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RESUMO

Cresce, cada vez mais, o interesse pela compreensão das variáveis envolvidas no
estabelecimento do clima organizacional, levando à existência de um número considerável de
medições operacionais que identificam o tipo de clima característico de uma organização. Por
entender que a forma de liderar pode ter repercussões sobre o clima organizacional de uma
determinada equipe, o que investigou-se é que através de instrumentos apropriados de
pesquisa, é possível identificar estas repercussões. Teve-se por finalidade fazer um estudo
bibliográfico sobre o papel da liderança, como um importante fator do Clima Organizacional
e uma pesquisa de campo para verificar a existência de relação entre os estilos de liderança e
o clima organizacional em Unidades Básicas de Saúde da Família. Foram apresentados os
conceitos de cultura e clima organizacional, as teorias e os estilos de liderança. A pesquisa de
campo foi realizada em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família localizadas no
município de Volta Redonda. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários: a
ECO - (Escala de Clima Organizacional), elaborada por SIQUEIRA (2008) e o questionário:
"Orientações de Liderança", elaborado por MOSCOVICI (1995). Os resultados mostram que
as percepções sobre o Clima organizacional mensurado e o Estilo de Liderança são
compatíveis, identificado - se, assim, que há relação entre as mesmas.

Palavras chaves: Estilos de liderança, Clima organizacional



ABSTRACT

Grows, more and more interest in understanding the variables involved in setting the
organizational climate, leading to the existence of a considerable number of operational
measurements that identify the type of weather characteristic of an organization. Considering
that the form of lead can have an impact on the organizational climate of a particular team,
which investigated is that by means of appropriate research, you can identify these effects. He
had intended to do a bibliographic study on the role of leadership as an important factor of
organizational climate and a field survey to verify the relationship between leadership styles
and organizational climate in Basic Health Units ofthe Farnily. Were presented the concepts
of organizational culture and climate, theories and leadership styles. The fieldwork was
conducted in four Basic Health Units Family located in the municipality of Volta Redonda.
To collect data we used two questionnaires: the ECO - (Organizational Climate Scale)
developed by Siqueira (2008) and the questionnaire: "Guidelines for Leadership, " prepared
by Moscovici (1995). The results show that perceptions about the organizational climate
measured and Leadership Style are compatible, identifiable - if so, who is no relation between
them.

Keywords: Leadership Styles, Organizational climate
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1 INTRODUÇÃO

Um dos conceitos bastante utilizados, na atual abordagem organizacional, é o de

Clima Organizacional. Segundo Bowditch e Buono (1999), pode-se defmir clima

organizacional como uma medida de, até que ponto, as expectativas das pessoas, sobre como

se deveria trabalhar numa organização, estão sendo cumpridas. As pessoas ao trabalharem,

realizam suas atividades, quase sempre, de forma coletiva, por isso, as organizações

representam um dos cenários em que as relações interpessoais acontecem. Estas relações,

tanto no nível pessoal como no profissional, constituem mecanismos de construção e

sustentação do clima da organização que, por sua vez, orienta tanto o comportamento como o

desempenho dos atores que nela participam.

A análise do clima organizacional toma-se relevante, possibilitando investigar qual é a

interpretação dos trabalhadores sobre o ambiente laboral em que atuam. As pressões exercidas

sobre as organizações e a forma como elas são absorvidas pelos indivíduos têm implicações

sobre o Clima Organizacional. O comportamento das organizações é influenciado pelos

diversos atores presentes no ambiente externo como os acionistas, governos, clientes,

concorrentes, fornecedores, sindicatos e, também, por aqueles que estão no ambiente interno,

ou seja, os integrantes dos diversos níveis hierárquicos da organização. Desta forma, cresce,

cada vez mais, o interesse das organizações pela compreensão das variáveis envolvidas no

estabelecimento do clima, levando à existência de um número considerável de medições

operacionais que identificam o tipo de clima característico de uma organização, segundo

Fiedler e Chemers (1981).

Entre as variáveis envolvidas na análise do clima, destaca-se, neste trabalho, a

importância da liderança no funcionamento das equipes de trabalho e suas implicações na

conciliação de interesses, quase sempre, divergentes entre organização e individuo. Entende-

se que uma liderança capaz de integrar sua equipe promove um clima mais saudável e
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agradável em seu ambiente de trabalho. Esse clima favorável que cerca o líder traz

produtividade, entusiasmo e cada vez mais resultados positivos.

Os líderes influem no desempenho do grupo por meio de comportamento verbal ou

físico que comunica as diretrizes, avaliações e suas atitudes aos demais membros do grupo

(FIEDLER, CHEMERS, 1981). Muitas teorias recentes de liderança têm tentado demonstrar

que certos tipos de comportamento são conducentes e outros prejudiciais ao grupo. A forma

de liderar dos administradores é importante para o empregado e para a organização, em geral.

O líder fica envolvido com seus subordinados e, para ele, é importante o fato de estar

despertando simpatias ou antipatias, de ser considerado justo ou injusto e, acima de tudo, de

contar ou não com o apoio do grupo para a realização de suas tarefas (FIEDLER, CHEMERS,

1981).

Entendendo que a forma de liderar pode ter repercussões sobre o clima organizacional

de uma determinada equipe, o que se deseja investigar é se, através de instrumentos

apropriados de pesquisa, é possível identificar estas repercussões. De forma mais específica, o
,

problema central deste trabalho, se apresenta da seguinte forma: "E possível afirmar que

existe relação entre os fatores relativos a liderança nas pesquisas de clima organizacional

realizadas em Unidades Básicas de Saúde da Família no município de Volta Redonda e os

estilos de liderança de seus gestores?"

Tem-se por fmalidade fazer um estudo bibliográfico sobre o papel da liderança, como

um importante fator do Clima Organizacional e uma pesquisa de campo para verificar a

existência de relação entre os estilos de liderança e o clima organizacional em um serviço da

saúde pública. Cria-se, portanto, condições para apresentar os conceitos de cultura e clima

organizacional, as teorias e os estilos de liderança.

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.1.1 Objetivo Geral

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as possíveis relações entre o'

estilos de liderança identificados e os resultados dos fatores relativos a Liderança 'a
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mensuração do clima organizacional em Unidades Básicas de Saúde da Família no município

de Volta Redonda.

1.1.2 Objetivos Específicos

• Discutir o conceito de clima organizacional;

• Apresentar as teorias e os estilos de liderança;

• Levantar, através de instrumento de mensuração, as percepções das equipes

pertencentes às unidades de saúde investigadas, quanto ao clima organizacional

vivenciado;

• Identificar as orientações de liderança dos gestores das unidades investigadas.

1.2 HIPÓTESES OU QUESTÕES

A hipótese do presente trabalho é de que existe relação entre os estilos de liderança e

aos fatores relativos a liderança nas pesquisas de clima organizacional realizadas em

Unidades Básicas de Saúde da Família no município de Volta Redonda.

A partir de observações feitas em ambientes organizacionais, o estilo de liderança

influencia o clima organizacional. Em unidades onde há a manifestação de liderança

autoritária será caracterizado um clima ruim e em unidades onde a liderança democrática se

manifesta, o clima caracterizado será considerado bom.

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

o trabalho apresenta-se como relevante, pois irá verificar, através de pesquisa

bibliográfica e da pesquisa de campo, se os fatores relativos a liderança encontrados nas

pesquisas de clima organizacional relaciona-se com o estilo de liderança encontrado. Se

confinnada a hipótese, as organizações poderão sugerir posturas adequadas a seus lideres para

manter um clima organizacional que traga, cada vez mais, qualidade de vida para os

funcionários e produtividade para a organização.

Caso não seja verificada relação entre liderança e clima organizacional, o trabalho

servirá de apoio para uma análise, posterior, sobre quais seriam as variáveis mais relevantes

na determinação do comportamento e das percepções dos trabalhadores sobre o clima

organizacional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AS ORGANIZAÇÕES E AS MUDANÇAS CONTEMPORÂNEAS

As organizações estão vivenciando, segundo Marras (2000), transformações súbitas,

graças aos acontecimentos históricos da chamada era pós- moderna: mudanças drásticas nas

áreas econômica, tecnológica e de mercado. Estas mudanças, a despeito dos efeitos nefastos

provocados nos trabalhadores, conforme descrição de Antunes (1995) têm provocado também

nas organizações a necessidade de revisão contínua e sistemática de seus paradigmas em

todos os ângulos possíveis.

As mudanças impulsionam, no que diz respeito à Gestão de Pessoas, a implementação

de políticas e práticas que reconheçam a importância dos trabalhadores para o que se

considera como "diferencial competitivo". As pessoas podem ampliar ou limitar as forças e as

fraquezas de uma organização, dependendo da maneira como elas são tratadas.

Segundo Marras (2000), enquanto as organizações preocupam-se em ser mai

competitivas, produzindo mais e melhor a custos menores, os trabalhadores buscam no

interior das mesmas, a compensação do estresse causado pela busca frenética de resultados.

conscientização do desejo de ''viver qualitativamente melhor" é, para o autor, algo patente e

palpável para a grande massa dos trabalhadores.

A discussão sobre o que vai garantir a melhor eficiência e eficácia dos sistem

organizacionais, não é um tema atual, pois, esta preocupação sempre norteou as abordage

organizacionais. Entretanto, o gerenciamento das mudanças, a fim de que se garanta o mínim

de estabilidade possível, dentro de um contexto completamente instável, parece e

atualmente, uma questão de sobrevivência.
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Reconhecer os impactos das mudanças bem como tentar reduzi-los, remete a discussão

de temas já amplamente abordados, a fun de que se delineiem as relações e contradições do

comportamento organizacional no bojo destas mudanças.

Na década de 60, os expoentes da Abordagem Comportamental nas Organizações

desenvolveram, segundo Chiavenato (2004) várias formulações a respeito da relação existente

entre o ser humano, as organizações e o ambiente no qual as mesmas se encontravam, no

sentido de propiciar o crescimento e desenvolvimento da organização diante das

transformações constantes no sistema. Neste contexto, inauguraram um movimento,

congregando diversos autores, denominado Desenvolvimento Organizacional, mais conhecido

como D.O. As diversas teorias desenvolvidas no DO, buscavam, em linhas gerais,

compreender e gerenciar as mudanças organizacionais, de forma planejada, considerando a

organização, os sujeitos e o ambiente. Neste sentido, vários temas foram amplamente

pesquisados, entre eles: liderança, cultura e clima organizacional.

Apesar de não representarem "novidades" (tão almejadas pelos gestores), no contexto

organizacional contemporâneo, os temas abordados se mostram atuais e extremamente

impactantes nas mudanças em andamento.

Desta forma, neste trabalho, ao se analisar a relação entre o clima organizacional

percebido por um conjunto de trabalhadores e o estilo de liderança ao qual estão submetidos,

fez-se necessário um resgate dos temas abordados pelo DO, os quais serão apresentados em

seguida.

