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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a representação de liderança como também verificar 

e analisar os estilos de lideranças predominantes em uma empresa de petróleo e gás da cidade 

de Macaé, Rio de Janeiro, e os impactos no atual cenário pandêmico. O referencial teórico 

concede uma análise das atuações dos diferentes estilos de liderança, demonstrando que os 

processos de liderança podem ser melhorados para que resultados ainda mais satisfatórios 

possam ser alcançados através dos líderes. Para alcançar o objetivo, uma pesquisa de campo foi 

realizada, envolvendo gestores e líderes da empresa pesquisada, utilizando-se de evocações 

livres e da Escala de Avaliação dos Estilos Gerenciais, que considera os estilos gerenciais 

orientados para o relacionamento, para a tarefa e para a situação. A amostra final totalizou 26 

líderes, de ambos os sexos, o equivalente a 83,33% do total de líderes dessa empresa. Todos os 

estilos obtiveram um alto índice na escala, impossibilitando a definição de um predominante. 

Os resultados mostram que, na percepção dos próprios líderes, os três estilos de liderança estão 

presentes em grande escala na empresa pesquisada. Já a representação de liderança por tais 

líderes foi balizada pelas seguintes categorias de evocações: “competências comportamentais”, 

“exemplo” e “confiança”.   

 

Palavras-chaves: Liderança; Gestão de Pessoas: Cultura Organizacional; Pandemia 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

This research aimed to analyze the representation of leadership as well as to verify and analyze 

the leadership styles prevalent in an oil and gas company in the city of Macaé, Rio de Janeiro, 

and the impacts on the current pandemic scenario. The theoretical framework provides an 

analysis of the actions of the different leadership styles, demonstrating that the leadership 

processes can be improved so that even more satisfactory results can be achieved through the 

leaders. To achieve the objective, a field research carried out, involving managers and leaders 

of the researched company, using free evocations and the Management Styles Assessment 

Scale, which considers the managerial styles oriented towards the relationship, the task and a 

situation. The final sample totaled 26 leaders, of both sexes, equivalent to 83.33% of the total 

leaders of this company. All styles obtained a high index on the scale, making it impossible to 

define a predominant one. The results show that, in the perception of leaders, the three 

leadership styles are present on a large scale in the researched company. The representation of 

leadership by such leaders was guided by the following categories of evocations: "behavioral 

competences", "example" and "trust". 

 

Keywords: Leadership; Pople Management; Organizational Culture; Pandemic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os últimos anos foram marcados pelo desenvolvimento global da economia e pelos 

avanços da tecnologia, que colaboraram para o aumento da competitividade entre as empresas. 

Nesse cenário, o capital intelectual se tornou chave para o sucesso das organizações. Empresas 

do mundo todo agora compreendem que o ser humano é fundamental para o sucesso de uma 

organização. 

Diante disto, existe uma figura indispensável para direcionar e gerir esse capital 

intelectual: o líder. O líder é aquele indivíduo capaz de influenciar pessoas para a realização 

dos objetivos traçados. A liderança é considerada um dos fatores mais determinantes para o 

bom desempenho das organizações (BAUMGARTEL, 1957). O fenômeno da liderança vem 

sendo cada vez mais analisado e estudado pelos estudiosos. O líder efetivo é aquele que faz a 

diferença, que sabe administrar recursos e utilizar o conhecimento dos liderados para atingir os 

objetivos. Um estudo realizado por Warren Bennis (1999) destacou que, em um período de 10 

anos, nos Estados Unidos, o valor das ações de empresas bem lideradas cresceu 900%, enquanto 

o daquelas vistas como deficientes cresceu apenas 74%. Percebe-se que estudos como esse 

mostram a importância e relevância da liderança efetiva para as organizações. 

No final de 2019, um novo cenário mundial surge e ameaça todas as estruturas 

organizacionais e do globo: a pandemia do novo coronavírus. O vírus Sars-Cov-2, originou-se 

em um comércio de frutos do mar, na cidade de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, 

localizada na China. Principal vilão e causador da pandemia de Covid-19, alastrou-se 

rapidamente a dezenas de países onde ceifou milhares de vidas. Em virtude da rápida 

disseminação geográfica, a Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020, declarou 

a pandemia do novo coronavírus, obrigando os países afetados a tomarem medidas restritivas 

de confinamento para conter a disseminação da doença e evitar uma sobrecarga nos sistemas 

de saúde. 

No entanto, essas medidas restritivas de confinamento tiveram um efeito negativo 

direto e drástico para a economia e o mercado de trabalho mundial, uma vez que afetou os 

preços das ações na bolsa de valores, e levou a paralisação de diversas empresas de diversos 

segmentos, ocasionando uma verdadeira crise econômica mundial. No Brasil não foi diferente. 

A partir das informações declaradas pela OMS, as empresas já começaram a sentir os efeitos 

negativos, tendo que reduzir ou suspender suas atividades e jornadas de trabalho em virtude da 

interrupção de atividades consideradas como não essenciais e o isolamento social. 
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Diante disto, muitas empresas tiveram que inovar suas formas de desempenhar o 

trabalho, onde boa parte delas tiveram que se adaptar ao trabalho remoto ou home-office, o que 

gerou a redução das horas trabalhadas e consequentemente do salário. Aquelas que não se 

adequaram as novas formas de trabalho tiveram que fechar suas portas e muitas pessoas 

perderam seus empregos por falta de liquidez. 

Nesse contexto as lideranças tiveram que se adaptar a esta nova realidade. Neste 

sentido este estudo tem como objetivo estudar a representação de liderança e os estilos de 

lideranças mais utilizados por líderes de uma empresa de petróleo e gás em Macaé-RJ. A 

pesquisa foi realizada antes da pandemia e finalizada durante ela, tendo como objetivo a 

adaptação a esta nova realidade. Frente à pandemia, além de identificar a representação e quais 

estilos de lideranças são os mais predominantes, optou-se também por analisar qual estilo 

poderia atender de maneira mais eficaz os desafios do atual cenário. 

Muitas teorias já foram estudadas destacando a motivação, valorização, competências 

e talentos tantos de líderes como dos demais colaboradores de uma organização. No entanto, 

muitas dessas teorias não conseguem aplicar os resultados esperados pelas organizações. Nesse 

sentido as empresas tendem a deixar de analisar e avaliar algo de fundamental importância para 

o bom funcionamento da teoria na prática organizacional: a liderança. 

Portanto, este estudo se justifica devido a necessidade de se analisar a liderança 

atualmente, demonstrando como os tipos de liderança podem influenciar nos resultados 

organizacionais e na satisfação dos seus subordinados, levando a uma melhoria de processos de 

liderança. O estudo concede uma análise das atuações dos diferentes estilos de liderança, 

demonstrando que os processos de liderança podem ser melhorados para que resultados ainda 

mais satisfatórios possam ser alcançados através dos líderes, especialmente em contextos 

turbulentos como o da pandemia. 

 Ele se torna relevante para a área da administração e gestão de pessoas por se tratar 

de um estudo de caso com líderes da área de petróleo e gás em um contexto especifico, 

demonstrando como eles representam  liderança  e a usam na prática cotidiana,  podendo 

colaborar tanto para pesquisas e conhecimento acadêmicos quanto para o contexto 

organizacional da localidade, influenciando as empresas a repensarem suas formas de liderar e 

desenvolver lideranças para lidarem com contextos de crise como o atual. 

Este estudo delimita-se a pesquisar os estilos de liderança utilizados com mais 

frequência pelos gestores de uma empresa em Macaé-RJ, com os objetivos de caracterizar os 

estilos de liderança, descrever a representação de liderança dos gestores da empresa estudada e 
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identificar os estilos de liderança predominantes desta empresa. Frente a pandemia também 

buscou-se analisar qual tipo liderança mais se adequa a realidade. 

O trabalho apresenta inicialmente um referencial teórico sobre gestão de pessoas, 

liderança e cultura organizacional, seguido pela metodologia utilizada, as análises dos dados 

obtidos e, por fim, as considerações finais, nas quais são abordados os pontos conclusivos 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre os estilos de liderança 

predominantes e os impactos no contexto pandêmico. 
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2. GESTÃO DE PESSOAS 

 

Criado no século XIX para analisar a quantidade de trabalhadores, o setor de recursos 

humanos transformou a área de gestão de pessoas. A partir de sua origem histórica, pode-se 

constatar que houve cinco momentos diferentes, iniciando pela fase contábil, que tinha como 

foco os custos. Posteriormente, passando pela segunda fase, que foi a legal, onde surgiram os 

primeiros regulamentos acerca dos direitos trabalhistas. A terceira fase histórica acerca da 

evolução no setor de gestão de pessoas criou a pessoa do gerente de relações industriais, dando 

maior enfoque aos colaboradores e ao departamento de recursos humanos. A quarta fase foi a 

administrativa, onde surgiu o movimento dos sindicatos de categoria. Por fim, a quinta fase que 

foi intitulada de estratégica, onde se criavam estratégias de organização central. 

O tema “gestão de pessoas” é de extrema importância para o desenvolvimento 

humano, profissional e organizacional. Por um longo tempo, a área de gestão de pessoas era 

vista como um setor que só gerava despesa para a empresa, mas, atualmente, uma boa gestão 

de pessoas é vista como essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. É na área de 

gestão de pessoas que se avalia e desenvolve o colaborador para que assim ele se torne mais 

qualificado para desempenhar suas atribuições, trazendo maior produtividade para a empresa. 

(PAULA; NOGUEIRA, 2016).  

Nesse sentido, o setor que antes era visto como prejudicial por entender que gerava 

mais despesas do que receita, hoje é compreendido como necessário para o crescimento humano 

e financeiro da empresa por meio de práticas que desenvolvem técnicas relacionadas à retidão, 

lisura e a capacitação profissional do colaborador visando aperfeiçoar o seu desempenho. Nas 

palavras de Sovienski et al (2008, p.54): 

 

A Gestão de Pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e 
desenvolvimento do bem mais precioso de uma organização, o Capital Humano, que 
nada mais é do que as pessoas que a compõe. Cabe à área de Gestão de Pessoas a 
nobre função de humanizar as empresas. 

 
Claramente denota-se que se trata de um setor de grande relevância na construção 

ocupacional que a empresa busca. Cabe frisar que esse desenvolvimento não se dá somente ao 

colaborador, mas também à empresa a quem será prestada os serviços. Importante destacar 

também que o gestor deve observar aos seguintes requisitos para obter êxito na execução dessas 

ações: visão sistêmica, trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, planejamento, 



16 
 

 

capacidade empreendedora, capacidade de adaptação e flexibilidade, cultura da qualidade, 

criatividade e comunicação, liderança, iniciativa e dinamismo. 

Ávila et al (2015) prelecionam que o setor de recursos humanos tem a responsabilidade 

de criar uma infraestrutura organizacional por meio da excelência nos serviços oferecidos e da 

eficiência dos processos administrativos. Com a atuação do gestor de pessoas, cabe à área de 

RH estimular a contribuição dos colaboradores, o comprometimento e a capacitação, quando 

necessário. Gil (2009, apud SOUZA, Aline, 2012) explica que, por meio da técnica de 

observação, Taylor concluiu que os operários produziam muito menos do que poderiam. 

