procedimentos e ferramentas utilizados para a realização das 

análises. 

 

3.2. Público alvo e amostra 

 

O objeto de estudo deste trabalho são os participantes do programa de desenvolvimento 

com cargo de gerência e a seguir é explicada a forma de obtenção dos dados da amostra a 

partir de todos os participantes do programa. 

A cada ano são oferecidas 10 turmas do programa de desenvolvimento de liderança com 

uma média de 35 participantes em cada turma, totalizando aproximadamente 350 

participantes por ano. Cerca de 53% dos participantes são gerentes pertencentes à média e alta 

gerência das empresas, 28% são supervisores ou coordenadores e 19% ocupam cargos 

técnicos. 

No contexto deste trabalho são considerados apenas os participantes de nível gerencial 

que tenham participado do programa nos últimos 2 anos. A Figura 14 (p. 43) demonstra a 

forma como a amostra foi selecionada. 
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Outro critério utilizado para a definição da amostra foi a retirada de elementos que eram 

considerados fora do padrão ou outliers. Elemento outlier é aquele que se posiciona muito 

acima ou muito abaixo da média dos demais elementos da amostra. Esta retirada é possível 

através de análise preliminar dos dados, utilizando o método de análise exploratória para cada 

uma das dimensões, foram selecionados 358 participantes não identificados que passaram a 

compor a amostra que será utilizada nesta dissertação. 

 

Figura 14 : Desenho esquemático da seleção da amostra. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3. Organização dos dados 

 

Nesta seção serão apresentados os dados utilizados nesta dissertação, sua origem, como 

foram obtidos e organizados. 

Os dados utilizados neste trabalho são considerados dados secundários, provenientes do 

banco de dados que contém as informações das avaliações 360º dos participantes do programa 

de desenvolvimento de liderança, gentilmente cedido pela empresa que promove este 

programa. 
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O formulário de avaliação, que se encontra detalhado no Anexo A, possui 69 afirmações 

que pretendem capturar as impressões dos avaliadores em 5 dimensões e suas competências 

conforme abaixo: 

Coaching: Habilidade de manter a equipe motivada, bem humorada, treinada e 

inspirada para alcançar resultados. Esta dimensão pode ser subdividida nas 

competências Treinar, Desenvolver, Inspirar, “Empoderar” e Reconhecer. 

Estratégia: Habilidade de planejar ações com antecedência, gerenciar o tempo, 

acompanhar as ações e executar com disciplina. Esta dimensão pode ser 

subdividida nas competências Planejamento, Visão, Conhecimento, Metas e 

Execução. 

Energia: Habilidade de gerenciar as 4 dimensões: espiritual, mental, emocional e 

físico. Esta dimensão pode ser subdividida nas competências Equilíbrio, Físico, 

Mental, Emocional e Espiritual. 

Credibilidade: Liderança pelo exemplo, com ética e decisões baseadas em valores 

e méritos. Esta dimensão pode ser subdividida nas competências Ética, Exemplo, 

Coragem, Valores e Respeito. 

Comprometimento: Paixão e dedicação à causa e aos resultados da empresa. Esta 

dimensão pode ser subdividida nas competências Paixão, Aprendizado, Esforço, 

Entusiasmo e Ownership. 

A dimensão Energia foi suprimida da análise desta dissertação por conta da visão mais 

direcionada às dimensões pessoais e não profundamente estudada na literatura acadêmica de 

administração. Cada competência apresentada acima contém afirmações específicas no 

questionário e podem ser verificadas individualmente no relatório de avaliação que é entregue 

ao participante. O agrupamento das afirmações nas dimensões e competências está listado no 

Anexo B. 

Os dados completos registrados no sistema somente podem ser acessados pelos 

administradores do sistema, sendo disponibilizado para o participante o relatório mencionado 

anteriormente. Para garantir o sigilo das informações, os dados obtidos para serem utilizados 

neste trabalho não identificam de forma nenhuma o participante e nem os indicados por ele. 

Os nomes dos participantes foram substituídos por números e os dados dos resultados das 

avaliações são médios, ou seja, sem a identificação de quem atribuiu tais resultados. 

Para cada participante foram obtidos os valores médios das avaliações em cada uma das 

dimensões e suas competências, separando os dados da avaliação antes e depois da 

participação no programa, como pode ser compreendido esquematicamente através da Figura 

13 (p. 41). As dimensões e competências são apresentadas abaixo: 
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Comprometimento 

Paixão / Aprendizado / Esforço / Entusiasmo / Ownership 

Coaching 

Treinar / Desenvolver / Inspirar / Empoderar / Reconhecer 

Credibilidade 

Ética / Exemplo / Coragem / Valores / Respeito 

Estratégia 

Planejamento / Visão / Conhecimento / Metas / Execução 

 

As tabelas de dados utilizadas nesta dissertação foram montadas com os resultados 

médios antes e depois da participação do programa, complementados com outras duas 

informações: a diferença entre as avaliações e a situação relativa antes e depois do 

treinamento. 

O valor da diferença entre as avaliações antes e depois da participação do programa foi 

obtido através da subtração dos respectivos resultados, ou seja, resultado médio depois da 

participação no programa menos resultado médio antes da participação no programa. 

A situação do participante foi obtida pela comparação do valor da diferença em três 

possíveis situações: Melhor, Igual ou Pior. Para os casos cujo valor da diferença fosse maior 

do que zero, atribuía-se a situação Melhor. Para os casos cujo valor da diferença fosse igual a 

zero, atribuía-se a situação Igual. Para os casos cujo valor da diferença fosse menor do que 

zero, atribuía-se a situação Pior. 

