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Este estudo procura avaliar o perfil dos valores pessoais, os estilos predomi-
nantes de liderança, a efetividade da liderança e a relação entre o balanço dos va-
lores pessoais e a efetividade da liderança de um grupo de executivos brasileiros.
A fim de avaliar o perfil dos valores pessoais, um instrumento fechado do tipo
classificatório foi desenvolvido e aplicado. Para identificar os estilos predominan-
tes de liderança, bem como a efetividade da liderança dos executivos envolvidos,
foi empregado um instrumento disponível no mercado. Para verificar a relação
entre o balanço dos valores pessoais e a efetividade da liderança foi empregado o
método da regressão linear, apurando o coeficiente de correlação linear entre as
variáveis anteriormente mencionadas envolvendo 400 executivos. O estudo de-
monstrou que os executivos apresentam um desequilíbrio no perfil de seus valores
pessoais, com predominância de valores econômicos e teóricos.

Adicionalmente, o estudo descobriu uma falta de flexibilidade no que tange aos
estilos de liderança, revelando como predominantes os estilos vendedor e com-
partilhador de idéias. O estudo também mostrou que a efetividade da liderança
dos executivos envolvidos se dava a um nível moderado. Finalmente, a pesquisa
indicou uma relação altamente positiva entre o balanço dos valores pessoais e a
efetividade da liderança e, ainda mais, ela mostrou um melhor balanço dos valores
pessoais, se for considerada somente uma parte da amostra de executivos envol-
vida que atua em organizações que apresentaram melhores resultados nos últimos
três anos (50 executivos).

Valores

Muitos aspectos pessoais interagem a fim de determi-

nar as atitudes de uma pessoa que desempenha o papel

de líder. Percepções, posturas, motivações, personalida-

des, perfis, conhecimento, experiência, confiança e com-

prometimento são alguns dos fatores mais importantes

para se entender o comportamento do indivíduo. Esses

aspectos não são menos importantes para se entender

o comportamento dos indivíduos no trabalho, sejam eles

líderes ou não. Entretanto, este estudo realçará o que

pode ser crucial e ressaltará valores determinantes do

comportamento dos líderes.

De acordo com Spranger (1928), um antigo e influente

escritor, valores são definidos como uma constelação de

gostos, dissabores, pontos de vista, obrigações, tendên-

cias internas, julgamentos racionais e irracionais, precon-

ceitos e associação de modelos que determinam o tipo de

visão que uma pessoa tem do mundo. A importância de

um sistema de valores é que, uma vez internalizado, ele
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se torna, consciente ou inconscientemente, um critério

de referências que guia as ações de uma pessoa. Assim,

estudar os valores dos líderes é extremamente importante

para poder estudar liderança.

Um elevado número de estudos foi realizado para

apurar os valores atuais de líderes e gerentes. A teoria de

maior influência baseia-se no pensamento de Spranger

(1928), que define diversos tipos de valores de orienta-

ção, como mostrado na tabela 1, e que foram desenvol-

vidos por Guth e Tagiuri (1965). Eles estudaram os valores

expressos por 653 executivos norte-americanos, utili-

zando um instrumento fechado, do tipo classificatório,

detectando que os executivos da amostragem apresen-

tavam, em termos de média de grupo, valores predomi-

nantemente econômicos, políticos e práticos. Dados adi-

cionais para esta pesquisa estão disponíveis nos estudos

de England (1967), envolvendo uma pesquisa com 1.072

gerentes norte-americanos. Um estudo subseqüente dos

resultados de England, após sete anos, demonstrou que

os valores dos gerentes não mudaram (LUCK, 1974). A

idéia de que gerentes, como um grupo, tendem a enfati-

zar a importância de fins econômicos ou práticos é intui-

tivamente atraente; finalmente, a teoria e a pesquisa do

processo gerencial sugerem que pessoas com tais valores

seriam compatíveis com isso. Outros fatos importantes

que atrapalham qualquer mudança na orientação do sis-

tema de valores são: a) gerentes são escolhidos por outras

pessoas que apresentam valores similares; b) as tarefas

de gerenciamento reforçam a orientação pragmática; e

j c) valores se encontram no núcleo axiomático dos indi-

víduos e, além disso, eles tendem a estabilizar-se com o

| decorrer do tempo.