Partindo desse pressuposto, desenvolveu seu sistema de Administração Científica, que tinha 

como fundamento a racionalização do trabalho, que buscava na redução do tempo a 

simplificação dos movimentos necessários para a execução das tarefas, tornando-as mecânicas 

e repetitivas. 

Logo após o movimento da administração científica iniciou-se a escola das relações 

humanas, um movimento que surgiu com a necessidade de comprovar que o produto final sofria 

alterações de acordo com as influências sofridas no ambiente de trabalho pelos trabalhadores, 

ou seja, dependendo das condições de trabalho como, a iluminação, exposição a riscos, e até 

mesmo as condições psicológicas dos trabalhadores o resultado do produto final poderia sofrer 

alterações. Ao longo dos anos a relação entre líder e liderados evoluiu muito e passou por 

diversas modificações. Os estudos sobre o comportamento humano nas organizações 

aumentaram em número e importância e incluíram temas como motivação, liderança, 

participação nas decisões, resolução de conflitos, saúde e lazer (TONELLI; LACOMBE; 

CALDAS, 2002, apud SOUZA, Aline, 2012). 

A concepção de um líder puramente autoritário, que não oferece espaço para sugestões 

da equipe, vem desaparecendo paulatinamente. Essa realidade pode ser explicada pelo 

desenvolvimento e esclarecimento das funções de líder e seus colaboradores. A verdade é que 

o capital humano de uma organização é muito importante. Contudo, ainda mais importante é 

saber conduzir e influenciar as pessoas para que elas apresentem os desempenhos esperados. 

Segundo Antônio Ribeiro (2012), o objetivo principal da área de gestão de pessoas é administrar 

as relações da organização com as pessoas que a compõe, consideradas hoje, parceiras do 

negócio, e não mais meros recursos empresariais. Essa tarefa passou a ser o mais importante 

desafio interno das empresas. 

Portanto, pode-se definir a gestão de pessoas como um conjunto de habilidades, 

técnicas e métodos que têm como objetivo administrar e potencializar a eficiência do capital 

humano dentro das empresas. 
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Uma organização é constituída por pessoas, e estas nem sempre foram motivadas e 

utilizadas adequadamente pelas empresas, sendo submetidas a uma cultura organizacional 

predefinida, estreita e burocrática. Entretanto, por causa das constantes mudanças sugeridas e 

impulsionadas pela Teoria Neoclássica da Administração (década de 1950), as organizações 

foram obrigadas a olhar com mais atenção para o setor de gestão de pessoas, pois é através dele 

que se recruta, desenvolve e avalia toda uma organização (PAULA; NOGEIRA, 2016). 

A gestão de pessoas é uma ferramenta fundamental para processar planejamento, 

organização, direção e controle de pessoas dentro da organização, promovendo o desempenho 

eficiente de pessoas para alcançar os objetivos organizacionais e individuais relacionados direto 

ou indiretamente com a empresa (VILAS et al, 2009). A gestão de pessoas usa de técnicas que 

envolvem a motivação, oferecem possibilidade de desenvolvimento e participação nos 

processos de tomadas de decisão, entre outras ações. Promovendo o bem-estar e o 

desenvolvimento profissional, uma boa gestão de pessoas é capaz de aumentar a eficiência e 

reduzir a rotatividade de funcionários. Os benefícios para as organizações e seus colaboradores 

são muitos. Para ter uma empresa de sucesso, é preciso focar na gestão de pessoas. 

A contextualização da importância do capital humano para as organizações 

contemporâneas apresenta claras comprovações de que determinadas práticas de gestão de 

pessoas são indispensáveis para a formação de uma cultura organizacional que encoraje o 

aproveitamento e o desenvolvimento das competências humanas. Segundo Rodolfo Alves 

(2003), essas práticas são: a participação, a delegação, a autonomia, a conscientização das 

pessoas, o reconhecimento e a valorização e a punição das pessoas com baixos níveis de 

rendimento. Percebe-se então que a gestão de pessoas está fortemente ligada ao manejo da 

equipe, aumento do bem-estar do colaborador e melhoria do ambiente de trabalho. Muito de 

tudo isso depende de bons líderes e gestores de pessoas que conduzem e influenciem as pessoas 

em suas tomadas de decisões. 

 

2.1. A GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES 

A gestão de pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e 

desenvolvimento do bem mais precioso de uma organização, o capital humano, que nada mais 

é do que as pessoas que a compõe. Cabe à área de gestão de pessoas a nobre função de 

humanizar as empresas. Apesar da gestão de pessoas ser um assunto tão atual na área de 

Administração, ainda é um discurso para muitas organizações, ou pelo menos não se tornou 

uma ação prática (SOVIENSKI, 2008). 
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Nota-se que este conjunto de técnicas alcança, de modo geral, toda organização da 

empresa, ou seja, todo o funcionalismo humano que compõe o corpo de colaboradores da 

instituição, merecendo maior observação por parte dos líderes, gestores e administradores 

empresariais para que utilizem o potencial máximo de desempenho de cada colaborador, visto 

que nem toda instituição organizacional coloca em prática tal mecanismo. O setor de gestão de 

pessoas tem uma grande responsabilidade na formação do profissional que a instituição deseja, 

objetivando o desenvolvimento e crescimento da instituição como o do próprio funcionário, 

tido como colaborador para adquirir os resultados esperados. Para isso, a gestão de pessoas 

procura conscientizar esse colaborador de que suas ações devem ser respaldadas nos seguintes 

princípios: desenvolvimento responsável e ético de suas atividades; capacidade de atuação 

baseada nos princípios da gestão empreendedora; capacidade de realização de tarefas que 

incorporem inovações tecnológicas; capacidade de trabalhar em rede; capacidade de atuar de 

forma flexível; conhecimento da missão e dos objetivos institucionais das organizações em que 

atuam; dominar o conteúdo da área de negócio da organização; capacidade de atuar como 

consultor interno das organizações em que trabalham, entre outros (SOVIENSKI, 2008). 

 

2.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

O planejamento estratégico de gestão de pessoas refere-se à maneira como a função 

de gestão de pessoas pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais e, 

simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos funcionários. 

Trata-se de alinhar talentos e competências com as necessidades organizacionais (ÁVILA et al, 

2015). Nesse passo podemos identificar que é importante que exista dentro da organização um 

planejamento para poder suprimir os obstáculos e maximizar as chances de sucesso tanto na 

seara administrativa e financeira da empresa quanto na vida particular de cada membro da 

organização, designando ao integrante correto a função correta, para que seja desempenhada 

com a maior agilidade e probidade possível. Este planejamento pode ser dado de três maneiras, 

como será exposto em seguida. 

A primeira forma de planejamento é a conservadora, que prepara de forma sistemática 

revertida para o equilíbrio e aperfeiçoamento das situações existentes, ou seja, as deliberações 

são impostas com o propósito de alcançar efeitos favoráveis. Contudo, vale ressaltar que 

raramente este planejamento produzirá as alterações decisivas na organização, pois está mais 

preocupado em identificar e tratar as imperfeições internas do que em descobrir novas 

oportunidades. A segunda forma de planejamento é a otimizante, onde o gestor foca na 
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particularidade e revolução da formação estrutural da empresa, ou seja, as deliberações são 

impostas com o propósito de alcançar os melhores efeitos viáveis, suprimindo os meios ou 

potencializando a performance com objetivo de aproveitar os recursos acessíveis. A terceira 

forma de planejamento é a prospectiva, onde o planejamento é guiado para as incertezas acerca 

do tempo que está por vir dentro da instituição. As deliberações são impostas com o objetivo 

de harmonizar as características do que é relevante ou não entre os membros, mediante 

estruturação qualificada para alcançar soluções do progresso puro da instituição e adaptá-las 

para as incertezas que, eventualmente, venham a aparecer. 

O planejamento estratégico de gestão de pessoas pode ser formulado e desenhado após, 

isolada ou integradamente, o planejamento estratégico da empresa. Para alcançar todo o seu 

potencial de realizações, as organizações precisam ter pessoas adequadas e disponíveis para 

realizar o trabalho. Existem vários modelos de planejamento de RH, porém serão citados alguns 

ligados aos setores locais, em especial de gestão de cooperativas (ÁVILA et al, 2015).  

O modelo fundamentado na procura estimada do produto ou serviço é a 

indispensabilidade de empregados, que é encarada como uma variante mutável subordinada da 

busca esperada do produto ou serviço. O modelo baseado em segmentos de cargos se trata do 

planejamento dos membros funcionais que estão presentes nas macroinstituições. O modelo de 

substituições de postos-chave se trata da elaboração dos fluxogramas para organizar que 

determinado colaborador, substituirá, quando houver necessidade, para atender a mesma 

função, desempenhada anteriormente pelo substituído. Modelo baseado no fluxo de pessoal se 

trata da esquematização do fluxo dos membros, tanto dentro, quanto fora da instituição. Modelo 

de planejamento integrado se trata de um modelo mais vasto e englobante, ou seja, ele considera 

a quantidade determinada pela instituição, isto é, as alterações no seio da instituição, as 

circunstâncias de oferta e demanda e o planejamento de carreiras no interior da instituição. 
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3. LIDERANÇA 

 

Ao longo do tempo ouve-se muito falar em liderança. Entre diversas definições para o 

termo, destacam-se a de Hunter (2004, p. 105, apud GIMENES et al, 2017) que afirma que 

“liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir”, e a de Chiavenato (2000, 

p. 107, apud GARCIA, 2012) que define liderança como “a influência interpessoal exercida 

numa situação e dirigida por meios do processo da comunicação humana para a consecução de 

um determinado objetivo”. Eduardo Davel e Hilka Vier Machado (2001, p. 109) definem o 

tema como: 

 

“Fenômeno processual em que atos organizadores de influência contribuem para o 
ordenamento das interações e relações, atividades e sentimentos das pessoas. Trata-se 
de um processo pelo qual as definições da realidade social são constantemente 
negociadas, aceitas, implementadas e renegociadas, promovendo-se e mobilizando-se 
valores, conhecimentos, sentimentos e interesses”. 

 

Em outras palavras, liderança é a capacidade de influenciar o comportamento das 

pessoas e levá-las a desempenhos positivos para a organização. É o processo de conduzir um 

grupo de pessoas, transformando em uma equipe para gerar resultado à empresa. Como se pode 

observar, o líder deve saber influenciar pessoas para alcançar os objetivos estabelecidos; deve 

possuir o poder de entusiasmar e persuadir o outro. Segundo Franco (2008, p. 55, apud 

GARCIA, 2012), a melhor maneira de conduzir uma empresa para o sucesso é por meio dos 

líderes que viabilizam os resultados por meio das pessoas. Este é o papel do líder: influenciar 

diretamente os liderados em suas tomadas de decisões. Assim, a liderança faz-se necessária em 

todo o tipo de organização, sendo de extrema importância para o desempenho e crescimento da 

mesma. 

