
Definir perfis de liderança, es-
tilos dos líderes, abordagens
da liderança para resultados
têm sido tarefas constantes

para os que se propõem a entender o
desempenho de papéis dos indivíduos
cuja missão é influenciar pessoas, pa-
ra que elas se proponham a atingir os
resultados, quando não superá-los, fa-
ce à sua relação produtiva com as ins-
tituições.

Percebe-se, de forma cada vez mais
constante, que ficam distantes os fo-
cos no estilo e na personalidade, bus-
cando-se, com freqüência, os pontos
de eficiência e de eficácia na aborda-
gem, na forma, na maneira como es-
ses líderes se propõem a conduzir su-
as equipes.

Liderança pode ser inata. Mas tam-
bém pode ser aprendida e desenvolvi-
da. Há os especialistas que afirmam
ser a liderança desenvolvida mais efi-
caz do que a liderança inata. Líderes
natos, pela desinformação de seus pais
ou mesmo professores, tendem a ser
reprimidos, por mostrarem perfis de

independência, quando, pela imaturi-
dade, deveriam mostrar-se subservien-
tes c obedientes à autoridade.

Constata-se, portanto, que o cami-
nho da liderança eficaz passa por uma
cadeia efetiva:

DIVERSOS MODELOS E ESTILOS DE
LIDERANÇA
Uma análise comparativa entre os di-
versos modelos apresentados para de-
finir liderança traz uma contribuição
importante, na medida em que permi-
te conhecer aspectos diferentes, embo-
ra centrados na figura do líder.

Percebe-se, entretanto, que todos os
estudos, na realidade, mostram a forma
de ação dos líderes a partir de seus pre-
tensos estilos, o que, de alguma forma,

consolida o pensamento contemporâ-
neo, desenvolvido por Warren Bennis
(psicólogo c conselheiro de quatro presi-
dentes norte-americanos) e Burt Nanus
(consultor e autor de vários livros so-
bre liderança) de que o líder, como um
arquiteto social, trabalha com aborda-
gens, visando resultados.

Este artigo será dedicado ao estudo
e à comparação entre um conjunto de
modelos propostos por três especialis-
tas no assunto: Rensis Likert; William
Reddin, Robert Blake e Jane Mouton

Além destas verificações, o texto se
propõe a acompanhar os estilos de per-
sonalidade que ocorrem em relação a
negociadores, aos tomadores de deci-
são (bases decisórias), bem como fazer
um paralelo com o modelo de arquite-
tura social, idealizado por Mary Parker
Follet (pesquisadora norte-americana),
e complementado pelas abordagens de
liderança de Bennis e Nanus.

A premissa essencial para este estudo
é acreditar que, conforme afirmou Peter
Drucker, líder é quem influencia pessoas
e leva essas a atingirem resultados.



COMPORTAMENTO

O papel da liderança" pode ser ob-
servado no que James O'Toole (profes-
sor e pesquisador do Center for Effective
Organizations da USC) identificou como:

Visão e estratégia: com reflexos em
metas e comportamentos em todos
os níveis.
Estabelecimento de metas e planeja-
mento: metas desafiadoras x desem-
penho.
Alocação de capital: objetivas e siste-
máticas.
Avaliação do grupo: acompanha-
mento do desempenho x metas.
Administração do risco: avaliação e
atenuação dos riscos das decisões.
Recrutamento: qualidade da mão-
de-obra e talentos absorvidos.

Desenvolvimento profissional: de-
safios e aprimoramento das equipes
internas.
Gerenciamento do desempenho: acom-
panhamento individual.
Recompensa: incentivos para gerar
reconhecimento e motivação.
Estrutura organizacional: autonomia
para tomada de decisão delegada.
Comunicação: relações produtivas in-
ternas dirigidas e orientadas para re-
sultado.
Transmissão de conhecimento: in-
formação organizada e disseminada.

01. Rensis Likert (veja gráfico 01)
O modelo apontado por Likert, baseado
nos quatro estilos de liderança, pode ser
resumido, em sua relação com os siste-

mas administrativos correspondentes,
e levando em consideração o ambiente
propício para o desenvolvimento de ca-
da um dos perfis propostos:

SISTEMA AUTORITÁRIO FORTE: sis-
tema administrativo autocrático, co-
ercitivo e altamente arbitrário, contro-
lando rigidamente tudo o que ocorre
dentro da organização.
Considerado o sistema mais duro e fe-
chado existente, tornando o nível ins-
titucional sobrecarregado com,a tarefa
decisória.

SISTEMA AUTORITÁRIO BENEVO-
LENTE: sistema administrativo auto-
ritário com atenuada variação compa-
rado ao anterior, ou seja, é um sistema
autoritário forte, mas condescendente
e menos rígido.