Tabela 1

Cinco tipos de orientação de valores

1. O homem econômico é orientado primariamente na direção do que é útil. Ele se

interessa pelos aspectos práticos do mundo dos negócios; na produção, marketing,

distribuição e consumo de produtos; no uso de recursos econômicos; e no acúmulo

de uma riqueza tangível (ética protestante). Ele é inteiramente "prático" e se encaixa

no estereótipo de homem de negócios.

2. O homem teórico está primariamente interessado na descoberta da verdade, na

organização sistemática de seu conhecimento. Ao perseguir esse objetivo, ele ado-

ta uma estratégia tipicamente "cognitiva", buscando identidades e diferenças, com

relativo desprezo para a beleza ou para a serventia dos objetos, tentando somente

observar e deduzir. Seus interesses são empíricos, críticos e racionais.

3. O homem político está orientado na direção do poder, não necessariamente na polí-

tica, mas em qualquer área onde ele atuar. A maioria dos líderes apresenta uma forte

orientação para o poder. A competição desempenha um amplo papel durante toda

sua vida. Para alguns homens, este valor é superior, orientando-os a buscar poder

pessoal, influência e reconhecimento numa base contínua.

4. O homem estético encontra seus principais interesses nos aspectos artísticos da vida,

a despeito dele mesmo não precisar ser um artista criativo. Ele valoriza a forma e a

harmonia. Ele visualiza a experiência em termos de graça, simetria ou de harmonia.

Vive o aqui e o agora com entusiasmo.

3. O homem social é orientado primariamente na direção do bem-estar das pessoas.

Seu valor essencial é o amor das pessoas - o aspecto altruísta ou filantrópico do amor.

O homem social valoriza as pessoas por princípio e tende a ser amável, simpático e

altruísta.
Fonte: Adaptado de Guth e Tagiuri (1965).

A importância

Os valores irão afetar não somente a percepção de

fins específicos, mas também a percepção dos meios

apropriados para esses fins. Desde o conceito e o desen-

volvimento de estratégias organizacionais, de estruturas

e de processos até a utilização de estilos particulares de

liderança e a avaliação de desempenho dos subordina-

dos, os sistemas de valores são persuasivos. Fiedler(1967)

surgiu com uma teoria de liderança baseada na argumen-

tação de que não se pode esperar que gerentes adotem

um estilo particular de liderança se este for contrário a
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seus valores de orientação.

Uma teoria de liderança influente (COVEY, 1990) ba-

seia-se em quatro aspectos: pessoais, interpessoais, ge-

renciais e organizacionais. Não acidentalmente os aspec-

tos pessoais são considerados a dimensão central. Aliás,

ela abrange o perfil de valores do indivíduo.

Tannenbaum e Schmidt sugeriram que há pelo menos

quarto forças internas que influenciam o estilo de lideran-

ça de um gerente: o sistema de valores, a confiança nos

empregados, as tendências pessoais e os sentimentos de

segurança numa situação incerta. Novamente o sistema

de valores desempenha um papel importante. Resumida-

mente, as pessoas decidem concordar com o sistema de

valores que elas compartilham; em outras palavras, valo-

res e atitudes são importantes porque eles podem refle-

tir comportamentos e o comportamento influenciará as

pessoas.

Os empregados serão os recursos essenciais das or-

ganizações do século XXI. Esses empregados podem ser

categorizados em diversas gerações, cada uma com ne-

cessidades de motivação especiais. Kuzins (1999) sugere

que gerentes e líderes precisam entender as pessoas, seja

qual for sua idade. Eles precisam descobrir seus perfis,

forças e seja lá o que for que os motive. Resumidamente,

eles precisam reconhecer que cada um é diferente do ou-

tro e tratar cada empregado como um indivíduo.

