
Teoria I

Introdução

Valores pessoais
Muitos aspectos pessoais interagem na orientação

das ações de um líder. Percepções, atitudes e motivações,
personalidade, habilidades, conhecimentos, experiência,
confiança e compromisso são algumas das variáveis im-
portantes para a compreensão do comportamento dessas
pessoas. Tais aspectos não são menos importantes para o
entendimento do comportamento das pessoas no local de
trabalho, sejam elas líderes ou não. Contudo, este estudo
apresentará os determinantes essenciais e subjacentes do
comportamento e valores dos líderes.

Segundo Spranger (1928), um pioneiro e influente
escritor, valores são definidos como uma conjugação de
gostos, pontos de vistas, deveres, inclinações pessoais,
julgamentos racionais e não-racionais, preconceitos e
padrões associativos que influenciam a percepção acerca
do mundo. A importância de um sistema de valores é que,
uma vez internalizado, em nível consciente ou inconscien-
te, ele se torna um guia normativo para orientar a ação de
uma pessoa. Nesse sentido, o estudo dos valores dos líde-
res é extremamente importante para o estudo da liderança.

Uma série de estudos tem sido realizada na tentativa
de descobrir os valores comungados por líderes e geren-
tes. A teoria mais influente baseia-se no pensamento de
Spranger (1928), que define os vários tipos de orientação
de valores, conforme apresentado na Tabela 1, e que
foram alvos dos estudos desenvolvidos por Guth e Tagiuri
(1965). Estes dois autores estudaram os valores expressa-
dos por 653 executivos americanos e utilizaram para tal
um instrumento fechado, de modo a classificar os valores
de maior incidência no grupo, detectando que a amostra,
em termos medianos, apresentou uma predominância de
valores orientados para os aspectos econômicos, políticos
e práticos. Um aprofundamento de tais descobertas é
encontrado em England (1967), por meio de outra pesqui-
sa evolvendo 1.072 gerentes americanos. Um estudo de

acompanhamento dos resultados do mesmo autor, feito
sete anos depois, mostrou que os valores comungados
pelos gerentes não haviam mudado (LUCK, 1974). A idéia
que os gerentes, tomados como grupo, tendem a enfatizar
a importância dos fins econômicos, políticos e práticos é
intuitivamente atraente; afinal, a teoria e a investigação do
processo gerencial sugerem que pessoas com esses valores
seriam compatíveis com o grupo. Outros fatores impor-
tantes que impedem qualquer mudança no sistema de
orientação de valores são: a) gestores são selecionados por
outras pessoas que são orientadas por valores semelhan-
tes, b) o trabalho de gestão reitera a orientação pragmática,
e c) os valores estão axiomaticamente no cerne dos indiví-
duos e, por isso, tendem a ser estáveis ao longo do tempo.

Valores do amanhã
Valores afetam não somente a percepção dos fins ade-

quados, mas também a percepção dos meios adequados a
esses fins. Do conceito e desenvolvimento das estratégias
organizacionais, das estruturas e dos processos ao uso de
determinados estilos de liderança e avaliação do desempe-
nho dos subordinados, os sistemas de valores são persua-
sivos. Fiedler (1967) desenvolveu uma teoria de liderança
baseada no argumento de que não se pode esperar que
os gestores adotem um estilo de liderança contrário a sua
orientação de valores.

Uma influente teoria da liderança (COVEY, 1990)
baseia-se em quatro dimensões: pessoal, interpessoal,
gerencial e organizacional. Não por acaso, a dimensão pes-
soal é considerada a dimensão fundamental; ela engloba,
incidentalmente, perfil da orientação de valor do indivíduo.

Tannenbaum e Schmidt (1958) sugeriram que há pelo
menos quatro forças internas que influenciam o estilo ge-
rencial de um líder: sistema de valores, confiança nos su-
bordinados, inclinações pessoais e segurança em situações
incertas. Novamente, o sistema de valores desempenha
um papel importante. Em suma, as pessoas decidem de
acordo com o perfil de valores que esposam, ou seja, as de-
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cisões de uma pessoa são baseadas no
sistema de valores que ela incorpora.
Em outras palavras, valores e atitu-
des são importantes porque podem
moldar o comportamento, que, em
última instância, acaba por influenciar
as demais pessoas.