SISTEMA PARTICIPATIVO CONSUL-
TIVO: trata-se de um sistema mais
participativo do que autocrático e
impositivo, representando um gra-
dativo abrandamento da arbitrarie-
dade organizacional.

SISTEMA PARTICIPATIVO: é o sis-
tema administrativo democrático
por excelência. É também o mais
aberto de todos os sistemas descritos
por Likert.

2. Robert Blake e Jane Mouton (Grid
Gerencial)
O modelo proposto por Blake e Mouton
é conhecido por estabelecer dois cami-
nhos para o exercício da liderança:

1- Orientação para produção: deve ser
entendido como tudo aquilo que a
organização consegue mediante o
esforço de pessoas, em termos de re-
sultados.
Sem dúvidas pode ser estabelecido
um paralelo com o conceito de res-
ponsabilidades, ou seja, a capacida-
de das pessoas de dar respostas aos
desafios e obrigações que têm com a
instituição à qual estão vinculadas
profissional e produtivamente.

2-Orientação para pessoas: preocupa-
ção com o grau de comprometimento
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assumido por alguém no sentido de
responder por seu trabalho; este res-
peito deve ser analisado à luz do com-
prometimento, c não da obediência.

O quadro (gráfico 02) mostra o ver-
dadeiro conceito do grid (grade) ge-
rencial, com os cinco modelos ou esti-
los desenvolvidos por Blake e Mouton.

3. William Reddin
Reddin desenvolveu seus estudos com
o desenvolvimento da Teoria 3-D. Seu
conceito para gerente envolve a ocupa-
ção de um cargo em estrutura organi-
zacional formal, responsável pelo tra-
balho de outras pessoas e exercendo
autoridade sobre elas.

Assim como Blake e Mouton, Reddin
estabelece duas dimensões para sua clas-
sificação de estilos:

Tarefas.
Relações interpessoais produtivas.

Segundo Reddin, os quatro estilos
são identificados pelas seguintes ca-
racterísticas:

1-  DEDICADO: alta orientação para
a tarefa e baixa orientação para as
relações interpessoais produtivas;

2-  INTEGRADO: alta orientação para
a tarefa e para as relações interpes-
soais produtivas;

3 SEPARADO: baixa orientação para
a tarefa e baixa orientação para as
relações pessoais produtivas;

4 RELACIONADO: alta orientação
para as relações pessoais produti-
vas e baixa orientação para as tare-
fas.

Na visão de Reddin, podem ser fei-
tas as seguintes associações:

a)O líder INTEGRADO, em perfil de
eficácia, assume a postura executi-
va voltado para resultados e pessoas,
é desafiador; em perfil de ineficácia,
a postura deriva para a transigência,
sendo tolerante com algumas atitudes
ou comportamentos na equipe, cor-
rendo riscos de assumir atitudes am-
bíguas, sem transmitir confiança.

b)Olíder RELACIONADO, em perfil de
eficácia, enfatiza comunicações livres,
desenvolvimento de talentos, trabalho
eficaz em equipe e transmissão irres-
trita de confiança; em perfil de inefi-
cácia tende a evitar conflitos, postura
agradável e sociável, dependente dos
outros, não tem o foco na produção e
nos resultados.

c)O líder DEDICADO, em perfil de eficá-
cia, assume a postura de autocrata be-
nevolente, agindo com energia, auto-
ridade, comprometido com qualidade,
demonstra iniciativa e atitudes pater-
nalistas; em perfil de ineficácia, agres-
sividade, postura proativa, seguro, in-
dependente, ambicioso, iniciador, fixa
tarefas e cobra resultados.

d)O líder SEPARADO, em perfil de efi-

cácia assume a postura de burocra-
ta, seguindo ordens e procedimentos,
confiável, lógico, com autocontrole,
imparcial e justo em suas análises e
decisões, eficiente na manutenção de
sistemas e rotinas; em perfil de inefi-
cácia, tornar-se um desertor, seguin-
do regulamentos, sem envolvimentos,
não emite opiniões ou expressa posi-
ções, não coopera, não se comunica
com a equipe.

LÍDERES: PESSOAS E RESULTADOS
Constata-se que os modelos escolhidos
para este trabalho apontam os dois focos
básicos para a ação das lideranças:

ALCANCE DE RESULTADOS X GES-
TÁO DE PESSOAS
O gerenciamento tem a ver com a bus-
ca e a obtenção de resultados, a lideran-
ça tem a ver com a gestão eficaz de pes-
soas.

Líderes, portanto, estão permanen-
temente atentos a este duplo alvo, no
sentido de atingir a eficácia pretendida.

