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RESUMO 
 

Administrar conflitos é algo complexo, por isso é necessário em empresas e grupos 
organizados um bom líder para que possibilite o crescimento dos colaboradores, 
mantendo-os motivados e zelando pelos objetivos da organização. O objetivo dessa 
pesquisa foi analisar o papel do líder buscando descobrir como este influencia na 
motivação de sua equipe, a fim de nortear o líder e os liderados em sua conduta 
diária, identificando também a percepção dos funcionários e gestores da VOGBR em 
relação ao estilo de liderança utilizados por eles. O material pesquisado apresenta 
uma visão geral da Gestão de Pessoas no intuito de entender melhor o conceito de 
liderança e principalmente a influência dos líderes na empresa na visão de alguns 
autores e variáveis de análise que são importantes para conhecer os estilos de 
liderança. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi um estudo de caso na empresa 
VOGBR. O tipo de pesquisa foi descritiva, utilizando-se de um questionário em 
alguns setores da referida empresa. Os principais resultados encontrados foram à 
identificação dos estilos de liderança exercida na empresa; como cada estilo de 
liderança interfere na relação gerente de setor/funcionários; como os líderes 
interferem na motivação de suas equipes e quais as principais práticas do líder de 
setor em relação a suas equipes de trabalho. Os estilos encontrados são o 
Democrático e Autoritário, se destacando o Democrático em grande parte dos 
pesquisados. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Liderança; Estilos de liderança; Trabalho em equipe. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Administrar conflitos é algo complexo, por isso é necessário em empresas e grupos 

organizados um bom líder para que possibilite o crescimento dos colaboradores, 

mantendo-os motivados e zelando pelos objetivos da organização. 

 

Entretanto, não se pode falar em excelência das organizações bem sucedidas sem 

falar de pessoas. A vida das pessoas dentro do ambiente profissional tem mudado 
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muito nas últimas décadas dentro das organizações. É importante refletir sobre o 

papel da liderança, trabalhando buscar uma harmonia entre a vida pessoal e 

profissional para si e para seus subordinados, facilitando as mudanças profissionais 

para estes. 

 

A cada ano que passa, as organizações preocupam-se mais com a liderança de 

suas equipes, com isso, o papel de liderança dos gerentes torna-se crucial para a 

influência na produtividade dos seus subordinados, e o que temos hoje em dia é a 

busca por líderes que atenderão o propósito da organização, a fim de alcançar os 

objetivos por meio de sua conduta. 

 

Pesquisadores como Maximiano (2004), dizem que para uma empresa ser bem 

sucedida não basta apenas o dono ou o gerente serem pessoas qualificadas e 

motivadas, pois é de consenso geral entre as organizações que estão dando certo, 

que as pessoas estão cada vez mais enfatizadas como recurso determinante para o 

sucesso organizacional, uma vez que a competitividade impõe às empresas a 

necessidade de contar com profissionais altamente capacitados e motivados dentro 

das organizações, sejam eles faxineiros, ou gerentes da organização. 

 

Esse tema é relevante, por se tratar de um problema que pode ocorrer em qualquer 

organização chegando ao ponto de quebrá-la, pois liderar deixou de ser uma 

atividade concentrada na produção eficiente de bens e serviços (LESSA, 1999). 

 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar o papel do líder em uma empresa do 

ramo de recursos hídricos e geotecnia buscando descobrir como este influencia na 

motivação de sua equipe, a fim de nortear o líder e os liderados em sua conduta 

diária, identificando também a percepção dos funcionários e gestores da VOGBR em 

relação ao estilo de liderança utilizados por eles. 

 

Além disto, os objetivos específicos buscaram oferecer uma visão geral sobre 

liderança, estudando seus conceitos e estilos, apresentar a diferença entre líderes, 

chefes e administradores, apontar as características do que classifica um bom líder, 

e por fim identificar a importância da liderança no ambiente de trabalho. 
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Diante desses fatos, surge a seguinte pergunta: Qual a percepção dos 

colaboradores e gestores da VOGBR em relação ao estilo de liderança utilizados por 

eles? 

 

A escolha do tema deu-se principalmente por se tratar de um assunto atual e de 

grande importância tanto para a organização quanto para seus colaboradores, pois 

trata essencialmente de pessoas. 

 

A condução de um grupo de pessoas transformando-os em uma equipe que gera 

resultados chamado de liderança e os gestores não precisam apenas da 

competência dos chefes, necessitam também da competência dos líderes. 

 

Devido ao papel que os lideres exercem na eficácia do grupo e da organização e 

para o desenvolvimento e conquista de espaço da organização no mundo 

corporativo, a participação de seus funcionários no processo de crescimento é 

fundamental, e é a partir deles que devem surgir ideias, sugestões, melhorias e 

críticas para um trabalho de qualidade. Cabendo ao líder incentivar sua equipe e 

demais áreas a vestir-se da organização e lutar pelo seu sucesso. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

LIDERANÇA 

 

Definir liderança é um pouco complicado, pois existem muitos conceitos, muitas 

formas de encarar o assunto, porém em todas elas o mais importante não muda, a 

essência da palavra liderar. A literatura sobre liderança ressalta que nem todos os 

líderes são “chefes” e que nem todos os “chefes” são líderes e que os líderes podem 

estar presentes em todos os níveis de uma organização. 

 

Segundo Hunter (2004) apud Borges e Baylão (2013), um líder é alguém que 

identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e que remove todas 

as barreiras para que possam desempenhar bem seu trabalho.  
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Bergamini (1994) apud Sousa Neto (2002 p.1) lista uma série de conceitos de 

liderança “apresentados por vários estudiosos, nos últimos 25 anos, sem que 

qualquer um deles seja conclusivo”, mas que [...] “não se fala de líder/ liderança em 

se tratando de um indivíduo isoladamente, e trata-se de processo de influenciação 

exercido de forma intencional”.  

 

Para Chiavenato (2005), a liderança é definida como uma influência interpessoal, na 

qual uma pessoa age no sentido de modificar ou provocar o comportamento de outra 

pessoa de maneira intencional, exercida em uma dada situação e dirigida pelo 

processo de comunicação humana para consecução de um ou mais objetivos 

específicos. 

 

Bergamini (1994) ressalta que liderança não se restringe ao desempenho de um 

cargo, mas envolve relacionamento e influência em duplo sentido e esforços de 

cooperação.  