2.2 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Segundo Chiavenato (2004), o foco principal do Desenvolvimento Organizacional

(DO) está em mudar as pessoas e a natureza e qualidade de suas relações de trabalho. Sua

ênfase está na mudança da cultura organizacional. Em princípio, o DO, pode ser definido

como uma mudança organizacional planejada. French e Bell (apud CHIAVENATO, 2004,

p.380) o definem como:

Hesforçode longo prazo, apoiado pela alta direção, no sentido de melhorar
os processos de resolução de problemas de renovação organizacional,
particularmente por meio de um eficaz e colaborativo diagnóstico e
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administração da cultura organizacional- com ênfase especial nas equipes
formais de trabalho, equipes temporárias e cultura intergrupal - com
assistência de um consultor-facilitador e a utilização da teoria e da
tecnologia das ciências comportamentais, incluindo ação e pesquisa. "

Para Richard Beckhard (apud TOLEDO, 1989), Desenvolvimento Organizacional "é

um esforço planejado que abrange toda a organização e é administrado do alto, intervindo

para aumentar a eficiência e a saúde da organização, usando os conhecimentos fornecidos

pelas ciências do comportamento."

Jorge Chapiro (apud TOLEDO, 1989) diz que o "Desenvolvimento Organizacional é a

modelagem do futuro da organização e tem como objetivo central prover os meios e os

métodos para que a organização consiga os resultados que seus integrantes estabelecem como

desejáveis" .

Segundo Warren G. Bennis (apud TOLEDO, 1989), Desenvolvimento Organizacional

é "uma estratégia organizacional adotada para se chegar a uma mudança organizacional

planejada". Ele frisa que "o Desenvolvimento Organizacional é necessário, sempre que

nossas instituições concorrem e lutam pela sobrevivência sob condições e mudanças

crônicas. "

2.2.1 Mudança e Desenvolvimento Organizacional

o Desenvolvimento Organizacional, segundo Wagner e Hollenbeck (2009), pode ser

considerado tanto um modo de incentivar e fortalecer a mudança cultural, como um processo

de planejamento, implementação e estabilização dos resultados de algum tipo de mudança.

Como processo de administração e, ao mesmo tempo, campo de pesquisa, o Desenvolvimento

Organizacional caracteriza-se, segundo estes autores, por cinco aspectos importantes:

1. O desenvolvimento organizacional (DO) enfatiza a mudança planejada: o campo do

(DO) evoluiu a partir da necessidade de uma abordagem sistemática e planejada para a

administração da mudança nas organizações;

2. O desenvolvimento organizacional tem uma acentuada orientação sociopsicológica: as

intervenções de DO podem estimular mudança em muitos e diferentes níveis
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interpessoais, grupais, intergrupais e organizacionais. O campo do desenvolvimento

organizacional, portanto, não é nem puramente psicológico (centrado apenas nos

indivíduos) nem puramente sociológico (centrado somente nas organizações), mas, ao

contrário, incorpora uma combinação entre essas duas orientações;

3. O desenvolvimento organizacional dedica atenção primordial à mudança abrangente:

nenhuma intervenção de DO é projetada e implementada sem a consideração por suas

implicações mais abrangentes;

4. O desenvolvimento organizacional é caracterizado por uma orientação temporal de

longo alcance: a mudança é um processo contínuo que às vezes pode durar meses ou

mesmos anos para produzir os resultados desejados. Embora os gerentes muitas vezes

sofram pressão para a consecução de ganhos rápidos, em curto prazo, o processo DO

não se destina a produzir soluções do tipo "tampão";

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

intervenções de DO são projetadas, implementadas e avaliadas com a ajuda de um

agente de mudança, um indivíduo que funciona como catalisador de mudança e

também como fonte de informações sobre o processo de DO.

,
E possível perceber, a partir dos conceitos acima descritos, alguns elementos

fundamentais na abordagem do DO. A ênfase nas mudanças estabelece a necessidade de uma

intervenção planejada, onde se toma imprescindível o diagnóstico. Ou seja, ao pensar nas

estratégias de desenvolvimento planejadas para o futuro, a organização precisa lançar mão de

técnicas que possibilitem conhecer o presente.

Neste sentido, importa, segundo Marras (2000), aos gestores preocupados com o

processo de desenvolvimento, analisar e diagnosticar o perfil cultural da organização e o
,

clima organizacional decorrente da mesma. E importante conhecer os elementos presentes na

cultura de suas organizações, os valores, crenças e dinâmicas, bem como reconhecer de que

forma a cultura pode influenciar no Clima Organizacional

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL

A cultura organizacional origina-se, segundo Wagner e Hollenbeck, (2009), das

maneiras informais e não oficiais de proceder. Ela influencia a organização formal ao modelar

a maneira como os funcionários percebem e reagem a cargos formalmente defIDidos e aos
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arranjos estruturais. Conseqüentemente, segundo os autores, a cultura influencia as atitudes

tomadas pelos funcionários e os comportamentos que adotam no trabalho.

Para Chiavenato, (2004), a cultura organizacional, pode ser considerada como "o

conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e relacionamentos sociais típicos

de cada organização". Representa a maneira tradicional e costumeira de pensar e fazer as

coisas e que são compartilhadas por todos os membros da organização.

Segundo Bowditch, Buono (1999), a cultura organizacional se ocupa da natureza das

crenças e expectativas sobre a vida organizacional.

As organizações, de forma geral, criam suas próprias culturas e, conseqüentemente, o

seu clima com seus próprios ritos, proibições, valores, usos e costumes. O clima e a cultura da

organização podem refletir, tanto as normas e valores da estrutura organizacional, como os

conflitos internos e externos entre as pessoas que a organização atrai, decorrentes de suas

formas de trabalhar, do arranjo físico, das formas de comunicação e do exercício da

autoridade dentro do sistema. Segundo Katz e Kabn (1970), assim como a sociedade tem uma

herança cultural, as organizações sociais possuem padrões distintivos de sentimentos e

crenças coletivos que são transmitidos aos novos membros do grupo.

2.4 CLIMA ORGANIZACIONAL

Segundo Siqueira (2008), o clima organizacional deve ser considerado como um

conceito importante para compreender o modo como o contexto do trabalho afeta o

comportamento e as atitudes das pessoas neste ambiente, sua qualidade de vida e o

desempenho da organização. Segundo Schneider e Reichers (apud SIQUEIRA, 2008), devido

às rápidas mudanças que vêm ocorrendo na chamada globalização, as organizações buscam

conhecer a dinâmica da vida organizacional, identificando que trabalhadores expostos a uma

série de estímulos da organização e do ambiente de trabalho possuem percepções similares e

atribuem significados semelhantes aos aspectos importantes da vida organizacional. Estas

percepções, segundo eles, constituem a base do clima organizacional.
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Autores como James e Jones (1974) e Schneider e Reichers (1983) conceituam clima

organizacional como percepções ligadas a um aspecto particular do trabalho, partilhadas pelos

trabalhadores (apud MARTINS, 2000).

o clima organizacional pode influenciar a satisfação e o rendimento no trabalho e a

motivação dos trabalhadores no trabalho. Isto funciona como regulador da produtividade dos

funcionários e da empresa como um todo (TORO, apud SIQUEIRA, 2008). Conhecer o clima

organizacional permite, segundo Martins et AI (apud SIQUEIRA, 2008), melhorar a

qualidade de vida do homem no trabalho, levando a uma melhoria no desempenho das

organizações e à compreensão das relações entre esta e outras variáveis do comportamento

organizacional.

Toro (apud SIQUEIRA, 2008) defme clima organizacional como sendo as percepções

compartilhadas que os membros desenvolvem através das suas relações com as políticas, as

práticas e os procedimentos organizacionais tanto formais quanto informais. Segundo Siqueira

(2008), essas percepções possuem valor estratégico, pois promovem a formação de crenças

acerca da realidade organizacional. Como estas crenças orientam as ações e as decisões dos

trabalhadores, podem provocar impactos importantes nas organizações. O estudo do clima

continua a interessar aos teóricos organizacionais, justamente, por causa desses impactos.

Entretanto, para que haja a compreensão da Cultura e do Clima Organizacional, no

sentido de promover mudanças, destaca-se a preocupação com o papel do líder no processo de

Desenvolvimento Organizacional.

2.5 O PAPEL DO LÍDER NO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Segundo Sugo (2005), desenvolver a organização é um desafio que exige competência

por parte do líder. Em um mundo complexo e altamente competitivo, a organização torna-se o

meio para que a visão gerencial possa ser efetivamente realizada. O papel do líder nessa

competência consiste em conhecer profundamente a organização que lidera e em cuidar para

que ela possa se desenvolver de maneira apropriada aos desafios que deverá enfrentar.

Para Sugo (2005) os desafios da reformulação organizacional são decisivamente

enfrentados não por uma solução ou resolução de equação técnica, mas pela ação da
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liderança, capaz de sinalizar corretamente a mudança demandada e de amortecer as

resistências a essa mudança por meio do processo de liderança.

O tema relativo ao papel da liderança sugere, também, uma compreensão e definição

dos seus principais conceitos, afun de que se estabeleçam parâmetros de análise sobre esta

atuação.

2.6 CONCEITOS DE LIDERANÇA

A liderança é a capacidade de tomar iniciativas em situações sociais de planejar, de

organizar a ação e de suscitar colaboração (The OSS Assessment Staff, apud AGUIAR,

2000).

Tannenbaum (apud MINICUCCI, 1995) defme liderança como influência interpessoal

numa situação, por intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma meta

ou metas especificadas.

Dubin (apud FIEDLER, CHEMERS, 1981) diz que liderança é o exercício de

autoridade e tomada de decisões.

Liderança é a tomada de iniciativas que resultem num padrão homogêneo de interação

em grupo voltada para a solução de problemas mútuos (HEMPHILL, apud FIEDLER,

CHEMERS, 1981).

Arthur Jago (apud WAGNER E HOLLENBECK, 2009) defmiu liderança como o uso

de influência simbólica e não coercitiva para dirigir e coordenar as atividades dos membros de

um grupo organizado para a realização de objetivos do grupo.

Desta forma, a partir dos conceitos apresentados, toma-se possível reconhecer alguns

elementos importantes, tais como influência, autoridade, interação com o grupo, entre outros,

que poderão assumir maior ou menor relevância, conforme a abordagem teórica adotada.

A seguir serão apresentadas as principais teorias de liderança, de modo que, na análise

dos resultados da pesquisa desenvolvida neste trabalho, possam ser reconhecidas as

perspectivas adotadas.
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2.7 TEORIAS DE LIDERANÇA

As pesquisas e teorias sobre liderança podem ser agrupadas em três categorias básicas:

a abordagem dos traços, a perspectiva comportamental e a visão contingencial.