Na Tabela 1 (p. 46) apresenta-se um exemplo de como, a partir dos dados originais do 

resultado médio antes e depois da participação no programa de um participante aleatório, 

chegou-se às informações da diferença e da situação explicadas anteriormente. 
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Tabela 1  : Forma de obtenção dos dados complementares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelo grande volume de participantes considerados na amostra, 358 participantes, serão 

apresentados apenas uma parte dos dados da amostra nas tabelas do Apêndice A. 

O conteúdo dessas tabelas foi utilizado para criar a tabela de referência que foi 

carregada na ferramenta Minitab e serviu de base para a sequência deste trabalho. 

Na próxima seção serão apresentados os procedimentos de análise que foram utilizados 

e os resultados das análises utilizando-se estes procedimentos. 

 

3.4. Procedimentos e análises estatísticas 

 

Os dados apresentados na seção anterior foram analisados utilizando-se procedimentos 

estatísticos principalmente análise exploratória e correlação entre as dimensões, consideradas 

as variáveis destes tipos de análise estatística. Para a compilação inicial e montagem das 

tabelas de dados, mostradas na seção anterior e outras análises, foi utilizado o Microsoft 

Excel. Também foi utilizada nas análises a ferramenta Minitab versão 16.1.0, sendo que os 

gráficos, resumos  e resultados estatísticos apresentados foram extraídos desta ferramenta. 

A sequência de análise e a linha de raciocínio utilizada podem ser verificadas na lista 

dos procedimentos utilizados e que serão mais detalhadamente apresentados ao longo desta 

seção: 

Análise exploratória de cada dimensão isoladamente, considerando os valores das 

diferenças das avaliações antes e depois; 
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Análise da somatória das diferenças por dimensão; 

Análise da situação de cada dimensão; 

Análise das competências que compõem as dimensões nos seguintes passos (neste 

passo a avaliação foi realizada apenas para as dimensões Coaching e Estratégia): 

Análise exploratória; 

Análise da somatória; 

Análise da situação; 

Análise Discriminante entre a dimensão e suas competências; 

Regressão Logística entre a dimensão e suas competências; 

Análise de Correlação entre as dimensões 

Análise de Cluster entre as dimensões. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Utilizando-se a base de dados foram realizados procedimentos estatísticos apresentados 

anteriormente indicando uma série de resultados que são apresentados nas seções a seguir 

 

4.1. Análise das dimensões 

 

Avaliando-se incialmente os dados, para permitir a indicação de um ponto de partida 

para as análises, foi realizada a análise exploratória dos resultados da diferença entre as 

avaliações depois e antes da participação no programa de cada uma das dimensões e os 

gráficos obtidos são apresentados a seguir, Gráficos 1, 2, 3 e 4. Estes gráficos permitem 

identificar, entre outras características, a média (Mean), o desvio padrão (StDev) e indicadores 

de normalidade da série de dados (Anderson-Darling Normality Test).  As características de 

desvio padrão (StDev) e indicador de normalidade (P-Value) das análises de todas as 

dimensões não apresentaram variação significativa, levando a utilização do valor da média 

(Mean) para diferenciar e classificar as dimensões. Complementarmente, tanto o valor do 

indicador de normalidade (P-Value) quanto a forma geométrica da curva permitem concluir 

que a distribuição possui características normais. 

Para a dimensão Comprometimento identifica-se que o resultado da média é 0,02877, 

realçado em vermelho no Gráfico 1  (p. 49).  

Para a dimensão Coaching identifica-se que o resultado da média é 0,11061, realçado 

em vermelho no Gráfico 2 (p. 49).  
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Gráfico 1  : Análise exploratória da dimensão Comprometimento. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

Gráfico 2  : Análise exploratória da dimensão Coaching. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Para a dimensão Credibilidade identifica-se que o resultado da média é 0,05754, 

realçado em vermelho no Gráfico 3 . 

 

 

Gráfico 3  : Análise exploratória da dimensão Credibilidade. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Para a dimensão Estratégia identifica-se que o resultado da média é 0,07989, realçado 

em vermelho no Gráfico 4 (p. 51).  
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Gráfico 4  : Análise exploratória da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Analisando-se os resultados da média, pode-se chegar à conclusão que as dimensões 

com melhores resultados são Coaching (0,11061) e Estratégia (0,07989), seguidos na 

sequência por Credibilidade (0,05754) e Comprometimento (0,02877). Tais informações 

também estão apresentadas na Tabela 2 . Com relação ao desvio padrão, os resultados não 

apresentam variação significativa entre as dimensões.  

 

Tabela 2  : Médias por dimensão. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Acrescentando-se a esta análise da visão geral de cada dimensão, realizou-se o 

somatório da diferença entre o resultado da avaliação antes e depois do programa. A Tabela 3  

apresenta o resultado desta somatória. 

 

Tabela 3  : Somatória das diferenças por dimensão. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A partir das duas formas de avaliação anteriormente apresentadas, seja nos gráficos da 

análise exploratória, seja na somatória simples das Diferenças, pode-se perceber que os 

participantes conseguiram melhores resultados após a participação no programa nas 

dimensões de Coaching e Estratégia, respectivamente. 

Utilizando-se agora a situação de cada dimensão, pretende-se verificar se o 

comportamento apresentado nas avaliações acima também se confirma. Os resultados são 

apresentados nos Gráficos 5, 6, 7 e 8. 