Líderes do amanhã
Os funcionários serão os recursos

essenciais das organizações do século
XXI. Esses trabalhadores podem ser
classificados em diversas gerações,
cada uma com necessidades espe-
cíficas de motivação. Kuzins (1999)
sugere que os gestores e os dirigen-
tes precisam entender as pessoas,
independentemente da sua idade; eles
precisam descobrir suas habilidades,
pontos fortes e qualquer outra fonte
de motivação dessas pessoas. Dessa
forma, os líderes precisam reconhecer
que cada indivíduo é único e, como
tal, eles têm que lidar com cada fun-
cionário de maneira particular.

Por outro lado, há algumas con-
siderações importantes com as quais
os líderes de amanhã serão confron-
tados: a) o fenômeno do desemprego
em conseqüência do extraordinaria-
mente rápido desenvolvimento da
mecanização e da automatização e da
centralização do aparelho econômico,
decorrente da idéia de estabilização
monetária, que, em vez de absorver
todas as unidades de energia humana,
cria um número crescente de, tanto
mãos quanto, pior ainda, cérebros

ociosos; b) o fenômeno da investiga-
ção - quem pode dizer para onde nos-
so conhecimento combinado do áto-
mo, dos hormônios, das células e das
leis da hereditariedade nos levará?; c)
a necessidade de uma união verdadei-
ra, isto é, a associação plena dos seres
humanos ordenados organicamente,
que nos levará à diferenciação em
termos de sociedade, e que não deve
ser confundida com aglomeração,
que tende a enrijecer e neutralizar os
elementos que compõem a sociedade.

Portanto, a influência responsável,
a liderança centrada em objetivos
coletivos, a coerência e a fecundidade
são os quatro critérios que devem
ser buscados no desenvolvimento de
líderes de amanhã. Em suma, é neces-
sário pôr em prática as idéias apresen-
tadas por Nanus (1995) em seu livro
Visionaiy Leadership, isto é, os líderes
precisam definir as direções a serem
seguidas e o foco, de forma clara e
visível, bem corno as expectativas, as
quais devem levar em consideração as
necessidades de todas as partes inte-
ressadas. Com isso, deve ser assegura-
da a criação de estratégias, de sistemas
e métodos para alcançar a excelência,
a inovação e a construção de conhe-
cimentos e capacidades, incluindo o
desenvolvimento de liderança.

Finalmente, a democratização do
conceito de liderança e, ao mesmo
tempo, como uma atividade, essen-
cialmente centrada nas pessoas e em
suas necessidades, tal como proposto

por Safty (2003), é uma necessidade a
ser perseguida.

Liderança
O objetivo deste tópico não é rever

toda a literatura sobre liderança. Ao
contrário, o objetivo será explicar o
motivo da escolha de um modelo de
liderança, explicitamente o método
de liderança situacional. O Modelo
de Liderança Situacional foi desen-
volvido por Paul Hersey e Kenneth
H. Blanchard (1969). Para além da
abordagem dos traços e atitudinal,
o modelo tridimensional de eficácia
da liderança de Hersey-Blanchard
foi escolhido como o mais adequado
devido ao fato de ter sido concebido
para medir três aspectos do compor-
tamento dos líderes adequados para
responder às questões pesquisadas no
estudo. Esses três aspectos são: a) esti-
lo; b) gama ou flexibilidade de estilos;
c) adaptabilidade de estilo ou eficácia
da liderança.

O estilo de liderança de uma
pessoa envolve uma combinação dos
comportamentos nas tarefas e nos
relacionamentos. Os dois tipos de
comportamento, centrais para a idéia
de estilo de liderança, são definidos
da seguinte forma: a) comportamento
nas tarefas: a medida em que líderes
são susceptíveis a organizar e definir
as funções dos membros do seu
grupo; b) comportamento nos relacio-
namentos: a medida em que líderes



são susceptíveis a manterem relações pessoais entre si e os
membros do seu grupo.

A eficácia dos líderes, por outro lado, depende da ade-
quação entre seu estilo de liderança e a situação em que
eles operam. A adequação vem da correspondência entre
o estilo do líder e a maturidade para execução das tarefas
ou entregas por parte dos colaboradores, ou a prontidão
para o desempenho dessas tarefas. Tal prontidão, em
Liderança Situacional, é definida como a medida em que
um colaborador demonstra a capacidade (conhecimentos,
experiência e habilidade) e disposição (confiança, compro-
metimento e motivação) para realizar uma tarefa específi-
ca (HERSEY, BLANCHARD e JOHNSON, 2001).