A liderança vem se tornando o principal assunto do mundo dos negócios. Através dela 

as organizações realizam projetos, expandem seus negócios e conquistam clientes. Os líderes 

também conseguem maior êxito quando conduzem sua liderança através do relacionamento 

com seus liderados. A chave para a boa liderança é exercer as tarefas enquanto se constroem os 

relacionamentos (HUNTER, 2004, apud BARBOSA, 2015). De acordo com Mussak (2010, 

apud BARBOSA, 2015, p. 12), “uma equipe vencedora depende de três fatores: um líder para 

dar rumo, respeito pelas diferenças internas e a existência de um objetivo comum”. 

O líder não precisa ser necessariamente administrador ou gerente, pois até um 

funcionário do setor operacional pode ter características de liderança e se destacar entre os 

demais. Mas, se ele tiver conhecimentos administrativos, poderá aliá-los ao seu papel de líder, 
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potencializando a eficácia de sua liderança. Liderar não é apenas ordenar funções aos seus 

subordinados e puni-los quando suas ordens não forem correspondidas; ser líder corresponde à 

empatia, colocar-se no lugar do seu liderado, utilizar a sua inteligência emocional para lidar 

com as diferenças de cada um e conduzir a sua equipe ao melhor desempenho. Os bons líderes 

retiram o melhor das pessoas, fazendo com que elas progridam dentro da organização e saibam 

também conviver em harmonia com personalidades e comportamentos divergentes. Eles 

despertam em seus subordinados a capacidade crítica e os motivam a chegar a lugares que, até 

então, seriam incapazes de alcançar. Para liderar a sua equipe, o líder deve ser capaz de liderar 

a sua própria vida, ou seja, desenvolver a auto liderança, sendo capaz de liderar seus próprios 

sentimentos, pensamentos e ações. 

Embora não exista um estilo ideal de liderar, Sônia Jordão (2015) destaca algumas 

características primordiais pertinentes à liderança: 

 

O líder ideal é aquele que consegue reunir o máximo de qualidades, entre elas: 
entusiasmo, integridade, imparcialidade, firmeza, humildade, determinação, 
criatividade, flexibilidade, dinamismo. Além de tudo isso, ele precisa ser ético, 
observador, saber se relacionar com os outros, saber ouvir, saber desenvolver a 
equipe, ter visão de futuro e cercar-se de pessoas certas. O ideal é que ainda seja 
carismático. 

 

Embora a liderança rompa através de processos de aprendizagem e aperfeiçoamento, 

segundo Camila Pati (2014), algumas características comportamentais surgem desde cedo e são 

fortes indicativos do que está por vir na carreira profissional. É o caso da tendência à liderança. 

Essas características, segundo Pati, são: capacidade de influência, sem medo de se expor, 

iniciativa, excelente capacidade de comunicação, disposição para ajudar e ouvir, ser multitarefa, 

curiosidade, empatia, assumir a responsabilidade pelos atos, foco na solução, senso de justiça. 

Conclui-se, então, que o verdadeiro líder sempre está pronto às mudanças, conforme as 

necessidades e conflitos.  

A liderança possui importantes faculdades para as organizações. Empresas bem-

sucedidas devem parte do sucesso à liderança, pois ela é fator essencial para o desenvolvimento 

e comprometimento dos colaboradores. A liderança não deve ser confundida com direção ou 

gerência. O líder pode e deve estar presente em todos os níveis hierárquicos e em todas as áreas 

de atuação, empregando suas habilidades e favorecendo o crescimento da organização. A 

liderança é fundamental para o ciclo de vida da empresa como também para o seu crescimento. 

O líder deve conquistar o respeito dos liderados, através do reconhecimento, apoio ou até 
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mesmo críticas construtivas. De acordo com Chiavenato (2005, p. 182, apud RODRIGUES, 

2009, p. 18), o sucesso de uma organização está correlacionado ao sucesso da sua liderança:  

 

Cada sucesso da empresa é o sucesso de um ou mais executivos. Cada fracasso é o 
fracasso de um ou mais executivos. A excelência empresarial está profundamente 
relacionada com a excelência gerencial. A visão, a dedicação e a integridade do 
executivo são os principais determinantes do sucesso empresarial. As principais 
habilidades e ferramentas gerenciais quase sempre se resumem em uma característica 
básica e fundamental: a liderança. 

 

O líder também sempre se atenta aos seus liderados e faz com que a equipe de trabalho 

passe a ser um time, buscando sempre atingir objetivos e metas propostas pela organização. 

Para Antônia Gimenes et al (2017), o líder é a pessoa que tem o poder e facilidade de coordenar 

um grupo de pessoas, de diferentes personalidades, elevando-as ao mesmo objetivo. 

Diante disso vimos que toda organização precisa de um líder que dialoga e esclarece 

pontos que podem estar mal elucidados, respeitando sempre a sua política, transmitindo os 

valores e a missão da empresa e informando a todos sobre a importância que possuem para 

a organização. Essa interação favorece a motivação dos colaboradores e, consequentemente, 

seu desempenho.  

 

3.1. DIFERENÇA ENTRE LÍDER E CHEFE 

 

É corriqueiro o fato de que muitas pessoas em cargos de gerência não estão preparadas 

ou disciplinadas para liderar uma equipe. Muitas acham que ser chefe é a mesma coisa que ser 

líder. Isso não é autêntico, pois liderar não é a mesma coisa que chefiar. O líder estimula a sua 

equipe e segue junto com ela; o chefe dá ordens e apenas espera que sejam cumpridas. Mussak 

(2010, apud BARBOSA, 2015, p. 17) confirma esta exposição quando diz que “líderes eficazes 

lideram inspirando outras pessoas, e não dando ordens”.  

O líder preocupa-se primeiramente com o contentamento e satisfação da equipe, 

dirigindo a equipe com a ajuda dos liderados, para que juntos alcancem os resultados 

objetivados, assumindo total responsabilidade pelos atos. O chefe é aquele que comanda seus 

funcionários, dando ordens e esperando que sejam cumpridas, preocupando-se apenas com 

resultados e lucros, utilizando-se da sua hierarquia. 

Mussak (2010, apud BARBOSA, 2015) estabelece que liderança se trata de uma 

capacidade de oportunizar que determinado indivíduo tenha condições de exercer a atividade 

laboral a qual lhe foi incumbida, ou seja, um processo de dar poder às pessoas. Warren Bennis 
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(2003, apud por GARCIA, 2012, p. 4) faz as seguintes distinções entre chefes (gerentes) e 

líderes: 

 

Quadro 1: Diferença entre gerentes e líderes 
Gerente Líder 

Administra Inova 
É uma cópia É o original 
Focaliza os sistemas e a estrutura Focaliza as pessoas 
Confia no controle Inspira confiança 
Tem uma visão de curto alcance Tem uma perspectiva de longo alcance 
Pergunta como e quando Pergunta o quê e por quê 
Sempre almeja os resultados financeiros Volta seus olhos para o horizonte 
Imita Gera 
Aceita o status quo Desafia 
É o clássico bom soldado É ele mesmo 
Faz as coisas corretamente Faz a coisa certa 

Fonte: Warren Bennis (2003, apud GARCIA, p. 4) 
 

Acerca da pessoa que detém o poder em determinado estabelecimento ou 

simplesmente o patrão, nas brilhantes palavras de Tourinho (1981, apud GARCIA, 2012, p. 4), 

“chefe é alguém que exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa; 

líder é uma pessoa que, graças à própria personalidade e não a qualquer injunção administrativa, 

dirige um grupo com a colaboração dos seus membros”. Logo, refletindo sobre liderança e 

autoridade, observa-se que o líder tem seguidores que coparticipam dos mesmos ideais, 

encontrando os melhores resultados. Já o chefe é aquele que exerce o poder sobre seus 

subordinados, fazendo com que eles se sintam desmotivados e inconstantes. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que nenhuma liderança pode ser imposta. Quanto mais o líder se comprometer, 

maior será sua responsabilidade. Assim, entende-se que os líderes são responsáveis pelo sucesso 

ou fracasso da organização, já que liderar não é tarefa fácil e exige longanimidade, 

complacência, coordenação, cortesia, respeito e compromisso. 

 

3.2. ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

Os registros de líderes na história da humanidade datam de antes de Cristo. De lá para 

cá a liderança passou por diversas transformações, aprimorando sua influência e fazendo surgir 

novas formas de gestão. Ao longo dos anos, o cargo de liderança tem sido alvo de diversas 

teorias que buscam desvendar a essência do profissional que assume esse papel. 

Considerando-se que o comportamento humano é repleto de surpresas, torna-se 

enigmático descrever um único perfil que, de fato, seja pertencente a um líder ideal. Por este 

motivo, muitos estudos apontam características possíveis que devem fazer parte de um líder, 
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eliminando toda pressuposição de um perfil único. Segundo Mirlene Siqueira (2014), 

atualmente a maior parte dos estudos recai sobre conceitos básicos de liderança carismática, 

liderança transacional e liderança transformacional. 

De acordo com a perspectiva da liderança carismática, os liderados fazem atribuições 

de capacidades heroicas ou extraordinárias à liderança quando observam certos 

comportamentos. 

 

Geralmente, o líder carismático submete-se a auto sacrifícios e se engaja em 
determinados comportamentos não convencionais de modo que demostrem coragem 
e convicção na sua visão. A liderança carismática correlaciona a altos índices de 
desempenho e satisfação plena ente os liderados. (LEITE, 2014) 

 

Na liderança transacional, o líder motiva os seus seguidores pelo apelo que faz ao seu 

próprio interesse (BURNS, 1978, apud SANTOS, D., 2012), tem a finalidade de estimular o 

alcance do nível de desempenho desejado (CRUZ; FREZZATI; BIDO, 2015). Os líderes 

transacionais procuram que os seguidores respondam aos seus estímulos numa relação de troca, 

onde há troca de recompensas pelos objetivos alcançados. Adotam certo tipo de atitudes e 

esperam uma determinada reação por parte dos liderados: “O típico administrador consegue 

manter o subordinado preso a si pelo poder formal que possui, habilitado, por ele, a oferecer 

vantagens. Trata-se, nesses casos, de uma transação pura e simples, envolvendo, na maioria das 

vezes, benefícios de caráter extrínseco” (BERGAMINI, 1994, p. 109). 

Já o conceito de liderança transformacional foi utilizado pela primeira vez por Burns 

(1978) e tem sido alvo de estudo nos últimos anos. Segundo Burns (1978 apud VIZEU, 2011), 

os líderes transformacionais inspiram moralmente seus seguidores, e, assim fazendo, estimulam 

o desenvolvimento de necessidades de autorrealização e comprometimento com valores e 

interesses coletivos.  

A liderança transformacional é caracterizada por uma forte carga de motivação e 

aproximação entre líderes e liderados (CALAÇA & VIZEU, 2015 apud CRUZ; FREZZATI; 

BIDO, 2015). Como o próprio nome nos indica, Burns (1978, apud SANTOS, 2012) definiu-a 

como sendo uma liderança em que os líderes introduzem grandes mudanças nas organizações 

e na sociedade. 