 

 

Gráfico 5  : Percentual por situação da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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No Gráfico 5 (p. 52), que apresenta os percentuais por situação para a dimensão 

Estratégia, nota-se que 47,8% dos participantes melhoraram seu desempenho, 8,7% 

mantiveram seu desempenho igual e 43,6% pioraram seu desempenho após a participação no 

programa. 

No Gráfico 6 , que apresenta os percentuais por situação para a dimensão Coaching, 

nota-se que 56,1% dos participantes melhoraram seu desempenho, 8,7% mantiveram seu 

desempenho igual e 35,1% pioraram seu desempenho após a participação no programa. 

 

 

Gráfico 6  : Percentual por situação da dimensão Coaching. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

No Gráfico 7 (p. 54), que apresenta os percentuais por situação para a dimensão 

Credibilidade, nota-se que 53,4% dos participantes melhoraram seu desempenho, 9,2% 

mantiveram seu desempenho igual e 37,4% pioraram seu desempenho após a participação no 

programa. 
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Gráfico 7  : Percentual por situação da dimensão Credibilidade. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

No Gráfico 8 , que apresenta os percentuais por situação para a dimensão Estratégia, 

nota-se que 56,1% dos participantes melhoraram seu desempenho, 8,9% mantiveram seu 

desempenho igual e 34,9% pioraram seu desempenho após a participação no programa. 

 

 

Gráfico 8  : Percentual por situação da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Também na avaliação da situação as dimensões Coaching e Estratégia apresentaram os 

melhores resultados, sendo que para ambas as dimensões, 56.1% dos participantes 

melhoraram seus resultados após o programa. 

Na Tabela 4 são apresentados de maneira resumida e agrupada os resultados 

encontrados nos diferentes métodos de análise referente às todas as dimensões. 

 

Tabela 4  : Comparação dos resultados dos métodos de análises para as dimensões. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Adicionalmente, também foram realizadas as mesmas análises apresentadas acima para 

cada uma das competências de cada dimensão, sendo que os gráficos, tabelas e resultados de 

análises estatísticas completas de cada dimensão e competências estão apresentados no 

Apêndice B. 

Na seção de Conclusões serão apresentados argumentos mais detalhados a respeito 

destes resultados. 

 

4.2. Análise das competências das dimensões Coaching e Estratégia 

 

Para a continuidade das análises desta dissertação serão aprofundadas as avaliações das 

dimensões Coaching e Estratégia, as que apresentaram melhores resultados até agora.  

Tal como feito na análise da dimensão, em primeiro lugar faz-se uma avaliação para 

entender o comportamento da cada competência utilizando-se os procedimentos de análise 



56 

 

exploratória, seguida da somatória dos resultados e por fim a análise da distribuição da 

situação em cada competência. 

O Gráfico 9 apresenta o resultado da análise exploratória das competências que 

compõem a dimensão Coaching, que são Desenvolver, Empoderar, Inspirar, Reconhecer e 

Treinar.  

 

 

Gráfico 9  : Análise exploratória das competências da dimensão Coaching. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Na Tabela 5 (p. 57) apresenta-se a somatória da diferença entre as avaliações antes e 

depois do programa para cada competência da dimensão Coaching. 
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Tabela 5  : Somatória das diferenças por competência da dimensão Coaching. 

 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

O Gráfico 10 apresenta o resultado da análise do percentual por situação das 

competências que compõem a dimensão Coaching. 

 

 

Gráfico 10  : Percentual por situação das competências da dimensão Coaching. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Na Tabela 6 são apresentados de maneira resumida e agrupada os resultados 

encontrados nos diferentes métodos de análise referente às competências da dimensão 

Coaching, que permitem concluir que, para os métodos de Análise Exploratória das médias e 

a Somatória das Diferenças, as competências Desenvolver e Inspirar são respectivamente as 

que apresentaram melhores resultados. Quando utilizado o método da Análise da Situação, 

ocorre uma inversão e a competência Inspirar passa a ter melhores resultados que a 

competência Desenvolver. 

 

Tabela 6  : Comparação dos resultados dos métodos de análises para as competências da 

dimensão Coaching. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

Analogamente às informações apresentadas anteriormente, a seguir pode-se verificar os 

gráficos e tabelas correspondentes às competências da dimensão Estratégia. O Gráfico 11 (p. 

59) apresenta o resultado da análise exploratória das competências que compõem a dimensão 

Estratégia, que são Conhecer, Execução, Metas, Planejamento e Visão. 
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Gráfico 11  : Análise exploratória das competências da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Na Tabela 7  apresenta-se a somatória da diferença entre as avaliações antes e depois do 

programa para cada competência da dimensão Estratégia. 

 

Tabela 7  : Somatória das diferenças por competência da dimensão Estratégia. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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O Gráfico 12 apresenta o resultado da análise do percentual por situação das 

competências que compõem a dimensão Estratégia. 

