
  

   
NOÇÕES  DE  LIDERANÇA  PARA O TRABALHO                                                                    CAPÍTULO 11 
 
11.1- Comentários Introdutórios 
 
 Apesar da formação do engenheiro ser profissionalmente técnica e da maioria das escolas de 
engenharia buscar a técnica como principal objetivo curricular, os profissionais de engenharia quando 
colocados no mercado de trabalho exercem a profissão, exclusivamente como técnicos, por um curto 
período de até 4 a 5 anos no início da carreira. Quando então, lhe são exigido também a administração de 
pessoal como chefe de turmas, supervisão de equipes e gerenciamento de departamentos. É nesse 
momento que uma formação mais humanista voltada à liderança e ao tratamento com pessoal, faz a 
diferença.  
 As escolas, por um lado formam engenheiros para trabalhar materiais e máquinas com a finalidade 
produzir bens de consumo e,  por outro lado, formam também, profissionais de administração de empresas 
para gerenciar o trabalho, seu custo e o pessoal envolvido. O mercado de trabalho, entretanto requer 
profissionais que numa espécie de mistura de conhecimentos de engenharia e de administração satisfaçam 
suas necessidades de produção e administração. As empresas, para atender a suas necessidades, veem 
incentivando os profissionais de engenharia a buscar uma formação continuada em administração e/ou 
economia.  
 Basta para o engenheiro conhecimentos fundamentais de administração e economia para que além de 
fabricar bens, também coordene, lidere o pessoal e administre os custos de produção. Daí por diante, a 
ascensão profissional do engenheiro é vertical, ocupando cargos administrativos mais altos nas empresas e 
então de certa forma, se distancia das funções técnicas para a qual foi formado.  Não perde as suas origens 
técnicas, somam conhecimentos a ela. 
 Esse curso visa colaborar para a formação mais humanista do engenheiro, voltado para as 
necessidades do mercado,  preparando-o para trabalhar como líder de equipe e a gerenciar conflitos de 
ordem pessoal no ambiente de trabalho.  

 

 
Figura 73- Seguidores de um líder 

 
11.2- Conceito de Liderança 
 

Líder é todo indivíduo que, graças a sua  personalidade, dirige um grupo de pessoas com a participação 
espontânea de todos.  

O líder usa de sua autoridade, e não do poder, fazendo com que as pessoas o sigam sem serem 
coagidas. 

Liderança é uma personalidade e por tanto, como um dom, nasce com os indivíduos em maior ou 
menor  grau de intensidade. Caracterizam pessoas desde aquelas com quase nenhum grau de liderança 
até aquelas que lideram massas. Como grandes lideras podemos citar: Jesus Cristo, Hitler, Churchill, Madre 
Tereza de Calcutá, Mussolini, Gandhi, Mao, Fidel Castro, Lula, dentre muitos outros. Observa-se que a 
personalidade de lider ocorrem em pessoas com boas ou com mas intenções. 

As pessoas possuem grau de liderança que se enquadram em uma escala como a da Figura 74, que vai do menos 
possuidor de personalidade de liderança até o limite maior, onde consideramos ser o grau de Jesus Cristo.  
Independentemente de religião, Ele é considerado o maior arrebanhador de massas de forma espontânea cuja filosofia  
perdura por dois milênios. 

 
 

    Pessoas:     muito Tímidas,                           Normais,                          e de elevado graus de Liderança  - JESUS 
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                                                        Figura 74 – Escala de Graus de Liderança 
 



  

    
         Jesus Cristo                           Adolf Hitler                 Mahatma Gandhi         Joseph  Stalim   
 

     
     Nelson Mandela                             Che Guevara (*)                 Getúlio Vargas                          Lula 

          
     Mao Tse Tung                              Charles De Goulle           Benito Mussolini (*)     Madre Tereza de Calcutá 
 
(*) Pessoas não líderes mas que foram feitas líderes para dirigir grupos de pessoas . 
 

                                    Figura 75- Grandes Líderes Mundiais 
 

 Destaca-se ao observarmos a Figura 75 que os líderes se enquadram em duas classes marcantes e 
que em 

em ambas o grau de liderança de todos é elevado. Entretanto, o que os diferencia é o caráter  e/ou  o 
interesse de cada um. 
 

 - Bons líderes que buscam o bem estar geral do grupo e 
 - Maus líderes que buscam benefícios próprios, quase sempre em detrimento e envolvendo o grupo de 
seguidores. 
 

 As pessoas que trazem em si alto grau de liderança teem consciência de que podem servir a dois 
propósitos distintos.A um propósito ÚTIL quando as qualidades do líder são canalizadas no sentido de 
influenciar as pessoas para fins e objetivos que tragam benefícios à coletividade. E, a um propósito 
NOCIVO quando as qualidades do líder são canalizadas em detrimento da coletividade, visando benefícios 
próprios ou de apadrinhados (minoria).  
 
 A equipe que trabalha sob a orientação de um líder, pode ser levada espontaneamente a seguir 
propósitos úteis ou nocivos, muitas vezes sem que perceba as segundas intenções dele. 
 
11.3- Características de um Líder Características como inteligência, autoconfiança, sociabilidade, 
persistência, dominância, criatividade, poder de convencimento, etc., são consideradas iniciativas de um 
líder, mas não se pode dizer que uma pessoa será um líder por apresentar estas características. É preciso 
que estas e outras características se harmonizem  com a finalidade e atmosfera prevalecente no grupo. Por 
exemplo: 

- Um líder sabe interessar os membros do grupo. 
- Um indivíduo que obtém a participação espontânea do grupo só será líder a partir do momento que 

passar a dirigi-lo. 
- chefes, diretores, presidentes, supervisores, professores, gerentes, etc.... dirigem mas não são 

líderes enquanto não obtiverem a participação espontânea do grupo. 
- Ministros e chefes de estado, à medida que cresce a oposição deixam de ser líderes. 