 

Robbins (2002) diz que as organizações precisam de liderança e de administração 

forte para garantirem máxima eficácia, e que os líderes precisam criar visões do 

futuro que sirvam de inspiração para seus liderados, e possam ter capacidade para 

gerenciar operações do dia –a – dia e criar estruturas eficientes.  

 

Bergamini (1994) chama atenção em relação ao conceito de liderança do que pode 

ser chamado de “administração do sentido”. Para a referida autora, a administração 

do sentido implica o conhecimento e domínio das características da cultura da 

organização. O líder deve ser capaz de criar desafios e dar poderes de decisão e 

autonomia, ou seja, o empowerment para que suas decisões possam ser 

implementadas. 

 

Para Levek e Malschitzky (2002), são necessários alguns princípios para 

proporcionar a autonomia. Deixar claro para as pessoas quais são suas 

responsabilidades; dar-lhes autoridade correspondente às suas responsabilidades; 

estabelecer padrões de excelência para o resultado do trabalho; identificar e 

oferecer treinamento e desenvolvimento necessários para a satisfação dos padrões 
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estabelecidos; fornecer informações e conhecimentos; oferecer feedback sobre o 

desempenho de cada pessoa; e reconhecer as pessoas por suas realizações.  

 

A liderança é uma qualidade que faz com que alguém seja capaz de influenciar e 

conduzir o grupo para um objetivo e segundo Chiavenato (2005) existem diferentes 

graus de influenciação conforme ilustrado no quadro 1. 

 

QUADRO 1: Os graus de influenciação 

OS GRAUS DE INFLUENCIAÇÃO 

COAÇÃO PERSUASÃO SUGESTÃO EMULAÇÃO 

Forçar, coagir ou 
constranger 

mediante pressão ou 
compulsão. 

Prevalecer sobre uma 
pessoa, sem forçá-la, com 
conselhos, argumentos ou 
indicações para que faça 

alguma coisa. 

Colocar ou apresentar um 
plano, uma ideia ou uma 

proposta a uma pessoa ou 
grupo, para que considere, 

pondere ou execute. 

Procurar imitar com 
vigor, para igualar ou 
ultrapassar, ou, pelo 
menos chegar a ficar 
quase igual a alguém. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 184) 

 

ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE LIDERANÇA 

 

Segundo Bergamini (1994) pode observar que existem três diferentes abordagens 

teóricas sobre a liderança: teoria dos traços, teorias comportamentais e teoria 

contingencial. 

 

A teoria dos Traços ocorreu entre as décadas de 40 e 50, e considerava que os 

líderes já apresentavam características físicas, intelectuais (inteligência elevada); de 

personalidade (autoconfiança, entusiasmo, inteligência elevada), e de traços sociais 

(habilidade para administrar, cooperação) que eram natos nos líderes. Por 

possuírem esses traços de liderança já eram considerados como lideres, não 

precisando de técnicas de desenvolvimento pessoais (BERGAMINI, 1994).  

 

O contexto, no qual a liderança pode ser exercida, mostra que o líder é capaz de 

dirigir, influenciar o comportamento das pessoas para o alcance dos objetivos 

desenvolvendo os traços e características dos líderes para o crescimento e o 

sucesso das organizações (BERGAMINI, 1994).  

 

As teorias comportamentais desenvolveram-se entre 1950 e 1960, e procuraram 

caracterizar o estilo de líder, considerando o estilo de liderança que era baseado na 
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personalidade individual de cada pessoa. A respeito dessa característica, alguns 

líderes podiam modificar ou não seu estilo se a situação exigisse (BERGAMINI, 

1994).  

 

Bergamini (1994) ressalta que enquanto no enfoque dos traços a suposição básica 

era de que o líder nasce como tal, nas teorias comportamentais passa-se a aceitar 

que, uma vez sendo conhecido o comportamento responsável pela liderança eficaz, 

as pessoas poderiam ser treinadas para exibir tal comportamento, conseguindo 

assim se transformar em melhores líderes.  

 

De acordo com as teorias comportamentais existem três estilos de liderança: o 

autocrático, o democrático e o liberal (BERGAMINI, 1994). Borges e Baylão (2013) 

diferenciam a relação entre líder e liderado e dizem que os líderes não podem liderar 

sem seguidores e fazem referência aos três estilos de liderança. Conforme se pode 

ver no quadro 2, com teorias similares desenvolvidas também por Chiavenato 

(2005). 

 

QUADRO 2: Os Três Estilos de Liderança 

 
OS TRÊS ESTILOS DE LIDERANÇA 

 
Liderança Autocrática Liderança Democrática Liderança Liberal 

Tomada de 
Decisões 

 
Apenas o líder define e fixa as 

diretrizes, sem qualquer 
participação do grupo. 

 
As diretrizes são debatidas e 
decididas pelo grupo que é 

estimulado e assistido pelo líder. 

 
Total liberdade para tomada de 

decisões grupais ou individuais, com 
participação mínima do líder. 

Programação 
dos Trabalhos 

 
O líder determina providencias para 

a execução das tarefas, uma por 
vez, na medida em que são 

necessárias e de modo imprevisível 
para o grupo. 

 
O próprio grupo esboça providências 
e técnicas para garantir o alvo com o 
aconselhamento técnico do líder. As 

tarefas ganham novos contornos com 
os debates. 

 
A participação do líder no debate é 

limitada, apresentando apenas 
alternativas ao grupo, esclarecendo 
que poderia fornecer informações 

desde que solicitadas. 

Divisão do 
Trabalho 

 
O líder determina qual a tarefa que 

cada um deverá executar e qual 
seu companheiro de trabalho. 

 
A divisão das tarefas fica a critério do 
grupo e cada membro tem liberdade 
de escolher seus próprios colegas. 

 
Tanto a divisão das tarefas como a 

escolha dos colegas ficam por conta 
do grupo. Absoluta falta do líder. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 187) 

 

A teoria contingencial procurou colocar em relevo que cada tipo de situação requer 

um estilo de liderança diferente para se alcançar a eficácia da equipe de trabalho. 