2.7.1 Teorias dos traços

A teoria dos traços no estudo da liderança baseia-se nas características pessoais do

líder. Há muito tempo, a mídia tem seguidores das teorias dos traços de liderança -

que diferenciam líderes dos não líderes com base nas qualidades e características

pessoais. A procura por traços sociais, fisicos, intelectuais ou de personalidade que

possam descrever os líderes e diferenciá-los dos demais remonta à década de 1930

(ROBBINS, 2005).

Por volta dos anos 40, depois de muitos estudos e análises, o máximo que se

poderia dizer é que os sete traços seguintes pareciam diferenciar os líderes dos não-

líderes: ambição, energia e desejo de liderar, honestidade e integridade,

autoconfiança, inteligência, elevado automonitoramento e conhecimentos relevantes

para o trabalho. Com base nas últimas descobertas, chegou-se a duas conclusões. A

primeira é que os traços podem indicar a liderança. A segunda conc 1usão é que os

traços funcionam melhor para prever o surgimento da liderança do que para

distinguir entre líderes eficazes e ineficazes (ROBBINS, 2005).

2.7.2 Teorias comportamentais

Segundo Robbins (2005), as falhas dos primeiros estudos sobre traços levaram os

pesquisadores a seguir por outra direção do fmal dos anos 40 até a década de 1960. Eles

começaram a analisar o comportamento exibido por certos líderes e procuravam

descobrir se havia alguma coisa específica na maneira de se comportarem. Foram

examinadas quatro diferentes teorias comportamentais de liderança.
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2.7.2.1 Estudos da Universidade Estadual de Ohio

De acordo com Robbins (2005), as teorias comportamentais mais abrangentes e mais

reproduzidas resultaram de uma pesquisa iniciada no final dos anos 40 na Universidade

Estadual de Ohio. Os pesquisadores buscaram identificar dimensões independentes do

comportamento do líder. Começando com mais de mil dimensões diferentes foram

afunilando a lista até chegar a duas categorias que são, substancialmente,

responsáveis por boa parte do comportamento de liderança descrito por

funcionários. Eles chamaram estas duas dimensões de estrutura de iniciação e

consideração.

Estrutura de iniciação se refere à extensão em que um líder é capaz de

definir e estruturar o seu próprio papel e dos funcionários na busca do alcance dos

objetivos. Isso inclui o comportamento que tenta organizar trabalho, as relações de

trabalho e as metas. O líder com alto grau de estrutura de iniciação pode ser descrito

como alguém que "delega tarefas específicas aos membros do grupo", "espera que

os trabalhadores mantenham padrões de:fmidos de desempenho" e "enfatiza o

cumprimento dos prazos".

A consideração é descrita como extensão em que uma pessoa é capaz de manter

relacionamentos de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito às idéias

dos funcionários e cuidado com os sentimentos deles. Esse líder demonstra

preocupação pelo bem-estar, conforto, status e satisfação de seus liderados. Um

líder com alto grau de consideração pode ser descrito como alguém que ajuda seus

funcionários em seus problemas pessoais, é amigável e disponível e trata como

iguais todos os subordinados.

Muitas pesquisas baseadas nessas de:frnições indicam que os líderes com alto

grau de estrutura inicial e de consideração (um líder "alto-alto") costumam obter

altos índices de desempenho e satisfação dos funcionários com maior freqüência do

que aqueles com baixa pontuação em uma dessas dimensões ou em ambas

(Robbins, 2005).
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2.7.2.2 Estudos da Universidade de Michigan

Segundo Robbins (2005) os estudos sobre liderança realizados pelo Survey

Research Center da Universidade de Michigan, tiveram como objetivo identificar as

características comportamentais dos líderes que pudessem estar relacionadas com o

desempenho eficaz.

o grupo de Michigan também chegou a duas dimensões do comportamento

de liderança, que foram chamadas de orientação para o funcionário e orientação

para a produção. Os lideres vistos como orientados para os funcionários foram

descritos como enfatizadores das relações interpessoais; demonstravam interesse

pessoal nas necessidades de seus funcionários e aceitavam as diferenças entre os

membros do grupo. Os líderes orientados para a produção, por seu lado, tendiam a

enfatizar os aspectos técnicos e práticos do trabalho, sua principal preocupação

estava na execução das tarefas do grupo e seus membros eram apenas o meio para

se atingir um fim.

Segundo o autor, as conclusões a que chegaram os pesquisadores de

Michigan foram extremamente favoráveis ao comportamento dos líderes orientados

para os funcionários.

2.7.2.3 O Grid Gerencial

A representação gráfica de uma visão bidimensional dos estilos de liderança

foi desenvolvida por Blake e Mouton (apud ROBBINS, 2005). Eles propuseram um

Grid Gerencial (por vezes também chamada de grid da liderança) baseado nos

estilos "voltado às pessoas" e "voltado à produção", essencialmente, as dimensões

encontradas tanto em Ohio como em Michigan. O grid não mostra os resultados

produzidos, mas sim os fatores dominantes na forma de pensar do líder em relação à

obtenção de resultados. Com base nos achados de Blake e Mouton, descobriu-se

que os executivos têm melhor desempenho em um estilo 9,9 (alto-alto, voltado às

pessoas e à produção), em comparação, por exemplo, com estilo 9,1 (tipo

autoritário) ou 1,9 (tipo laissez-faire) (Robbins, 2005).
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2.7.2.4 Estudos escandinavos

Segundo Robbins (2005) a premissa básica dos estudos escandinavos é que,

em um mundo de mudanças, os líderes eficazes devem exibir um comportamento

orientado para o desenvolvimento. Esses seriam líderes que valorizam a

experimentação, buscam novas idéias, geram e implementam mudanças. As

conclusões iniciais, embora precisem de mais evidências para confirmação, indica

que os líderes que exibem comportamento orientado ao desenvolvimento contam

com funcionários mais satisfeitos e são vistos por estes como mais competentes.

2.7.3 Teorias das contingências

Segundo Bowditch e Buono (1999) as teorias da contingência combinam a

abordagem de traços e as teorias comportamentais/ funcionais para sugerir que os

líderes mais eficazes são aqueles capazes de adaptar seus estilos e suas próprias

escalas de valores às exigências de uma situação ou grupo específicos.

Serão apresentadas duas das teorias das contingências: o modelo de Fiedler e

a teoria situacional de Hersey e Blanchard.

2.7.3.1 O modelo de Fiedler

Segundo Robbins (2005) Fiedler parte do princípio de que o estilo de

liderança de uma pessoa é fixo. Isso significa que, se uma situação requer um líder

orientado para a tarefa e a pessoa na posição de liderança é orientada para o

relacionamento, ou a situação terá de ser modificada ou o líder substituído para que

se possa obter eficácia ótima. Depois que o estilo básico de liderança do indivíduo

for avaliado será necessário adequar a pessoa à situação. Fiedler identifica três

dimensões contingencias que, na sua opinião, defmem os fatores situacionais

básicos que determinam a eficácia da liderança. São elas: as relações entre líder e

liderados, a estrutura da tarefa e o poder da posição. Essas dimensões são definidas

da seguinte maneira:
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• Relação entre líder e liderado: o grau de confianç~ credibilidade e respeito

que os membros do grupo têm em seu líder.

• Estrutura da tarefa: o grau de procedimentos estabelecidos no trabalho (ou

seja, se as tarefas são estruturadas ou não estruturadas).

• Poder da posição: o grau de influencia que um líder tem sobre as variáveis de

poder, tais como o poder de contratar, demitir, tomar ações disciplinadores,

conceder promoções e aumentos salariais.

2.7.3.2 A teoria situacional de Hersey e Blanchard

Segundo Robbins (2005) essa é uma teoria contingencial que centra seu foco

sobre os liderados. A liderança bem-sucedida é alcançada pela escolha do estilo

adequado, que Hersey e Blanchard argumentam ser contingente ao nível de

prontidão dos liderados. A ênfase nos liderados, no que se refere à eficácia da

liderança, reflete a realidade de são eles que aceitam, ou não, um líder.

Independente do que o líder fizer, a eficácia dependerá das ações de seus liderados.

O termo prontidão, conforme a detmição de Hersey e Blanchard (apud ROBBINS,

2005) refere-se à habilidade e à disposição demonstradas pelas pessoas para a

realização de uma determinada tarefa.

2.8 ESTILOS DE LIDERANÇA

Serão analisados, de forma mais específica, como suporte para a pesquisa aplicada

neste trabalho, os estilos de liderança que foram abordados pelas Teorias Comportamentais,

segundo Whitte e Lippitt (apud AGUIAR, 2000), quais sejam: o estilo de liderança

autoritário, o democrático e o laissez-faire (liberal).

No estilo Autoritário, a fixação das diretrizes cabe unicamente ao líder; as técnicas e

as providências para o serviço são determinadas pela autoridade, uma por vez, de maneira que

em grande parte as medidas por vir são sempre imprevisíveis; o líder determina qual é a tarefa

a ser executada por cada membro e o companheiro que lhe cabe; o líder inclina-se a ser

"pessoal" nos elogios e críticas ao trabalho de cada membro.
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No estilo Democrático todas as diretrizes são objeto de debate e decisão do grupo,

estimulado e assistido pelo líder; a atividade ganha novas perspectivas durante o período de

debates, quando há necessidade de aconselhamento técnico, o líder sugere duas ou mais

alternativas para o grupo escolher; os membros têm a liberdade de trabalhar com quem

quiserem e a divisão das tarefas é deixada ao grupo; o líder é "objetivo" e limita-se aos

"fatos" em suas críticas e elogios, procura ser um membro normal do grupo, em espírito, sem

encarregar-se de muito serviço.

No estilo laissez-faire ocorre liberdade completa para as decisões grupais ou

individuais, com participação mínima do líder; a única participação do líder no debate sobre o

trabalho é apresentar ao grupo materiais variados e deixar claro que poderá fornecer

informações, quando solicitadas; comentários espontâneos e irregulares do líder sobre as

atividades dos membros, somente quando perguntado e nenhuma tentativa de avaliar ou

regular o curso dos acontecimentos.

Como já descrito anteriormente, o clima reflete o exercício da autoridade dentro do

sistema. Teoricamente, o estilo de liderança utilizado em detenninado contexto

organizacional pode ser refletido no clima organizacional identificado. O que se propõe no

presente estudo é verificar se, em determinadas unidades de saúde publica, os estilos ou

orientações de liderança apresentados pelos gestores se refletem no clima organizacional

identificado nas equipes.
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3 METODOLOGIA

Os procedimentos técnicos utilizados serão os pressupostos pela pesquisa

bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros

e artigos. Será utilizada, também, a Pesquisa Descritiva para verificar se há relação entre o

estilo de liderança dos gestores e o clima organizacional identificados em Unidades Básicas

de Saúde da Família no Município de Volta Redonda.

Segundo Cervo e Bervian (2002) a pesquisa bibliográfica procura explicar um

problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada

independente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos,

busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existente sobre

um determinado assunto, tema ou problema.