  

11.4- Traços de um Bom Líder 
 
1. O líder vibra com o programa e consegue transmitir esse entusiasmo aos outros membros da equipe;   
2. O líder é respeitado pelo seu bom senso, capacidade de planejamento e execução de tarefas; 
3. O líder conhece muito bem a organização e compreende seus objetivos;                    
4. Seu tratamento para com as pessoas é imparcial;  
5. Quando distribui as tarefas para os liderados e alguém falha na execução, ele é capaz de levar a bom 
termo a proposição e demonstra inteligência na correção ao membro relapso. Ele busca primeiro entender a 
causa da falha, estuda meios de impedir que ela se repita e só então busca analisar a pessoa que cometeu 
o erro.   
6. Ele é franco. Quando sente que a proposta é inviável, diz francamente, dando as explicações 
convenientes. Só aceita desafios se achar que sua equipe é capaz;       
7. Ele, quando recebe sugestões, procura se inteirar dos mínimos detalhes. Mantém as sugestões e planos 
todos anotados, e a disposição da sua equipe;  
8. É um bom ouvinte. Sabe quando deve escutar e quando falar;  
9. Por mais calor que a discussão traga, não perde a calma, busca o entendimento;  
10 . Sabe respeitar a opinião dos outros, sem ironias, sem ofensas, sem usar argumentos depreciativos;  
11. Mantém os membros sempre informados de assuntos que envolva a equipe e tem especial trato com 
assuntos confidenciais;  
12. O líder incentiva, mencionando o nome da pessoa quando um plano bem sucedido partiu da mesma;                    
13. Procura cumprir integralmente os programas;  
14. Na realização de uma atividade, aceitaria qualquer tarefa, dentro dos limites do executável, sem 
ressentimentos; 
15. Tem plena consciência de que é com autoridade e não com o poder que se realizam as tarefas; 
16. É ético, ajuda seus colegas, serve em vez de ser servido. Ele é consciente e não esconde que depende 
de sua equipe para crescer; 
17. Divide com seus liderados o poder de ter iniciativas e de tomar decisões, mesmo com risco de eventuais 
equívocos; 
18. Ele valoriza o esforço e o desenvolvimento das pessoas.  
 
11.5- Considerações Básicas do Comportamento dos Líderes. 
 
 1. Consideração por Pessoas - Consiste no relacionamento pessoal entre o líder e os elementos da 
equipe. É caracterizada pelo apoio, amizade, tratamento informal, aceitação da individualidade e das 
necessidades pessoais de cada um. Os participantes são estimulados a dar opiniões o apresentar soluções 
para os problemas. A criatividade individual é valorizada. As obrigações e responsabilidades são 
distribuídas aos membros da equipe, não ficando centralizadas na pessoa do líder. 
 
- O líder acha tempo para ouvir os membros. 
- O líder está disposto a fazer mudanças.  
- O líder é amistoso e admite que os colaboradores se aproximem. 
- O líder tem consciência de que as pessoas buscam algo que diminua a tormenta do cotidiano e as 
impeçam de  serem tragadas pelo trabalho.  
  
 2. Consideração pela Tarefa  - Consiste em valorizar aspectos técnicos do trabalho, considerando os 
subordinados como elementos para realizar objetivos da organização. Desta forma o líder explica as 
atividades que cada um deve fazer, como também onde, quando e como as tarefas devem ser realizadas; 
procura padronizar a execução do trabalho, controlar os prazos, zelar pela quantidade, qualidade e custo. 
 
- O líder distribui tarefas aos membros do grupo de acordo com a habilidade de cada um. 
- O líder pede que os membros da equipe sigam regras padronizadas. 
- O líder faz com que os membros da equipe saibam o que ele espera deles. 
- O líder procura estar sempre presente junto da equipe, buscando sanar os problemas para que a equipe 
trabalhe sem desvio dos objetivos. 
 
11.6- Diferença Fundamental entre Chefe e Líder  (chefiar e liderar) 
 
-     O chefe se contenta com tarefas realizadas. Utiliza do poder de seu cargo para conseguir a realização 
das tarefas 
- O líder consegue entusiasmo, interesse pelo trabalho e cooperação. Utiliza da sua autoridade para 
realizar as tarefas. 
 
 



  

11.7- Tipos Principais de Chefias (Direção) 
 
 Autocrática ou Ditatorial 
  “Laissez – Faire” 
   Liderança Democrática 
    Outros tipos (soma e mistura de comportamentos) 
 
11.7.1- Chefia Autocrática ou Ditatorial - O Chefe é ditador. 
- Não se importa em saber o que os subordinados pensam.  
-É irritável, brutal, colérico, rancoroso, egoísta e incapaz de compreender as pessoas.  
- Isto acontece geralmente por ter sido criado de maneira ditatorial ou mimado, acostumado a mandar 
inclusive nos próprios pais.  
-Provoca revolta e/ou passividade (falta de iniciativa).  
 
11.7.2- Chefia "Laissez - Faire" - Quer dizer: deixar como está para ver como fica.  
- Ele é uma pessoa insegura com receio de assumir responsabilidades. 
- Quando se leva um problema para ele resolver, volta sem solução e com mais problemas. 
- Não da nenhuma instrução, cada um faz o que quer e o que bem entende.  
-Esta chefia gera atritos e desorganização entre seus funcionários. 
- Para ele basta o título de chefe, as obrigações e deveres do cargo não lhe interessam.  
 
11.7.3- Liderança Democrática 
- Procura concentrar toda atenção sobre atitudes e interesses dos subordinados que são tratados como 
pessoas que colaboram.  
- O “líder” não diz: -“faça isto, faça aquilo”. Diz: "é preciso fazer isto, quer fazer-me um favor, nós temos 
necessidade deste trabalho, etc.".  Convém destacar aqui que o excesso de delicadeza, de educação pode 
levar ao desrespeito. 
- Respeita o homem e crê nele.  
- Consegue a cooperação da equipe, pela competência, paciência, tolerância e honestidade de propósitos. 
- É bom lembrar que democracia em excesso é sinal de bagunça. As pessoas devem ter seus desejos 
respeitados e não as suas vontades.  
 
11.7.4- Outros Tipos de Chefias. 
 
- Chefe Maquiavélico 
 Utiliza intrigas, conversas em particular com os membros do grupo, é mestre em "cochicho", gosta de 
ser bajulado e divide para reinar;  
    Cria um ambiente de competição entre “puxa-sacos” 
 
- Chefe Vaidoso e Ambicioso 
 Tendência a favorecer os que o bajulam,  não consegue ser imparcial, para ele basta o título de chefe, 
o deveres e obrigações não importam. 
 