 

 

Gráfico 12  : Percentual por situação das competências da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Na Tabela 8 (p. 61) são apresentados de maneira resumida e agrupada os resultados 

encontrados nos diferentes métodos de análise referente às competências da dimensão 

Estratégia, que permitem concluir que, para os métodos de Análise Exploratória das médias e 

a Somatória das Diferenças, as competências Visão e Metas são respectivamente as que 

apresentaram melhores resultados. Quando utilizado o método da Análise da Situação, a 

competência Visão permanece como a de melhor resultado, porém como segundo melhor 

resultado tem-se a competência Execução. 
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Tabela 8  : Comparação dos resultados dos métodos de análises para as competências da 

dimensão Estratégia. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A partir das informações acima se pode depreender que mesmo utilizando-se métodos 

um pouco distintos, os resultados são extremamente semelhantes entre eles. Novamente, 

assim como na análise das dimensões, existem competências que apresentam melhores 

resultados, mas estes resultados são consistentes quando se compara o método da análise 

exploratória e o da somatória dos resultados. Quando se utiliza a situação das competências na 

análise o resultado obtido é um pouco diferente, mas somente para casos em que os resultados 

anteriores se demonstraram muito próximos, ou seja, ainda consistente e coerente.  

Na seção de Conclusões serão apresentados argumentos mais detalhados a respeito 

desses resultados. 

 

4.3. Análise de validade da utilização da dimensão 

 

Considerando que o resultado de cada dimensão é derivado do resultado de suas 

competências correspondentes, foram utilizados os métodos de Análise Discriminante e 

Regressão Logística procurando relacionar a diferença entre o resultado antes e depois do 

programa para cada competência e a situação obtida na própria dimensão. Em outras palavras, 

pretende-se confirmar, por exemplo, que o resultado apresentado para a dimensão Coaching 

está diretamente relacionado aos resultados combinados das competências que a compõem. 

Esta análise poderia ser considerada como um teste de validação do modelo utilizado. 
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Tabela 9  : Análise discriminante da dimensão Coaching e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Da Tabela 9 pode-se perceber que, utilizando-se o método da Análise Discriminante, 

75,1% dos resultados da amostra foram corretamente classificados quando se utiliza a 

diferença entre as avaliações antes e depois do programa para determinar a situação (Pior, 

Igual, ou Melhor) para cada participante. 

Da Tabela 10 (p. 57) pode-se perceber que, utilizando-se o método da Regressão 

Logística, 99,6% dos resultados da amostra foram corretamente classificados quando se 

utiliza a diferença entre as avaliações antes e depois do programa para determinar a situação 

(Pior, Igual, ou Melhor) para cada participante. 
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Tabela 10  : Regressão logística da dimensão Coaching e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Da mesma maneira que para as competências da dimensão Coaching, a seguir 

apresentam-se os resultados da Análise Discriminante e Regressão Logística para as 

competências da dimensão Estratégia. 

Da Tabela 11 (p. 64) pode-se perceber que, utilizando-se o método da Análise 

Discriminante, 73,2% dos resultados da amostra foram corretamente classificados quando se 

utiliza a diferença entre as avaliações antes e depois do programa para determinar a situação 

(Pior, Igual, ou Melhor) para cada participante. 
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Tabela 11  : Análise discriminante da dimensão Estratégia e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela 12  : Regressão logística da dimensão Estratégia e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Da Tabela 12 (p. 64) pode-se perceber que, utilizando-se o método da Regressão 

Logística, 99,7% dos resultados da amostra foram corretamente classificados quando se 

utiliza a diferença entre as avaliações antes e depois do programa para determinar a situação 

(Pior, Igual, ou Melhor) para cada participante. 

 

4.4. Análise da correlação entre as dimensões 

 

Depois das análises individuais das dimensões e da avaliação das dimensões com suas 

competências, como última etapa de análise dos dados, apresenta-se a seguir a análise de 

correlação entre as dimensões. Esta análise permite observar se existe um padrão de 

comportamento quando se avalia o resultado obtido por cada participante nas diferentes 

dimensões. Para este tipo de análise serão utilizados os procedimentos estatísticos da 

Correlação e da Análise de Clusters. 

Na análise de correlação nota-se um comportamento bastante relacionado nas 

dimensões de Coaching e Credibilidade, indicado valor mais alto na tabela de correlações e 

destacado com as marcações em azul na Tabela 13 .  

 

Tabela 13  : Correlação entre as dimensões. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Gráfico 13  : Dendograma resultado da Análise de Cluster para todas as dimensões. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A Análise de Cluster também indica uma correlação maior entre as dimensões Coaching 

e Credibilidade, conforme apresentado no Gráfico 13 , assim como a análise de Correlação. 

Na Tabela 14 são apresentados de maneira resumida e agrupadas os resultados 

encontrados na análise dos resultados referente à correlação entre as dimensões. 

 

Tabela 14  : Comparação dos resultados dos métodos de análise de validade. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Na seção de Conclusões todos estes resultados serão explorados e correlacionados mais 

detalhadamente.  
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises da base de dados apresentadas na seção anterior mostraram uma série de 

comparações que nesta seção serão organizadas e comentadas. As conclusões estão divididas 

na avaliação das dimensões e suas competências, da correlação entre as dimensões e 

considerações finais. 

A partir dos resultados das análises das dimensões realizadas pelos métodos de Análise 

Exploratória, Somatória das diferenças e Análise da situação pode-se concluir que as 

dimensões com melhores resultados foram Coaching, em primeiro lugar, e Estratégia, em 

segundo lugar. 

O resultado mencionado na Tabela 4 (p. 55) pode ser explicado pelo fato da dimensão 

Coaching ter suas competências abordadas de forma bastante expressiva durante o programa, 

além de ser um tema constante na literatura acadêmica e principalmente na não acadêmica 

que compõe a lista de leitura dos líderes atualmente. 