De acordo com estes autores, a pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas

ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados e problemas que merecem ser estudados

e cujo registro não consta em documentos.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi realizada em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família localizadas

no município de Volta Redonda. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários: a

ECO - (Escala de Clima Organizacional), elaborada por Siqueira (2008) e o questionário:

"Orientações de Liderança", elaborado por Moscovici (1995).

A ECO (SIQUEIRA, 2008) (ANEXO ) é uma escala multidimensional construída e

validada com o objetivo de avaliar a percepção do trabalhador sobre várias dimensões do
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clima organizacional. Trata-se de uma escala composta por 5 fatores (multifatorial), portanto,

seus resultados devem ser apurados por fator. Assim, se obterá um resultado (ou média

Fatorial) para cada um dos fatores, ou seja, o diagnóstico do clima organizacional será feito

baseando-se em 5 aspectos (os fatores da ECO). Deve-se considerar, sempre, o contexto de

cada fator e ao que cada um deles corresponde, conforme descrição a seguir:

- Fator 1 - Apoio da chefia e da organização: suporte afetivo, estrutural e operacional da

chefia e da organização fornecido aos empregados no desempenho diário de suas atividades

no trabalho.

- Fator 2 - Recompensa: diversas formas de recompensa usadas pela empresa para premiar a

qualidade, a produtividade, o esforço e o desempenho do trabalhador.

- Fator 3 - Conforto físico: ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela

empresa aos empregados.

- Fator 4 - ControleI pressão: controle e pressão exercidos pela empresa e pelos supervisores

sobre o comportamento e desempenho dos empregados.

- Fator 5 - Coesão entre colegas: união, vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho.

O diagnóstico do clima organizacional será feito somando-se os valores marcados

pelos respondentes em cada item de cada fator e dividindo-se o total pelo número de itens.

Depois, somam-se as médias de cada respondente em cada fator divide-se pelo número de

respondentes e, assim, sucessivamente. Os resultados das médias fatoriais deverão ser sempre

um número entre 1 e 5 que é a amplitude da escala de respostas. Para interpretá-los, deve-se

considerar que quanto maior for o valor da média fatorial, melhor é o clima organizacional.

Além disso, valores maiores que 4 tendem a indicar bom clima e menores que 2,9 a apontar

clima ruim. Porém, isto é inverso no caso do Fator 4, controleI pressão. Neste caso, quanto

maior o resultado, pior será o clima porque maior será o controle e a pressão exercida sobre o

emprego. Para o Fator 4, os valores maiores que quatro apontam clima ruim (porque existe

muita pressão e controle excessivo) e os menores que 2,9 apontam um bom clima (existe

pouca pressão e baixo controle).

O questionário "Orientações de Liderança" (MOSCOVICI, 1995) (ANEXO ) é

composto por 10 questões, onde cada respondente atribuiu pontuações de acordo com os
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seguintes critérios: 03 (três) para a que ele considerasse a melhor opção; 02 (dois) para a

segunda escolha; 01 (um) para a menos adequada.

Os questionários foram aplicados em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família

(UBSF) localizadas no município de Volta Redonda. A ECO foi distribuída a todos os

membros da equipe de cada unidade, participando, assim, da pesquisa: ACS (Agentes

Comunitários de Saúde), Técnicos de enfermagem, Médicos e Assistentes administrativos. O

questionário "Orientações de Liderança" foi distribuído aos gerentes de cada UBSF. As

quatro Unidades Básicas escolhidas estão localizadas nos bairros: Conforto, Eucaliptal, Ponte

Alta e São Carlos, no Distrito Sul.

A Unidade Básica do Conforto é composta por uma equipe de seis ACS, uma

assistente administrativa, um médico, dois técnicos de enfermagem, uma auxiliar de limpeza,

e um gerente. A Unidade do Eucaliptal é composta de duas equipes, com nove ACS, dois

técnicos de enfermagem, uma assistente administrativa, um médico, uma enfermeira

assistente, duas recepcionistas, uma auxiliar de limpeza e uma gerente. A Unidade do Ponte

Alta é composta por duas equipe, composta por nove ACS, três técnicos de enfermagem, um

assistente administrativo, uma enfermeira assistente, um médico, uma auxiliar de limpeza, e

uma gerente. A Unidade do São Carlos é composta por uma equipe, composta por 5 ACS,

dois técnicos de enfermagem, um assistente administrativo, um médico, uma auxiliar de

limpeza, uma recepcionista e uma gerente. As gerentes das Unidades Básicas de Saúde são

enfermeiros (as).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA

De acordo com o site do DAB (Departamento de Atenção Básica), o Ministério da

Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). Seu principal propósito:

reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional,

levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos

brasileiros. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em

unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um

número defmido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes

atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e

agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade

pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da fatm1ia a necessidade de

ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente

no contexto do SUS.

A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela

evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da

Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios.

Estes princípios são os da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do

vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e

da participação social.

A Atenção Básica de Volta Redonda dispõe de 33 Unidades Básicas de Saúde da

Família e 9 Unidades Básicas de Saúde distribuídas no território do município de Volta
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Redonda. Sendo 18 Unidades Básicas de Saúde da Família localizadas no Distrito Sanitário

Sul e 15 localizadas no Distrito Sanitário Norte.

Nestas unidades são disponibilizadas consultas nas áreas de Atenção Básica, ou seja,

Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria, uma vez que deve ser a primeira referência da

população para buscar cuidados e atenção às suas necessidades básicas de saúde.

As Unidades da Atenção Básica têm como missão a promoção e a assistência à saúde,

ações preventivas em saúde coletiva e na promoção do autocuidado e estão disponíveis para

toda a população, cada um deles com sua área de abrangência.

4.1.1 Equipes de Saúde

o trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca

permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da

equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes são

compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfenneiro, um auxiliar de

enfennagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com: um

dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental.

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4 mil habitantes,

sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada área, e estas passam a ter

co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas

unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-

se: como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter

território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir

sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar assistência integral,

permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde.

Aos gerentes das Unidades cabem as atribuições de planejar, gerenciar, coordenar e
,

avaliar as ações desenvolvidas pelos membros da equipe. E responsável por analisar e

planejar as intervenções juntamente com a equipe de saúde e de capacitar e supervisionar os

membros da equipe.
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4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CLIMA

ORGANIZACIONAL

A seguir serão apresentados gráficos com as médias gerais por fator em cada Unidade de

Saúde.

,
GRAFICO I - Médias gerais dos fatores da Unidade A:

3

1 -
O T

Fator 1 Fa or 2 FJ or 3 Fator 5

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Na Unidade de Saúde A foi possível verificar que no fator 1, que diz respeito ao apoio

da chefia e da organização, o clima organizacional pode ser considerado regular (media

fatorial 3,5), demonstrando, assim, que apesar de possuírem suporte estrutural e operacional

da chefia e da organização no desempenho diário de suas atividades, os mesmos não são, na

opinião dos respondentes, suficientes. O fator 2 demonstra, que, na percepção dos

respondentes, no que diz respeito às formas de recompensa usadas pela organização para

premiar a qualidade e a produtividade do trabalhador, o clima é considerado ruim (média

fatorial 2,7). O fator 3 mostra um clima regular (média fatorial 3,3) na percepção dos

respondentes em relação ao conforto físico da Unidade. O fator 4 demonstra um clima regular

(media fatorial 3,37) em relação ao controle e pressão exercidos pela organização e pelos

supervisores sobre o comportamento e desempenho dos empregados. O fator 5 demonstra um

clima regular (media fatorial 3,8) no que diz respeito a coesão entre colegas, a união, vínculos

e colaboração entre os colegas de trabalho.
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GRÁFICO II - Médias gerais dos fatores da Unidade B :
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Na Unidade de Saúde B foi possível verificar um clima regular no fator 1 (media fatorial

3,5) que diz respeito ao suporte e apoio da chefia aos empregados, demonstrando que, os

respondentes não estão completamente satisfeitos com este fator. No fator 2 observa-se um

clima ruim (media fatorial 2,5) em relação a percepção dos empregados com as formas de

recompensas que a organização utiliza para recompensar a qualidade e produtividade do

empregado. O fator 3 mostra um clima regular (media fatorial 3,3) em relação ao conforto

fisico proporcionado pela organização. No fator 4 é possível verificar um clima regular

(media fatorial 3,67) no que diz respeito ao controle e pressão exercidos pela e empresa e

pelos supervisores. O fator 5 mostra um clima bom (media fatorial 4) em relação a coesão

entre colegas.

GRÁFICO III - Médias gerais dos fatores da Unidade C:
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.
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Na Unidade de Saúde C é possível verificar um clima regular (media fatorial 3,1) em

relação ao suporte afetivo, estrutural e operacional da chefia e da organização fornecido aos

seus empregados. No fator 2 é possivel verificar um clima ruim (media fatorial 2,4) em

relação a recompensa, mostrando insatisfação dos empregados na percepção de como a

organização recompensa seus esforços e desempenho. No fator 3 é possivel verificar um

clima regular (media fatorial 3,3) no quesito conforto fisico e segurança proporcionados pela

organização aos empregados. No fator 4 é possível verificar um clima bom (media fatorial

2,8) em relação ao controle e pressão, demonstrando que existe pouca pressão e baixo

controle da supervisão com seus empregados. No fator 5 observa-se um clima regular (media

fatorial 3,2) em relação a coesão entre colegas de trabalho.

,
GRAFICO IV - Médias gerais dos fatores da Unidade D:
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Na Unidade de Saúde D é possível verificar uma média boa (media fatorial 4) no fator

que diz respeito ao apoio da chefia e da organização fornecido aos empregados no

desempenho diário de suas atividades no trabalho verificando-se um clima bom. No fator 2 fo·

observado um clima ruim (media fatorial 2,8) no indicador de recompensa, demonstrand

insatisfação dos empregados nas formas de recompensa usadas pela organização. O fator -'

mostra um clima ruim (media fatorial 2,5), demonstrando insatisfação dos empregados com o

ambiente fisico, segurança e conforto proporcionados pela organização. No fator 4 é possí e

verificar um bom clima (media fatorial 2,8) com relação ao controle e pressão exercidos pela

organização e pelo supervisor sobre o comportamento e desempenho dos empregados. O fa

5 mostra um clima regular (media fatorial 3,7) com relação a união, vínculos e colaboraçã

entre colegas de trabalho.

C •UF •NDC •OBT •Biblioteca doAt·ICI.~--
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Código da· . (Ç gi90 do Exemplar
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4.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CLIMA

ORGANIZACIONAL POR FATOR

,
GRAFICO V - Comparação das médias do fator apoio da chefia e da organização entre as
Unidades
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Neste fator é possível verificar que 3 das Unidades de Saúde apresentam um clima

regular em relação ao apoio da chefia e da organização, demonstrando que, embora não seja

considerado ruim, os respondentes consideram que a relação ao suporte estrutural e

operacional da chefia e das unidades, fornecidos aos empregados, não é completamente

satisfatória, e 1 apresenta um clima bom.