- Chefe Instável 
 Muda de idéia e opinião a toda hora, Interessa-se por tantos assuntos que não se aprofunda em 
nenhum. 

 É sempre uma “caixinha de surpresas”. 
 

 - Chefe Paternalista (ou Chefe Mãe)(*) 
Relacionamento de mãe (ou pai) para filho, usa a bondade para obter o que quer, dá presente de natal, de 

aniversário, etc. 
Sua filosofia é "eu fui bom para você e você  deve ser bom para mim" – cobra pelos favores. 
Geralmente não muito respeitado e é facilmente traído. 

 
(*) os perigos de um  “chefe-mãe”  (adaptação do texto de Luiz Martins) 

- "chefe-mãe" superprotetoras, que não conseguem ver defeito algum em seus filhos. Que os 
protegem de todos os perigos e assim os impedem de crescer, de se desenvolver como indivíduos 
autônomos. São aqueles chefes que impedem que seus subordinados tenham o aprendizado que só a 
experiência de fazer, de errar e acertar podem oferecer. Eles  fazem tudo para seus filhos, que, mimados, 
ficam eternas crianças, inseguras, tímidas, medrosas. A superproteção de um "chefe-mãe" desse tipo é 
muito prejudicial para o futuro do "empregado-filho" ou da "empregada-filha". 



  

- "chefe-mãe" brava demais, irritada demais, punitiva demais, às vezes até violenta na crítica a seus 
filhos. Filhos desse tipo de mãe poderão ser revoltados. Com um profundo sentimento de injustiça pela falta 
de compreensão da mãe. Um "chefe-mãe" desse tipo defende seus subordinados, mesmo que tenham 
errado, porém depois os punem severamente e lhes imputam a culpa de forma violenta. Não encoraja a 
criatividade, a iniciativa, o destemor ao erro. O clima é pesado demais no trabalho com esse "chefe-mãe" 
punitivo e irritado. 

- "chefe-mãe" ausente. É um verdadeiro chefe Laissez-faire. Ele não participa. Ele deixa tudo para 
que o próprio tempo resolva. Ele não se envolve e não se compromete nas brigas dos subordinados. Não 
toma partido. Ninguém sabe realmente o que ele pensa. Filhos de mães ausentes não desenvolvem a 
necessária determinação para vencer os obstáculos do aperfeiçoamento pessoal e profissional. São fracos 
de vontade. Ficam medíocres.  
 

11.8- Um Líder e a reação em cadeia. 

 “Um líder tem consciência da reação em cadeia. A reação de um líder vai se transmitir para toda 
equipe”. 

 O líder sabe que seus seguidores, inconscientemente o imitam quanto a seu comportamento,  sabe que 
se ele mostrar alegria e disposição para o trabalho, sua equipe terá disposição e alegria no trabalho, 
entretanto se ele se mostrar desanimado e tristeza, seus pessoal também terão esses comportamento. 
Portanto, características como as listadas abaixo são necessárias a um líder no dia a dia de trabalho: 

Auto Controle – Procura compreender as pessoas, seus problemas e controla as reações. Sabe manter-se 
calmo. 

Empatia – Procura estar a par e ajudar nos problemas de cada um de seus subordinados. 

Unanimidade – Procura obter o acordo de todos, evitando apoiar-se na maioria. Dá oportunidade à minoria 
de procurar conquistar a maioria e para tanto, procura reunir periodicamente os membros da equipe para 
discussão e solução dos problemas. 

Educador – Um líder é, sobretudo um educador. As pessoas têm inconscientemente a tendência de imitá-lo.    

Respeitador – Trata as pessoas com cortesia e gentileza.  

 

11.9- Tensões, Conflitos e como obter cooperação. 

- As relações humanas não consistem em encobrir as tensões que geram conflitos, liderar é saber 
administrar conflitos e não evitá-los.  

- Quando surge o conflito, o líder reúne o grupo e analisa as causas, criando um clima de franqueza 
e compreensão mútua. Busca inicialmente a causa,  toma providências para que não se repita e, por último, 
se for o caso, pune o responsável 

- Cooperação se consegue com recompensas dos esforços (castigos às vezes dão certo na 
infância), o elogio e o prêmio dão muito melhores resultados. 

- Salário justo (?). Não existe salário justo do ponto de vista quem o recebe. Sentimentos como 
incompreensão e inveja criam conflito entre membros da equipe.   

- Promoção antes de contratação de pessoal de fora. 

- Sentimentos de importância – todos são importantes. 

- Respeito à posição de cada um. Em caso de emergência e uma pessoa tomar iniciativa, afetando a 
outras, tão logo possível deve ser dado satisfação à chefia. 

 

11.9.1- Conflito entre líderes e o grau de liderança de cada um.  

 Um líder quando admite um novo funcionário para trabalhar na sua equipe, como, por exemplo, um 
estagiário ou trainee, pode parecer para alguns que em função do conhecimento do iniciante, que o líder 
terá receio de perder sua liderança para o novo colaborador. Entretanto, se o novo funcionário não tiver 
grau de liderança superior ao do líder, ele não liderará a equipe porque essa continuará seguindo 
espontaneamente ao líder de maior grau de liderança. Por outro lado, se o grau de liderança do novo 
colaborador for superior, aí sim existe o risco da equipe o seguir assumindo a nova liderança. 

 



  

 
11.10- As Atitudes Capazes de Motivar e de Desmotivar Pessoas. 
 
11.10.1- Considerações: 
 
1) Ninguém motiva ninguém; É o próprio indivíduo que busca dentro de si razão e força para agir. 
2) Ninguém faz nada a não ser que perceba ou descubra vantagens em fazer o que lhe pedem.Ex: salário, 
promoção, auto realização e reconhecimento. 
3) Quem vai executar a tarefa tem de sentir que pode e que consegue caso contrário, desanima. 
4) Sete em cada dez executivos apontam as oportunidades de crescimento como sua maior fonte de 
motivação para trabalhar, como mostrado na Figura76.  
 