Diferenciação organizacional
A fim de medir a diferenciação organizacional, o Mo-

delo de Diferenciação Organizacional (MDO) foi utilizado,
segundo Bruno (2006).

O MDO é uma abordagem holística baseada em duas
variáveis: variável interveniente chamada "comprometi-
mentos", que tem a ver com a maneira como se persegue
resultados na organização; e variável "resultados", que leva
em conta os resultados finais econômicos e financeiros
atingidos. A abordagem visa aumentar o valor de mercado
da organização, se ela for privada, ou aumentar o goodwill
se a mesma for governamental, sem fins lucrativos ou
ONG, mediante a interação das duas variáveis.

O modelo se baseia na avaliação de importantes di-
mensões, divididas em dois grupos:

Comprometimentos — "capital humano", "capital de
inovações", "capital de processos", "capital de relações",
"meio ambiente" e "sociedade".

Resultados — "margem operacional", "margem líqui-
da", "giro do capital", "lucros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização" (EBITDA), e "valor eco-
nômico agregado" (EVA) ou "valor agregado ao caixa"
(CVA).
O primeiro grupo de dimensões, Comprometimen-

tos, relaciona-se com os vetores do capital intelectual
(intangível) da organização: pessoas, processos, inovação
e parcerias; e com o entorno da mesma: meio ambiente
e sociedade. O "capital humano" não pertence à empresa,
está na empresa, e é a conseqüência direta da soma das
habilidades e conhecimentos de seus funcionários. O
"capital de processos" se refere aos processos internos e
externos que existem dentro de uma organização; e entre
ela e os outros atores, mais especificamente, o "capital
de relações", que diz respeito aos clientes, fornecedores,
subcontratados e outras partes importantes envolvidas.
Como a empresa global hoje é uma realidade, torna-se
difícil determinar as fronteiras de uma organização. O
"capital de inovações", por sua vez, é uma conseqüência
direta da cultura da empresa e de sua capacidade de criar
novos conhecimentos a partir daquele existente. Essas
últimas três fontes de capital constituem o que se denomi-
na "capital estrutural", que pertence à empresa e pode ser

comercializado - é o verdadeiro ambiente construído pela
organização para gerenciar e gerar adequadamente o seu
conhecimento. Finalizando, "meio ambiente e socieda-
de" referem-se à forma como a organização lida com a
proteção dos recursos naturais e com o desenvolvimento
da sociedade.

Com o objetivo de criar um quadro abrangente e desa-
fiante que contemple os comprometimentos, foi desenvol-
vido um conjunto de instrumentos fechados, que podem
ser encontrados em Bruno (2006), envolvendo as seis
dimensões já mencionadas, que nos leva a uma pontuação
média para os comprometimentos (a média das médias
por instrumento). A pontuação relativa referente a cada
instrumento é levada em conta, ou seja, a pontuação real
média por instrumento dividida pela pontuação máxima
possível na escala considerada. Os instrumentos criados
foram: Qualidade de Vida no Trabalho, Aprendizagem Or-
ganizacional, Habilidades de Gestão, Gestão de Processos,
Gestão da Inovação e Meio Ambiente/Relacionamentos.
Os dois primeiros são aplicados a uma amostra dos fun-
cionários da organização, ao passo que os outros quatros
são aplicados a uma amostra dos gestores.

O segundo grupo de dimensões, Resultados, relaciona-
se com os resultados econômicos e financeiros da organi-
zação. Para analisar o desempenho da gestão operacional,
selecionamos a "margem operacional". Para nos certificar
de que o acionista será contemplado, optamos tanto pela
"margem líquida" quanto pelo "giro do capital". No que se
refere à capacidade de geração de caixa, o "EBITDA" (lu-
cros antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
foi selecionado como indicador. Finalmente, para verificar
a eficácia da gestão dos investimentos de capital, os indica-
dores a seguir foram escolhidos - mais especificamente, o
"valor agregado ao caixa" (CVA) e/ou o "valor econômico
agregado" (EVA).

Com o objetivo de criar um quadro abrangente e
desafiante, os resultados atuais, acumulados nos últimos
12 meses, são divididos pelos ideais no médio prazo e
os valores relativos assim obtidos são levados em conta,
calculando-se a média aritmética simples dos mesmos. Re-
sultados negativos recebem "o" de pontuação, bem como
os indicadores de desempenho, definidos pelo modelo e
não-computados. No caso do CVA e do EVA, é necessário
contemplar pelo menos um deles.