Os liderados estão sempre prontos para atender as solicitações e diretrizes dos 

líderes. O exercício da liderança se baseia no líder, nos liderados e na situação em 

que se encontram. 
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Conforme Daft (2010) gerenciamento e liderança possuem a mesma importância 

nas organizações. Para o autor gerentes eficazes são líderes. Para estes lideres 

existem diferentes classificações: liderança apoiadora; liderança diretiva; liderança 

participativa e liderança orientada. O quadro 3 abaixo mostra os tipos de lideranças 

existentes, segundo o Daft (2010): 

 

QUADRO 3: Tipos de Liderança 

TIPOS DE LIDERANÇA 

Liderança Apoiadora 

Envolve o comportamento do líder que mostra preocupação pelo bem estar dos 
subordinados e suas necessidades pessoais. O comportamento da liderança é 
aberto, simpático e acessível, e o líder cria um clima de equipe e trata os 
subordinados como iguais. 

Liderança Diretiva 

Ocorre quando o líder transmite aos subordinados exatamente o que eles devem 
fazer. O comportamento do líder inclui planejamento, programação de atividades, 
estabelecimento de metas e padrões de comportamento, e enfatiza a obediência 
as regras e regulações 

Liderança Participativa 

Significa que o líder consulta seus subordinados sobre as decisões. O 
comportamento do líder inclui solicitar as opiniões e sugestões, encorajando a 
participação na tomada de decisão, e reunir-se com os subordinados em seus 
locais de trabalho. O líder participativo encoraja a discussão em grupo e 
sugestões escritas. 

Liderança Orientada 

É quando o líder coloca metas claras e desafiadoras para os subordinados. O 
comportamento do líder enfatiza o desempenho de alta qualidade e melhoria em 
relação ao desempenho atual. Os líderes orientados para a realização também 
demonstram confiança nos subordinados e os ajudam na aprendizagem de como 
alcançar altas metas. 

Fonte: Daft (2010, p. 466) 

 

Para Levek e Malschitzky (2002), a liderança situacional varia de acordo com o 

momento, devendo os gerentes adaptarem seu estilo de liderança ao nível de 

desenvolvimento dos empregados em cada tarefa específica. Trata-se da adoção de 

vários estilos de liderança conforme as diferentes necessidades dos empregados. 

Um estilo de liderança adequado para um funcionário novo e inexperiente 

provavelmente não dará certo com uma pessoa experiente. 

Três fatores interagem para produzir resultados: 
_A intensidade da supervisão do líder em relação aos funcionários; 
_A intensidade do apoio que o líder proporciona aos funcionários; 
_A habilidade dos empregados para desempenhar atividades, funções e atingir 
objetivos (LEVEK E MALSCHITZKY, 2002, p.40) 

 

INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NO TRABALHO EM EQUIPE 

 

De acordo com Bergamini (1994) existe muito ainda por se fazer nos estudos sobre 

a liderança, e ressalta que muitos líderes deixam de se comportarem de uma forma 

a apresentarem características mais autênticas individuais.  
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O cenário organizacional vem apresentando mudanças nas relações entre 

funcionários e líderes, e se modificando com o passar dos anos. Sai à figura do 

chefe, entra a do líder. Com isso, as relações se estreitaram e o trabalho em equipe 

cada vez mais se fortalece.  

 

Atualmente exige se que o líder seja facilitador e desenvolvedor de pessoas, seja 

flexível, saiba se comunicar, seja admirado e capaz de assumir riscos, incentivando 

a equipe para acelerar resultados (BERGAMINI, 1994).  

 

O líder pode delegar várias atividades a seus liderados, ficando atento a funções 

realizadas pelos mesmos, pois se a tarefa não é cumprida com eficácia, a 

responsabilidade será sempre do líder. É necessário verificar a quem está se 

delegando determinada função e se há explicações e subsídios suficientes para que 

seja cumprida com qualidade e eficácia (BERGAMINI, 1994).  

 

A eficácia do trabalho em equipe nem sempre é a mesma de um trabalho individual, 

existe certa dificuldade em se trabalhar em equipe pelo fato de sermos competitivos, 

pensarmos diferente e sermos acostumados a trabalhar individualmente. É preciso 

de muito treino para se conseguir o sucesso em equipe. Para alcançarmos sucesso 

no trabalho em equipe, cabe ao líder ser eficaz na coordenação das funções 

instruídas, ao comprometimento, a habilidade, responsabilidade, estímulos de visão 

diferenciada de todas os indivíduos da equipe de trabalho (BERGAMINI, 1994). 

 

De acordo com Roberto (2012) o líder tem que saber identificar os desejos e anseios 

de cada subordinado. Pode trabalhar a equipe como um todo, mas deve sempre 

buscar potencializar as competências individuais e uni-las para o alcance das metas. 

Para isso, deve estar atento, tomar decisões coesas, procurar delegar de forma 

justa, acompanhar o trabalho, motivar e apoiar o desenvolvimento e capacitação de 

cada um de seus liderados. Conseguindo isso, ele terá resultados rápidos e 

extraordinários. 

 

Para Corrêa (2009) se um membro não estiver na mesma sintonia que os demais, os 

projetos e objetivos da organização correm grande risco de não serem realizados. 

Os líderes devem prever diagnosticar e resolver esse tipo de situação. Os líderes 
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devem abranger de conhecimentos e técnicas relacionados a conceitos sobre 

gestão de pessoas. 

O motivo de se focar na capacitação de gestores, atualizando-os com os conceitos e 
técnicas atuais é que, hoje em dia, nas organizações, os executivos estão se 
afastando das funções administrativas tradicionais para adotarem uma postura de 
"liderança renovadora", dinamizando a organização por causa de uma nova maneira 
de lidar com as pessoas. A distância entre o executivo e seus subordinados vem 
diminuindo muito, a ponto de eles estarem trabalhando muitas vezes lado a lado 
com a equipe (CORRÊA, 2009, p.2) 

 

Segundos os novos conceitos de gestão de líderes devem impulsionar e motivar 

seus liderados tornando o trabalho uma agradável experiência de troca, 

crescimento, inovação, que gere motivação, entusiasmo e criatividade dos 

funcionários.  

 

Para Corrêa (2009) o sucesso dos gestores hoje depende fundamentalmente da 

competência em gerir pessoas, substituindo a mente impositiva e autocrática, os 

ambientes rígidos e com regras estabelecidas, por uma gestão mais democrática e 

uma mentalidade mais aberta. Essa mudança possibilita a liderança mais 

participativa e incentivadora proporcionando excelência organizacional, Os 

ambientes hoje são mais instáveis e sofrem constantes mudanças e a empresa deve 

ter um representante que saiba lidar com tanta mudança.  

 

De acordo com o trabalho de Corrêa (2009), o gestor não deve só planejar, 

organizar, dirigir e controlar. Hoje a preocupação está em descobrir um meio de 

envolver as pessoas e criar um modelo de gestão que gere valor e aumente a 

produtividade e a competitividade da empresa.  