 

 
 

Figura 76- Principais motivadores do trabalho (Revista Exame-Você S/A-) 
 
 
11.10.2  - Como Motivar 
  
 a)- Valorize individualmente cada pessoa, comece avaliando cada integrante da pessao da sua equipe, 
Isso permite formar uma idéia sobre a melhor maneira de motivar cada um a atingir seu potencial máximo. 
Observe as pessoas sem preconceitos. Concentre a atenção no desempenho, personalidade e hábitos. As 
aparências físicas ficam em segundo plano. Um líder deve apreciar todos e não favorecer ninguém (eleger 
“favoritos” desmotiva os preteridos e expõe os eleitos à animosidade dos colegas).  
  
 b)- Nunca aceite a tarefa de juiz nos conflitos entre membros da equipe. Guarde sua opinião para você. 
Busque a harmonia e a aceitação da opinião da maioria. 
  
 c)- Identificação de diferenças. Para extrair o melhor das pessoas é preciso reconhecer suas 
características específicas e analisá-las individualmente. Diferenças de comportamento podem ser 
influenciadas por idade, sexo e posição na carreira, posição social e anseio. Distribua as tarefas de acordo 
com cada um. 
 
 d)- Molde suas atitudes. Cada pessoa tem expectativas particulares em relação a seu chefe, um 
colaborador prefere a figura do chefe paternal, outro adora desafiar os superiores, um terceiro busca 
reconhecimento. Se o papel esperado for útil para a motivação adote-o. Você precisa ser suave e rígido ao 
mesmo tempo. Use estilos gerenciais diferentes para cada colaborador. 
 

Os membros da equipe não precisam gostar de você - precisam, sim, gostar de trabalhar com você.  
Para tanto, mostre-se firme e amistoso. 

 
 
 
 e)- O trabalho em Equipe. O comportamento das pessoas muda quando elas estão em grupo, o que 
pode levar tanto à histeria coletiva como ao espírito de união. Motive a equipe suprindo suas necessidades 
e fixando estratégias para alcançarem objetivos. Em grupo as pessoas teem ideias melhores, pois são 
influenciadas pelo que os outros dizem. Peça aos colaboradores que ajudem a criar métodos. Isso faz com 
que se sintam valorizados e eleva a motivação da equipe.  



  

 
 f)- As críticas da equipe devem ser consideradas. Não classifique seus autores como “agitadores”.  
 
 g)- Reuniões, comemorações e sistemas de premiação podem ajudar a erguer o moral.  

11.10.3- Como desmotivar, gerar  Insatisfação. 

Situações que trazem grande insatisfação e desmotivação: 

a)- Tratamento impessoal. 
b)- Ser forçada a desenvolver atividades sem conhecimento do porque ou sem significado. 
c)- Sentir que as suas intenções não são reconhecidas. 
d)- Ter que conviver em meio a um clima de falsidade em que as pessoas não são levadas a  sério. 
e)- Não ter critério justo na hora de promover seus subordinados. 
f)- Não reconhecer quando alguém faz um bom trabalho ou esforço extra. 
g)- Favorecer alguns funcionários. 
h)- Ser centralizador e envolver as pessoas em decisões que afetam seu trabalho. 
i)- Não dar autonomia ao grupo. 
j)- Não saber distribuir adequadamente as tarefas. 
k)- Usar de pessoas para tirar proveito próprio, sem seu conhecimento. 
l)- Usar ou deixar que usem de atitudes mesquinha, egoísta, inveja, preconceito, arrogância, mentiras, etc. 
 
 
11.11-  Liderança Espiritualizada – Uma tendência moderna de liderança. 
 
- Sinopse de “O monge e o Executivo” de James C. Hunter - Editora Sextante  
 
 Nos dias atuais muito se tem comentado sobre a Liderança Espiritualizada – Ame o próximo – como 
pregado por J. C. Hunter autor de O Monge e o Executivo, um dos livros de orientação de carreira mais 
vendido e comentado no momento.  
 
A seguir é apresentada uma sinopse dos ensinamentos extraídos do livro:  
 
1- Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas que você é, você não é.  
 Se você tiver que lembras a seus subordinados que o chefe é você, é porque você não os chefia. 
Apenas datem o título de chefe. Alguém com mais liderança que você é quem realmente os chefia. 
 
2- É importante tratar os outros seres humanos exatamente  como você gostaria de ser tratado. 
 
3- Quando você usa a autoridade e não o poder, as pessoas lhe seguem espontaneamente, 
        Autoridade; Diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e à influência que estabelece 
sobre as pessoas. A autoridade não pode ser comprada ou vendida, nem dada ou tomada.  
       Poder; È a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou 
força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. O poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. O 
poder corrói os relacionamentos. 
 
4-    Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para se desenvolver. 
 
5-   Gerenciar não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheques, 
seus recursos. Mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. 
 
6-    Liderar; Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Ao 
trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam através delas, sempre haverá duas coisas em 
jogo – a tarefa e o relacionamento. Entre a ordem que você passa a um funcionário e a execução dessa 
ordem existe  um fator decorrente do seu relacionamento com ele. A ordem pode ser bem ou mau 
executada dependendo de como ele se relaciona com você. 
 
7-   O mundo exterior entra em nossa consciência através dos filtros de nossos paradigmas. E nossos 
paradigmas nem sempre são corretos. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Vemos o 
mundo sob nossos aspectos, como nos queremos e não como ele realmente se apresenta. 
 
8-    Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas 
as barreiras para que possam bem servir ao cliente. Deve satisfazer as necessidades, não as vontades. 



  

 
9-      Não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Em reuniões de 
executivos, se dez concordarem com tudo, nove provavelmente são desnecessários. 
 
10-    Um homem nunca venderá sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida, uma 
medalha. 
 
11-   Nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios, mas como líderes, somos instados a amá-los 
e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. 
 
12-    Amar, como tratado por Hunter em seu livro significa ajudar os outros a se tornar alguém melhor. 
  
13-   O líder deve servir a seu time e ser objetivo. 
 

11.12- Organização Pessoal  (mostra como você é muito mais que dar bons exemplos) 

- Mesa e ambiente de trabalho sempre arrumado. Sinaliza competência e organização administrativa. 
Ao contrário, sinaliza incompetência. 