Apesar de definida há mais de 25 anos por Fiedler (apud MAXIMIANO, 2012), Hersey 

e Blanchard (1986), a Liderança Situacional, que preconiza a adoção de estilos de lideranças 

diferentes e adequados às situações, pode ser fortemente relacionada com o Coaching. A 

principal relação diz respeito à análise da maturidade do liderado e a adoção de estilos 

apropriados para cada tipo de atividade e perfil de liderado. Além disso, o Coaching tem sido 

utilizado recentemente como a principal ferramenta de desenvolvimento de líderes, sendo 

considerado como modismo e, como tal, amplamente utilizado em empresas para este fim. 

Aprofundando a análise com a utilização das competências formadoras da dimensão 

Coaching, os resultados obtidos através dos métodos de Análise Exploratória e Somatória das 

diferenças permitem concluir que os melhores resultados foram obtidos nas competências 

Desenvolver, em primeiro lugar, e Inspirar, em segundo. Entretanto, quando se avaliam os 

resultados do método de Análise da situação, nota-se uma inversão nesta sequência, que pode 

ser verificada na Tabela 6 (p. 58). 

Tal comportamento pode ser entendido em função das pequenas diferenças apresentadas 

nos resultados das competências e pela forma de utilização da informação por cada método. 

Os métodos de Análise Exploratória e Somatória das Diferenças utiliza o valor da diferença 

entre os resultados antes e depois da participação no programa. O método de análise da 
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situação utiliza apenas as classificações de Pior, Igual, ou Melhor, não levando em 

consideração o grau de piora ou melhora que o participante tenha conseguido. 

A natureza humana leva os indivíduos a buscar constantemente seu desenvolvimento, 

sendo que na dimensão profissional isso não seria diferente. Além disso, é papel fundamental 

de um líder desenvolver seus liderados (DI STEFANO, 2012). Quando um líder consegue 

aumentar o conjunto de ferramentas que lhe possibilitem facilitar, melhorar ou acelerar o 

desenvolvimento da sua equipe, isso é percebido de maneira rápida e fácil pela equipe. 

Este efeito é percebido nos resultados apresentados anteriormente que colocam a 

competência Desenvolver como a que obteve a maior evolução após o programa de 

desenvolvimento, seja em comparação com as demais competências da dimensão Coaching, 

seja em comparação com todas as demais competências das dimensões analisadas pela 

avaliação 360º.  

As ferramentas mencionadas anteriormente fazem parte do conjunto de habilidades 

essenciais para o líder (OLIVEIRA, 2005). O fato de Desenvolver ser uma competência que 

todos desejam ser bem realizada e anseiam por seu próprio desenvolvimento e de seus 

liderados por si só não conseguiria todo este resultado se o programa não apresentasse com 

bastante ênfase temas como Feedback, Perfis comportamentais e Equipes de alta performance, 

que oferecem as ferramentas para que o líder faça a sua parte. 

Da mesma forma, aprofundando a análise com a utilização das competências 

formadoras da dimensão Estratégia, os resultados obtidos através dos métodos de Análise 

Exploratória e Somatória das diferenças permitem concluir que os melhores resultados foram 

obtidos nas competências Visão, em primeiro lugar, e Metas, em segundo. Entretanto, quando 

se avalia os resultados do  método de Análise da situação, nota-se que a competência de 

melhor resultado permanece sendo Visão, porém a segunda melhor passa a ser Execução, que 

nos métodos de análise anterior havia sido classificada em quarto lugar como pode ser 

verificado na Tabela 8 (p. 61). 

Pelos mesmos motivos apresentados anteriormente, a inversão pode ser entendida pela 

diferença de abordagem dos métodos em relação à utilização dos valores das diferenças em si 

e da situação (Pior, Igual, ou Melhor), sem considerar o grau desta evolução. 
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O envolvimento dos liderados nos processos organizacionais, seja este envolvimento 

participativo ou informativo, faz parte das estratégias de gestão e também uma das principais 

habilidades exigidas dos líderes nos dias atuais (OLIVEIRA, 2005). 

Da mesma forma que este envolvimento é importante para as organizações, ele dá um 

sentimento de pertencimento aos liderados. Neste sentido, qualquer variação positiva ou 

negativa do comportamento do líder a respeito desta competência é percebida rapidamente e 

pode ser constatado nos resultados vistos anteriormente. Novamente, o resultado não se trata 

apenas de uma casualidade, pois o programa aborda temas que permitem despertar nos 

participantes a importância de atuar em todas as competências essenciais do líder. 

Adicionalmente às conclusões apresentadas até aqui, também foi realizada uma 

avaliação de validade na utilização apenas das dimensões no lugar de avaliar cada uma das 

competências independentemente. Para este teste foram utilizados dois métodos de análise 

estatística para avaliar as dimensões que haviam apresentado melhores resultados nas análises 

anteriores. Utilizando-se os métodos de Análise Discriminante e Regressão Logística, 

conseguiu-se concluir que as competências relacionadas respectivamente às dimensões 

Coaching e Estratégia têm alto grau de relacionamento, permitindo a utilização apenas nas 

dimensões para as conclusões do trabalho com alto grau de confiança. Os resultados são 

apresentados de maneira resumida na Tabela 14 (p. 66). 

Apesar das dimensões Coaching e Estratégia terem apresentado os melhores resultados 

do ponto de vista da evolução dos participantes após a realização do programa, pela Análise 

de Correlação e pela Análise de Cluster, nota-se que existe uma maior correspondência entre 

as dimensões Coaching e Credibilidade. Os resultados estão representados na Tabela 13 (p. 