Os modelos apresentados têm entre
si uma semelhança significativa, o que
leva a crer que o aprofundamento deste
estudo, com outros estilos levará a uma
consolidação deste pensamento.

Ao voltar-se o pensamento para a vi-
são de Bennis, esta calcada na busca de
resultados, mas sem abandonar a gestão



das pessoas, observa-se uma abordagem com bastante se-
melhança as três aqui indicadas.

Vale observar que no caso do modelo de Bennis são três,
fundamentadas no fato de que o líder escolhe a abordagem
a partir das condições ambientais e estruturais às quais es-
tá submetido.

1 Abordagem formal, ou formalística, que se fundamen-
ta na preservação da estrutura, da hierarquia e da disci-
plina, para alcance dos resultados e objetivos.

2 Abordagem colegiada, ou universitária, calcada no es-
pírito de equipe, do trabalho coletivo e nas formas com-
partilhadas de ação, para que resultados c objetivos sejam
atingidos.

3 Abordagem personalística, que dirige o seu foco para
as ações individuais, no desempenho individual impac-
tando o resultado, no foco da auto-realização e na coerên-
cia dos indivíduos em relação ao seu pensamento, seus
valores c sua consciência. O modelo investe no talento in-
dividual dos liderados, para que os resultados sejam al-
cançados.

O modelo formal ou formalístico, cuja base de funda-
mentação está na hierarquia, na estrutura e na disciplina,
apresenta os seguintes aspectos, no que se refere a valores
(códigos) e formas de comportamento:

A decisão é tomada pelos profissionais que detém a auto-
ridade formal, por princípio não compartilhada, o exercí-
cio do poder está diretamente ligado à hierarquia formal e
conta com um conjunto de regras, políticas, procedimen-
tos que consolidam a administração de equipes produti-

Este modelo tem como finalidade a conscientização, por
parte das equipes internas, dos padrões de cultura organi-
zacional, de obediência a regras e do fato de se evitar dis-
cordar dos níveis de autoridade e, com isso, não submeter
a organização a riscos desnecessários.

A autonomia é limitada, na medida em que a hierarquia
se faz presente nas relações produtivas de trabalho; o re-
lacionamento entre as pessoas mostra-se pouco flexível,
marcado pela estrutura organizacional que direciona o
acesso das bases operacionais às lideranças formais.

O modelo formalístico admite a possibilidade do cresci-
mento individual.

Ele estará atrelado à capacidade do entendimento das ra-
zões e da ordem institucionalmente vigente - respeito às
regras, à hierarquia, de maneira a não comprometer a
consecução dos objetivos organizacionais, nem afetar, de
forma não produtiva, o negócio.

Observa-se, portanto, a necessidade de desenvolver um am-
plo programa de conscientização e de transmissão de infor-
mações sobre a cultura organizacional, e sobre os princípios,
missão e objetivos da empresa.

Agindo desta forma, fica evitada a associação entre o mode-
lo formal ao estilo autocrático de liderança. Não haverá im-
posição, mas, sim, internalização pelas equipes internas, das
práticas institucionais.

MODELO OU ABORDAGEM COLEGIADA
Este modelo tem como base a discussão, como uma forma de a
equipe, ou grupo produtivo, tomar decisões.

Tais discussões têm por finalidade chegar a um acordo,
e neste acordo a busca do consenso c a finalidade a ser al-
cançada.

O consenso, no modelo colegiado, gera o comprometi-
mento.

Deve ser evitado, neste modelo, que o consenso não seja
atingido, ou que seja camuflado pela unanimidade doce e
complacente, onde todos concordam, para não brigar, ou
a imposição homogeneizadora, em que o temor de discor-
dar gera uma falsa concordância.
No modelo colegiado, onde impera o senso de equipe, as
relações interpessoais e a obrigação dos diversos compo-
nentes com seu grupo criam o controle de atuação do mo-
delo.
Sabe-se que se um componente de um grupo produtivo
age de forma contrária ao pensamento do grupo, ele se-
rá seguramente marginalizado, quando não punido, pe-
los códigos de ética internos da equipe.
A força de uma equipe, neste modelo, é o pensamento do
grupo que a compõe, sua fonte de poder.
A unicidade do pensamento de uma equipe nasce de uma
provável heterogeneidade de percepções chegando a um
posicionamento uniforme - via consenso e negociação in-
terna.
Neste modelo vigora o sentimento de parceria, base da re-
lação produtiva entre os componentes da equipe e, por-
tanto, o relacionamento interpessoal estará sempre volta-
do para o grupo.
As pessoas crescem cm um modelo colegiado quando con-
seguem interagir com o grupo, integrar-se a ele e serem
aceitas como um membro efetivo da equipe.
Responsabilidades são compartilhadas c os papéis na
equipe são conhecidos por todos, sendo que cada membro
conhece sua posição e a capacidade de agir e influir nos
processos decisórios.
Neste modelo o líder trabalha com o potencial da equipe
e a sua capacidade de, coletivamente, atingir os resulta-
dos esperados.