 

O funcionário deve saber de sua importância para a equipe e para a empresa, tendo 

consciência de como agir dentro da equipe, para cada vez mais evoluir como pessoa 

e como empregado da empresa, aumentando seu valor individual e contribuindo 

cada vez mais para a organização. 

 

Os líderes não devem se deixar levar pelo sucesso, prestígio, status, e não devem 

deixar que seus objetivos pessoais prevaleçam sobre os objetivos profissionais 

Pessoas com essas características podem acabar não se saindo tão bem na função 

de líder, prejudicando sua equipe, e podendo gerar stress e revolta.  



10 
 

 

Para o exercício de uma liderança eficaz é importante que o líder compreenda a 

diferença entre grupos e equipes de trabalho. Robbins (2002, p. 186) define grupo 

como “dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que se reúnem 

visando à obtenção de um determinado objetivo”. Classifica-os como formais – onde 

são aqueles definidos pela organização, com atribuições pré-determinadas de 

tarefas ou trabalhos, e que determinam os comportamentos dos indivíduos pelas 

metas organizacionais. Já os chamados grupos informais são formados por alianças 

não estruturadas formalmente, e nem guiadas por padrões organizacionais. Podem 

ser formações naturais dentro de uma organização de trabalho surgindo muitas 

vezes pelo contato social. Segundo Robbins (2002), os grupos ainda podem ser 

classificados como: 

 Grupos de comando – Grupo formal determinado pelo organograma da 

empresa. Formado por pessoas que se reportam a um executivo 

hierarquicamente superior.  

 Grupos de tarefa – Também considerado um grupo formal. São formados por 

pessoas que se reúnem para executar alguma tarefa, muitas vezes não se 

reportam apenas a um superior, extrapolando as relações únicas de 

comando.  

 Grupos de interesses – Informal. Acontece quando pessoas, sendo ou não 

membros de um grupo de comando ou tarefa, se juntam para atender um 

interesse m comum.  

  Grupos de amizade – Alianças sociais que extrapolam as esferas 

organizacionais. Classificados como informais, podem se basear em critérios 

de semelhança, como idade, herança cultural, opções esportivas ou políticas.  

 

Robbins (2002) salienta ainda que os grupos informais existem para satisfazer as 

necessidades sociais de seus membros, porém afetam profundamente o 

comportamento e o desempenho das pessoas nas organizações. Observa ainda, 

que não existe uma razão única para que alguém participe de um grupo informal, 

podendo cada grupo possuir um benefício que atraia um participante. Na figura 

abaixo Robbins (2002) expressa que nas equipes o objetivo é um desempenho 

coletivo em vez de apenas compartilhamento das informações. Quanto à sinergia, à 

responsabilidade e às habilidades dos membros, nas equipes há muito mais êxito 
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devido ao sentimento de conformidade e de integração entre os membros e a 

liderança. 

 

Na busca pela eficácia e pela eficiência as organizações se reestruturaram para 

trabalhar em equipes e estas possuem a qualidade de serem flexíveis e de reagirem 

melhor às mudanças que os departamentos tradicionais ou formais anteriores. Agem 

também como núcleos motivacionais para os empregados já que possibilitam uma 

maior participação dos mesmos. De forma resumida Robbins (2002) diferencia 

equipes de grupos de trabalho, figura 1, onde: grupos de trabalho são dois ou mais 

indivíduo que se juntam para obtenção de um objetivo, já as equipes geram sinergia 

positiva por meio do esforço coordenado. (ROBBINS, 2002). 

As equipes são consideradas a forma básica de trabalho nas organizações. 
Atualmente as empresas mais competitivas no mercado global trabalham com 
equipes em várias frentes. Esta popularidade das equipes deve-se ao fato de que 
elas são capazes de melhorar o desempenho das pessoas, principalmente quando 
estas tarefas requerem múltiplas habilidades, experiências ou julgamentos 
(ROBBINS, 2002, p.212). 

 

FIGURA 1 – Grupos de Trabalho x Equipes de Trabalho 

 

  Fonte: Robbins (2002, p. 213) 

 

De acordo com Robbins (2002) transformar indivíduos em equipes implica enfrentar 

alguns desafios. Deve se considerar que muitas pessoas não gostam de atividades 

em equipe, sendo, portanto, mais solitárias. Um dos motivos pode ser a formação 

educacional individualista. Talvez por isso algumas pessoas tenham grande 

resistência ao trabalho em equipes. No entanto, há muitos outros motivos, pois 

nessas relações deve ser considerada a dimensão dos interesses e dos conflitos 

entre as pessoas e os grupos.  
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Os gestores devem estar atentos desde o momento da seleção dos funcionários que 

entrarão para aquela instituição, para criar ou manter uma cultura de trabalho em 

equipe. No caso da formação de equipes com colaboradores já existentes, também 

é importante que o gestor observe as habilidades dos possíveis candidatos à equipe 

a ser formada e crie condições para potencialização das habilidades. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa é do tipo descritiva, por descrever as características de liderança da 

empresa VOGBR Recursos Hídricos e Geotecnia LTDA. Para Gil (2001) a pesquisa 

descritiva tem como características de descrever determinadas populações ou 

fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

 

Segundo Gil (2001) e Vergara (2010), a pesquisa pode ser caracterizada quanto aos 

fins e aos meios: quanto aos fins, a pesquisa é descritiva. Segundo Vergara (2010), 

a pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou 

fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. A autora 

coloca também que a pesquisa não tem o compromisso de explicar os fenômenos 

que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Martins (2000) ressalta a 

inter-relação com o problema de pesquisa, ao afirmar que a utilização desse tipo de 

pesquisa deverá ocorrer quando o propósito de estudo for descrever as 

características de grupos, estimar a proporção de elementos que tenham 

determinadas características ou comportamentos, dentro de uma população 

específica, descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis.  

 

Quanto aos métodos de investigação a pesquisa foi realizada através do estudo de 

caso, tendo como unidade de análise a VOGBR. Vergara (2010 p. 44) o define o 

estudo de caso como sendo “a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, 

grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar 

aspectos variados de sua vida”.  
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Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário que foi aplicado 

aos funcionários do escritório da sede de Belo Horizonte com as respectivas áreas: 

financeira, geotecnia, geologia, projetistas e departamento de pessoal da empresa, 

cerca de 20 (vinte) pessoas de um total de 30 (trinta) funcionários, representando 

67% do quadro de funcionários. 