65) e no Gráfico 13 (p. 66) do capítulo anterior. 

Este resultado não significa que as avaliações anteriores, que indicaram a dimensão 

Estratégia como a segunda colocada em relação à evolução, estavam equivocadas, mas indica 

que os resultados das dimensões Coaching e Credibilidade estão mais relacionados entre si do 

que com as demais dimensões. 

Em outras palavras, existe uma relação maior no resultado das dimensões Coaching e 

Credibilidade, ou ainda, existe um maior número de participantes que tiveram melhores 

resultados na dimensão Coaching e também na dimensão Credibilidade, sendo que o mesmo 

vale para resultados negativos. Pode-se explicar esta constatação estatística pelo alto grau de 
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relacionamento entre estas dimensões, pois para se tornar um melhor líder na dimensão 

Coaching, é muito importante o estabelecimento de uma relação de confiança entre o líder e 

seus liderados (HESKETT, 2011 e SCHEIN, 1992). Esta relação de confiança também pode 

ser advinda do compartilhamento dos mesmos valores e da mesma cultura organizacional pelo 

líder e o liderado. 

As conclusões apresentadas nos parágrafos anteriores permitem, de uma forma geral, 

avaliar como positivos os resultados do programa de desenvolvimento de liderança. Os 

melhores resultados foram apresentados nas dimensões Coaching e Estratégia. Tais resultados 

indicam uma abrangência bem ampla na percepção dos resultados uma vez que a dimensão 

Coaching se concentra no desenvolvimento de equipe e de novos líderes e a dimensão 

Estratégia se concentra no desenvolvimento da visão e disseminação da estratégia da empresa. 

De modo complementar, conseguiu-se concluir que os métodos utilizados são válidos 

do ponto de vista estatístico, teórico e prático, pois cada situação apontada pelos resultados 

obtidos a partir da base de dados conseguiu ser comprovada nos três pontos de vista. 

Adicional e finalmente, retomando a questão central que esta dissertação pretende 

responder, o programa de desenvolvimento de liderança utilizado como referência traz efeitos 

positivos na maioria das dimensões e competências medidas pela avaliação 360º. Dimensões e 

competências estas que estão alinhadas com a literatura atual no que diz respeito à liderança. 

Ainda mais, os melhores resultados se apresentam em dimensões extremamente críticas para a 

continuidade das organizações, das equipes e dos indivíduos dentro das organizações. 

O que se pode referir como contribuição desta dissertação para o ambiente 

organizacional está relacionada ao benefício para os agentes de mudança e integrantes de 

áreas de Recursos Humanos. Estes interessados poderão utilizar as informações apresentadas 

neste trabalho quando da escolha pela forma de mudança ou do programa de desenvolvimento 

que pretendem implementar em relação aos seus objetivos. 

Considerando os líderes como efetivos responsáveis pela gestão dos recursos humanos 

das empresas, os resultados apresentados acima permitem a criação de uma força de 

sensibilização no sentido do desenvolvimento das competências destes próprios líderes, bem 

como de suas equipes. A criação de um ambiente mais propício para o desenvolvimento de 

competências de liderança permite a intensificação do espírito de equipe que promove tanto a 
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obtenção dos resultados de desempenho normalmente esperados pelas empresas além do 

desenvolvimento individual de cada integrante da equipe e também do líder. 

Do ponto de vista do ambiente acadêmico esta dissertação abre o caminho para a 

avaliação de eventuais efeitos produzidos pelo programa de desenvolvimento de liderança nos 

demais níveis das estruturas organizacionais, nas equipes ou grupos e também no nível da 

organização como um todo. 

Tais efeitos que podem ser aprofundados estão relacionados aos resultados das equipes 

cujos líderes participam de programas de desenvolvimento de liderança como estes. Os 

aprendizados do líder surtem quais efeitos no desempenho das equipes nas atividades diárias. 

Outra vertente que pode ser explorada a partir desta dissertação diz respeito ao 

instrumento de medição da evolução dos participantes, a Avaliação 360º. Esta avaliação cobre 

totalmente os aspectos apresentados no programa de desenvolvimento de liderança? Existe 

alguma dimensão ou competência que necessita melhor detalhamento por parte da avaliação? 

Como última oportunidade de continuidade das investigações iniciadas nesta dissertação 

pode-se tentar relacionar os efeitos no desempenho de áreas ou departamentos que participem 

em programas de desenvolvimento no que diz respeito ao atingimento de suas metas como 

equipe. Empresas que promovem a participação de vários líderes de equipes nestes programas 

de desenvolvimento conseguem resultados financeiros mensuráveis? 
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ANEXOS 

 

Anexo A  Formulário de avaliação 360º 

 

A seguir são apresentadas as afirmações do questionário 360º que foram respondidas 

pelos indicados do participante do programa de desenvolvimento e por ele mesmo tanto na 

primeira avaliação, antes do programa, quanto na segunda, três meses depois da realização do 

programa. 

 

1. Planeja as ações antes de executar. 

2. Cumpre o planejado com disciplina na execução. 

3. Cria uma visão de futuro que motiva sua equipe. 

4. Compartilha com a equipe os planos, visão de futuro e missão. 

5. Está sempre motivado e bem humorado para cumprir sua missão. 

6. Dá feedback constante aos seus liderados. 

7. Estimula e inspira sua equipe e aos outros. 

8. Mostra sua confiança aos seus liderados através do compartilhamento de 

responsabilidade e informações. 