Por outro lado, há algumas considerações importan-

tes com as quais o líder do futuro será confrontado: a) o

fenômeno do desemprego, como uma conseqüência do

desenvolvimento extraordinariamente veloz da mecaniza-

ção e da automação e o aparato econômico centrado na

idéia da estabilidade monetária que, ao invés de absorver

todas as unidades da energia humana, gera um núme-

ro crescente de braços ociosos e, ainda pior, cérebros; b)

o fenômeno da pesquisa - que poderá nos dizer aon-

de nosso conhecimento, combinado com átomos, hor-

mônios, células e leis da hereditariedade, irá nos levar; e

c) a necessidade de uma união verdadeira, que significa

associações completas de seres humanos organicamen-

te subordinados, que nos conduzirão à diferenciação em

termos de sociedade; isso não deve ser confundido com

aglomeração, que tende a sufocar e neutralizar os ele-

mentos que a compõem.

Além disso, a influência responsável, a liderança fo-

cada em objetivos coletivos, a coerência e a fertilidade

são os quatro critérios a serem perseguidos no desenvol-

vimento dos líderes do futuro. Resumindo, necessitamos

pôr em prática as idéias apresentadas por Nanus (1995)

em seu livro "Liderança visionária", o que quer dizer que

os líderes sêniores de uma organização devem estabele-

cer o rumo e facultar o foco no cliente, valores claros e

visíveis e altas expectativas, que deveriam balancear as

necessidades de todos os interessados; garantir a cria-

ção de estratégias, sistemas e métodos para alcançar a

excelência, a inovação e proporcionar o conhecimento,

incluindo aí o desenvolvimento da liderança.

Finalmente, a democratização do conceito de lideran-

ça e, simultaneamente, como uma atividade basicamente

focada nas pessoas e em suas necessidades, como pro-

posto por Safty (2003), é uma obrigação.

O objetivo deste tópico não é o de revisar toda a li-

teratura sobre liderança. Ao contrário, ele será explicado

sob a ótica de um modelo particular de liderança, deno-

minado Liderança Situacional. A Liderança Situacional

foi desenvolvida por Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard

(1969) no Centro para Estudos sobre Liderança. Deixan-

do de lado os approaches de características e de atitudes

de liderança, o modelo tridimensional de efetividade da

liderança de Hersey-Blanchard foi escolhido como o mais

adequado, devido ao fato dele ter sido projetado para

medir três aspectos do comportamento do líder que eram

apropriados para responder às questões de pesquisa do

estudo. Estes três aspectos do comportamento do líder

eram: a) estilo; b) flexibilidade ou abrangência do estilo; e

c) grau de adaptabilidade da efetividade da liderança.

O estilo de liderança de uma pessoa envolve uma

combinação de comportamentos em atividades e em re-

lacionamentos. Os dois tipos de comportamentos, que

são o núcleo da idéia de estilo de liderança, são defini-

dos como se segue: a) comportamento em atividades - o

âmbito no qual os líderes tendem a organizar e definir os

papéis dos membros de um grupo; e b) comportamento

em relacionamentos - o âmbito no qual os líderes ten-

dem a manter as relações pessoais entre eles próprios e

os membros de seu grupo.

A efetividade dos líderes, por outro lado, depende de

quão apropriado é seu estilo de liderança na situação na

qual eles atuam. Ser apropriado advém da combinação

entre o estilo de liderança e o grau de importância das

atividades envolvidas ou prontidão das tarefas. Prontidão

em Liderança Situacional é definida como o âmbito no

qual o discípulo demonstra a habilidade (conhecimento,

experiência e perfil) e a vontade (confiança, comprome-

timento e motivação) de realizar uma tarefa específica

(HERSEY, Blanchard e JOHNSON, 2001).

www.mundopm.com.br



DIDÁTICO « Valores pessoais e efetividade da liderança

t
O estudo foi conduzido no Pólo Industrial de Manaus.

Este importante complexo industrial, localizado no Bra-

sil, é o endereço de mais de 400 empresas com elevado

nível de inovação tecnológica, produtividade e competi-

tividade e conta com uma receita média anual superior a

US$ 10 bilhões e exportações até US$ 850 milhões em

2004. O Pólo Industrial de Manaus emprega mais de 50

mil pessoas somente na cidade de Manaus, direta e in-

diretamente, e mais 20 mil em outros Estados brasileiros

(SUFRAMA, 2003).