Segundo Daniela Santos (2012, p. 27), 

 

Os líderes transformacionais inspiram os seus seguidores, conseguem implementar 
grandes mudanças nas suas atitudes e comportamentos, e obtêm deles o compromisso 
e empatia necessários para alcançar os objetivos da organização. Procuram elevar as 
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consciências dos seguidores apelando à ideais elevados e valores morais como a 
honestidade e a honra. 

 

Líderes transformacionais motivam seus seguidores e conseguem fazer com que 

trabalhem além do que originalmente estavam destinados a trabalhar (CRUZ; FREZZATI; 

BIDO, 2015). Enquanto os líderes transacionais usufruem do poder que a autoridade ligada à 

sua posição hierárquica lhes confere, os líderes carismáticos e transformacionais influenciam 

os seus seguidores através de apelos inspiradores. (REGO, 1997, apud SANTOS, 2012). 

Entretanto, dentre as diversas teorias estudadas ao longo do tempo, será abordada neste 

capítulo apenas três: Teoria dos Traços de Personalidade, Teoria Comportamental e Teoria da 

Liderança Situacional. 

A Teoria dos Traços de Personalidade é uma teoria costumeira, pois não há um autor 

específico. Ela enxerga a liderança como resultado de uma combinação de traços, enfatizando 

especialmente as qualidades pessoais do líder, onde o mesmo deveria possuir certas 

características especiais de personalidade que seriam facilitadoras no seu desempenho de 

liderança: traços físicos, psicológicos e relacionados a tarefas. A teoria desejava provar que os 

líderes já nascem como tal, não havendo a probabilidade de “fazê-los” posteriormente por meio 

do uso de técnicas de desenvolvimento pessoal (VAZ, 2013). Entretanto, os estudos acerca da 

abordagem da teoria mostraram que o líder não é sempre o mesmo e não age sempre da mesma 

forma, e, segundo Luiz Vaz (2013), falharam ao identificar as características únicas que os 

classificariam como líderes natos. Segundo Mirlene Siqueira (2014), esta abordagem iniciou-

se com um esforço para identificar as características pessoais dos líderes e predominou desde o 

início do século XX até o fim dos anos 1940.  

Diante das dificuldades de compreensão e explicação da Teoria dos Traços de 

Personalidade, onde não ficou comprovado que os líderes eficazes apresentavam relação entre 

traços ou características que os fizessem líderes natos, os estudos passaram a focalizar no 

comportamento dos líderes, caracterizando-se esta segunda tendência: Teoria Comportamental. 

Esta teoria defende que os comportamentos podem ser aprendidos e ser apropriados ou não em 

determinada situação, considerando os diversos fatores. Dos estudos derivados desta tendência, 

duas dimensões comportamentais do líder surgiram como resultado: 
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Quadro 2: Dimensões do comportamento do líder  
Tipo de supervisão Dimensões do comportamento do líder 

Centrada no 
empregado 

Relações 
interpessoais tais 

como: apoio, 
orientação e 
facilitação 

Divisão da operação total decompondo-a em partes ou tarefas 
simples. 
Determinação da melhor maneira de implementar cada uma 
dessas partes componentes. 
Contratação de pessoas com habilidades adequadas às tarefas. 

Centrada no serviço 

Enfatiza o 
trabalho e a 

realização das 
tarefas 

Treinamento dessas pessoas para formas específicas de 
execução destas tarefas. 
Uso, sempre que possível, de incentivos como: prêmios 
individuais ou grupais. 

Fonte: Maria Nogueira (2014, p. 23) 
 

Segundo Maria Nogueira (2014), na década de 1930, Kurt Lewin e seus alunos Rauph 

White e Ronald Lippitt deram origem aos estudos de uma nova teoria que se tornou conhecida 

como a Teoria dos Três Estilos de White e Lippit, que introduziu uma nova perspectiva na 

abordagem dos estilos de liderança. São eles: autocrático, democrático e liberal. 

 

Quadro 3: Estilos de liderança propostos por Kurt Lewin e seus alunos 
Estilo Característica 

Autocrático Centralizador 

O objetivo central é a obediência do grupo. É o líder quem determina 
a política administrativa e considera que a responsabilidade da decisão 
deve afetar a uma pessoa somente. O gestor é quem inicia suas ideias, 
seus planos, que são executados.  

Democrático 
ou 

Participativo 

Estimula a 
participação 

Procura ouvir as ideias e sugestões do grupo através de consultas e 
conversas com os subordinados. Os componentes do grupo são 
encorajados no sentido de estabelecer a política administrativa. A 
atribuição do gestor é mais a de um moderador de opiniões. Este estilo 
de liderança enseja a cooperação de seu grupo. O grupo é o elemento 
central, visto que as habilidades, as ideias e a energia de todo o grupo 
forma o reservatório onde o líder consegue o “material” para as 
realizações.  

Liberal 
(Laissez-faire) 

Descentralizador 

O líder é uma espécie de “seção” de informações. Ele desenvolve seu 
papel dentro da atividade do grupo. Está sempre disponível, 
especialmente para fornecer explicações. Exerce um controle quase 
nulo. Cada membro do grupo tende a se tornar um idealizador.  

Fonte: Maria Nogueira (2014, p. 24) 

 

De acordo com Cintya Faccioli (2008), os resultados dessa pesquisa tiveram 

entusiástica repercussão nos Estados Unidos na época. Os grupos submetidos à liderança 

autocrática apresentaram o maior volume de trabalho produzido, com evidentes sinais de 

“tensão, frustração e agressividade”. Sob liderança liberal, os grupos não se saíram bem quanto 

à quantidade e à qualidade, com sinais de “forte individualismo, desagregação do grupo, 

insatisfação, agressividade e pouco respeito ao líder”. Com a liderança democrática, os grupos 

não chegaram a apresentar um nível quantitativo de produção tão elevado como quando 

submetidos à liderança autocrática, porém “a qualidade do seu trabalho foi surpreendentemente 
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melhor, acompanhada de um clima de satisfação, de integração grupal, de responsabilidade e 

de comprometimento das pessoas” (FACCIOLI, 2008). 

A liderança autocrática enfatiza o líder; a liberal, os subordinados. A liderança 

democrática equilibra a ênfase tanto no líder, quanto nos subordinados. 

 

3.3. LIDERANÇA SITUACIONAL 

 

De acordo com Siqueira (2014), as abordagens sobre a Teoria Comportamental 

também não conseguiram compreender e apreender o estudo sobre liderança de modo 

apropriado. A crítica é que elas não levam em consideração condições situacionais no contexto 

no qual a liderança é praticada e exercida. Deste modo, os fatores situacionais foram associados 

aos fatores comportamentais, fazendo surgir uma terceira teoria: Teoria Situacional ou 

Contingencial. 

Okamoto (2007) explica que, a liderança situacional dentro do que conhecemos do 

ambiente organizacional e vivências trazidas pelos participantes de cursos, é o que melhor se 

enquadra para o desenvolvimento de uma equipe mais sólida, propensa a buscar e conseguir 

resultados através do comprometimento consigo mesmo e com a organização. Para Toledo et 

al (1996, p. 52) 

 

Liderança situacional é o estilo que leva sempre em conta que o líder, ao atuar, deverá 
considerar, além da personalidade do liderado, todos os aspectos da situação existente 
no momento de sua atuação. Esse reconhecimento de que a situação afetará o estilo 
de liderança, trata-se de conceito que serviu de base para várias teorias de liderança, 
entre elas a Teoria de Ciclo Vital, desenvolvida por Hersey e Blanchard e a teoria 3D, 
de autoria de Reddin. A liderança situacional contrasta com a abordagem tradicional 
de que o líder deve ter sempre um único estilo de ação, a despeito da variação das 
situações em que ele atua. 

 

A Teoria Situacional é uma das teorias mais contemporâneas no ramo da 

administração de empresas e consiste em afirmar que tudo é alusivo, ou seja, que existe uma 

relação entre os fatores externos (ambientais) e internos (gestão organizacional) para alcançar 

a finalidade elaborado pela empresa (CASA DA CONSULTORIA, 2013) A abordagem 

contingencial resume-se em provar que não existe um único modelo ou forma de administração 

a ser seguida, ou seja, não existe forma pré-estabelecida que sirva para todas as circunstâncias 

e que depende dos vários fatores internos e externos. Pela teoria, o ambiente organizacional é 

composto de inconstâncias situacionais, ambientais, tecnologias, econômicas e psicológicas. 

Assim, alguns autores propuseram modelos que caracterizassem a tendência contingencial: 



28 
 

 

Quadro 4: Modelos contingenciais de liderança, autores e caracterização 
Modelo Autor Caracterização 
Fiedler Fred Fiedler Conjuga duas dimensões do comportamento do líder: 

orientação para tarefa e orientação para relacionamento, e três 
critérios situacionais: relações líder-membro (RLM), estrutura 
da tarefa (ET) e poder da posição (PP).Pressupõe que o estilo 
da liderança de um indivíduo é fixo. Assim, seria necessário que 
o líder fosse colocado na situação em que seu estilo se mostrasse 
mais eficaz, uma vez que o líder não consegue mudar seu estilo 
para se ajustar a uma determinada situação. 

Caminho-objetivo Robert House O trabalho do líder é ajudar os seguidores a atingir suas metas e 
fornecer a direção e/ou o apoio necessário para assegurar que 
sejam compatíveis com os objetivos gerais do grupo ou da 
organização.O comportamento de um líder é aceitável pelos 
subordinados, na medida em que é visto por estes como uma 
fonte imediata de satisfação ou como um meio para satisfação 
futura. Assim, o comportamento do líder é motivacional, uma 
vez que torna a necessidade de satisfação do subordinado 
contingencial ao desempenho eficaz, e fornece treinamento, 
direção, apoio e recompensas necessárias para o desempenho 
eficaz. 

Participação e 
liderança 

Vroom e 
Yetton 

Relaciona o comportamento e a participação da liderança na 
tomada de decisão. Pressupõe que o líder pode ajustar seu estilo 
a diferentes situações, de modo a refletir a estrutura da tarefa. O 
modelo original concebia cinco estilos básicos: 

1. autocrático I – o líder soluciona o problema ou toma a 
decisão por si, usando quaisquer fatos que tenha à mão; 

2. autocrático II – o líder obtém a informação necessária 
de subordinados e decide então, ele mesmo, qual é a 
solução do problema; 

3. consultador I – o líder compartilha o problema com os 
subordinados considerados relevantes, um a um, 
colhendo suas ideias e sugestões, e toma a decisão final 
sozinho; 

4. consultador II – o líder partilha o problema com os 
subordinados como um grupo e toma a decisão; 

5. grupo II – o líder divide o problema com os 
subordinados como um grupo e toma a decisão em 
equipe. 

Liderança situacional Hersey e 
Blanchard 

Os autores usam as mesmas dimensões de liderança adotadas 
no modelo de Fiedler: comportamentos de tarefas e 
relacionamentos. Porém, combinam essas dimensões como 
“alto” e “baixo”, resultando em quatro comportamentos, que 
foram denominados da seguinte forma: 

1. determinar (tarefa alto – relacionamento baixo) – 
ênfase no comportamento diretivo, o líder diz o que 
deve ser feito; 

2. persuadir (tarefa alto – relacionamento alto) – o líder 
fornece tanto comportamento diretivo quanto 
comportamento de apoio; 

3. compartilhar (tarefa baixo – relacionamento alto) – o 
líder e o seguidor partilham da tomada de decisões, e 
o papel principal do líder é o de facilitar e comunicar; 

4. delegar (tarefa baixo – relacionamento baixo) – o líder 
fornece pouca direção ou apoio. 