9. Delega tarefas com clareza e de forma eficaz. 

10. É um bom ouvinte. 

11. Estimula o trabalho em equipe. 

12. Estimula contribuições constantes da equipe. 

13. Treina e aconselha os funcionários para garantir o atingimento dos objetivos. 

14. Trata as pessoas com respeito (demonstra como são importantes). 

15. Lidera as pessoas levando em conta seu perfil comportamental, habilidades e 

limitações. 

16. Toma decisões necessárias, mesmo que sejam impopulares. 

17. Administra seu tempo com maestria, sempre com foco no resultado. 

18. Dá o máximo de si todos os dias. 

19. Demonstra paciência e autocontrole perante os outros. 

20. Assume a responsabilidade pelos seus erros, sem terceirizar a culpa. 
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21. Possui habilidades técnicas para o cargo. 

22. Atende as legítimas necessidades dos seus liderados. 

23. Utiliza os erros como oportunidade de aprendizado. 

24. É uma pessoa em quem se pode confiar. 

25. Estimula a criatividade da equipe. 

26. Reconhece e valoriza as contribuições das pessoas e as elogia quando acertam. 

27. Dá feedback negativo aos colaboradores, sempre focando a melhoria da performance 

futura. 

28. Dá feedback negativo em particular e elogia em público. 

29. Fala o que pensa com assertividade, mesmo que desagrade os outros. 

30. Fixa metas desafiantes para si mesmo, subordinados e para o departamento. 

31. Desafia constantemente sua equipe a se superar. 

32. Cria excelentes relacionamentos com os outros departamentos da empresa. 

33. É um líder justo e congruente, liderando pelo exemplo. 

34. Atinge resultados acima da média. 

35. Leva em consideração o impacto emocional das suas ações nos sentimentos da sua 

equipe e das outras pessoas. 

36. Mantém o foco, independente das distrações do ambiente. 

37. Mantém o entusiasmo, mesmo diante dos obstáculos mais complexos. 

38. Pede desculpas se magoou ou prejudicou alguém. 

39. Cria condições que favorecem o sucesso da sua equipe e promove sua independência. 

40. Agradece quando recebe feedback, mesmo que seja negativo. 

41. Honra compromissos assumidos e cumpre o que promete, mesmo que implique num 

custo para ele. 

42. Quando os resultados são bons, atribui o mérito à equipe e aplaude o sucesso dos 

outros sem querer “levar fama”. 

43. Delega as tarefas adequadas ao perfil dos seus liderados. 

44. Reconhece as implicações estratégicas dos projetos e dos problemas. 

45. Aprende novas informações com facilidade. 

46. Busca aprendizado constantemente. 

47. Analisa os problemas sobre diferentes perspectivas. 

48. Antecipa problemas e desenvolve planos de contingência. 

49. Identifica e envolve as pessoas certas no projeto. 

50. Planeja e conduz reuniões eficazes. 
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51. É acessível para dúvidas e assistência quando necessário. 

52. Monitora progressos dos projetos e redireciona esforços quando necessário. 

53. Define claramente as prioridades da equipe e de cada liderado. 

54. Reconhece e comemora as conquistas da equipe. 

55. Negocia com eficácia, buscando resultados positivos para ambas as partes. 

56. Tem senso de urgência apurado. 

57. Coloca as prioridades da empresa acima dos seus objetivos individuais e da sua área. 

58. Faz sacrifícios pessoais em prol de sua equipe. 

59. Tem um alto nível de energia física no trabalho. 

60. Aparenta ser seguro e raramente sente falta de elogios e segurança. 

61. Faz uma coisa de cada vez com foco total, ao invés de tentar fazer várias coisas ao 

mesmo tempo. 

62. Toma decisões baseadas em valores que constantemente refletem uma visão bem 

definida. 

63. Faz pequenos intervalos durante o dia de trabalho para equilibrar sua energia. 

64. É pontual em reuniões e obrigações. 

65. Aparenta estar em boa forma física. 

66. É capaz de pensar de forma clara e lógica no trabalho, mesmo sob pressão. 

67. Está disposto a dedicar o tempo necessário para ter o trabalho bem feito. 

68. Administra conflitos eficientemente. 

69. É apaixonado pelo que faz. 
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Anexo B  Agrupamento das afirmações da avaliação 360º 

 

A seguir é apresentado o agrupamento das 69 afirmações da avaliação 360º em 

Competências e suas subdivisões. 

Coaching (21 afirmações) 

Treinar: Afirmações 13 e 51 (2 afirmações). 

Desenvolver: Afirmações 06, 27, 28 e 39 (4 afirmações). 

Inspirar: Afirmações 15, 11, 07, 12, 25, 31 e 03 (7 afirmações). 

Empoderar: Afirmações 08, 10, 09, 43, 04 e 22 (6 afirmações). 

Reconhecer: Afirmações 26 e 54 (2 afirmações). 

 

Energia (13 perguntas) 

Equilíbrio: Afirmações 63 e 60 (2 afirmações). 

Físico: Afirmações 59 e 65 (2 afirmações). 

Mental: Afirmações 36, 64, 66 e 45 (4 afirmações). 

Emocional: Afirmações 35, 19, 32 e 68 (4 afirmações). 

Espiritual: Afirmações 05 (1 afirmações). 

 

Estratégia (14 afirmações) 

Planejamento: Afirmações 01, 49 e 48 (3 afirmações). 

Visão: Afirmações 44 e 47 (2 afirmações). 