,
GRAFICO VI - Comparação das médias do fator / Recompensa entre as Unidades
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Este fator demonstra a insatisfação dos empregados em relação às diversas form

recompensa usadas pelas Unidades de Saúde para premiar a produtividade dos emprega •
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As 4 Unidades apresentaram um clima ruim em relação a esse fator, demonstrando que as

recompensas que recebem não estão dentro das suas expectativas e que, quando eles

conseguem desempenhar bem o seu trabalho, eles não são recompensados.

,
GRAFICO VII - Comparação das médias do fator / Conforto fisico entre as unidades
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Neste fator é possível verificar que 3 das unidades apresentam um clima regular e 1

apresentou uma média ruim em relação ao ambiente fisico, segurança e conforto propiciado

pelas Unidades, sinalizando que o ambiente físico do trabalho não facilita o desempenho das

tarefas e não é agradável.

GRÁFICO VIII - Comparação das médias do fator / ControlelPressão entre as unidades:

1

..,-

TBSF. tTBSFB lBSFD

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

,
E possível verificar nesse fator que 2 das Unidades possuem um clima regular em

relação ao controle e pressão exercidos pelo supervisor, demonstrando uma insatisfação dos
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funcionários ao perceberem que existem muita pressão e controle do supervisor sobre o

comportamento e desempenho deles. As outras duas apresentam um clima bom, identificando

satisfação dos funcionários em relação a pouca pressão e baixo controle do supervisor.

,
GRAFICO IX - Comparação das médias do fator Coesão entre colegas entre as unidades:
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Neste fator é possível verificar que 3 das Unidades apresentam uma média regular em

relação a união, vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho, e 1 possui uma média

boa em relação a esse fator.

4.4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS FATORES RELATIVOS

LIDERANÇA OBTIDOS NA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

,
A

Tendo como objetivo compreender a relação entre Clima Organizacional e os Estilos

de liderança, considerou-se como relevante a apresentação das análises dos resultados obtidos
"nos FATORES 1 e 4 - Apoio da chefia e da organização e Controlei Pressão (APENDICE 9),

respectivamente, de forma mais detalhada. Tal escolha se deve ao fato de que tais fatores

refletem mais diretamente, a percepção dos respondentes sobre os estilos de liderança aos

quais se encontram submetidos.

4.4.1 Análise das médias obtidas nas artrmações do Fator 1 - Apoio da chefia e da

organização e do Fator 4 - ControlelPressão:
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4.4.1.1 Unidade de Saúde A:

Os respondentes consideram que há, na unidade, diálogo para resolver os problemas

organizacionais, que o líder informa aos subordinados sobre as decisões e mudanças que

envolvem o setor, que acompanha estas mudanças, colaborando com a produtividade dos

funcionários, orientando-os na execução das tarefas que foram planejadas. Por outro lado,

acreditam que inovações e sugestões dos funcionários tendem a não serem aceitas, e não há

uma tendência do chefe em elogiar a sua equipe pelo trabalho bem feito.

No que diz respeito ao controlei pressão, os respondentes acreditam que não há

controle exagerado sobre os funcionários e que o chefe não pressiona o tempo todo, mas

percebem que existe rigor na cobrança dos horários e na freqüência dos funcionários, que

nada é feito sem a autorização do chefe e que há cobrança do cumprimento das tarefas no

prazo previsto.

4.4.1.2 Unidade de Saúde B:

No que diz respeito ao apoio da chefia, os respondentes desta unidade acreditam que

os conflitos que acontecem no trabalho são resolvidos pelo próprio grupo e que os

funcionários são orientados pelo chefe na execução de suas tarefas. Entretanto, algumas

contradições se configuram, pois, apesar de reconhecerem que novas idéias melhoram o

desempenho dos funcionários, sinalizam que não há aceitação nem valorização, por parte da

chefia, de inovações e opiniões dos funcionários e que as mudanças ocorridas na unidade,

apesar de serem planejadas e acompanhadas pelos chefes, não contam com a participação dos

funcionários.

Em relação ao Controlei Pressão, é possível afIrmar, de forma geral, que o clima se

configura como ruim, apresentando média um pouco melhor para a questão da pressão do

chefe sobre os funcionários e a utilização das regras da organização para punir os

funcionários. Há uma sinalização de um clima ruim neste fator em relação à exigência de que

as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto, de que a freqüência seja controlada com rigor

e de que nada é feito sem a autorização do chefe.
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4.4.1.3 Unidade de Saúde C:

Nesta unidade, os respondentes consideram que recebem informações sobre as

decisões que os envolvem e que há orientação e respeito por parte da chefia em relação a eles.

Entretanto, acreditam que não há participação dos funcionários nas mudanças, que as dúvidas

não são esclarecidas, que inovações e novas formas de trabalho sugeridas pelos funcionários

não são aceitas pela organização e, interessante destacar, as mudanças não tendem a ser

planejadas, orientadas e acompanhadas pelos supervisores.

Em relação ao Controlei Pressão, os respondentes informam que o chefe não pressiona

o tempo todo, que não existe controle exagerado sobre os funcionários, que não há controle de

tudo que diz respeito à organização, de que não é necessária a autorização e fiscalização

permanente do chefe para que as coisas sejam feitas.

Há uma tendência, pela observação dos resultados apresentados, à liderança liberal, na

classificação de Whitte e Lippitt (apud AGUIAR, 2000)

4.4.1.4 Unidade de Saúde D:

Nesta unidade, os respondentes consideram que o chefe respeita, colabora com a

produtividade, ajuda os funcionários com os problemas, os elogia quando fazem um bom

trabalho e acompanha as mudanças da unidade.

,
E importante destacar que, nesta unidade, a média deste fator mostrou-se boa,

apresentando resultados mais baixos somente nos aspectos relativos às mudanças, tanto pela

falta de informação aos funcionários quanto pela falta de planejamento para que as mesmas

ocorram.

Em relação ao controleI Pressão, é possível considerar que a média em quase todas as

questões foi boa, destacando-se que não há, na percepção dos respondentes, pressão, controle

e fiscalização excessiva do chefe sobre os funcionários. Entretanto, consideram que a

organização exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto.
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4.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS GERAIS DO QUESTIONÁRIO

SOBRE ORIENTAÇÕES DE LIDERANÇA

,
GRAFICO X - Análise dos resultados gerais da Unidade Básica de Saúde A
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Na Unidade Básica de Saúde A foi possível verificar uma tendência ao estilo de

liderança Autoritário, liderança centrada na tarefa. Que, segundo Ribeiro (2003) é

caracterizado, normalmente, como um modelo de liderança no qual o líder fixa as diretrizes,

sem qualquer participação do grupo e preocupa-se basicamente com a execução da tarefa e os

seus resultados.

,
GRAFICO XI - Análise dos resultados gerais da Unidade Básica de Saúde B
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.
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Na Unidade Básica de Saúde B foi verificada uma tendência voltada ao estilo de

liderança Autoritário, onde a principal preocupação está na execução das tarefas. Destaca-se,

também, a defInição de Minicuci (1995), que considera que no ambiente autocrático, o líder,

designado para a chefia do grupo por alguma autoridade, atua como dirigente e toma as

decisões em nome do grupo, e não permite ao grupo participação alguma nas decisões. O

líder autoritário determina os programas do grupo, faz os planos mais importantes e dita as

atividades dos membros e o padrão de inter-relações entre eles.

,
GRAFICO XII - Análise dos resultados gerais da Unidade Básica de Saúde C
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Na Unidade Básica de Saúde C foi verificada uma tendência a liderança voltada ao

Clima Grupal, caracterizando uma liderança Democrática. Segundo Ribeiro (2003), nesta

orientação, normalmente, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado

e assistido pelo líder.

O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando,

quando necessário, aconselhamento técnico ao líder, que sugere as alternativas possíveis para

o grupo escolher. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo.
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,
GRAFICO XIII - Análise dos resultados gerais da Unidade Básica de Saúde D
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Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Na Unidade Básica de Saúde D foi verificada uma tendência a liderança Democrática,

demonstrando uma preocupação com o Clima Grupal. Assim, destaca-se, também, a definição

de Minicuci (1995), onde o grupo atua por participação, os membros trabalham em conjunto.

Dá-se máxima importância ao crescimento e ao desenvolvimento de todos os seus membros.

O grupo trabalha seguindo o princípio do consenso e trata de obter, dentro da área em que

pode atuar por participação, em todos os objetivos, um elevado grau de relações interpessoais

agradáveis para uma sólida base da resolução de problemas.
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A fim de verificar a hipótese deste trabalho, optou-se por proceder à Discussão dos

Resultados por Unidade de Saúde pesquisada, relacionando em cada uma delas, os resultados

obtidos na Pesquisa de Clima Organizacional com os resultados obtidos no levantamento da

Orientação de Liderança, realizado com os seus respectivos gestores.

5.1 UNIDADE A:

Em um estilo Autoritário é possível identificar um líder que foca sua atenção na .

execução das tarefas e no alcance dos resultados. Na Unidade A foi possível verificar, pelas

respostas apresentadas pelo líder, que ele, em uma reunião, focaliza sua atenção sobre a

agenda formal e que, quando ocorre uma discordância entre ele e um membro do grupo, ele

verifica se o membro compreendeu adequadamente a tarefa que foi solicitada. O líder acha

que pode motivar os membros da equipe e que para que isto ocorra, a melhor maneira é

indicando a importância do trabalho e seu papel nele. Atenta para todos os detalhes

necessários à execução das tarefas e consecução das metas organizacionais. O líder avalia o

desempenho de um membro do grupo fazendo uma avaliação objetiva da produção e da

eficiência de cada pessoa. Neste estilo, o líder considera que seus subordinados necessitam de

orientação e acompanhamento constantes, por acreditar, que os mesmos não sejam capazes de

exercer o autocontrole.

Por outro lado, na avaliação do clima dessa unidade, foi possível verificar que os

respondentes identificam que o supervisor orienta a execução de todas as tarefas, nada é feito

sem a autorização do chefe, a organização exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo

previsto, os horários e freqüências dos funcionários são cobrados com rigor e que as

mudanças e inovações sugeridas pelos funcionários tendem a não serem aceitas, confmnando,
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assim, que, nesta unidade, há relação entre a orientação de liderança identificada (Autoritária)

e o clima considerado regular nos fatores de apoio da chefia e controle e pressão.

5.2 UNIDADE B:

Nessa unidade foi identificado, através do instrumento de análise, um estilo de

liderança Autoritário, onde o líder: acredita que, se ocorrer uma discordância entre ele e um

membro do grupo, ele verificará se o mesmo entendeu a tarefa que lhe foi solicitada; Avalia o

desempenho de um membro do grupo fazendo uma avaliação objetiva da produção e da

eficiência de cada pessoa; Identifica como sendo sua meta, prioritária, assegurar que todos os

membros do grupo tenham uma fundamentação sólida de conhecimentos e habilidades que os

ajudarão a tomarem-se trabalhadores eficazes; Acredita que as múltiplas responsabilidades da

liderança dificultam a atenção para todos os detalhes necessários à execução das tarefas e

consecução das metas organizacionais.