O elemento situacional do modelo é a maturidade dos 
subordinados, que se refere à extensão na qual as pessoas têm a 
capacidade e disposição de realizar uma tarefa específica.  
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Assim, são identificados quatro estágios: capaz e disposto; 
capaz e não disposto; incapaz e disposto; e, por fim, incapaz e 
não disposto. 

Fonte: Adaptado de Mirlene Siqueira (2014, p. 222) 

 

O estudo da Liderança Situacional em questão, e levando em consideração os fatores 

que se mostraram relevantes (motivação, comunicação, adequação às novas situações, 

inovação, respeito mútuo, entre outros), pode-se associá-la às empresas que adotam o estilo 

caórdico de Hock e onde prever que os resultados poderão ser mais evidentes. (LOPES ET AL, 

2018). Ou seja, acerca do tema, em decorrência da importância dos aspectos mais expressivos 

houve a oportunidade de se correlacionar com a forma Hockiana que miscigena a desordem 

com a organização e, nesse passo, constantemente se ilustra proporcionalmente em 

conformidade com o equilíbrio. Nessa teoria define-se maturidade como a capacidade e a 

disposição das pessoas de assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. 

Essas variáveis de maturidade devem ser consideradas somente em relação a uma tarefa 

específica a ser realizada. Quer dizer, um indivíduo ou um grupo não é maduro ou imaturo num 

sentido total (LOPES et al, 2018). 

Neste ponto resta claro que tal teoria está intrinsecamente correlacionada com a 

maneira de agir do ser humano, de modo que essa volatilidade entre a maturidade e a disposição 

deve ser associada exclusivamente a uma atividade feita por obrigação ou de maneira voluntária 

em um determinado prazo pré-estabelecido. Todas as pessoas tendem a ser mais ou menos 

maduras em relação a uma tarefa, função ou objetivo específico que um líder procure realizar 

através dos seus esforços. Além de avaliar o nível de maturidade dos indivíduos dentro de um 

grupo, pode acontecer que o líder também tenha de avaliar o nível de maturidade do grupo 

como grupo, particularmente se este tiver interações frequentes na mesma área de trabalho, 

como ocorre com os alunos numa sala de aula (ibidem). 

Com base na evolução humana, pode-se constatar que as qualidade e capacidades 

sofrem constantes modificações, e que tais mudanças influenciam diretamente na forma de 

executar determinadas tarefas, e, é nesse momento, em que a pessoa que emana da autoridade 

para poder comandar os demais integrantes, seja individualmente ou em grupos, deve utilizar 

suas capacidades de influência comportamental para designar uma tarefa conforme as 

capacidades de cada um. 

De acordo com Lopes et al (2008), não existe um único modo melhor de influenciar 

as pessoas na liderança situacional. O estilo de liderança que uma pessoa deve adotar com 

indivíduos ou grupos depende do nível de maturidade das pessoas que o líder deseja influenciar. 
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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. Ademais, deve-se ter sempre em mente que não há uma forma perfeita para alterar 

o modo de pensar de alguém, o correto, é que o comandante, literalmente, comande, de modo 

que auxilie na construção da experiência do comandado, até que este esteja em plenas condições 

de desempenhar suas funções laborativas com probidade e retidão. 

Gonçalves et al (2011) explicam que a liderança situacional tem orientado os gerentes 

na adoção de estilos mais compatíveis com as decisões para efeito de influência. É uma tentativa 

para adaptar um determinado estilo de liderança específico às circunstâncias externas. A ideia 

geral é que um tipo de liderança será eficaz em uma situação, mas um tipo diferente de liderança 

pode ser mais eficaz em outra. Historicamente, teorias de liderança situacional são demasiadas 

abstratas em termos de aplicações a situações específicas. Em função disto, abordar liderança 

de gerentes de projetos tendo como base o modelo de Hersey e Blanchard é importante, em 

razão deste não focar apenas um tipo de comportamento, considerando que o comportamento 

dos liderados varia, o que requer mudanças também por parte do líder. 

 

3.4. LIDERANÇA EM TEMPOS DE CRISE 

 

Diante do atual cenário epidêmico, se faz necessário que os líderes se preparem para 

os impactos que podem ser causados em decorrência do Covid-19.  Sobral et al (2020) explicam 

que a pandemia global da Covid-19 causou tumulto sem precedentes e colocou enormes 

desafios para as lideranças governamentais em todo o mundo. Nesse momento de significativa 

ambiguidade e incerteza, as lideranças governamentais são responsáveis por gerenciar as 

respostas às contínuas crises econômicas e de saúde. Para tal, devem manter os cidadãos 

informados sobre o que está ocorrendo e sobre que tipos de ações estão sendo tomadas pelo 

governo para lidar com essas crises. Nesse contexto, uma estratégia de comunicação eficaz é 

uma ferramenta crítica para mobilizar a ação coletiva necessária para se alcançar o interesse 

comum da sociedade, que consiste em conter a propagação do vírus e, assim, minimizar suas 

consequências sociais e econômicas. 

Nesse sentido, Rego et al (2020, p.3) salientam que crises pandêmicas ajudam a 

compreender que a omnipotência dos líderes é uma falácia. Mas daí não deve decorrer, 



31 
 

 

simplesmente, o sentimento de completa impotência. As adversidades não são apenas isso – 

também são oportunidades de aprendizagem com a nossa finitude, as nossas limitações e a 

nossa potencial capacidade de crescermos, humana e socialmente. Medidas podem ser tomadas 

para lidar de modo mais sensato com a dura realidade. Em tempo de crise, convém que 

pensemos sobre essas possibilidades (sublinhe-se: possibilidades – não adivinhações nem 

receitas de sapiência). Diante disto, é fundamental que os gestores e líderes valorizem os sinais 

iniciais da crise e se preparem para uma longa batalha contra o pessimismo, sempre tendo mente 

que haverá saídas para desviar ou solucionar os desafios que possam surgir.  
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4. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Uma grande empresa não é constituída apenas por sua estrutura, equipamentos, 

competências, tecnologias e seu objetivo de existência. A empresa tem um princípio social 

composto por pessoas, que têm interesses e necessitam de motivação para trabalhar. Toda 

empresa é um universo próprio, com hábitos, crenças, valores, atitudes, normas, linguagens e 

uma dinâmica única, que determina o comportamento dos colaboradores. A esse conjunto de 

características exclusivas dá-se o nome de “cultura organizacional”. 

Segundo Moura (2005, apud SOUZA, Marcelo, 2011, p. 14), “a cultura organizacional 

é um sistema de crenças e valores compartilhados e que interagem com as pessoas, as estruturas 

e mecanismos de controle para produzir as normas de comportamento características daquela 

organização”. 

 

Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionou bem o suficiente para serem considerados válidos 
e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em 
relação a esses problemas. (SCHEIN, 2005 apud SOUZA, Marcelo, 2011, p. 14) 
 
 

Segundo Marcelo Souza (2011), as organizações foram criadas para atender a um fim, 

e desta forma precisam das pessoas para atingir os seus objetivos. Por isso a cultura predomina 

nas decisões tomadas pela empresa e influencia o comportamento das pessoas no ambiente de 

trabalho, proporcionando o clima organizacional. Nassar (ibidem) afirma que cultura 

organizacional é o conjunto de valores, crenças e tecnologias que mantém unidos os mais 

diferentes membros perante os processos diários da organização. Já Vergasta (ibidem) destaca 

que a cultura organizacional não é algo pronto e acabado, mas está em constante transformação, 

de acordo com sua história. Por esse motivo é de suma importância que a cultura organizacional 

seja estudada, compreendida e considerada pelas organizações. 

Ao se referir a cultura, ressalta-se que a mesma possui como característica o 

desenvolvimento de inter-relações entre os membros de um grupo e a capacidade que estes 

possuem de se adaptar ao meio que estão inseridos. Quanto a manifestação da cultura, esta pode 

ser expressa pela forma como a empresa se apresenta aos seus clientes. Segundo Luz (2003, 

apud LIMA et al, 2011), a cultura pode ser expressa através do código de ética, declaração da 

visão, missão e dos valores da organização, dos seus slogans, e finalmente, através do 

comportamento da empresa e do comportamento dos seus colaboradores, salientamos aqui a 

influência do meio sociocultural ao qual a organização está inserida. 
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Para que a cultura da organização seja compartilhada entre os membros que a compõe, 

faz-se necessário que os gestores estimulem seus colaboradores a alcançarem os objetivos 

básicos da organização. A compreensão possibilita-nos refletir que tais objetivos, são as 

atividades essenciais que cada membro da organização deve realizar para o alcance das metas 

organizacionais, pois quanto mais disseminado os objetivos estiverem, mais conhecida a cultura 

estará. Com isso as possibilidades de lucro e bom desempenho terão maiores possibilidades de 

serem alcançadas, haja vista que o compartilhamento de tais objetivos estará ao alcance de 

todos. 

“O modo de trabalhar de uma organização será determinado pela forma de pensamento 

dos seus idealizadores” (LIMA et al, 2011, p. 3). Segundo Pires e Macêdo (2005, apud LIMA 

et al, 2011) a cultura possibilita a manifestação dos valores e crenças que cada colaborador 

partilha com a organização. Pode-se compreender, então, cultura organizacional como sendo a 

forma de pensar, de agir e sentir de cada organização, e que, esta forma particular de ser, advêm 

dos princípios que seus precursores idealizaram e “uma vez estabelecidos, os comportamentos 

considerados apropriados são apresentados e transferidos às gerações futuras de dirigentes e 

aos demais integrantes da comunidade organizacional, como o modo certo de conceber a 

realidade” (SILVA; ZANELLI, 2004, p. 427, apud LIMA et al, 2011). 

As organizações estão inseridas em um ambiente de constante interação. Pires e 

Macêdo (2005, apud LIMA et al, 2011) descrevem que os colaboradores da organização, 

realizam intercâmbios entre esses ambientes, proporcionando o desenvolvimento da cultura 

organizacional. A interação do indivíduo com o meio ao qual este está inserido possibilita 

compreender o significado de cultura social. Pode-se definir esta última, segundo Newstrom 

(2008), como sendo o comportamento convencional da sociedade, onde ela influencia todas as 

ações, mesmo que isso poucas vezes faça parte de seus pensamentos conscientes. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

As organizações, mesmo que atuem no mesmo ramo de produção, possuem 

características diferentes, assim como cada indivíduo da raça humana. Ou seja, as 

características são únicas. Conforme Newstrom (2008), essas características podem ser 

alteradas de modo gradual e lento, com eventos que ameacem a organização ou ainda em caso 

de fusão com outra organização. O compartilhamento de valores comuns é desenvolvido 

internamente nas organizações pelo conjunto de inter-relações de seus colaboradores 

(MORGAN, 2009). A maior representatividade sobre a cultura de uma organização consiste 
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sobre como esta é capaz de ser “representações simbólicas de crenças e valores subjacentes” 

(NEWSTROM, 2008, p. 86). 