 

Conforme Mattar (1999), o questionário é um instrumento de coleta de dados muito 

usado, onde o informante responde por escrito às questões que foram previamente 

elaboradas. Por ser anônimo, representa uma vantagem sobre a entrevista, não 

havendo identificação, o pesquisado se sente mais a vontade para responder às 

questões solicitadas. 

 

Vergara (2010) afirma que na coleta de dados deve se informar ao leitor sobre o 

modo pelo qual o pesquisador visa obter os dados necessários para atender aos 

questionamentos do problema. Os dados para essa pesquisa serão obtidos por meio 

de pesquisas documentais, questionários e entrevistas. A análise dos resultados 

será realizada de forma qualitativa e quantitativa. 

 

 

DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A VOGBR é uma empresa que atua nas áreas de Engenharia Geotécnica e 

Recursos Hídricos, voltada para o setor de mineração, participando de todas as 

fases dos empreendimentos, desde estudos e projetos, até o acompanhamento 

técnico das obras. Sua sede está localizada  na Av. Barão Homem de Melo, 

4554/6 andar – Estoril – Belo Horizonte/MG – Brasil. 

 

Atua no setor de mineração, desenvolvendo estudos e projetos em todos os níveis 

de detalhamento (conceituais, básicos, detalhados/executivos, pré-viabilidade, 

viabilidade, FEL 1, 2 e 3), além do acompanhamento técnico de obras, relacionadas 

com as seguintes estruturas e/ou atividades: Mapa de risco e avaliação de 

segurança geotécnica; Barragem de rejeito e água; Declaração de estabilidade de 
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estruturas geotécnicas; Depósito de material perigoso; Dimensionamento de ângulos 

e taludes de cava; Disponibilidade hídrica; Empilhamento drenado; Estudos 

hidrológicos e hidráulicos; Geotecnia de Cava e Lavra subterrânea; Manual de 

operação de estruturas geotécnicas (Barragem e Pilhas); Mapeamento geológico-

geotécnico; Pilha de estéril e produto; Plano de disposição de rejeitos, entre outros. 

 

Atua no Brasil e já atuou em outros países, como a África do Sul, Gabão, Guiné, 

Moçambique e Mongólia e tem como seus principais clientes: Anglo American, 

Arcelor Mittal, Bahia Mineração, Belo Sun Mining, Bemisa, Centaurus Metais, CSN, 

Anglo Ferrous, Gerdau, Aurizona, Mineração Caraíba S/A, Mineração Taboca S/A, 

Mirabela, MMX, Rio Tinto, Samarco, Unamgen, Usiminas, Vale, Vetria Mineração, 

Votorantim e Yamana Gold. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente é apresentado uma breve descrição do perfil dos funcionários 

participantes da pesquisa. Dos respondentes 72% são homens. Quanto à 

escolaridade dos entrevistados, 61% são pós-graduados, um número muito positivo 

para a empresa, enquanto 28% estão com o curso superior concluído e apenas 11% 

possuem ensino médio. Além do mais os entrevistados que já possuem o 2º grau 

completo e os graduados tendem, a fazer especializações. O maior número de 

pessoas entre os departamentos está concentrado na faixa etária de 26 a 42 anos 

(83%) e 17% dos entrevistados estão acima de 42 anos. Subentende-se que a 

empresa conta com profissionais experientes. Os dados referentes ao tempo de 

trabalho do quadro de funcionários indicam que: cerca de 67% tem entre 6 a 11 

anos de empresa; e 33% estão na empresa há mais de 12 anos. Esse resultado é 

condizente com a faixa etária, pois a maioria dos entrevistados tem até 42 anos, e a 

maioria já está no seu processo de formação profissional. Conforme respostas 

obtidas com os questionários, o perfil dos entrevistados é: maioria de homens (72%) 

com pós graduação (61%) e com faixa etária entre 26 até 42 anos (83%). Dos 

funcionários 67% estão na empresa entre 6 a 11 anos (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Perfil dos entrevistados 

Perfil dos entrevistados 

Gênero Homens (72%) 

Escolaridade Pós-graduado (61%) 

Faixa etária 26 a 42 anos (83%) 

Tempo de empresa Entre 6 a 11 anos (67%) 

         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Como definido na metodologia, a análise do exercício da liderança na empresa 

formado com o objeto de estudo, fundamenta-se em três variáveis: habilidades 

pessoais, perfil de relacionamento e perfil de supervisão. 

 

Gráfico 1 - Liberdade para emitir opiniões 

 

       Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para a primeira variável foi avaliada a dimensão flexibilidade, ou seja, a capacidade 

para perceber, aceitar e assumir como próprias a opinião e as ideias ou 

posicionamento de outros como mais adequadas ou aplicáveis. Foram considerados 

os seguintes pontos: a disposição de adaptar e criar formas inovadoras para 

realização de trabalho, autonomia para que os funcionários exerçam suas 

atividades. Na dimensão flexibilidade, foi pesquisado se o gerente da liberdade para 

que os funcionários emitam suas opiniões, para 72% dos respondentes existe esta 

liberdade, para 22% quase sempre o gerente dá esta liberdade. Outros 6% 

apontaram que às vezes o gerente dá esta liberdade (Gráfico 1). 
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Gráfico 2 – Disponibilidade dos gestores 

 

      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Na dimensão a busca pela excelência de cada membro da equipe, pode se avaliar 

se o gerente sabe orientar seus funcionários. Para melhor liderar uma equipe, o líder 

deve criar o sentimento de inclusão entre os membros do grupo. Para isso, ele deve 

ser capaz de incentivar a individualidade cada membro e mesmo assim estabelecer 

metas e funções comuns para o grupo. O líder incentiva a cooperação entre todos, 

porém mantém as melhores características de seus coordenados em alta, 

orientando a todos sobre os métodos a serem utilizados, os objetivos a serem 

alcançados e o andamento geral do trabalho (CHIAVENATO, 2005). Para avaliar 

sobre este ponto, e para conhecer este aspecto do gerente, foi perguntado se ele 

tem disponibilidade para auxílio quando necessário. Para 67% dos respondentes ele 

sempre está disponível para orientar os funcionários. Já 28% dos entrevistados 

apontaram que quase sempre ele é capaz de fazer com que haja uma orientação 

assertiva do trabalho. Outros 6% afirmaram que isso acontece às vezes, conforme 

mostra o gráfico 2. 