Na avaliação do clima foi possível verificar, também, tendências de uma liderança

Autoritária, onde os respondentes identificam um líder que planeja e orienta a execução das

tarefas. Para eles, o chefe não faz elogios aos funcionários quando estes executam bem seu

trabalho. Consideram que os funcionários não participam das mudanças que ocorrem na

organização e que as inovações e novas formas de realizarem suas tarefas não são aceitas pelo

chefe. Os respondentes identificaram um líder que controla com rigor a freqüência de seus

funcionários. A organização exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto. Nada é

feito sem a autorização do chefe e este possui uma fiscalização permanente sobre os

funcionários, identificando-se, assim, um clima regular no fator apoio da chefia e
,

controle/pressão. E possível afrrmar que há relação entre o Estilo de Liderança identificado

(Autoritário) e o Clima mensurado (regular) nos fatores relativos à Liderança.

5.3 UNIDADE DE SAÚDE C:

Nesta unidade foi possível verificar que, no fator relativo ao apoio da chefia e da

organização, as percepções do grupo e do líder não são compatíveis.



44

Apesar de os respondentes acreditarem que o líder os respeita e os ajuda com os

problemas e que podem contar com o apoio do chefe, percebem que suas dúvidas não são

esclarecidas, que as suas sugestões sobre mudanças e inovações não são aceitas e que, quando

ocorrem, não são acompanhadas por ele. Percebem, também, que as tarefas que demoram

mais para serem realizadas não são acompanhadas até o fim pelo líder.

o clima no fator de apoio e chefia é regular caracterizando que, na percepção dos

respondentes, ainda falta um suporte estrutural e operacional por parte da chefia. Através da

análise das respostas dos funcionários, neste fator, é possível verificar uma tendência a uma

liderança liberal, na classificação de Whitte e Lippitt (apud AGUIAR, 2000), onde o líder

possui participação mínima nas decisões.

o líder, por outro lado, identifica que seu estilo de liderança é Democrático, pois

acredita que em sua unidade as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, ao qual ele

estimula e assiste. Considera, também, que dá aconselhamento técnico sugerindo as

alternativas possíveis para o grupo escolher.

Já em relação ao fator controle e pressão, o clima foi considerado bom, demonstrando

características do líder Democrático, onde não se exerce controle exagerado sobre os

funcionários e os mesmos não são fiscalizados o tempo todo, ou seja, existe autonomia para

trabalhar.

Nesta unidade, fica caracterizada que a distinção entre Liderança Democrática e

Liberal é muito tênue, pois o que para o líder pode parecer como democracia, para o grupo

pode parecer como anarquia ou liberalidade. Entende-se que esta dificuldade conceitual é

compartilhada por muitos gestores, que ao se considerarem democráticos, se excluem da

participação conjunta com o grupo em suas atividades. Há que se considerar que, segundo a

literatura pertinente ao tema, a liderança democrática pressupõe a participação do líder com

um membro normal do grupo e não o afastamento do mesmo.

5.4 UNIDADE DE SAÚDE D:

Na liderança Democrática, conforme a identificada nesta unidade, norma]me e~

diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líd .
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possível verificar, através da pesquisa de Clima, que os funcionários acreditam que têm

participação nas mudanças e suas opiniões e novas formas de trabalhar são aceitas e

valorizadas pelo chefe, que elogia quando um trabalho é bem desenvolvido. Não ocorre

controle exagerado e nem pressão sobre os funcionários. Os horários e freqüências não são

controlados com rigor e o chefe não usa regras da empresa para Plmir os funcionários.

o objetivo primordial na Unidade identificado pelo líder foi o estabelecimento de um

clima de grupo no qual aprendizagem e realização possam ocorrer. Quando ocorre uma

discordância entre o líder e um membro do grupo, o líder tenta ouvir os outros membros,

fazendo com que se expressem e se envolvam no caso. Ao avaliar o desempenho de um

membro, o líder identifica como primordial envolver o grupo todo em estabelecer os objetivos

e avaliar o desempenho dos membros individualmente. Nesta unidade, o líder identificou

como meta primordial ajudar os membros a trabalharem eficazmente em grupo, a usarem os

recursos do grupo e a compreenderem suas relações interpessoais, identificando, assim, uma

liderança Democrática na visão dos respondentes e do próprio líder.

Foi possível verificar que os respondentes identificaram um clima bom em relação aos

fatores relativos ao apoio da chefia e ao controle e pressão. Paralelamente, foi possível

identificar, através da pesquisa utilizada, que o gestor desta unidade possui uma orientação de

liderança do tipo Democrática Desta forma, confirma-se nesta unidade, a existência de

relação entre estilo de Liderança e Clima mensurados nos fatores relativos à Liderança.
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6 CONCLUSÕES E INDICAÇÕES DE PRÓXIMOS ESTUDOS

Como foi possível observar em três das quatro unidades analisadas, as percepções

sobre o Clima organizacional mensurado e o Estilo de Liderança são compatíveis,

identificado-se, assim, que há relação entre as mesmas. Desta forma, confinna-se a hipótese

deste trabalho de que, onde há a manifestação de liderança Autoritária há a caracterização de

um clima ruim e em unidades onde a liderança Democrática se manifesta, o clima, em relação

aos fatores de liderança, caracterizado pode ser considerado bom.

,
E importante ressaltar, que mesmo sendo considerados extremamente importantes, os

outros fatores que compõem o clima organizacional e que foram aqui investigados

(Recompensa, Conforto Físico, Coesão entre os colegas), não foram considerados na

verificação da hipótese. Ou seja, não foi propósito deste trabalho, relacionar o tipo de

liderança encontrado aos resultados dos outros fatores mensurados. Tal impossibilidade se

deve muito mais a uma questão de delimitação do foco da pesquisa do que da falta ou

incoerência dos dados levantados. Reconhece-se, assim, este fato como uma limitação do

presente estudo.

Conforme apresentado no referencial teórico, há, atualmente, o reconhecimento de que

as pessoas passam a representar o diferencial competitivo que mantém e promove a

sobrevivência organizacional: elas passam a constituir a competência básica da organização, a

sua principal vantagem competitiva em um mundo globalizado, instável, mutável e fortemente

concorrencial.

Para mobilizar plenamente as pessoas em suas atividades, as organizações estão

mudando os seus conceitos e alterando as suas práticas gerenciais. Ou seja, ao invés de

investirem diretamente nos produtos e serviços, elas estão investindo nas pessoas que

entendem deles e que sabem como criá-los, desenvolvê-los, produzi-los e melhorá-los.



pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de urna organização dependendo

maneira como elas são tratadas.

Considera-se importante que as pessoas sejam vistas além do seu papel na vida

produtiva nas organizações; elas devem ser encaradas como protagonistas, visto que são a

essência da dinâmica organizacional, pois a criatividade é uma qualidade humana

insubstituível.

As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações e, como tais, elas

são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, o mais

importante aporte para as organizações: a inteligência que proporciona decisões racionais e

que imprime significado e rumo aos objetivos globais (CHIAVENATO, 2005, p. 8). O

parceiro mais íntimo da organização é o trabalhador: aquele que está dentro dela, que lhe dá

vida e dinamismo e que faz as coisas acontecerem.

°estilo de liderança adotado na organização pode promover ou limitar a participaçã

e o desenvolvimento das pessoas e, conseqüentemente, influenciar na percepção do clima da

mesma.

A compreensão dos fatores que promovem o desenvolvimento das pessoas nas

organizações, passa pelo reconhecimento de que quanto melhor for o clima organizacion ,

quanto mais as pessoas participarem dos processos decisórios e dos resultados de se

comprometimentos, melhores condições as organizações terão de sobreviver.

Esta compreensão não se esgota no contexto da iniciativa privada, pois a viabilidade

aceitação dos serviços públicos têm sido constantemente colocadas em xeque. Esta discus ã

pode ser vinculada à forte influencia da mídia que, em função das discussões acentuadas a

partir da década de 90, a respeito da Reforma do Estado, tenta desqual ificar tudo o q e '

público no Brasil.

,
E importante que se busque qualificar as formas de gerenciamento e liderança ,A...,L:Io1 -...

organizações públicas, afim de que, ao se obter um bom clima organizacional

conseqüentemente, maior comprometimento dos trabalhadores destas instituições, se a e~l,",-

aos interesses da população e se garanta a sobrevivência de serviços públicos, gratuito

qualidade.
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o presente trabalho, por sua complexidade, poderia proporcionar uma série de análises

em dimensões que não puderam ser tratadas aqui. Desta forma, reconhecem-se as limitações

teóricas e práticas deste trabalho, e sugere-se que novas pesquisas sejam empreendidas a fim

de que se reconheçam os aspectos qualitativos dos resultados, as correlações com o sistema de

saúde pública nacional, as implicações para a vida e saúde dos respondentes decorrentes do

clima organizacional vivenciado, entre outros.

Tem-se por certo que este estudo não esgota a discussão, mas, acredita-se que pode

contribuir para suscitar novas pesquisas.
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"APENDICES
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"APENDICE A - Análises das afrrmações do fator 1 (Apoio da chefia e da organização) do
fator 4 (ControlelPressão):

Unidade de Saúde A:

Fator 1:

01. Meu setor é informativo das decisões que o envolvem. 3,91
02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelo próprio grupo. 3,25
03. O funcionário recebe orientação do supervisor (ou chefe) para executar suas tarefas 4,08
04. As tarefas que demoram mais para serem realizadas são orientadas até o fim pejo chefe. 3,75
05. Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas. 3,41
06. O chefe elogia quando os funcionários fazem um bom trabalho. 3,08
07. As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou chefes). 3,91
08. As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários. 3,83
09. Nesta empresa, as dúvidas são esclarecidas. 3,75
10. Aqui, existe planejamento das tarefas. 3,83
11. O funcionário pode contar com o apoio do chefe. 3,25
12. As mudanças nesta empresa são planejadas. 3,25
13. As inovações feitas pelo funcionário no seu trabalho são aceitas pela empresa 2,91
14. Aqui, novas idéias melhoram o desempenho dos funcionários. 3,16
15. O chefe valoriza a opinião dos funcionários. 3,33
16.Nesta empresa, os funcionários têm participação nas mudanças. 3,41
17. O chefe tem respeito pelo funcionário. 3,75
18. O chefe colabora com a produtividade dos funcionários. 3,91
19. Nesta empresa, o chefe ajuda o funcionário quando ele precisa. 3,41
20. A empresa aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas. 3,33
21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas da empresa 4

Fator 4:

48. Aqui, existe controle exagerado sobre os funcionários. 2,41
49. Nesta empresa, tudo é controlado. 3,08
50. Esta empresa exige que as tarefas sejam feitas dentro do pmzo previsto 3,83
51. A freqüência dos funcionários é controlada com rigor por esta empresa. 4
52. Aqui, o chefe usa as regras da empresa para~unir os funcionários. 3,58
53. Os horários do funcionários são cobrados com rigor 3,9
54. Aqui., o chefe pre siona o tempo todo. 2, 1
55. Nesta empresa, nada é feito sem.autorização do chefe. 3 8'",
56. Nesta empre a existe uma fiscalização permanente do chefe. 3,25
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Unidade de Saúde B:

Fator 1:

01. Meu setor é informativo das decisões que o envolvem. 3,81
02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelo próprio grupo. 4,09
03. O funcionário recebe orientação do supervisor (ou chefe) para executar suas tarefas 4,09
04. As tarefas que demoram mais para serem realizadas são orientadas até o filll pelo chefe. 3,09
05. Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas. 3,63
06. O chefe elogia quando os funcionários fazem um bom trabalho. 2,9
07. As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou chefes). 3,9
08. As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários. 3,81
09. Nesta empresa, as dúvidas são esclarecidas. 3,63
10. Aqui, existe planejamento das tarefas. 3,9
11. O funcionário pode contar com o apoio do chefe. 3,54
12. As mudanças nesta empresa são planejadas. 3,27
13. As inovações feitas pelo funcionário no seu trabalho são aceitas pela empresa 2,81
14. Aqui, novas idéias melhoram o desempenho dos funcionários. 3,9
15. O chefe valoriza a opinião dos funcionários. 3,18
16. Nesta empresa, os funcionários têm participação nas mudanças. 2,81
17. O chefe tem respeito pelo funcionário. 3,54
18. O chefe colabora com a produtividade dos funcionários. 3,36
19. Nesta empresa, o chefe ajuda o funcionário quando ele precisa. 3,81
20. A empresa aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas. 3
21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas da empresa 3,72

Fator 4:

3,4548. A ui, existe controle exa erado sobre os funcionários.
49. Nesta em resa, tudo é controlado. 3,45

4,36
3,9
3,27
3.7.,
3,36
3,8

56. Nesta emprese ·ste uma fiscalização permanente do chefe. 372



Unidade de Saúde C:

Fator 1:

o1. Meu setor é informativo das decisões que o envolvem. 3,64
02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelo próprio grupo. 2,78
03. O funcionário recebe orientação do supervisor (ou chefe) para executar suas 3,78
tarefas
04. As tarefas que demoram mais para serem realizadas são orientadas até o fIm 2,85
pelo chefe.
05. Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas. 3,5
06. O chefe elogia quando os funcionários fazem um bom trabalho. 3
07. As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou chefes). 2,71
08. As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários. 2,85
09. Nesta empresa, as dúvidas são esclarecidas. 2,57
10. Aqui, existe planejamento das tarefas. 3,28
11. O funcionário pode contar com o apoio do chefe. 3,57
12. As mudanças nesta empresa são planejadas. 2,71
13. As inovações feitas pelo funcionário no seu trabalho são aceitas pela empresa 2,85
14. Aqui, novas idéias melhoram o desempenho dos funcionários. 3,5
15. O chefe valoriza a opinião dos funcionários. 3,42
16. Nesta empresa, os funcionários têm participação nas mudanças. 2,57
17. O chefe tem respeito pelo funcionário. 3,71
18. O chefe colabora com a produtividade dos funcionários. 3,1
19. Nesta empresa, o chefe ajuda o funcionário quando ele precisa. 3,21
20. A empresa aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas. 2,64
21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas da empresa 3,35

Fator 4:

2,548. A ui, existe controle exa erado sobre os funcionários.
49. Nesta em res~ tudo é controlado. 2,85

3,57
3,5
3..0
3

56. Nesta empresa e · e uma fiscalização permanente do chefe.
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Unidade de Saúde D:

Fator 1:

o1. Meu setor é informativo das decisões que o envolvem. 4
02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelopróprio~po. 4
03. O funcionário recebe orientação do supervisor (ou chefe) para executar suas tarefas 4,16
04. As tarefas que demoram mais para serem realizadas são orientadas até o fIm pelo chefe. 4
05. Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas. 4,33
06. O chefe elogia quando os funcionários fazem um bom trabalho. 4,33
07. As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou chefes). 4,33
08. As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários. 3,66
09. Nesta empres~ as dúvidas são esclarecidas. 3,83
10. Aqui, existe planejamento das tarefas. 4,16
11. O funcionáriop_ode contar com o apoio do chefe. 4,5
12. As mudanças nesta empresa são planejadas.

,.,
..)

13. Nesta empresa existe uma fiscalização permanente do chefe. 3,83
14. Aqui, novas idéias melhoram o desempenho dos funcionários. 4,16
15. O chefe valoriza a opinião dos funcionários. 4
16. Nesta empres~ os funcionários têm participação nas mudanças. 4
17. O chefe tem respeito pelo funcionário. 4,33
18. O chefe colabora com a produtividade dos funcionários. 4,33
19. Nesta empres~ o chefe ajuda o funcionário quando ele precisa. 4,16
20. A empresa aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas. 3,83
21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas da empresa 4,16

Fator 4:

2,1648. A ui, existe controle exa erado sobre os funcionários.
49. Nesta em resa, tudo é controlado. 2,83

4
2,8
2,66

53. Os horários dos funcionários são cobrados com ri or 2,66
2
2,66
2,5
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"APENDICE B - Apresentação dos resultados do questionario sobre orientações de liderança

As orientações ou tendências de Liderança possíveis de serem obtidas através do

questionário são: Autocrática, Democrática ou Liberal (laissez- faire), conforme defmição já

realizada no referencial teórico.

Para cada uma das afirmações os respondentes deveriam atribuir pontuações, de

acordo com os seguintes critérios:

- 03 (três) para a que ele considerasse a melhor opção;

- 02 (dois) para a segunda escolha;

- 01 (um) para a menos adequada.

GRÁFICOS I - Análises de Afrrmação:

Análise da afrrmação: O líder de uma reunião deve focalizar sua atenção:

Clinlcl Grupal

SCI trnlcntos

TJrefa
(' ('

30~'L 50~{.

Fonte: Gráfico e aborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

-.L&.~loVl-~ 2 respondentes escolheram como melhor opção focalizar-se nos

a, de modo a ajudá-las, demonstrando uma tendência ao estilo de

. As orientações de autocracia e democracia encontraram-se

respondentes.

Nas diferentes posições que os membros assumem e como reagem
Nos sentimentos de cada pessoa

11 Sobre a agenda

Para e

liderança Lais e..,- ·

igualmente di ·
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GRAFICOS II - Análise da afrrmação: Como objetivo primordial, o líder deve:

ClinlJ Grupal

Scntinlcntos •

TarcfJ •
~

60% 80lj~ 100~{,40%

Estabelecer um clima de grupo
Ajudar membros de sua organização a "se encontrarem"

11 Operar sua organização eficientemente

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Para esta afrrmativa verifica-se que todos os respondentes escolheram como melho

opção focalizar-se em estabelecer um clima de grupo no qual aprendizagem e realizaçã

possam ocorrer, demonstrando uma tendência a liderança Democrática.

,
GRAFICO III - Análise da afirmação: Quando ocorre uma discordância intensa entre o líder
um membro do grupo o primeiro deve:

ClinlJ Grupal _~~~-----Y----"

S ntinlcntos •...•
Tar fa

O~{. 40~l' 60l'/Il'

Tentar ouvir outros membros
Apoiar a pessoa por apresentar seus pontos de vista

11 01]·r mernhro e tentar verificar se e1ecomnreenden a tarefa

Fonte: Gráfico e ab rado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientaçã
professora Ca arina arinho Meirelles.

Nesta ~~_'~. a verifica-se que 3 respondentes escolheram como melhor

o grupo compreendeu a taref~ demonstrando uma forte te~__. ,..._

para a liderança



GRÁFICO IV - Análise da afrrmação: Ao avaliar o desempenho de um membro do grup

líder deve:

Clirna Grupal

Sentin1enlos

Tarefa

DLI!
1(.1

Envolver o grupo todo em estabelecer os objetivos
Permitir a cada pessoa estabelecer seus próprios objetivos

11Tentar fazer uma avaliação objetiva da produção

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Nesta afrrmativa é possível identificar que 2 respondentes escolheram como melhor

opção envolver o grupo todo em estabelecer objetivos e os outros 2 escolheram tentar aze

uma avaliação objetiva da produção, podendo ser identificado duas tendências idênticas para

uma liderança focada em clima grupal e em tarefa, caracterizando uma liderança

Democrática e Autoritária, respectivamente.

,
GRAFICO V- Análise da afirmação: Quando dois membros do grupo divergem e começam
discutir, o líder deve:

c:I• a c:;,- L Pa I

Tar .•..-.

"
20"'x:.. BCl~.

membros a ajudarem a resolver o caso
om seus sentimentos
elacionada na tarefa e ao aSS11ntoem nanta

Fonte: Gráfico
professora Ca:-......-

acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orien~ ,L..L,"

eirelles.



Nesta afirmativa 3 respondentes são voltados para uma liderança preocupada c" .

sentimentos, escolhendo como melhor opção a alternativa de ajudar os membros do

lidar com seus sentimentos, caracterizando-se, assim, uma liderança Liberal.

,
GRAFICO VI - Análise da afirmação: A melhor maneira de motivar alguém que não e

atuando à altura de sua capacidade é:

C Ii ." a G r I p 4:l ,

oo"X..

Mostra-lhe que sua falta de motivação está afetando negativamente o grupo
Tentar conhecê-lo melhor para compreender seu desempenho

• Indicar a importância do trabalho e seu papel nele

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

Nesta afrrmativa é possível identificar que todos os respondentes são voltados

uma liderança preocupada com as tarefas, escolhendo como melhor opção a alternativa

indicar a importância do trabalho e o seu papel nele, indicando uma tendência à lider I

Autoritária.

GRÁFICO VII - Análise da afrrmação: Ao julgar o desempenho de uma pessoa, o elemen

mais importante a ser considerado consiste em:

conviver com seus colegas
I ançar os objetivos

S
11 Se

." .a e exnenenCla

Fonte: Gráfi
professora C--....o.I _

acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orien~~L.L.lI>
irelles.



Para esta alternativa 3 respondentes escolheram como melhor opção focalizar-

habilidade da pessoa para conviver com seus colegas a para ajudá-los a aprender a pro -....'.

tendo uma preocupação com o clima grupal, caracterizando, assim, uma tendência a lide ' .L_C

Democrática.

,
GRAFICO VIII - Análise da afirmação: Ao enfrentar problemas altamente controversi ·

polêmicos, o líder deve:

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.

S 42' I' t: i ."""l C t"'ll c C> $o

..