O governo brasileiro reconhece a importância do pólo

industrial para a economia nacional e nas definições de

política pública para desenvolvimento industrial, estabe-

lecendo normas para inseri-lo no processo de economia

globalizada, fortificando suas bases tecnológicas, assegu-

rando o crescimento da competitividade das empresas,

garantindo a viabilidade do pólo como um mercado ativo

de exportação no País, além de estimular o desenvolvi-

mento interno da bacia do Oeste Amazônico. Neste pólo

industrial, o setor eletroeletrônico é predominante e é

responsável por 55% da receita total. Os principais pro-

dutos manufaturados são: aparelhos eletrônicos (áudio e

vídeo), linha branca (fornos de microondas e aparelhos

de ar-condicionado), telefones celulares, computadores e

seus hardwares, motocicletas, equipamentos profissionais

(fotocopiadoras, jogos de telefones e aparelhos de fax),

relógios, produtos óticos (lentes e armações para óculos),

produtos químicos, brinquedos e peças plásticas.

As empresas no pólo industrial contam com uma

moderna orientação gerencial e investem continuamen-

te em produtividade e competitividade. Muitos dos pro-

dutos manufaturados são de alta tecnologia e elevado

valor unitário, absorvendo rapidamente as mudanças de

tecnologia em produtos. A maioria das empresas busca

certificações conforme normas importantes, tais como:

ISO 9000 (sistema de qualidade), ISO 14000 (proteção

ambiental) e OHSA 18000 (saúde/segurança).

Amostra

Foram escolhidos aleatoriamente 400 executivos de

48 organizações, abrangendo empresas médias e gran-

des. A maior parte deles vem de empresas de manufatura

no segmento de produtos eletrônicos, veículos de duas

rodas e telefones celulares. A maioria dos executivos é

brasileira (366) e alguns são estrangeiros (34), sendo 142

do sexo feminino e 258 do sexo masculino, com idades

que variam entre 28 e 48 anos. A população total de exe-

cutivos estimada é de 4 mil.

Coleta de dados

Cada entrevistado recebeu dois instrumentos do tipo

fechado. Visando descobrir os valores pessoais, foi desen-

volvido e aplicado um questionário abrangendo os cinco

valores de orientação descritos na tabela 1, que avalia-

vam a importância relativa de cada valor.

A validade dos 10 itens para cada um dos cinco valo-

res limitados de 0,30 a 0,81 e a confiabilidade resultam

de cada um dos cinco valores limitados de 0,80 a 0,89.

Todos os coeficientes encontravam-se significativamente

acima do nível 0,01.

A fim de medir os três aspectos do comportamento

do líder, foi utilizado o instrumento LEAD (Leader Effec-

tiveness and Adaptability Description = Efetividade da li-

derança e descrição de adaptabilidade), desenvolvido no

Centro para Estudos sobre Liderança (Hersey e Blanchard,

1965). Os três aspectos são: a) estilo; b) abrangência do

estilo; e c) grau de adaptabilidade do estilo ou efetivida-

de do líder. O LEAD mesmo foi empregado e proporcio-

nou quatro escores de estilo ipsativo (N.T.) e um escore

de grau de adaptação a normas (efetividade). Este tipo

de instrumento deve ter validade estatisticamente em

termos de itens e de confiabilidade somente uma vez.

De acordo com o Centro para Estudos sobre Liderança

(Hersey e Blanchard, 1965), a validade dos 12 itens para

escore de adaptabilidade foi limitada de 0,11 a 0,52, e 10

dos 12 coeficientes (83%) eram 0,25 ou mais altos. Onze

coeficientes estavam significativamente acima do nível

0,01 e um estava significativamente no nível 0,05.

A confiabilidade do LEAD era moderadamente alta.