As características culturais da organização podem possibilitar no seu interior o 

desenvolvimento de subculturas. De acordo com Lucas Lima et al (2011), a descrição sobre 

subcultura é desenvolvida por Johann (2004), quando este descreve que a organização possui 

culturas diversificadas coexistentes com seus valores. Esta subcultura é disseminada pelas 

práticas unitárias da organização. Para Morgan (2009), uma das maneiras de visualizarmos a 

manifestação da subcultura é observando como os colaboradores se comportam. Esta 

identificação é possível de ser realizada quando se faz parte desta e a observa de fora para 

dentro. As características vão ficando cada vez mais claras, como por exemplo, o modo de falar, 

agir e o de realizar as tarefas. Tais conjuntos são desenvolvidos quando se consegue identificar 

as características próprias entre os departamentos. “Em síntese, as subculturas são grupos de 

pessoas com um padrão especial ou peculiar de valores, mas que não são consistentes com os 

valores dominantes na organização.” (SILVA; ZANELLI, 2004, p. 419, apud LIMA et al, 

2011). 

 

4.2. CULTURA ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA 

 

Pode-se dizer que existe uma intrínseca conexão entre cultura e liderança. Líderes dão 

origem à engrenagens visando o crescimento do negócio e o embasamento de regulamentos e 

atitudes que ilustram no seio da cultura. Regulamentos internos aparecem e alteram em 

decorrência do direcionamento de atenção e reação por parte dos administradores líderes. 

Schein (1992) ressalta o papel das lideranças na articulação e no fortalecimento da 

cultura, o papel dos fundadores e a escolha de lideranças como mecanismos relevantes para sua 

sustentação. Ele enumera mecanismos primários pelos quais os líderes reforçam aspectos da 

cultura, tais como atenção, reação às crises, modelagem de papéis, alocação de recompensas, 

critérios para selecionar e demitir. Também menciona mecanismos secundários, como desenho 

da estrutura organizacional, desenho de sistemas e procedimentos, histórias-lendas-mitos, 

definições formais (valores, missão etc.). Ou seja, o líder tem um papel fundamental no 

momento da formação da cultura organizacional, visto que, em decorrência de ocupar um cargo 

de liderança, deve se comportar e a expertise na tomada rápida, e certeira de decisão, para 

frustrar qualquer situação atípica que venha a colocar o crescimento da instituição em risco ou 

perigo de declínio financeiro. 
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Acerca do reforço da cultura, Bass e Avolio (1993) acreditam que os modelos de 

comportamento de lideranças começam no topo e são encorajados nos níveis inferiores 

sucessivos. Os comportamentos dos líderes de nível superior tornam-se, então, símbolos da 

nova cultura organizacional. Histórias são criadas a respeito do líder e mecanismos são criados 

para melhorar a comunicação com os níveis superiores. Block (2003) preconiza, no entanto, 

que a distância organizacional (entre líderes e liderados, como consequência da multiplicação 

de níveis hierárquicos), enfraquece a influência da liderança sobre a cultura. Nesse sentido, o 

indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém se torna 

um ponto de referência, já que a partir de suas manobras de liderança pode-se tirar o proveito 

de como a instituição deve ou não funcionar para alcançar o objetivo, que é o crescimento e a 

evolução. 

Vale notar que as formas como os líderes reagem diante de problemas, resolvem crises, 

recompensam e punem seguidores são todas relevantes para uma cultura organizacional, bem 

como a maneira pela qual o líder é visto tanto internamente pelos seguidores quanto 

externamente pelos clientes. Assim, para que essas mudanças organizacionais sejam bem 

conduzidas, os líderes precisam estar atentos ao conservadorismo refletido em crenças, valores, 

pressuposições, rituais e cerimoniais impregnados na cultura, que podem atrapalhar os esforços 

para mudar a organização. Eles precisam, em certas circunstâncias, modificar aspectos-chave 

da cultura, quando isso for possível, para que se ajustem às novas direções desejadas pela 

liderança e pelo conjunto de membros da organização (BASS e AVOLIO, 1993). 

Desse modo, resta claro que a cultura organizacional, muito depende de como o líder 

se comporta diante das imprevisões, ou seja, tanto no contexto interno, quanto no contexto 

externo, e dessa forma, evidencia a importância de um bom líder no comando da organização, 

para que as devidas alterações ocorram para melhorar o desempenho do negócio. Ademais, cabe 

ressaltar que o líder deve observar o consuetudinarismo para que não seja poluído pela 

eventualidade no surgimento de armadilhas. 
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5. METODOLOGIA 

 

Tomou-se como base para a pesquisa a taxionomia apresentada por Vergara (2009), 

que a classifica a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

5.1. QUANTO AOS FINS E MEIOS 

 

Quanto aos fins a pesquisa pode ser classificada como exploratória, descritiva e 

explicativa. Exploratória pois, apesar do assunto sobre liderança organizacional ser tão 

importante, trata-se de um assunto pouco retratado em Macaé. Descritiva pois visou descrever 

a representação de liderança dos gestores de uma empresa de petróleo e gás. Explicativa, pois 

através da descrição da representação de liderança de gestores/líderes, buscou-se explicar os 

estilos mais predominantes, tendo como base a percepção dos próprios líderes e gestores. 

Quanto aos meios a pesquisa classifica-se como pesquisa bibliográfica e de campo. 

Bibliográfica pois, para a fundamentação teórica, foram consultados materiais e fontes 

acessíveis ao público, como artigos, pesquisas, livros e teses. A pesquisa também foi de campo, 

pois foram coletados dados de fontes primárias, através de questionário aplicado aos gestores e 

líderes que trabalham na organização pesquisada. 

 

5.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa foi constituído por gestores e líderes que trabalham em uma 

empresa no setor de petróleo e gás em Macaé, Rio de Janeiro. A amostra contou com 26 

participantes de um universo de 30, composto por líderes e gestores que atuavam nos mais 

variados setores da empresa, delimitando a amostra a 83,33% deste universo.  

 

5.3. COLETA DE DADOS 

 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi a Escala de Avaliação do Estilo 

Gerencial (EAEG), baseado em Mirlene Siqueira (2014). O mesmo consiste em uma ferramenta 

de gestão que tem como objetivo avaliar o desempenho da liderança sob três fatores 

(SIQUEIRA, 2014, p.224-225). São eles: 
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Fator tarefa – refere-se à probabilidade que o líder tem de definir e estruturar seu papel 

e o dos subordinados na busca da realização de metas. O líder enfatiza o trabalho, os aspectos 

técnicos da função, a observância aos padrões, os canais de comunicação, a hierarquia, os 

procedimentos e os métodos, bem como a realização das atividades relacionadas ao trabalho. 

Fator relacionamento – refere-se à extensão na qual o líder tem relações de trabalho 

caracterizadas por confiança mútua, amizade, calor humano nas relações. Respeito pelas ideias 

dos colaboradores e interesse pelos seus sentimentos, tais como apoio, orientação e facilitação. 

Fator situacional – refere-se à habilidade do líder de identificar a realidade do seu 

ambiente de trabalho e de adaptar seu estilo às exigências desse ambiente. O líder é flexível 

para adaptar seu comportamento de acordo com as necessidades e os motivos de seus 

subordinados, considerando três elementos fundamentais: a tarefa, o relacionamento e a 

capacidade/interesse para realização do trabalho. 

Após a elaboração das definições, os itens foram construídos de acordo com a 

abrangência de cada fator, totalizando 19 itens, sendo 6 referentes à tarefa, 4 referentes à 

situação e 9 referentes ao relacionamento. Os itens foram elaborados procurando retratar o 

comportamento do líder no dia a dia de trabalho com seus subordinados. Assim, a EAEG foi 

composta por 19 comportamentos que representam esse construto. A aplicação da EAEG se 

deu de forma presencial, sendo aplicada a 26 líderes de ambos os sexos e de setores diversos, 

visando identificar o nível de compreensão por parte deles com relação ao seu desempenho 

como líder. Aos respondentes foram solicitados a assinalar as suas respostas, indicando o 

quanto cada item corresponde ao seu próprio comportamento, usando uma escala de 5 pontos 

(1 = nunca ajo assim; 2 = raramente ajo assim; 3 = ocasionalmente ajo assim; 4 = 

frequentemente ajo assim; 5 = sempre ajo assim). Ao final foram incluídos os itens referentes 

aos dados demográficos e funcionais do respondente (idade, gênero, escolaridade, nível 

hierárquico, tempo de empresa e tempo na função). 

 

5.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram tratados de forma quantitativa e qualitativa. Foram utilizados 

procedimentos estatísticos para quantificar os resultados obtidos por meio de análise 

frequencial descritiva básica através dos cálculos das médias simples e do desvio padrão, por 

meio do software Excel. A tabulação com a média de cada questão quantitativa ocorreu com o 

somatório total das avaliações dadas em cada resposta, divididas pela quantidade total de líderes 

que responderam ao questionário, que foi um total de 26. A interpretação dos resultados 
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considerou que quanto maior a média, mais característica é a percepção do comportamento do 

gestor. Quanto ao desvio padrão, o objetivo foi de articular a discordância dos dados, ou seja, 

expressar o quão homogêneo é o conjunto de dados. 

Após isso foi realizada a análise qualitativa através dos resultados obtidos pelo teste 

de evocação de palavras. O teste de evocação de palavras é um método de coleta de dados por 

meio do qual o pesquisador solicita aos sujeitos da pesquisa que mencionem, oralmente ou por 

escrito, um determinado número de palavras relacionadas a uma expressão indutora 

(VERGARA, 2005, p. 243). Portanto, a evocação livre desta pesquisa foi elaborada através da 

categorização de palavras e expressões citadas pelos participantes, tendo como base a palavra 

indutora “liderança”. Por fim foi calculada a frequência das evocações dessas categorias de 

palavras e expressões mais citadas.  

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados da investigação, a fim de 

satisfazer os objetivos da pesquisa. Primeiramente serão apresentados os dados 

sociodemográficos e, posteriormente, os dados específicos dos itens do questionário. 

 

5.5.1. Análise dos dados sociodemográficos 

 

 

Figura 1: Gênero 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Os dados sociodemográficos mostram que, do total dos participantes desta pesquisa, 

73,07% são do gênero masculino, enquanto 23,93% são do gênero feminino. 

 

73,07%

23,93%

MASCULINO FEMININO
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Figura 2: Faixa etária 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Em relação à faixa etária, a maioria dos participantes possui de 36 a 45 anos, 

correspondendo a 46,15% do total, enquanto 38,46% possuem de 26 a 35 anos, e 15,39% estão 

acima de 45 anos. 

Figura 3: Escolaridade 

  
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

No que se refere à escolaridade, a maioria possui pós-graduação ou MBA completo, 

cerca de 46,15% dos participantes, enquanto 19,23% estão cursando. 15,38% estão cursando 

ou concluíram o ensino superior e 3,86% possuem apenas o ensino médio. 
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Figura 4: Nível hierárquico 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Tratando-se de nível hierárquico dentro da empresa, 65,38% encontram-se em nível 

gerencial, enquanto 30,76% estão no nível de coordenação e 3,86% no nível de consultor. 