- Não segurar ou reter documentação. Demonstra eficiência e nunca um gargalo de problemas. 

- Ter iniciativa. Tenha sempre iniciativa, mesmo com riscos, é muito melhor que não ter. 

- Agenda organizada. Demonstra organização e respeito com os compromissos. 

- Pontualidade. É muito mais um dever, uma obrigação que um “privilegio” de executivos. 

- Assiduidade. Hoje, com o enxugamento dos postos de trabalho nas empresas, não dá mais para se 
ausentar. Sua falta será imediatamente notada. 

 
11.13- Analise seu Chefe. O comportamento dos chefes com seus subordinados geram “apelidos” que os 
classificam como C H E F E : 

 DORIL                    Quando pinta um problema, espirra. 
 ORTOPEDISTA           Só pega no pé. 
 SORVETE Quando vê o gerente, se derrete todo. 
 PAPAI NOEL Enche muito o saco. 
 FÓSFORO  Só esquenta a cabeça. 
 LAMPIÃOO  rei do pedaço. 
 DISCO QUEBRADO Não se toca. 
 DISCO VELHO  Chia muito. 
 BANDEJA  Só dá comida de toco. 
 JÓQUEI Só cai do cavalo. 
 ORELHA  Fica na escuta. 
 TESOURA  Corta o barato. 
 TINTUREIRO  Só passa serviço. 
 GATÃO Só fica em cima do muro. 
 FOGUETEIRO  Só faz barulho. 
 LAMBE-LAMBE Não toma decisão.  
 LÂMPADA  Quando vê uma funcionária grávida quase dá a luz. 
 CARANGUEJO Faz  o serviço andar para traz. 
 SHOWMAN           Adora escolhe um funcionário para Cristo. 
 TRATOR           Passa por cima de qualquer um. 
 SONEGADOR Sonega informações da equipe como forma de concentrar poder. 
 AZEDO                  Está sempre de mau humor 
 SURDO Nunca está disponível para o grupo. 
 CEGO Não enxerga os acertos da equipe. 
 
 
11.13- Tipos Principais de Gestão Administrativa  
 
11.13.1- Gestão participativa.  
 É um estilo de gerência que ativamente procura  sugestões  dos empregados, 
permitindo que eles contribuam para as questões relacionadas com o aperfeiçoamento dos resultados do 
trabalho. Porém, administração participativa não significa uma cópia dos japoneses (“fazer com que as 
pessoas se tornem produtivas e tornem visível o que melhor possuem dentro delas”), como ocorre com 



  

vários programas como círculos da qualidade, equipes para controle do processo, equipes de 
aperfeiçoamento, grupos de tarefas e equipes semi-autônomas de trabalho. Esse conceito foi muito eficaz 
em várias companhias, mas, em outras, fracassou.  

O desafio para o gerente, num ambiente de gerência participativa, é aprender como conduzir grupos de 
maneira eficiente, de forma que, eventualmente, o grupo sem o gerente possa identificar e tomar decisões 
sobre negócios relacionados com suas atividades. A esse nível, a responsabilidade e o envolvimento são 
maximizados. 

Durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes, a questão da participação dos trabalhadores 
nas decisões das empresas ocupou o primeiro plano nas relações de trabalho. Nesta época em diversos 
países europeus foram restabelecidos, por via legislativa, os comitês e conselhos de empresas.  

No Brasil, a questão da participação dos trabalhadores nas decisões das empresas, no que diz respeito 
às leis, está restrita ao que consta da Constituição de 1988, nos Arts. 7, 8 e 10.  

O artigo 7 trata do direito do trabalhador ter participação nos lucros, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente e participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.  

O artigo 8 apresenta a obrigatoriedade dos sindicatos participarem nas negociações coletivas.  
O artigo 10 diz que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 

órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de discussão e 
deliberação.  

11.13.2- Co-Gestão 
A co-gestão é um modelo de democracia industrial onde é assegurada a participação dos 

trabalhadores nos órgãos decisórios através de representações. Este é o modelo que maior influência 
exerceu em matéria de participação. Comporta a participação nas decisões e a participação nos lucros. Este 
segundo tipo de participação tem encontrado resistências à sua implantação.  

A base de seu funcionamento é a constituição de Conselhos de Empresas, que são instituições 
colegiadas onde os trabalhadores participam com um determinado número de representantes. 

Nos conselhos mais avançados, os que apresentam paridade no número de participantes de ambos os 
lados, patrões e empregados,  em caso de empate quando das tomadas de decisões,  sempre prevalece à 
vontade do acionista. 

11.13.3- Autogestão 
 A autogestão é também um modelo de democracia industrial, caracterizado pela propriedade coletiva 
dos meios de produção, que pretende assegurar a todos os indivíduos um perfeito domínio do processo e 
das condições de trabalho. 
 Nesta proposta, os trabalhadores têm o controle da organização e dos meios de produção na base 
democrática onde cada trabalhador representa um voto.  
 A proposta de auto-gestão assumiu ações variadas em diversos países. A crítica mais geral a esta 
proposta é no sentido de que não atingiu plenamente os ideais socialistas que estão a ela associados, mas 
que se trata de um modelo de democracia industrial mais avançado que os demais.  
 
11.14-  A Implantação das três formas de gerencias participativas depende de: 
 

Dos ambientes de alta qualidade de vida no trabalho possuirem: 
Input do empregado nas decisões;  
Participação do empregado na solução de problemas;  

     Compartilhamento de informação;  
Feedback construtivo;  
Trabalho em equipe e colaboração;  
Trabalho desafiador e significativo;  
Segurança no emprego. 