Em duas administrações durante um intervalo de seis se-

manas, 75% dos gerentes mantiveram seu estilo domi-

nante e 71% mantiveram seu estilo alternativo. Ambos

os coeficientes de contingência eram iguais a 0,71 e cada

um estava significativamente no nível 0,01. A correlação

para os escores de adaptabilidade era de 0,69 no nível

0,01. Para levar em consideração o balanço de valores

pessoais, foi utilizado o seguinte critério: tomando a mé-

dia de escores (12) como base, foi selecionado arbitraria-
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0 estudo procurou responder às seguintes questões da

pesquisa:

1. Qual é o perfil de valores pessoais dos executivos do

Pólo Industrial de Manaus?

2. Qual é o estilo predominante de liderança dos execu-

tivos envolvidos na pesquisa?

3. Qual é a efetividade da liderança destes executivos?

4. Existe uma relação entre o balanço dos valores pesso-

ais dos executivos e a efetividade de sua liderança?

5. Existe uma relação entre balanço dos valores pessoais

dos executivos e efetividade organizacional?
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mente um intervalo de 11 a 13, incluindo os extremos,

para definir a zona de balanço; além disso, para cada en-

trevistado, podia-se calcular o nível de balanço tomando

a quantidade de escores de valor que caíram dentro do

intervalo de balanço.

A fim de verificar se existia uma relação entre o ba-

lanço de valores pessoais e a efetividade da liderança, foi

apurado um coeficiente de correlação linear, levando em

consideração o par de valores envolvendo as variáveis an-

teriormente citadas, para cada entrevistado.

Para analisar uma possível relação entre os valores

pessoais dos executivos e a efetividade da organização

(resultados), foi selecionado previamente um estrato das

organizações envolvidas na pesquisa, tomando por base

o desempenho reportado no balanço anual fiscal nos três

anos antecedentes. Os indicadores de desempenho con-

siderados foram: a) lucro líquido; b) giro do inventário; c)

giro do ativo fixo; d) depreciação/custos de material; e)

despesas/vendas líquidas; e f) ativos fixos/vendas líquidas.

Seis empresas foram, então, selecionadas e o perfil dos

valores pessoais médio de seus executivos foi identificado

(50 executivos).

Para poder responder à primeira questão da pesqui-

sa, foram apurados os escores médios dos entrevistados,

levando em consideração cada um dos cinco valores de

orientação considerados no instrumento de medição,

como mostrado na tabela 2.

Tabela 2.
entação de valores da amostra (400) de executivos brasileiros.

A tabela 2 demonstra que esta amostra de executivos

brasileiros obviamente valoriza mais aspectos teóricos e

econômicos do que sociais, estéticos e políticos. Deve-se

ter em mente que os escores na tabela 2 refletem a im-

portância relativa de cada fator, isso é, um item só pode

ser valorizado à custa de outro. Por outro lado, os resul-

tados são apresentados em termos de médias de grupo;

individualmente, executivos podem ter respondido dife-

rentemente do grupo. De qualquer modo, a tabela mos-

tra uma falta de balanço em termos de perfil de valores

pessoais dos executivos e, como conseqüência em seu

processo de decisão, eles valorizarão mais fortemente os

fatores predominantes. Comparando com estudos ante-

riores de mesma natureza (LUCK, 1974), pode-se observar

uma maior mudança envolvendo valores sociais e políti-

cos. Luck (1974) descobriu valores políticos classificados

em segundo lugar e sociais na última posição. Isso pode

ser explicado pelo fato de que, nas últimas décadas, este

tipo de orientação de valor (político) é visto pelos brasi-

leiros como algo "sujo", devido ao mau exemplo dado

pela maioria dos políticos brasileiros; no topo dos 72% da

amostra, fica a geração X (ZEMKE et al., 2000), com ida-

des de 23 a 34 anos. Este grupo demonstra consciência

para sobrevivência, tanto econômica quanto psicológica,

e possui um approach livre para com a autoridade. Para

responder às duas questões referentes à liderança, estes

dados foram resumidos em dois grupos: abrangência de

estilo da liderança ou flexibilidade/adaptabilidade do esti-

lo de liderança e efetividade da liderança.

A tabela 3 mostra o perfil dos executivos brasileiros

da amostra, quanto a estilos de liderança.

Tabela 3.
Perfil dos estilos de liderança de uma amostra (400) de

executivos brasileiros.