 

 

Figura 5: Tempo de empresa 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

No que diz respeito ao tempo que os participantes possuem trabalhando na empresa, a 

maioria tem mais de cinco anos, 69,23% do total, enquanto 15,38% tem de dois a três anos, 

11,53% de quatro a cinco anos e 3,86% até um ano de empresa. 
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Figura 6: Tempo na função 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Quanto ao de tempo de experiência na função, a maioria possui mais de cinco anos, 

sendo 30,76% do total, enquanto 26,92% possuem de dois a três anos, 23,07% de quatro a cinco 

anos e outros 19,25% até um ano na função. 

Assim, o grupo de líderes participantes da pesquisa pode ser caracterizado em sua 

maioria por ser homens, na faixa etária entre 36 e 45 anos, com pós-graduação ou MBA 

completo, ocupantes de cargos gerenciais, com mais de cinco anos de empresa e mais de cinco 

anos na função. 

 

5.5.2. Análise dos dados da EAEG (Escala de Avaliação dos Estilos Gerenciais) 

 

A escala que avalia os estilos gerenciais apresenta, originalmente, três fatores que 

correspondem às possíveis formas de gerenciar que os líderes podem apresentar: 

relacionamento, situacional e tarefa. Foi solicitado aos entrevistados que dessem notas de 1 a 5 

conforme seu próprio comportamento. É importante lembrar que essa pesquisa foi realizada 

voltada para cargos de gestão na área de petróleo e gás. Assim, a fim de identificar o estilo de 

gerenciar mais percebido pelos próprios líderes da empresa pesquisada, aplicou-se a média 

destes fatores, as quais são apresentadas abaixo. 
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Figura 7: Média do fator relacionamento 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

A maior média em relação ao fator relacionamento encontrada na análise está entre os 

líderes que estimulam os subordinados a darem opiniões sobre o trabalho, com média 4,76; 

seguido por aqueles que se mostram acessíveis aos subordinados, com média 4,73; e 

posteriormente pelos gestores que estimulam apresentações de novas ideias no trabalho (média 

4,57), que demonstram confiança nos subordinados (média 4,42), que demonstram respeito 

pelas ideias dos subordinados (média 4,34),  que são atenciosos no relacionamento com os 

subordinados (média 4,26), que se interessam pelos sentimentos dos subordinados (média 4,11), 

que encontram tempo para ouvir os membros do grupo (média 4,3) e que são compreensíveis 

com as falhas e erros dos subordinados (média 4). 
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Figura 8: Média do fator situacional 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

A maior média em relação ao fator situacional encontrada na análise está entre os 

líderes que dão liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram seguros diante da tarefa 

executada, com média 4,76; seguido por aqueles que dão liberdade de trabalho aos 

subordinados motivados para executar a tarefa, com média 4,46; e posteriormente pelos 

gestores que dão maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado dependendo da sua 

competência para realizar a tarefa (média 4,25); e que dão maior ou menor liberdade de trabalho 

ao subordinado dependendo da sua disposição para realizar a tarefa (média 3,96). 
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Figura 9: Média do fator tarefa 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

A maior média em relação ao fator tarefa encontrada na análise está entre os líderes 

que que pedem que os membros do grupo sigam normas e regras estabelecidas e os que 

valorizam o respeito à autoridade, ambos os grupos com média 4,34; seguido por aqueles que 

são rígidos no cumprimento dos prazos estabelecidos, com média 4,26; e posteriormente pelos 

gestores que valorizam a disciplina e a subordinação (média 4,03); que indicam aos membros 

do grupo tarefas específicas de cada um (média 3,92); e que colocam o trabalho em primeiro 

lugar (média 3,53). 
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Figura 10: Média por fatores 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Observa-se na figura acima que as médias por fator se mostram elevadas, 

impossibilitando a definição de um único estilo de liderança predominante na empresa. Esses 

elevados índices indicam a forte presença dos três estilos de liderança da empresa. 

Fator relacionamento: A média dos itens do fator relacionamento foi de 4,38, que se 

situa entre os pontos “frequentemente ajo assim” e “sempre ajo assim”. Esse dado mostra que, 

na visão dos próprios líderes, eles estimulam, escutam e confiam em seus subordinados. 

Também mostra que os líderes são acessíveis aos subordinados e que respeitam suas ideias. 

Fator situacional: No fator situacional a média foi 4,33, também situada entre 

“frequentemente ajo assim” e “sempre ajo assim”. Isso indica que os líderes acreditam que dão 

liberdade de trabalho aos subordinados que demonstram competência, disposição, segurança e 

motivação para a realização das tarefas. 

Fator tarefa: A média dos itens do fator tarefa foi de 4,07 e, assim como os outros 

fatores, também se situou entre os pontos “frequentemente ajo assim” e “sempre ajo assim”, 

porém bem mais próximo do primeiro ponto. Esse dado indica que os líderes valorizam a 

disciplina, o cumprimento das tarefas e dos prazos estabelecidos.  
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5.5.3. Desvio padrão das médias autoavaliativas 

 

Na tabela a seguir será analisado o desvio padrão das médias autoavaliativas em 

relação a parte quantitativa da pesquisa. Esta análise tem o objetivo de expressar o grau de 

dispersão dos dados, ou seja, procura saber o quão uniforme é o conjunto de dados. Quanto 

mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogêneo são os dados. 

 

Quadro 5: Desvio padrão das médias autoavaliativas 
Fator Média Desvio padrão 

Relacionamento 4,38 0,24 
Situacional 4,33 0,30 

Tarefa 4,07 0,28 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Por meio da tabela acima é possível perceber que os desvios padrões dos fatores 

também obtiveram resultados parecidos, destacando o fator “relacionamento” com respostas 

ligeiramente mais homogêneas em relação aos outros fatores (0,24). O maior desvio padrão foi 

o do fator “situacional” (com 0,30), desvio considerado baixo. Isso demonstra que o conjunto 

de dados de modo geral está próximo da média analisada, com pouca dispersão, apontando que 

o grupo de gestores da organização apresentam pensamento e estilos de liderança semelhantes 

e lineares.  

 

5.5.4. Análise da evocação livre 

 

Os dados qualitativos foram analisados utilizando o teste de evocação livre de 

palavras, conforme vimos na metodologia. Ao todo foram evocadas 122 palavras que, 

posteriormente, foram agrupadas em categorias semânticas, ou seja, que tinham como base um 

sentido em comum, criando, assim, um dicionário de categorização, conforme tabela abaixo. 

Foram consideradas para análise apenas as categorias evocadas que tiveram cinco ou mais 

repetições. 
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Quadro 6: Dicionário de categorização 

CATEGORIAS PALAVRAS/EXPRESSÕES SINÔNIMAS 

Responsabilidade 
Responsabilidade; responsabilidade; responsabilidade; comprometimento; dedicação; 
engajamento; realização (7 evocações) 

Confiança 
Confiança; confiança; confiança; confiança; confiança; confiança; comunicação; 
comunicação; comunicação; comunicação; comunicação; autoconhecimento; pulso; 
resiliência (14 evocações) 

Reconhecimento Reconhecimento; reconhecimento; reconhecimento; respeito; oportunidade (5 evocações) 

Ética Ético; correto; integridade; integridade; justo (5 evocações) 

Competências 
comportamentais 

Servir; unir; paciência; paciência; pessoas; pessoas; empatia; empatia; empatia; atender as 
necessidades; gestão de pessoas; ouvir; entender o outro; oferecer suporte; comunicação 
não-violenta; harmonia; escuta ativa; humano; carisma; estabelecer relações; agregar à 
equipe; gerir desempenho; gerenciar conflitos; gestão; ambiente; negociação (26 
evocações) 

Conhecimento 
Conhecimento; conhecimento; experiência; ensinamento; discernir; aprendizado; 
aprender com os desafios; sabedoria (8 evocações) 

Equipe 
Equipe; equipe; equipe; trabalho em equipe; parceria; grupo; time; time; colaboração (9 
evocações) 

Foco 
Melhoria de processos; percepção; visão; resultado; resultado; foco; otimizar processos; 
foco no resultado; melhoria contínua (9 evocações) 

Motivação 
Motivação; motivação; motivação; motivação; motivação; inspiração; inspiração; 
inspiração; inspiração; influência; motivar o time (11 evocações) 

Exemplo 
Exemplo; exemplo; exemplo; exemplo; exemplo; exemplo; exemplo;  exemplo; modelo; 
modelo; referência; referência; referência; inspirador; influenciar; inspirar (16 evocações) 

Desenvolvimento 
Desenvolvimento; desenvolvimento; desenvolvimento; desenvolvimento; 
desenvolvimento; desenvolvimento; desafiador; desafiar; desenvolver; desenvolver o 
time; desafiar o time (11 evocações) 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador 
 

Em seguida foram somados o total de palavras ou expressões presentes em cada 

categoria, visando encontrar o número de vezes que elas foram evocadas. Desta forma, foram 

elaboradas 11 categorias. Vide gráfico abaixo: 
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Figura 11: Categorias mais evocadas 

 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador 

 

Conforme demonstrado pelo gráfico acima, a categoria mais evocada foi 

“competências comportamentais”, com 26 evocações, que relaciona as questões de saber servir 

e unir às pessoas, se colocar no lugar do outro, atender as necessidades do grupo, gerir os 

recursos humanos, estabelecer relacionamentos, dentre outras qualidades listadas na tabela 2. 

Em segundo lugar vem a categoria “exemplo”, com 16 evocações, que corresponde a ser 

referência, inspiração e influência para os liderados. Em seguida aparece “confiança” (14), 

seguido por “desenvolvimento” (11), “motivação” (11), “foco” (9), “equipe” (9), 

“conhecimento” (8), “responsabilidade” (7), “ética” (5) e “reconhecimento” (5). 

Após a identificação das categorias, do cálculo da frequência e da ordem média 

evocadas por cada categoria, foram calculadas a frequência média de evocação (11) e a média 

das ordens médias de evocação (2,93). Com isso, possibilitou-se distribuir as categorias no 

diagrama de quatro quadrantes, a seguir: 
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Quadro 7: Diagrama de quatro quadrantes 
 Frequência da evocação (eixo vertical) 

 
Valores maiores que a frequência média da evocação devem ser alocados na parte superior 

(Valores > 11 devem ser alocados na parte superior) 
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Fonte: Dados processados pelo pesquisador 
 

O quadrante superior esquerdo é destinado às categorias de evocações de maior 

frequência e mais prontamente realizadas, ou seja, com frequências superiores à frequência 

média de evocação (11) e, ao mesmo tempo, menores que a ordem média da evocação (2,93). 

Entende-se que as categorias alocadas nesse primeiro quadrante são as consideradas mais 

importantes pelos gestores no que diz respeito ao estilo de liderança adotado pela empresa. São 

elas: “competências comportamentais” e “exemplo”. 