          Dos gerentes estarem dispostos a dividir poderes e responsabilidades; 
          Dos gerentes confiarem em seus empregados; 
          De o trabalho  ser visto como um esforço cooperativo entre a gerência e os empregados. Os 
empregados precisam aceitar as decisões da maioria, e a gerência deve ter a coragem de rejeitar sugestões 
que não tragam benefícios à companhia. 
          De a gerência estar disposta a aceitar um sistema que descentralize as decisões; 
          De a gerência acreditar que todos têm boas idéias e que a combinação de idéias individuais produzirá 
a melhor solução possível; 
          De a gerência estar disposta a implantar as sugestões dos empregados, quando viável; 
          De a gerência propiciar ambiente favorável ao desenvolvimento da lealdade dos empregados; 
          De a gerência  reconhecer as realizações do grupo; 



  

          O sindicato deve se tornar um parceiro ativo no desenvolvimento do sistema participativo; 
          Dos gerentes aceitarem a gerência participativa como um esforço a longo prazo e não esperar 
resultados imediatos.  
 
11.15- Noções e Técnicas de Reuniões 
 
11.15.1- Definição do que seja uma  Reunião de trabalho na empresa.   
 
 Reunião é um método para discussão de problemas, usado para um número de pessoas, de acordo com um plano 
elaborado por um líder visando um ou mais objetivos. Portanto, se não houver problemas para serem resolvidos por um 
grupo de pessoas, não há necessidade de reunião.  
 O líder de uma equipe deve cuidar para que as reuniões com seu pessoal não se tornem rotineiras e sem motivos 
concretos, caso contrario corre o risco de o pessoal deixar de resolver os problemas no dia a dia e deixá-los para as 
reuniões, que acabam se transformam em um verdadeiro “entrega – entrega” de uns aos outros na fremente dos chefes. 
Isso  pode levar a desentendimentos e a conflitos pessoais 
 

 
Figura 76- Reunião 

 
11.15.2- Principais Tipos de Reuniões. 
 
1. Com controle e sem participação.  

- O líder doutrina todo o tempo, dominando a reunião. 
- O grupo não participa das discussões. 
-   A decisão, pré-tomada, é passada aos participantes. 
- É uma reunião ditatorial ou simplesmente de informações. 

2. Sem controle e com participação. 
- O líder não consegue controle sobre o grupo. 
- Não existe orientação nas discussões. 
- Pode não haver assunto específico a tratar. 
- Formam-se subgrupos. 
- As discussões se acentuam. 

3. Com controle e com participação. 
- Há, nesse tipo, um equilíbrio no controle e na participação. 
- Podem ser Intuitivas (com um objetivo próprio), de Pesquisa de Opiniões e de Resolução de 

Problemas. 
 
11.15.3- O Ambiente para Reunião.  
 
 O ambiente, ou a sala para reunião, deverá ser ordenado, convidativo, que possua um tamanho 
adequado, com boa ventilação e iluminação. Deve ser, de preferência, isolado para evitar interrupções.    
 Antes do início da reunião, alguém deve preparar  a sala destinando acento personalizado a todos os 
participantes, deixar para todos uma pasta contendo a pauta da reunião, documentos afins,  papéis e 
caneta para anotações. Também  água e cafezinho – “Lembrar que reunião de trabalho não é mesa de 
festa”.  
 
11.15.4- Convite ou Convocação para a Reunião. 
 
 È imprescindível que os participantes sejam convidados, ou convocados, preferencialmente por escrito 
para a reunião.  Ao confeccionar  um convite ou uma convocação, os seguintes cuidados devem ser 
tomados: 

- Conter o nome correto do convidado ou convocado. 
- Conter o nome dos outros participantes. 
- Conter a lista de assuntos que serão tratados. 
- Anexar cópia de documentos que precisam ser lidos antecipadamente. 



  

- Conter Data, Hora e Local da reunião. 
“Convém lembrar a todos da reunião, 24 horas antes de sua realização”. 

 
11.15.5- Ata de Registros. 
 
 Serve para registrar todos os assuntos tratados na reunião de forma resumida, bem como as 
providências tomadas e as programadas. A Ata identifica a pessoa ou pessoas responsáveis pela tomada 
de providências futuras e registra os limites de tempo e os prazos para execução. Servem também para 
registrar as pessoas que participaram da reunião, bem como seus pronunciamentos.   
 Tem por finalidade ser um documento e uma fonte de consulta futura. 
 A ata deve ser aprovada e assinada por todos os presentes na reunião.  Ela pode ser manuscrita, 
datilografada ou digitalizada. Confeccionada ou não ao término da reunião. As atas manuscritas em Livros 
de Ata (com folhas numeradas onde não poder haver rasuras) têm perdido espaço para as digitalizadas.  
 É comum a prática de fazer circular um rascunho da ata para que todos os participantes nela façam as 
correções necessárias e então, na próxima reunião, já preparada em definitivo seja aprovada e assinada 
pelos participantes. 
 
11.15.4- Como Participar de uma Reunião. 
 
1. Fale francamente. Diga o que pensa. Sua idéia é tão importante quanto à dos outros.  
2. Ouça com cuidado o que os outros dizem. Procure compreendê-los mesmo que  discorde.  
3. Fique sentado. Evite tentar "impor-se” ficando de pé.  
4. Evite interromper quem estiver falando. Anote a sua observação e aguarde a sua vez de usar a palavra.  
5. Evite monopolizar o debate. Faça observações que tenham importância efetiva, com fatos e exemplos. 
6. Se discordar de alguma coisa, diga-o. Faça com naturalidade e bom humor. 
7. Não deixe de fazer uma observação no momento oportuno. Se sentir necessidade, esclareça algum 

ponto obscuro. 
8.    Participe, afinal se você foi convidado ou convocado é porque sua opinião é importante.  
 
11.15.5- Procedimentos para uma Boa Reunião. 
  
1 - Convidar todos os que devem participar - Não esquecer ninguém.  
2 - Negociar com os participantes: dia, horário e local. Não havendo um consenso, marque você e solicite 
que os impossibilitados mandem representações. 
3 - Preparar e enviar agenda, antecipadamente, contendo resumo das recomendações e dos assuntos que 
serão tratados.  
4 - Esclarecer os objetivos antes de começar a reunião.  
5 - Focalizar apenas um problema por vez – Um líder conduz o problema.  
6 - Colaborar para a participação integral - Detectar alguém que não esteja participando e fazê-lo participar.  
7 - Não permitir interrupções (telefonemas, visitas, etc ...).  Deixar alguém do lado de fora da sala de reunião 
para encaminhar solicitações importantes e de caráter urgente caso ocorram durante a reunião. Isso pode 
ser feito através de recados dados apenas a pessoa interessada, discretamente e sem interromper a 
reunião. 
8 - Montar normas para deliberações, apresentação de propostas e votação.  
9 - Avaliar a reunião ao final,  
10 - Acompanhar a execução das decisões tomadas na reunião.  
11 - Atas aprovadas e assinadas pelos participantes.  
 