 

Gráfico 3 - Reformulação de metas 

 

                            Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Em relação há necessidade de mudanças nas decisões e metas a serem 

alcançadas pela empresa, 56% dos funcionários avaliaram que o gerente sempre 
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explica as mudanças e as razões de estarem acontecendo, 33% disseram que o 

gestor quase sempre explica e 11% dos entrevistados responderam que ele às 

vezes explica as mudanças e as razões (gráfico 3). 

 

Gráfico 4 – Empenho do gerente para interesses coletivos 

 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para a análise da variável alinhamento dos objetivos dos liderados com os objetivos 

da organização, foi perguntado sobre o empenho do gerente para atender aos 

interesses coletivos de sua equipe de trabalho. Como o alinhamento dos objetivos é 

uma premissa para o sucesso das empresas, é necessário que todos os 

componentes da organização estejam voltados para o objetivo estratégico 

organizacional (CHIAVENATO, 2011). Com esse alinhamento, o líder deve permitir 

que os membros das equipes tenham também seus objetivos atingidos como forma 

de reconhecer a participação e contribuição de todos para a empresa. Entre os 

respondentes que avaliaram este ponto, 50% disseram que às vezes ele busca 

atender a esses interesses, 28% afirmaram que sempre e 22% que às vezes. 

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 5 - Visão de longo prazo 

 

                                 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto à dimensão sobre a Previsão de futuro à longo prazo, foi apresentada a 

questão sobre tomada de decisões, com vista nos objetivos e consequências de 
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médio e longo prazo (tem uma visão de futuro). Para 28% dos respondentes, o 

gestor sempre atenta para o futuro. 33% dos respondentes disseram que o gestor 

quase sempre se mostraram voltado para uma visão de futuro e 39% que ele as 

vezes tem este tipo de reflexão. (Gráfico 5). 

 

Gráfico 6 – Segurança 

 

          Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Na dimensão Credibilidade, foi pesquisado se o gerente passa segurança na tomada 

de decisões pertinentes à área, 56% dos funcionários indicaram que o gestor 

sempre transmite esta segurança, 28% que quase sempre e 17% disseram que às 

vezes o gerente transmite essa segurança (Gráfico 6). 

 

Gráfico 7 – Relacionamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para a análise da variável perfil de relacionamento, serão expostas as seguintes 

dimensões: confiança mútua, credibilidade e poder de persuasão. Na dimensão 

confiança mutua foi analisado o relacionamento entre os colegas. Para 67% existe a 

cooperação e 33% afirmaram que existe cooperação entre os colegas, apesar de 

também existirem alguns conflitos entre os pares (gráfico 7). 
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Gráfico 8 – Feedback 

 

              Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O gerente para melhor orientar os seus funcionários deve dar um feedback sobre as 

tarefas e o comprometimento a respeito do trabalho que os colaboradores realizam. 

Para 11% dos respondentes, o gerente raramente se dispõe a dar este retorno, 33% 

disseram que às vezes o retorno é dado. Já 44% afirmaram que quase sempre 

recebem retorno e apenas 11% sempre obtêm retorno quanto aos serviços 

prestados (Gráfico 8). 

 

Gráfico 9 – Liberdade para fazer propostas e sugestões para o trabalho 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto à liberdade para fazerem propostas e sugestões sobre o trabalho a ser 

executado na área, 78% dos entrevistados afirmaram que sempre o gerente aceita 

suas propostas. Para 11% o gestor quase sempre permite que sejam emitidas 

propostas para o trabalho e para 11% às vezes permite, como mostradas no gráfico 

9. O gestor deve ser capaz de orientar seus funcionários e permitir que os mesmos 

descubram maneiras diferentes de realizar o trabalho que lhe são incumbidos. A 

liberdade de realização do trabalho também está ligada a arte de delegar. Diante de 

problemas, mesmo que o líder direcione as soluções, é de responsabilidade de 

quem faz o trabalho buscar as soluções e desenvolver estratégias para resolvê-los 

(BERGAMINI, 1994). 
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Gráfico 10 – Comprometimento 

 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Na dimensão alinhamento dos objetivos dos liderados com os objetivos da 

organização, foi questionada a percepção dos funcionários sobre o setor, e o 

comprometimento do mesmo com a realização dos objetivos da organização. Entre 

as habilidades requeridas dos líderes de equipes está a se alinhar a estrutura dos 

setores internos com o estar próximo ao cliente, ou seja, foco no cliente não no 

produto, como era anteriormente. Este novo foco exige que os lideres levem a 

equipe a se envolverem com as metas e os objetivos que norteiam toda a estrutura 

organizacional (DAFT, 2010). Na pesquisa foi mostrado que para os respondentes, 

44% dos funcionários quase sempre estão alinhados e comprometidos com estes 

objetivos, 22% às vezes se mostram comprometidos e para 33% dos entrevistados 

todos se mostram engajados com os objetivos e metas da empresa (Gráfico 10). 

 

Gráfico 11 – Interação com outras áreas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Dimensão de metas compartilhadas foi outra dimensão estuda. Para isso foi 

pesquisado se o gerente interage com as outras áreas da empresa com a visão de 

propiciar ações mais integradas que contribuam para a consecução dos objetivos. A 

relação do clima entre os colegas de equipe e do ambiente de trabalho dependem 
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da forma com que o supervisor atua na organização. Para 44% dos respondentes o 

gestor sempre interage, 33% disseram que ele quase sempre interage e 22% ele às 

vezes interage. (Gráfico 11). 

 

Gráfico 12 – Comunicação Clara 

 

                                Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Em relação à capacidade de comunicação buscou-se avaliar a competência do 

gerente para se comunicar de forma clara e objetiva. Para 44% dos respondentes o 

gerente se comunica de forma clara, 39% disseram que o gestor se comunica quase 

sempre de maneira clara e 17% dos entrevistados afirmaram que ele às vezes se 

comunica de maneira clara. (Gráfico 12). 

 

As equipes se tornaram a forma básica de trabalho nas organizações do mundo 

contemporâneo. De acordo com Robbins (2002), são equipes que criam, 

determinando as possibilidades de superar o desempenho individual, 

potencializando os talentos dos funcionários e possibilitando as empresas 

competirem de forma mais eficiente e eficaz no mercado. As equipes também são 

mais flexíveis e reagem melhor as mudanças pela facilidade de serem montadas, 

organizadas ajustadas e desmontadas conforme as necessidades estratégicas das 

organizações. Assim as equipes se tornaram a melhor forma de estruturar e 

transmitir o conhecimento dentro das empresas, além de ser a forma mais produtiva 

de se trabalhar. Diante deste cenário, cresce cada vez mais a importância de se 

entender e estudar as equipes dentro das organizações.  