No quadrante inferior esquerdo estão as categorias que foram evocadas abaixo da 

média. São elas: “responsabilidade”, “equipe”, “motivação” e “desenvolvimento”. Isso 

significa que essas categorias foram evocadas com menor frequência, mas são realizadas e 

aplicadas na prática prontamente. 

Já no quadrante superior direito ficou alocada a categoria com maior frequência, mas 

que é tardiamente realizada. Ela possui uma ordem média de evocação superior a 2,93 e uma 

frequência de evocação maior que a média 11. Compreende-se que essa categoria, por ter sido 

tão evocada, é fator importante no quesito “liderança”. Esta categoria é: “confiança”. 
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E, por fim, no quadrante inferior direito, estão as categorias com menor frequência e 

mais tardiamente realizadas. São elas: “reconhecimento”, “ética”, “conhecimento” e “foco”. 

Isto indica que essas categorias, na visão dos gestores da empresa, não são tão importantes para 

uma liderança eficaz quanto as demais já citadas. Elas fazem parte da sua representação de 

liderança, mas não são elas as principais categorias que a determinam. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que foi alcançado o objetivo de analisar os estilos de liderança 

predominantes na empresa pesquisada, do segmento de petróleo e gás, em Macaé-RJ, pois 

foram avaliados, com a ajuda dos próprios líderes e gestores da empresa pesquisada, o 

desempenho da liderança sob três fatores que correspondem às possíveis formas de gerenciar: 

relacionamento, situacional e tarefa.  

Quanto ao primeiro objetivo específico, a caracterização dos estilos de liderança foi 

realizada por meio do estudo de teorias pesquisadas em livros, artigos e trabalhos acadêmicos 

na área. O segundo objetivo específico procurou analisar e descrever as percepções dos próprios 

líderes quanto aos estilos gerenciais praticados na organização. Os resultados revelaram que, 

na percepção dos gestores, os três estilos de liderança aparecem com um alto índice na escala, 

o que significa que todos eles estão presentes entre os líderes da empresa. 

 O estilo de liderança voltado para o relacionamento obteve uma média ligeiramente 

maior em comparação aos outros dois fatores, mas não o suficiente para se afirmar que este é o 

estilo predominante naquela organização, pois os todos os estilos parecem ser utilizados pelos 

gestores. Havendo preponderância no usto de tal estilo, poderia se dizer que os líderes se 

autodefinem como estimuladores, que escutam e confiam em seus subordinados, além de serem 

acessíveis aos subordinados e respeitosos com suas ideias. Porém, para afirmar se realmente 

este estilo é o mais utilizado na prática de gestão cotidiana, seria necessário confrontar as 

respostas das lideranças com as dos seus subordinados, o que não foi o foco deste estudo devido 

ao acesso limitado ao campo da pesquisa. 

O terceiro objetivo específico foi descrever e analisar a representação de liderança 

deste grupo de líderes por meio da técnica de evocação livre. Nesta análise as três categorias 

com maior relevância foram “competências comportamentais”, “exemplo” e “ confiança”, o 

que revela como as competências comportamentais são mais valorizadas pelos líderes desta 

empresa do que as competências técnicas. Do mesmo modo, ser exemplo e ser confiável é uma 

preocupação cotidiana que tais líderes parecem possuir, seja em relação a si mesmo ou em 

relação a seus superiores.  

Já o quarto objetivo foi analisar como a representação de liderança e os estilos 

gerenciais frequentemente mais utilizados por esses líderes podem tê-los favorecido ou 

prejudicado nas mudanças rápidas que tiveram que fazer mediante a pandemia. Acredita-se que 

a organização pesquisada. como todas as demais, passaram e estão passando por vários desafios. 

No entanto, a representação que possuem de liderança tende a favorecer a prática de gestão em 
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contextos turbulentos nos quais a gestão de pessoas passa a ser o diferencial no manejo de 

crises, como também saber equilibrar e utilizar ambos os estilos de lideranças aqui estudados. 

Não foi encontrada nenhuma ligação entre as idades, gêneros, escolaridade, nível 

hierárquico, tempo de empresa e tempo na função em relação aos itens do questionário. Esse 

fato mostra que ocorreu uma homogeneidade nas respostas dos participantes da pesquisa, ou 

seja, no geral, independente dos dados demográficos, os gestores dessa empresa se observam 

da mesma forma. 

Uma limitação do estudo é o fato de ele ter sido realizado em apenas uma organização 

do segmento de petróleo e gás, não podendo generalizar os resultados para o restante do 

segmento em geral.  

Para a organização onde a presente pesquisa foi realizada, esses resultados podem ser 

oportunos por evidenciarem a maneira como seus gestores exercem a liderança. Acredita-se 

também que os resultados do presente estudo tenham relevância acadêmica e gerencial, pois 

podem colaborar para amplificar o conhecimento acerca dos estilos gerenciais, principalmente 

em organizações privadas no Brasil. 

Mediante os resultados desta monografia, novas pesquisas poderiam examinar os 

estilos de liderança em outras organizações. Além disso, futuros estudos podem proporcionar 

comparações entre os estilos de liderança praticados nas organizações privadas e os praticados 

nas organizações públicas, para tentar compreender as diferenças no gerenciamento de crises 

desses dois setores. Da mesma forma, seria interessante um estudo comparativo entre empresas 

do segmento de petróleo e gás para que fosse possível caracterizar mais profundamente o 

cenário de liderança neste segmento produtivo, especialmente em Macaé. 

Concluindo, que esta pesquisa sirva como ponto de partida para incentivar futuros 

estudos em relação ao tema que, apesar de muito significante e relevante, ainda foi pouco 

esclarecido e analisado, e que esses futuros estudos possam completar lacunas que aqui não 

foram preenchidas. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa: “Os estilos de liderança 

predominantes em uma empresa de petróleo e gás e os impactos no contexto pandêmico”. Esta 

pesquisa faz parte de um trabalho de monografia de conclusão do curso de Administração da 

UFF (Universidade Federal Fluminense) em Macaé. A sua participação na pesquisa se dará 

através do preenchimento desta escala de avaliação. Antes de decidir se quer ou não participar 

neste estudo, é importante que compreenda por que esta investigação está sendo realizada, 

assim como o que ela vai abranger. Leia atentamente as informações. 

O objetivo do estudo é analisar como os gestores de uma empresa se comportam no 

cotidiano de modo a identificar estilos gerenciais mais frequentemente utilizados pelos 

mesmos. Não existe certo, errado, melhor ou pior estilo gerencial. Desejamos apenas identificar 

qual estilo é mais utilizado. Os resultados serão apresentados para todos que foram pesquisados 

coletivamente em um mesmo momento para que possamos discuti-lo por meio de um grupo 

focal. Não haverá apresentação anterior para o RH ou para a direção da empresa. 

Todas as informações fornecidas por você têm desde já a garantia de total sigilo (dos 

dados) e anonimato (Não aparecerá seu nome nem o nome da empresa), estando restritas ao 

acesso da professora e orientadora deste trabalho, Dra. Izabela Maria R. Taveira, e a mim, Kevin 

Lineu de Andrade, graduando em Administração. Vale ressaltar que a sua participação não 

envolve qualquer tipo de despesa, risco ou obrigatoriedade, sendo, portanto, voluntário, por 

livre e espontânea vontade, podendo se retirar do estudo a qualquer momento sem qualquer 

consequência para você ou seu emprego, agora ou futuramente. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados 

coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade e 

a da empresa com padrões profissionais de sigilo, atendendo as legislações brasileiras vigentes 

utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos (congressos, livros, 

artigos em revistas especializadas) sem aparecer seu nome nem o nome da empresa 
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Evocação Livre 

   __________________________________________ 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

Agora você encontrará, a seguir, uma série de itens que descrevem comportamentos 
apresentados por você no dia a dia do trabalho com seus subordinados. Por favor examine cada 
descrição e indique o quanto ela corresponde à maneira como você se comporta na empresa. 
Para responder. Assinale com “X” apenas um dos códigos da escala de 1 a 5, à direita de cada 
frase, que significam: 

1 
Nunca ajo 

assim 

2 
Raramente 
ajo assim 

3 
Ocasionalmente 

ajo assim 

4 
Frequentemente 

ajo assim 

5 
Sempre ajo 

assim 
 
Nº 

 
Itens 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 Sou atencioso(a) no relacionamento com os 
subordinados 

     

2 Sou compreensivo(a) com as falhas e erros dos 
subordinados 

     

3 Dou maior ou menor liberdade de trabalho ao 
subordinado dependendo da sua disposição para 
realizar a tarefa 

     

4 Coloco o trabalho em primeiro lugar      
5 Interesso-me pelos sentimentos dos 

subordinados 
     

       
6 Demonstro respeito pelas ideias dos 

subordinados 
     

7 Sou rígido(a) no cumprimento dos prazos 
estabelecidos 

     

8 Valorizo a disciplina e a subordinação 
(hierarquia) 

     

9 Dou liberdade de trabalho aos subordinados que 
se mostram seguros diante da tarefa executada 

     

10 Estimulo os subordinados a darem opiniões 
sobre o trabalho 

     

11 Estimulo a apresentação de novas ideias no 
trabalho 

     

12 Indico aos membros do grupo as tarefas 
específicas de cada um 
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13 Demonstro confiança nos subordinados      
14 Peço que os membros do grupo sigam normas e 

regras estabelecidas 
     

15 Dou maior ou menor liberdade de trabalho ao 
subordinado, dependendo da sua competência 
para realizar a tarefa 

     

16 Mostro-me acessível aos subordinados      
17 Valorizo o respeito à autoridade      
18 Dou liberdade de trabalho aos subordinados 

motivados para executar a tarefa 
     

19 Encontro tempo para ouvir os membros do 
grupo 

     



59 

Dados sociodemográficos. 
 

1.Qual sua idade? 
(  ) 18 a 25 anos  
(  ) 26 a 35 anos  
(  ) 36 a 45 anos 
(  ) Acima de 46 anos 
 
2.Qual seu gênero? 
(  ) Feminino  
(  ) Masculino  
(  ) Outros: ____________________ 
 
3.Qual sua escolaridade? 
(   ) Ensino Médio completo 
(   ) Ensino Superior (cursando). Qual? _______________________________ 
(   ) Ensino Superior completo. Qual? _______________________________ 
(   ) Pós-Graduação ou MBA (cursando).Qual? _______________________________ 
(   ) Pós-graduação ou MBA completo. Qual? _______________________________ 
(   ) Outros. Qual? _______________________________ 
 
4.Qual nível funcional/hierárquico que você se encontra? 
 
(  ) Direção 
(  ) Gerencial 
(  ) Analista 
(  ) Técnico-administrativo 
(  ) Outro. Qual? 
_______________________________ 
 
5.Qual seu tempo na empresa atual? 
 
(  ) Até 1 ano 
(  ) 2 a 3 anos 
(  ) 4 a 5 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
 
6.Qual seu tempo total de experiência com líder nesta empresa atual? 
(  ) Até 1 ano 
(  ) 2 a 3 anos 
(  ) 4 a 5 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
 
Este espaço é para você acrescentar informações que desejar. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Gratidão pela participação 