11.15.6- Como Liderar uma Reunião. 
  
1 - Inicie a  reunião  

- Cumprimente o grupo e coloque-o à vontade; 
- Apresente o assunto e os objetivos que deseja alcançar;  
- Desperte o interesse.   

 2 - Desenvolva o tema  
- Explique e ilustre os fatos;  
- Delimite o campo da discussão;  
- Inicie os debates.  

3 - Discuta e lidere. 
 - Encoraje a participarão, controle a discussão;  

- Fique no objetivo. Seja amistoso ;  
-  Evite ressentimentos. Reformule idéias. 



  

4 – Resuma a discussão  
         - Chegue a uma conclusão 
         - Determine um plano de ação; 
         - Agradeça a todos pela participação;  
         - Observe o horário para término da reunião.  
 
11.15.7- Técnica das Comissões 
 
 Dependendo da complexidade do assunto, da extensão do tempo que poderá levar  sua análise e 
discussão ou ainda do número de assuntos a serem analisados em uma reunião, pode ser utilizada a 
técnica de nomear previamente comissões para analisar e dar parecer sobre assuntos. Tais comissões,  
compostas por um número pequeno de pessoas (geralmente 2 a 3), têm a função de estudar o assunto e 
apresentá-lo na reunião de forma resumida e preferencialmente complementada por sugestões para 
discussão.  
 Geralmente os assuntos colocados desta forma, entram na pauta da reunião apenas para aprovação, 
economizando tempo e discussões. 
 Para tanto, é necessário que a comissão seja composta por pessoas capazes e de confiança do líder.   
 
11.15.8- Características das Formas de Relacionamento 
 
 A tabela 9- Apresenta o comportamento das pessoas competitivas, colaborativas e subordinativas 
quando em relacionamento. 
 
Tabela 9- Características do relacionamento interpessoal 

COMPETITIVA COLABORATIVA SUBORDINATIVA 
1. Persegue seus próprios objetivos às 

custas da outra parte. 
 
2. Mantém as informações escondidas. 
Tem grau elevado de autoconfiança e 
pouca confiança na outra parte. 
 
3. Disfarça suas necessidades.  Nenhuma 
das partes deixa a outra saber o que quer, 
qual é o seu objetivo.   
 
4.  Usam estratégias imprevisíveis, 
mescladas e o elemento surpresa para tirar 
vantagem. Há manipulação destrutiva 
 
 
5.  Se colocam na defensiva com ameaças 
e blefes. Tenta sempre manter a cabeça 
alta.  
 
 
6.  Consegue o sucesso criando uma 
imagem ruim e estereotipada da outra 
parte. Aumenta a hostilidade  fortalece a 
lealdade a um pequeno grupo (panela).    
 
 
7.  A atitude / comportamento chave é:  “Eu 
ganho, você perde”. 
 
 
8.  O extremo da insatisfação se dá quando 
cada parte sente que um dos pontos 
fundamentais de seu objetivo é evitar que a 
outra atinja o seu. 
 
9.  Em caso de impasse, um mediador ou 
um árbitro pode ser requisitado. 
 

1.  Atinge os objetivos de comum acordo. 
 
 
2.  Tem confiança e abertura ao expor suas 
idéias e sentimentos. Sabe ouvir o outro e 
vê alternativas em conjunto. 
 
3.  Te m um entendimento pessoal claro 
das suas necessidades e as demonstram. 
Existe uma troca (empatia). 
 
4.  As ações são previsíveis. Há uma 
atitude flexível entre as partes. 
Desenvolvem-se relações construtivas e 
busca se soluções mutuamente 
satisfatórias. 
 
5. Trocam informações e são honestas 
uma com a outra. Há um bom 
entendimento e negociação entre si. 
 
6.  O sucesso tem como causa e efeito 
sentimentos positivos e saudáveis em 
relação aos outros. Não há estereótipos  
nem  hostilidades. 
 
 
7.  A atitude / comportamento chave é: 
“Qual é a melhor maneira de ir de encontro 
aos objetivos de ambas as partes”. 
 
8.   O extremo da insatisfação ocorre 
quando não se pode distinguir a identidade 
de um grupo, ou da outra parte. Quando 
ninguém quer se responsabilizar.  
 
9.  Se surgirem dificuldades, um facilitador 
em dinâmica de grupo pode ser útil.  

1. Cede, conscientemente, seus objetivos 
para evitar conflito com a outra parte. 
 
2. Expõe sua vulnerabilidade e limitações à 
outra. 
 
 
3. Reprime suas necessidades para 
preocupar-se só com as necessidades da 
outra. 
 
4. As ações são totalmente previsíveis. Há 
uma acomodação à posição da outra parte. 
  
 
 
5. Sede sua própria posição para modificar 
a outra. 
 
 
 
6.  O sucesso é determinado através da 
minimização  e do impedimento do conflito. 
Elimina-se qualquer hostilidade.  Ignora os 
próprios sentimentos e visa uma suposta 
harmonia. 
 
7.  A atitude / comportamento chave é: 
“Você ganha, eu perco”.  
 
 
8.  O extremo da insatisfação é 
caracterizado pelo consentimento total do 
objetivo ao outro, a custo de objetivos 
pessoais ou da organização. À parte 
subordinada se torna “capacho” da outra. 
 
9.   Se o comportamento tornar-se crônico, 
um treinamento assertivo ou um 
psicoterapeuta pode ser útil.  
 

FARIA, Célia Regina F. S. 
 

  A forma colaborativa de relacionamento é a ideal, visto que promove satisfação de ambas as partes, 
distribuindo as tarefas e responsabilidades. Todos se sentem importantes e úteis, exercitando sua 
capacidade de ganhar e perder.  



  

 
 
 
Tabela 10-   Comportamentos Comuns de Pessoas em Reunião de Trabalho. 