Fonte; Adaptado de Lay, 2003.

Como demonstrado na tabela 3, esta amostra de exe-

cutivos foi identificada pelo uso predominante dos estilos

S2 e S3. Assim, eles tendem a trabalhar bem ao atuar

com pessoas com nível médio de aptidão.

No entanto, eles mostram dificuldades para gerenciar.

problemas disciplinares e para trabalhar em grupos com

baixo nível de maturidade para tarefas ou de aptidão.

Esta conclusão combina com as pesquisas conduzidas por

Hersey et al. (2003) no mundo inteiro.

Os resultados da adaptabilidade dos estilos de lide-

rança ou de efetividade da liderança são apresentados na

tabela 4. Eles foram agrupados em quartis, cobrindo um

intervalo de respostas de - 24 a +24.
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Como demonstrado na tabela 4, a hipótese de zero

foi rejeitada, uma vez que o qui-quadrado unidirecional

calculado de 7,08 era maior que o valor tabelado (crítico)

de 11,3 com três graus de liberdade no nível 0,01.

Como apresentado na tabela 4, esta amostra de exe-

cutivos conta com um nível predominantemente modera-

do de efetividade de liderança. Este resultado era espera-

do de qualquer forma, porque, de acordo com pesquisas

anteriores (HERSEY, et al., 2003)-, pessoas atuando em

trabalho de equipe habitualmente tendem a um nível mo-

derado de,aptidão. Para poder verificar se havia uma rela-

ção entre o balanço de valores pessoais dos executivos e a

efetividade da liderança, o escore do balanço dos valores

pessoais foi computado para cada um dos entrevistados.

Depois de fazer isso, um coeficiente de correlação linear

foi apurado, levando em consideração o conjunto de da-

dos que formou o par, envolvendo todos os entrevistados,

sendo o escore do balanço de valores pessoais uma vari-

ável e o escore da efetividade da liderança a outra. Além

disso, a apuração envolveu 400 pares. O resultado foi um

coeficiente de correlação linear de 0,89, que sugere, de

acordo com Schmidt (1975), um alto grau de relação po-

sitiva entre as duas variáveis consideradas.

Finalmente, para verificar se havia alguma relação en-

tre os valores pessoais dos executivos e a efetividade or-

ganizacional, seis empresas foram selecionadas, confor-

me os critérios mencionados na metodologia. Após fazer

isso, os escores dos valores pessoais dos executivos (50)

envolvidos foram separados da amostra (400) e os resul-

tados foram computados em termos de médias de grupo

por orientação de valores. A tabela 5 reflete a importân-

cia relativa de cada um para este grupo de executivos.

Tabela 5.
Orientação de valores de um estrato (50) da mostra

(400) de executivos brasileiros.

Fonte: Bruno, 2000.

Analisando os resultados apresentados na tabela 5, é

óbvio que estes executivos valorizam mais aspectos eco-

nômicos, teóricos e políticos do que sociais e estéticos.

Este resultado é coerente com as descobertas de outros

(LUCK, 1974); contudo, eles diferem dos resultados da

tabela 1, envolvendo a amostra completa. De fato, se

alguém apurar o escore médio de balanço de cada gru-

po, o resultado indica o escore médio da amostra (400)

completa de 40%, enquanto que o escore médio do es-

trato (50) é de 80%, variando os escores individuais de

60% até 100%, e a efetividade da liderança de +11 até

+24, englobando somente executivos das organizações

com elevados escores de desempenho. Isso sugere uma

relação positiva entre os escores de balanço dos valores

pessoais dos executivos e a efetividade da organização

e, ainda mais, esta descoberta confirma os resultados da

pesquisa anterior (SIKULA, 1971).