 

Para melhor direcionar os trabalhos das equipes, ter uma comunicação aberta é 

primordial, para que todos conheçam os objetivos da organização e tenham acesso 

as informações para melhor realização de seu trabalho. 
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Gráfico 13 – Exemplo a ser seguido 

 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para se tornar um líder, o gestor deve agir de acordo com aquilo que discursa. Suas 

atitudes devem servir de exemplo para seus seguidores e para seus liderados. O 

uso de recursos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar 

uma ação, é o emprego de argumentos, legítimos ou não, com o propósito de 

conseguir que outros adotem uma linha de conduto ou modelo. Geralmente os 

lideres (gestores, diretores) indicam os modelos a serem seguidos dentro da 

organização, influenciando a cultura da empresa (CHIAVENATO, 2005). Nesta 

organização foi visto que para os funcionários, o gerente quase sempre é visto como 

uma referência e um modelo profissional a ser seguido (17%). Para 50% o gerente 

se mostra sempre como um modelo a ser seguido, para 28% às vezes e para 6% 

raramente é visto como um modelo a ser seguido. (Gráfico 13). 

 

Entre as muitas habilidades de um líder, algumas são mais relevantes que outras. 

Interagir com ideias e estímulos a discussões, saber e ter argumentações, bem 

como saber ouvir para uma melhor comunicação; incentivar os membros dos grupos 

e saber que também pode errar, ou que diante de melhores propostas pode adotar 

uma nova postura de trabalho. Muitas vezes dentro das empresas, os gerentes 

cometem equívocos, ou erram, em seus processos ou previsões, levando a equipes 

a se ajustarem mais tarde, e a reformularem sua forma de trabalho e ampliar os 

objetivos. Sendo que o gerente deve ter maturidade suficiente para reformular e 

redirecionar metas. Muitas vezes modificá-las conforme as circunstâncias mostram 

maturidade para a equipe. Por isso esses valores são tão importantes na 

personalidade de um líder (ARAUJO, 2012). A atitude do gerente quando é 

necessário reformular uma decisão foi avaliada por 67% dos funcionários como 
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sempre se reúne com a equipe para buscar uma solução. 33% afirmaram que ele 

assume o erro e tenta resolver sozinho. 

 

Na dimensão credibilidade, conforme Bergamini (1994) aponta, é necessário ao líder 

que este demonstre aos outros funcionários conhecimento sobre o trabalho que está 

supervisionando. Para saber sobre o que os liderados pensam sobre a competência 

(conhecimentos e habilidades) para exercer a liderança, 50% dos respondentes 

indicaram que é totalmente adequada e outros 50% responderam ser medianamente 

adequada esta competência. 

 

Gráfico 14 – Estilo de Liderança 

 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para Araújo (2012) a liderança não deve ser confundida com chefia ou com 

gerência, ou seja, um bom gerente ou chefe não deve ser, necessariamente, um 

bom líder. O contexto, no qual a liderança pode ser exercida, mostra que o líder é 

capaz de dirigir, influenciar o comportamento das pessoas para o alcance dos 

objetivos desenvolvendo os traços e características dos líderes para o crescimento e 

o sucesso das organizações. Por isso um líder precisa ter um estilo de liderança, 

que denote autoridade e possibilite aos seus coordenados que se sintam felizes, 

satisfeitos com o trabalho e com o local onde trabalham. Para à dimensão estilo de 

liderança, foi pesquisada a percepção dos funcionários sobre o estilo de liderança do 

gerente da área. O gerente da área de trabalho exerce um tipo de liderança que é 

predominantemente democrática para 83% dos respondentes, que para Chiavenato 

(2005) o líder consulta seus subordinados sobre as decisões. O comportamento do 

líder inclui solicitar as opiniões e sugestões, encorajando a participação na tomada 

de decisão, e reunir-se com os subordinados em seus locais de trabalho. Para 11% 
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dos entrevistados o gerente trabalha sem exercer nenhuma forma de liderança, 

fazendo com que cada um dos funcionários, independente de área, trabalhe como 

queira. Outros 6% disseram que o gerente tem um estilo de liderança autoritária e 

impositiva ao dirigir as equipes (Gráfico 14). 

 

Os resultados demonstraram que o chefe sempre discute e apresenta as mudanças 

internas. Segundo as respostas o líder se mostra bastante flexível, com capacidade 

para perceber, aceitar e assumir como próprias a opinião e as ideias ou 

posicionamento de outras como mais adequadas ou aplicáveis. Quanto à disposição 

para adaptar e criar formas inovadoras para realização de trabalho, autonomia para 

que os funcionários exerçam suas atividades, o mesmo se mostra muito bem 

avaliado. Na dimensão capacidade de comunicação buscou-se avaliar a 

competência do gerente para se comunicar de forma clara e objetiva.  

 

Nesta organização, foi visto que para os funcionários o gerente quase sempre é 

visto como uma referência e um modelo profissional a ser seguido por cerca de 50% 

dos funcionários, transmitindo segurança em sua tomada de decisão. 

 

Na dimensão busca pela excelência de cada membro da equipe, os funcionários, 

quando questionados se a atitude do gerente vai além dos seus próprios interesses 

e busca conquistas relativas aos interesses coletivos da sua equipe de trabalho, a 

maioria apontou que quase sempre o gerente procura buscar conquistas para o 

grupo. Assim, um clima de cooperação existe na empresa, apesar de alguns 

problemas pessoais entre os membros da equipe, que o gerente tenta resolver da 

melhor forma possível.  

 

Outra dimensão analisada foi o alinhamento dos objetivos dos liderados com os 

objetivos da organização, onde foi questionada a percepção dos funcionários sobre 

o setor, e o comprometimento do mesmo com a realização dos objetivos da 

organização. Para os respondentes quase todos os funcionários do setor estão 

alinhados e comprometidos com os objetivos organizacionais. O comprometimento 

com as metas da empresa é outro importante fator de sucesso desta organização. 