PERSONALIDADE 
TIPO 

ATUAÇÃO DO PARTICIPANTE ATITUDE DO LÍDER 

LEGAL 

 

 
Sempre pronto a ajudar. 
Seguro de si. 
Aceita os outros como são. 
Enfrenta as dificuldades. 

 
Usá-lo nos momentos oportunos. 
Não exagerar a sua participação. 

HOMEM DOS 
APARTES 

 
 

 
É dispersivo. 
Distrai os outros. 
Está sempre pedindo um aparte. 

 
Fazer-lhe perguntas diretas sobre o que esta 
sendo discutido. 

ETERNO 
PERGUNTADOR 

 

 
Pergunta para atrapalhar. 
Quer saber a opinião de todos. 
Quer que você o apóie. 

 
Não tomar partido. 
Manter-se neutro. 
Devolver a pergunta ao grupo. 

O SABE-TUDO 

 
 

 
Quer exibir-se. 
Adora impor sua opinião. 
Às vezes é bem informado. 
Convencido de saber tudo. 

 
Dar-lhe uma função. 
Evitar que domine o grupo. 
Lançar-lhe perguntas difíceis para intimidá-lo. 

O TAGARELA 

 
 

 
Fala de tudo, sem parar. 
Cansa os outros participantes. 
Foge do assunto em questão. 

 
Cortar delicadamente seu “discurso” e retorna ao 
assunto através de perguntas. 
 

O DOCONTRA 

 
 

 
Gosta de discutir. 
Dá sempre o contra. 
É descontrolado. 
Revoltado. 

 
Acalmá-lo. 
Evitar excitação do grupo. 
Dar mérito a algumas de suas citações para 
acalmá-lo  
 

O MUDO 
VOLUNTÁRIO 

 
 

 
Não se interessa por nada. 
Acha as questões muito abaixo ou acima 
de sua capacidade. 
Sente-se incapaz de abordá-las. 

 
Buscar sua participação. 
Falar de assuntos que ele conhece bem. 
Dar lhe destaque na 1ª vez que falar. 

O TÍMIDO 

 
 

 
Teme a crítica com julgamento duro. 
Necessita ajuda. 
Não tem coragem para expressar suas 
idéias.  

 
Fazer-lhe perguntas fáceis. 
Faça o grupo valorizar sua participação. 
 
 

continua 
 
 
 



  

 
Continuação da Tabela 10. 

PERSONALIDADE TIPO ATUAÇÃO DO PARTICIPANTE ATITUDE DO LÍDER 
O PEDANTE 

 
 

 
Sempre altivo. 
Não se integra ao grupo. 
Critica duramente tudo e todos. 
Coloca-se num pedestal. 
 

 
Não o criticar. 
Não ferir sua suscetibilidade. 
Use da técnica duvidosa; sim..., mas..., como... 
Induzi-lo a ponderar. 
Levá-lo à reflexão. 

ABERTO 

 
 

 
Sempre bem humorado. 
Fala com simplicidade. 
Simpático. 

 
Usá-lo quando houver tensão no grupo. 

O INTROVERTIDO 

 
 

 
Modesto. 
Prudente. 
Reservado. 

 
Integrá-lo lentamente. 

O OBSTINADO  

 
 

 
Idéia fixa. 
Não cede. 
Ignora outros pontos de vista. 

 
Mostre-lhe que a maioria está certa. 
Peça que aceite o ponto de vista do grupo por um instante.
 

 
 
 
 
 
 
11.16- Abuso do Poder. 
 
  Existe um lado potencialmente negativo do poder, o abuso, quando é utilizado para maltratar ou tirar 
proveito dos subordinados, na crença de que medidas punitivas são necessárias para fazer com que as 
pessoas tenham um bom desempenho. Isso acontece porque o supervisor gosta de exercer seu poder 
sobre os outros. Neste caso, podemos ver atitudes de perseguição e menosprezo, criando por isso um 
ambiente de trabalho intimidante e desconfortável para o subordinado.  Um dos tipos de abuso de poder 
mais conhecido é o de assédio sexual, que é um comportamento de natureza  indesejado e desprazível. 
Pode afetar negativamente a personalidade de uma pessoa, interfere no desempenho do trabalho e cria um 
ambiente hostil de trabalho.  
 Os tipos de comportamento que caracterizam o assédio sexual incluem: propostas e pedidos sexuais 
mal recebidos, contato físico indesejado, uso de linguagem ofensiva, constantes convites para encontros 
amorosos e ameaças de punição pela recusa aos pedidos.  

O assédio sexual e outras formas de abuso sofrido pelos funcionários são questões sérias que devem 
ser controladas pelas organizações. Quando os chefes e outros funcionários praticam certas formas de 
abuso, eles podem trazer problemas de ordem legal para a empresa. 
 Nem sempre uma abordagem mais delicada caracteriza um ato de assédio sexual, podendo, algumas 
vezes, ser um simples elogio ou ainda uma forma de fazer um agrado para depois solicitar um serviço extra. 
 Para que haja uma acusação de asseio, é necessário haver provas convincentes da intenção do 
assediador, caso contrário a pessoa que  fez a acusação pode ser ridicularizada. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                      Tabela 11- Dilemas de um funcionário. 
 

 
DILEMAS DE UM FUNCIONÁRIO 

 
 Se é atencioso   é puxa-saco 
 Se não é     é arrogante 
 Se chama o chefe de você é desambientado 
 Se fica depois do horário está fazendo média 
 Se sai no horário certo é desinteressado 
 Se cumpre rigidamente as normas  não tem iniciativa 
 Se questiona    é indisciplinado 
 Se elogia é    é gozador 
 Se critica     é insubordinado 
 Se se diz  satisfeito  é hipócrita 
 Se se diz insatisfeito  é ingrato 
 Se não tem trabalho  é porque não procura 
 Se tem muito trabalho  é lerdo 
 Se faz cursos   é aproveitador 
 Se não os faz   não tem vontade de crescer 
 Se procura conhecer outros serviços é dispersivo 
 Se só entende do seu  é bitolado 
 Se não colabora   é mandado embora 
 Se colabora   o chefe é promovido 
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