Conclusões

As seguintes conclusões foram obtidas baseadas na

pesquisa:

1 . O estudo mostrou que os executivos que trabalham

neste pólo específico brasileiro apresentam um de-

sequilíbrio em seu perfil de valores pessoais; e, pior

ainda, é o fato de que a orientação política, que em

parte tem a ver com o processo de influenciar pes-

soas, o que, em última instância, quer dizer lideran-

ça, recebeu o escore médio mais baixo (10,28). Esta

descoberta pode ser parcialmente explicada, como já

foi dito antes, devido ao fato de que a maioria dos
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executivos desta amostra (72%) pertence à geração

X (ZEMKE et al., 2000), a geração sobrevivente com

um approach mais livre para com a autoridade e, por

outro lado, o valor político é associado com a política,

que é algo "sujo" para a maioria dos cidadãos bra-

sileiros. De qualquer modo, este é o momento para

se encarar este problema. Se nós realmente que-

remos ter líderes com características tais como

influência responsável, foco nas pessoas, mos-

trando coerência entre atitudes e ações e ferti-

lidade, isso é, liderando o processo para assegu-

rar o progresso, então nós precisamos trabalhar

duro para proporcionar o desenvolvimento do

conhecimento para uma melhor compreensão e

influência dos valores pessoais dos líderes.

2. Os resultados da flexibilidade do estilo de liderança e

da efetividade da liderança nos conduzem à conclusão

de que este grupo de executivos precisa ser treinado

em termos de perfis de liderança, uma vez que eles

precisam ter mais flexibilidade de estilos e estar aptos a

utilizar um estilo apropriado, dependendo de cada si-

tuação. Estudos prévios (HERSEY, BLANCHARD and JO-

HNSON, 2001) sugerem que, apresentando este novo

perfil, este grupo de executivos estará apto a levar suas

organizações na direção de melhores resultados.

3. Uma vez que o estudo descobriu uma relação altamente

positiva entre o balanço de valores pessoais dos executi-

vos e a efetividade da liderança, bem como entre o ba-

lanço de valores pessoais dos executivos e a efetividade

da organização, seria altamente recomendável nos

programas para desenvolvimento de lideranças le-

var em consideração uma análise crítica do balanço

de valores pessoais, já que toda a orientação de

valores utilizada no estudo é importante e todos

eles precisam ser avaliados. Como conseqüência, a

sociedade contará com líderes com uma visão mais

compreensiva do mundo, assegurando, dessa for-

ma, decisões mais apropriadas.

Recomendações e generalidades

Um certo número de medidas deve ser realizado a fim

de melhorar o desenvolvimento de líderes, auxiliando no

alcance de uma nova sociedade:

a) Para orientar temas tais como liderança nos progra-

mas de educação da sociedade já a partir de cedo na

infância, de modo a preparar as novas gerações para

a prática da responsabilidade de uma liderança pri-

mária focalizada nas pessoas e em suas necessidades

profissionais e pessoais;

b) O momento de escolha é agora: a fim de assegurar

que 2/3 da humanidade, com baixa qualidade de vida,

irá receber uma pronta e efetiva atenção dos líderes

atuais e do futuro, precisamos agilizar o processo de

democratização do conceito de liderança, o que quer

dizer que necessitamos tornar os líderes acessíveis às

pessoas em todos os segmentos, todas as idades e em

qualquer lugar; e

c) Deixar-nos estimular e dar suporte a organizações tais

como as Nações Unidas (UNESCO) e todo o sistema

de educação mundial na continuidade da multiplica-

ção e do êxito em termos de projetos e de decisões

na direção do desenvolvimento da sociedade, asse-

gurando a convergência dos negócios mundiais, das

instituições políticas e da sociedade civil; entretanto,

devemos perceber que isso somente será possível se

todas as partes envolvidas estiverem de acordo com

os valores básicos e objetivos, delineando seus proje-

tos e decisões (ações) - a união verdadeira (coração

com coração) será uma obrigação.

Especificidades

As amostras empregadas no estudo ainda eram pe-

quenas. Por isso, qualquer extrapolação a partir dos resul-

tados da pesquisa deve ser feita com cautela.

Em futuros estudos da mesma espécie, seria altamen-

te recomendável fazer uma avaliação de 360 graus, ten-

do em vista o estilo de liderança, a flexibilidade de estilos

e a efetividade da liderança.

Pesquisas adicionais de mesma natureza, envolvendo

amostragens maiores, realizadas com outras culturas se-

riam muito recomendáveis.
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Text Box
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