Os funcionários também se mostram motivados e são bem orientados pelo gerente, 

que dá feedback sempre que possível sobre a performance de cada um.  
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Os funcionários consideram que o gerente tem abertura para ouvir críticas e 

sugestões e para considerá-las, ao verificar que são adequadas; afirmam também 

que tem liberdade de atuar com liberdade em suas funções. Quanto à dimensão 

sobre a visão de futuro à longo prazo, foi apresentada a questão sobre tomada de 

decisões, com vista nos objetivos e consequências de médio e longo prazo (tem 

uma visão de futuro), na avaliação dos funcionários o gerente não se mostra tão 

eficiente quanto a este quesito.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O objetivo do trabalho foi analisar o exercício da liderança em equipes na empresa 

VOGBR. Com vistas a identificar como o estilo de liderança influência o trabalho em 

equipe e os resultados alcançados.  

 

A pesquisa foi fundamentada em identificar como a liderança interfere no trabalho 

em equipe através das seguintes abordagens: estudar e conhecer os diferentes 

estilos de liderança, que como visto no referencial, podem ser analisados através de 

diversas teorias, como a teoria dos traços, teorias comportamentais e teorias 

contingenciais. Neste estudo, constatou-se que a liderança é exercida através de um 

estilo democrático, apesar de se mostrar em evolução para caminhos ainda mais 

aperfeiçoados e participativos de gestão e liderança.  

 

O líder administra todas as providências para a execução das tarefas, sugerindo e 

supervisionando as etapas dos processos de cada área. Porém algumas mudanças 

neste cenário já são visíveis na empresa. Conforme mostrado nos resultados é 

possível escolher algumas tarefas, tendo relativa liberdade de executá-las.  

 

O último objetivo deste trabalho foi propor práticas para a melhoria da relação 

líder/equipe na empresa. É recomendado que seja feita, por parte da empresa, uma 

reunião bimestral, com os gerentes de setor, onde será realizado uma dinâmica de 

grupo afim de favorecer a troca de ideias e informações de como está a liderança 

em cada setor, trocando assim experiências do cotidiano, com o intuito de mudar a 
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visão de alguns aspectos negativos apresentados neste trabalho, além de favorecer 

um bom ambiente de trabalho e cooperação de todas as equipes.  

 

Pensando em melhorias, foi sugerido a empresa à busca de cursos e treinamentos 

referente ao aprimoramento dos estilos de liderança presentes na organização. Os 

gerentes de cada área participarão desses cursos e juntamente com sua equipe, 

promoverão treinamentos dos seus líderes de setor para que aconteça o 

aprimoramento dos mesmos. Além disso foi recomendado que sejam realizadas 

outras pesquisas sobre o tema proposto neste trabalho, dando ênfase na visão da 

liderança por parte dos líderes de setor, com o intuito de identificar quais são os 

métodos e meios em que os mesmos utilizam para conduzir suas equipes, apontado 

assim, a visão do líder em relação aos seus funcionários. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Esse questionário tem por objetivo levantar dados para uma pesquisa sobre Estilos 

de Liderança que fundamentará a pesquisa que é exigida para a conclusão do Curso 

de Administração na UNIBH. Nenhuma pessoa, além de mim, terá acesso aos 

dados dos questionários. Esses dados serão tratados de forma global em termos de 

percentagem (considerando a totalidade dos questionários) e, por isso, suas 

respostas não serão identificadas. Agradeço sua colaboração, sem a qual não seria 

possível realizar esse trabalho. 

 

PERFIL DO RESPONDENTE 

Gênero: (   ) Masculino (   ) Feminino 

Escolaridade: (  ) Ensino Médio (  ) Superior Incompleto (  ) Superior Completo

 (  )Pós-Graduado 

Faixa etária:           

 (   ) de 18 à 25 anos (   ) de 26 à 42 anos (   ) Acima de 42 anos 

Tempo que trabalha na escola: (  ) Menos de 1 ano  (   ) de 1 a 5 anos 

 (   ) Entre 6 a 11 anos (  ) entre 12 a 17 anos 

Cargo:    

 

1: Seu gerente dá liberdade para você expressar suas opiniões ou sugestões 

relativas ao trabalho? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

2: Seu gerente tem disponibilidade para auxiliar você quando necessário? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

3: Quando há necessidade de mudanças nas decisões e metas a serem alcançados, 

o seu gerente explica como serão essas mudanças e porque elas precisam ser 

feitas? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

4: O seu gerente além dos seus próprios interesses busca conquistas relativas aos 

interesses coletivos da sua equipe de trabalho? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

5: Ao tomar decisões, seu gerente pensa nos objetivos e consequências de médio e 

longo prazo (tem uma visão de futuro)? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

6: O seu gerente transmite segurança na tomada de decisões? 
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A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

7: No seu ambiente de trabalho, o que predomina no relacionamento entre os 

colegas é: 

A) Cooperação B) Cooperação, mas existem alguns problemas pessoais 

C) Indiferença D) Rivalidade e competição 

 

8: O seu gerente dá feedback a respeito do trabalho que você realiza? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

9: Você tem liberdade para fazer proposições e sugestões relativas ao trabalho do 

seu setor? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

10: Na sua percepção, os funcionários do seu setor têm comprometimento com a 

realização dos objetivos da organização? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

11: Seu gerente interage com as demais áreas da instituição com vistas a propiciar 

ações mais integradas que contribuam para a consecução dos objetivos 

organizacionais? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

12: Você considera que seu gerente se comunica de forma clara e objetiva em 

relação ás questões de trabalho? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

13: Você vê o seu gerente como uma referência e um modelo profissional a ser 

seguido? 

A) Sempre B) Quase sempre C) Ás vezes D) Raramente E) Nunca 

 

14: Quando seu gerente toma uma decisão e percebe depois que ela não foi 

adequada, qual costuma ser sua atitude? 

A) Reúne-se com a equipe (ou com aqueles que podem ajudar) para buscar uma 

solução 

B) Assume o erro e tenta resolver a situação sozinho 

C) Mantém a decisão 

D) Põe a culpa em alguém (elege um “bode expiatório”) 

 

15: Você considera que seu gerente tem a competência (conhecimentos e 

habilidades) adequada para exercer liderança junto aos subordinados? 

A) Totalmente adequada  B) Medianamente adequada 

C) Pouco adequada  D) Nada adequada 
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16: Na sua percepção, o gerente da sua área de trabalho exerce um tipo de 

liderança que é predominantemente: 

A) Autoritária (impositiva) 

B) Democrática (participativa) 

C) Não exerce nenhum tipo de liderança, cada um trabalha por sua conta 

D) Nada adequada 