Conhecimento: Afirmação 21 (1 afirmação). 

Metas : Afirmações 30 e 53 (2 afirmações). 
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Execução: Afirmações 50, 56, 52, 61, 02 e 17 (6 afirmações). 

 

Credibilidade (14 afirmações) 

Ética: Afirmações 55, 41 e 24 (3 afirmações). 

Exemplo: Afirmações 23, 42, 38, 33, 34, 20 e 40 (7 afirmações). 

Coragem: Afirmações 16 e 29 (2 afirmações). 

Valores: Afirmação 62 (1 afirmação). 

Respeito: Afirmação 14 (1 afirmação). 

 

Comprometimento (7 afirmações) 

Paixão: Afirmação 69 (1 afirmação). 

Aprendizado: Afirmação 46 (1 afirmação). 

Esforço: Afirmações 67 e 18 (2 afirmações). 

Entusiasmo: Afirmação 37 (1 afirmação). 

Ownership: Afirmações 58 e 57 (2 afirmações). 
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APÊNDICES 

Apêndice A  Exemplo de dados da amostra 

 

As Tabelas 15, 16, 17 e 18 representam 11 registros dos participantes e suas notas 

médias de avaliação antes do programa para cada uma das 5 dimensões e 25 competências. As 

tabelas foram agrupadas por dimensão para simplificar o entendimento. 

 

Tabela 15  : Dimensão Comprometimento - Avaliação 360º ANTES do Programa 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 16  : Dimensão Coaching - Avaliação 360º ANTES do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 17  : Dimensão Credibilidade - Avaliação 360º ANTES do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 18  : Dimensão Estratégia - Avaliação 360º ANTES do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As Tabelas 19, 20, 21 e 22 representam os primeiros 11 registros dos participantes e 

suas notas médias de avaliação depois do programa para cada uma das 5 dimensões e 25 

competências. 

 

Tabela 19  : Dimensão Comprometimento - Avaliação 360º DEPOIS do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 20  : Dimensão Coaching - Avaliação 360º DEPOIS do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 21  : Dimensão Credibilidade - Avaliação 360º DEPOIS do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 22  : Dimensão Estratégia - Avaliação 360º DEPOIS do Programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As Tabelas 23, 24, 25 e 26 representam os primeiros 11 registros dos participantes e a 

diferença entre suas notas médias de avaliação antes e depois do programa para cada uma das 

5 dimensões e 25 competências.  

 

Tabela 23  : Dimensão Comprometimento - Diferença entre DEPOIS e ANTES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 24  : Dimensão Coaching - Diferença entre DEPOIS e ANTES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 25  : Dimensão Credibilidade - Diferença entre DEPOIS e ANTES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 26  : Dimensão Estratégia - Diferença entre DEPOIS e ANTES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da tabela com o cálculo da diferença entre o resultado da avaliação antes do 

programa e depois (Tabelas 23, 24, 25 e 26), foi definido para cada dimensão e competência 

uma situação. Esta situação indica para cada dimensão ou competência se o participante havia 

conseguido um resultado Pior, Igual, ou Melhor, após a participação no programa. Estes 

resultados estão apresentados nas Tabelas 27, 28, 29 e 30. 
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Tabela 27  : Dimensão Comprometimento - Situação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 28  : Dimensão Coaching - Situação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 



89 

 

Tabela 29  : Dimensão Credibilidade - Situação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 30  : Dimensão Estratégia - Situação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apêndice B  Gráficos e Tabelas de todas as dimensões e competências 

 

A seguir são apresentados os gráficos de cada uma das dimensões e suas competências. 

Alguns destes gráficos já foram apresentados no capítulo 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS, 

mas são apresentados aqui novamente para facilitar a consulta e comparação com das demais 

dimensões que não haviam sido apresentadas anteriormente. 

 

Apêndice B1  Coaching 

 

 

Gráfico B1  : Análise exploratória das competências da dimensão Coaching. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Tabela B1  : Somatória das diferenças por competência da dimensão Coaching. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

Gráfico B2 : Percentual por situação das competências da dimensão Coaching. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Tabela B2 : Análise discriminante da dimensão Coaching e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela B3 : Regressão logística da dimensão Coaching e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Apêndice B2  Estratégia 

 

 

Gráfico B3  : Análise exploratória das competências da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela B4 : Somatória das diferenças por competência da dimensão Estratégia. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Gráfico B4  : Percentual por situação das competências da dimensão Estratégia. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela B5 : Análise discriminante da dimensão Estratégia e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Tabela B6 : Regressão logística da dimensão Estratégia e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Apêndice B3  Credibilidade 

 

Gráfico B5  : Análise exploratória das competências da dimensão Credibilidade. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Tabela B7  : Somatória das diferenças por competência da dimensão Credibilidade. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

 

Gráfico B6  : Percentual por situação das competências da dimensão Credibilidade. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Tabela B8 : Análise discriminante da dimensão Credibilidade e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela B9 : Regressão logística da dimensão Credibilidade e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Apêndice B4  Comprometimento 

 

 

Gráfico B7  : Análise exploratória das competências da dimensão Comprometimento. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela B10  : Somatória das diferenças por competência da dimensão 

Comprometimento. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Gráfico B8  : Percentual por situação das competências da dimensão Comprometimento. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Tabela B11 : Análise discriminante da dimensão Credibilidade e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Tabela B12 : Regressão logística da dimensão Comprometimento e suas competências. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 