MODELO OU ABORDAGEM PERSONALÍSTICA
Neste modelo a liderança trabalha com o foco voltado para
o desempenho individual dos membros de um grupo produ-



tivo de trabalho, observando o impacto de suas ações no re-
sultado coletivo.

Os indivíduos levados a tomar decisões devem levar em con-
sideração a orientação consciente (seus valores, crenças, ide-
ologias) e desenvolver um autocontrole, no sentido de que
suas ações individuais estejam alinhadas com seus conceitos
e percepções sobre os fatos nos quais estejam envolvidos.
O modelo personalístico se fundamenta na força do pen-
samento individual, dos sentimentos individuais de cada
membro da equipe; e a liderança deve estar atenta aos fenô-
menos e fatos que influem na ação individual.

CONCLUSÃO
A expectativa em relação à atuação de líderes em cenários de
competitividade não é a de que assumam a postura de super-
homens, mas de indivíduos conscientizados de sua importân-
cia estratégica, no tocante à consecução de resultados e a ma-
nutenção de padrões de qualidade compatíveis com a realidade
contemporâ nea.

Segundo Kouzes & Posner (dois dos maiores especialis-
tas em liderança dos Estados Unidos), os melhores líderes são
identificados por uma série de resultados obtidos, por sua atu-
ação marcada pela eficácia e pelo foco em resultados.

Cumprem as exigências do trabalho com mais eficiência.

Representam com mais êxito suas unidades perante a
hierarquia.

Criam equipes de alto desempenho.

Incentivam a lealdade e o comprometimento.

Elevam os níveis de motivação e a vontade de trabalhar ar-
duamente.

Ampliam a área de influência de sua organização.

Contribuem para reduzir as taxas de absenteísmo, rotati
vidade e abandono do trabalho.

Possuem um alto grau de credibilidade pessoal.

Os modelos apresentados neste texto permitem uma cons-
tatação:

Líderes têm como foco o resultado.

O gerenciamento tem a ver com a responsabilidade por re-
sultados.

A administração tem a ver com a responsabilidade pela ope-
ração e a infra-estrutura.

A liderança tem a ver com o desenvolvimento e a eficiência
das pessoas.

Desta forma, consolida-se a visão de que o líder concretiza
sua atuação, frente ao cenário contemporâneo, se agir de forma
homogênea cm relação a estas três linhas de objetivos:

orientação.

O líder responde por seu crescimento e de sua equipe: sua
ação envolve o contexto pessoal, o contexto da equipe e o con-
texto organizacional.

O seu desenvolvimento deverá estar atrelado ao desenvol-
vimento da equipe e de sua organização.

O princípio do desenvolvimento organizacional, segundo
Bennis, afirma que o desenvolvimento individual não garan-
te o organizacional.

Não há como considerar o desenvolvimento organizacional
sem o desenvolvimento dos indivíduos que compõem sua base
de colaboradores. Edward Lawler III afirma:

"As pessoas precisam responder a esse mundo novo tor-
nando-se, como já foi dito, gerentes sofisticados de suas pró-
prias carreiras e de seu capital humano. Isso significa que
precisam conhecer o valor de mercado de suas habilidades e a
demanda por capacidades diferentes e, evidentemente, preci-
sam investir sempre em desenvolver habilidades que as man-
tenham no estado-da-arte. Para muitos, a melhor abordagem
será desenvolver uma marca pessoal fundamentada em suas
habilidades, conhecimento e histórico profissional. Para tan-
to, será preciso focalizar o desenvolvimento de credenciais,
produtos profissionais visíveis e realizações. À falta de um
bom gerenciamento de carreira e do desenvolvimento de uma
marca pessoal, as pessoas ficarão cada vez mais à mercê de
organizações que não estão comprometidas com elas e de tec-
nologias em constante mudança."

A atuação do líder contemporâneo, deste modo, deve le-
var as pessoas, por meio de uma direção (clarificação de ob-
jetivos) eficaz, e com adoção de um programa de orientação
(definição de caminhos) consistente, a uma realidade onde
seja possível constatar:

Consecução dos resultados e metas organizacionais.

A associação entre esforço, desempenho, reconhecimen-
to e motivação.

Crescimento individual e desenvolvimento organizacio-
nal integrados.

Sem milagres, sem heroísmos fantasiosos, mas com consis-
tência e atitudes íntegras. Esta sim, a maior c mais importante
qualidade para um líder contemporâneo: integridade. 

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, p. 28-32, ago. 2007.