Nesta afirmativa é possível verificar que 3 respondentes têm uma preocupação com

sentimentos, escolhendo como melhor opção ajudar os membros do grupo a compreender

próprias atitudes, demonstrando, assim, uma tendência a liderança Liberal.

20 •./.

Lidar com tais assuntos se ameaçam perturbar a atmosfera do grupo
Ajudar cada membro a compreender sua própria atitude

11 Assegurar-se que todos os membros compreendem as premissas ideológicas

,
GRAFICO IX - Análise da afrrmação: Como meta prioritária, o líder deve:

S _t, • .•"'li c::!'r C> s.

c:I. • a <3,.- '-J f.~ I

o ~. 60"'X:.

Ajudar s em ros a trabalharem eficazmente em grupo
Encora· ar ca a membro a aceitar responsabilidades por sua própria educação

11Assegur - e todos do grupo têm uma fundamentação sólida de
~_ ••L.&.A.. dades

Fonte: Gráfie
professora _-..~.......-

a acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orienta - ,
~O eirelles.
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Para esta afrrmação 3 respondentes mostraram que se preocupam com o clima grupal,

escolhendo como melhor opção focalizar-se em ajudar os membros a trabalharem eficazmente

em grupo e a compreender suas relações interpessoais, sendo assim classificados como lideres

Democráticos.

GRÁFICO X - Análise da afrrmação: O problema das múltiplas responsabilidades da

liderança dificulta:

,.
.2 O"-;!-;... 4 o '-!X. .1.00 !--,--

Para esta afrrmativa verifica-se que todos os respondentesescolheram como melhor
opção atentar-se para todos os detalhes necessários à execução das tarefas e consecução das
metas rganizacionais, sendo assim focados na tarefa, caracterizando-os como lideres
Auto· , ·o .

Permanecer conscientizados e compreender o clima sócio-emocional do grupo e
suas implicações sobre a produtividade
Conhecer bem os membros do grupo como pessoas singulares com interesses

11Atentar para todos os detalhes necessários à execução das tarefas

Fonte: Gráfico elaborado pela acadêmica Fernanda da Costa Souza - UFF sob orientação da
professora Catharina Marinho Meirelles.
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ANEXOS



E ZACIONAL - ECO

Caro

, .o você vai encontrar uma série de frases que descrevem característi

das em· e foram levantadas em diferentes organizações de trabalho. Por favor ..a

o u aracterístlcas descrevem a empresa onde você trabalha. O impo11ante é ,

voce dê u pin°ào sobre as características da sua empresa COMO UM TODO.

Para responder .. leia as características descritas nas frases a seguir e anote junto a 1__ ,-",,-

frase o numero que melhor represente sua opinião., de acordo com a seguinte escala:

1 2 3 4 5
Discordo Discordo Neln concordo Concordo Concord
Totalmente nem discordo totalment

o1. Meu setor é informativo das decisões que o envolvemo
02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelo próprio grupo.
03. O funcionário recebe orientação do supervisor (o Ichefe) para executar suas tarefas
04. As tarefas que delnoram mais para serem realizadas são orientadas até o fim pelo chefe.
05. Aqui'l o chefe ajuda os funcionários C0l11 problemas. ,

06. O chefe elogia quando os funcionários fazeln um bOln trabalho.
07. As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou chefes).
08. As mudanças nesta empresa são inforlnadas aos funcionários.
09. Nesta empresa ..as dúvidas são esclarecidas. i

10. Aqui., existe planejamento das tarefas.
11 O funcionário pode contar com o apoio do chefe.
12. As mudanças nesta empresa são planejadas.
13. As inovações feitas pelo funcionário no seu trabalho são aceitas pela elnpresa
14. Aqui., novas idéias lnelhoram o desempenho dos funcionários.
15. O chefe valoriza a opinião dos funcionários.
16. Nesta empresa ..os funcionários têln pa icipação nas mudanças.
17. O chefe tem resI!eito pelo funcionário
18. O chefe colabora com a produtividade dos funcionários. I

19. Nesta empresa ..o chefe ajuda o funciol ário quando ele precisa.
20. A empresa aceita novas formas de o fll cionário realizar suas tarefas.
21. O diálogo é utilizado para resolver os rroblemas da elnpresa
22. Os funcionários realizalTI suas taretàs C0l11 satisfação.
23. Aqui ..o chefe "aloriza seus funcionários
24. Quando os funcionários consegueln desempenhar beln o seu trabalho ..eles são
recompensados.
25. O que os funcionários ganham depende das tarefas que eles fazem.
26. Nesta empresa o funcionário sabe por que está sendo recoln2ensado.
27. Esta empresa se preocupa com a saú e de seus funcionários.



28. Esta empresa aloriza o esforço dos funcionários.
29. As recompensas que o funcionário recebe estão dentro das expectativas.
30. O trabalho bem feito é recompensado.
31. O salário dos funcionários depende da qual idade de suas tarefas.
32. A produtividade do empregado tem influência no seu salário.
33 A qualidade do trabalho teln influência no salário do elnpregado.
34. para premiar o funcionário, esta empresa considera a qualidade do que ele produz
35. Os funcionários desta empresa têm equipamentos necessários para realizar suas tarefas.
36. O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do trabalhador.
37. Nesta empresa o deficiente físico pode se Inov mentar com facilidade.
38. O espaço físico no setor de trabalho é suficiente.
39. O ambiente físico de trabalho é agradável.
40. Nesta empresa o local de trabalho é arejado.
41. Nesta empresa existeln equipamentos que previnem os perigos do trabalho.
42. Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho.
43 Esta empresa demonstra preocupação com a seê:lrança no trabalho.
44 O setor de trabalho é limpo.
45. Os equipamentos de trabalho são adequados para garantir a saúde do elnpregado no
trabalho
46. Nesta empresa, a postura física dos elTIj!regados é adequada para evitar danos à saúde
47. O ambiente de trabalho facilita o deselnpenho das tarefas.
48. AquL existe controle ex~gerado sobre os funcionários.
49. Nesta elnpresa ..tudo é controlado.
50. Esta empresa exige que as tarefas sejanl feitas dentro do prazo previsto
51. A freqüência dos funcionários é controlada com rigor por esta empresa.
52. Aqui ..o chefe usa as regras da elnpresa para ~un'r os funcionários.
53. Os horários dos funcionários são cobrados com rigor
54. Aqui o chefe pressiona o tempo todo.
55. Nesta empresa, nada é feito sem autorização do chefe.
56. Nesta empresa existe uma fiscalização perlnanente do chefe.
57. As relações entre as pessoas deste setor são de amizade.
58. O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas.
59. Aqui os colegas auxiliam um novo funcionário em suas dificuldades.
60 Aqui nesta empresa, existe cooperação entre os colegas.
61. Nesta empresa'l os funcionários recebeln beln um novo colega.
62. Existe integração entre colegas e funcionários nesta empresa.
63. Os funcionários se sentem à vontade para contar seus problelnas pessoais para alguns
colegas.



ANEX

ORIENTAÇÕES DE LIDERANÇA

INSTRI •
•

• I ada uma das 10 (dez) afrrmações abaixo, há 3 (três) atitudes

deve ' radas conforme sua opinião pessoal.

• a 3 (três) para a que você considera a melhor;

• E cre a 2 (dois ) para a segunda escolha;

Escreva 1 (um ) para a menos adequada.

Afirmações:

I - O líder de uma reunião deve focalizar sua atenção:

( ..- de cada pesso~ de modo a ajudá-las a expressarem suas

( sições que os membros assumem e os modos pelos quais

•
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II - Como objetivo rimordial, o líder deve:

() 04 - estabelecer um clima de grupo no qual aprendizagem e realização

possam orrer.

() 05 - operar sua organização eficientemente.

() 06 - ajudar membros de sua organização a "se encontrarem" como membros

daquele grupo.

- corre uma discordância intensa entre o líder e um membro do grupo, o
••

( •• embro e tentar verificar se ele compreendeu a tarefa.

( utros membros, fazendo com que se expressem e se

( apresentar seus pontos de vista autênticos.
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e um membro do grupo, o líder deve:

( ) 10 - envo: gru o todo em estabelecer os objetivo e avaliar o desempenho

( ) 11 - te tar fazer uma avaliação objetiva da produção e da eficiência de cada

pessoa.

( ) 12- .. a cada pessoa estabelecer seus próprios objetivos e padrões de

desempe o.

- · membros do grupo divergem e começam a discutir, o líder deve:

a ·dar com seus sentimentos como um meio para resolver a

( membros a ajudarem a resolver caso;

( ---.& tempo a expressão dos dois lados, mas manter a

fa e ao assunto em pauta.



VI - A

capacida

otivar alguém que não está atuando à altura de

() 16-· icar a importância do trabalho e seu papel nele;

() 17- tentar conhecê-lo melhor para compreender as razões do seu desempenho;

() 18 - mostrar-lhe que sua falta de motivação está afetando negativamente outros

membros do grupo.

VII - Ao julgar o desempenho de uma pessoa, o elemento mais importante a

considerado consiste em:

() 19- sua c mpetência técnica e experiência;

() 20- .a...&.__ i ·dade para conviver com seus colegas e para ajudá-los a aprender

() 21-se ,....Pc-~;coC1ile alcançar os objetivos que estabeleceu para si.
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- oversiais e polêmicos, o líder deve:

( s se ameaçam perturbar a atmosfera do grupo;

( ue todos os membros compreendem as premissas

suas implicações no processo de radicalização das posições;

a·udar cada membro a compreender sua própria atitude (e preconceitos)

em relação à controvérsia e sua posição.

IX - Como meta prioritária, o líder deve:

() 25- assegurar-se que todos os membros do grupo têm uma fundamentação

sólida de conhecimentos e habilidades que os ajudarão a tomarem-se

trabalhadores eficazes;

() 26- aj dar os membros a trabalharem eficazmente em grupo a usarem os

recursos do grupo e a compreenderem suas relações interpessoais;

() 27- e orajar cada membro a aceitar responsabilidade por sua própria

educaçã e eficáci~ e assim assumir o primeiro passo na atualização do seu

potencial co p ssoa



x-o r responsabilidades da liderança dificulta:

() 28 - atentar para todos os detalhes necessários à execução das tarefas e

consecução das metas organizacionais;

() 29 - conhecer bem os membros do grupo como pessoas singulares com

interesses, sentimentos e comportamentos diferenciados;

() 30 - permanecer conscientizado e compreender o clima sócio-emocional do

grupo e suas implicações sobre a produtividade

RESULTADOS

ação Tarefa Sentimentos Clima Grupal

I (01) (02) (03)

(05) (06) (04)

07) (09) (08)

I (12) (10)

(13) (14)
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!,

.:

li
f' 17) (18)
I'

I 9) (21) (20)i
I

i

VIII (23) (24) (22)

IX (25) (27) (26)

X (28) (29) (30)

Totais

i

i

T i T1

S I S
I

C C
1,1

I,I

ti

5 20 25 30

c .