A vantagem do modelo é que ele leva ao cômputo do
índice de Diferenciação Organizacional (IDO), multipli-
cando-se as pontuações finais dos comprometimentos (C)
e resultados (R). Além de verificar a saúde econômica e
financeira da organização, o índice revela quanto a organi-
zação está investindo em bens intangíveis e ainda nas suas
relações com os aspectos ambientais e a sociedade. Esse
índice varia de "o" a "I". O valor máximo sígnifica que a
organização (empresa imaginária) alcançou a perfeição, no
que se refere à diferenciação organizacional. Observe que
a fórmula para o cálculo do IDO é a expressão matemática
de qualquer organização, ou seja, uma organização é o
produto dos seus resultados pela forma como os atinge; o



membro à esquerda (IDO) tem a ver com trajetória e mo-
vimento (as medições são periódicas, por exemplo, a cada
ano), enquanto que o membro à direita se refere à matéria
e à energia humana e não-humana.

A Figura 1 apresenta a estrutura conceituai do modelo.
As organizações diferenciadas têm uma pontuação

alta no índice de Diferenciação Organizacional e levam a
novas fronteiras o valor que oferecem aos seus stakeholders
(partes interessadas no negócio). Elas são as "vencedoras"
em seus setores. No outro extremo estão as "iniciantes",
empresas com índices de diferenciação que seguem o
comportamento básico do setor. As outras possibilidades
são as organizações "patrocinadas", isto é, aquelas com
pontuações altas em comprometimentos e baixas em
resultados, e as organizações "econômico-financeiras", que
apresentam pontuações baixas em comprometimentos e
altas em resultados.

A Figura 2 mostra a interpretação gráfica do modelo,
em que as pontuações de seis organizações imaginárias (A
a F) foram consideradas.

A interpretação gráfica do IDO pode ser a área ocupada
multiplicando-se o segmento R por C da empresa conside-
rada; logo "A" é uma organização vencedora, com pontu-
ações altas nas duas variáveis, e, portanto, diferenciada,
ocupando 48% da área possível. Note-se que uma orga-
nização como a "B", que segue uma trajetória abaixo da





diagonal, privilegia sistematicamente apenas o stockholder
(acionista) que é um dos stakeholders, levando a organi-
zação à prática de jogos de "ganha-perde", que no médio
e longo prazo a conduzirão a jogos de "perde-perde",
dificultando seu desenvolvimento harmonioso na busca
da diferenciação. Outra vantagem na utilização desse
modelo é que as pontuações nas dimensões específicas
dos Comprometimentos e nos indicadores de desempe-
nho econômico-financeiro dos Resultados podem revelar
a existência de uma significativa margem para melhoria
nas componentes das duas variáveis. A Figura 3 indica a
lacuna por dimensão considerada e conduz a um plano de
ação para colocar a organização em trajetória de evolução
ao longo do tempo.

Observa-se na Figura 3 que o projeto prioritário para
a empresa em questão seria melhorar a qualidade de vida
no trabalho.

Perguntas de pesquisa
O estudo procurou responder às seguintes perguntas

de pesquisa:
1. Qual é o perfil de valores pessoais dos executivos envolvidos

na pesquisa?

2. Qual é o estilo predominante de liderança dos executivos

envolvidos na pesquisa?

3. Qual é a eficácia da liderança desses executivos?

4. Existe uma relação entre o equilíbrio dos valores pessoais

desses executivos e a eficácia de suas lideranças?

5. Existe uma relação entre o equilíbrio dos valores pessoais

desses executivos e a diferenciação organizacional?

6. Existe uma relação entre a eficácia de suas lideranças e a

diferenciação organizacional?

Metodologia

Amostragem
Foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 400

executivos, envolvendo 48 organizações que operam no
Brasil e na América do Sul, englobando empresas de mé-
dia e grande dimensões. Dessas organizações, a maioria
é das seguintes áreas: eletroeletrônica, veículos, saúde,
papel e embalagens, componentes elétricos e mecânicos,
transporte e logística, mídia virgem, telecomunicações,
serviços, energia, informática, supermercados, têxtil, sapa-
tos, gráficas, lojas de departamento, aparelhos domésticos,
material de escritório, equipamentos de proteção e telefo-
nia. A maioria dos executivos selecionados era constituída
por brasileiros (366) e alguns estrangeiros (34), sendo 142
mulheres e 258 homens, com idades variando entre 28 e
48 anos.

Coleta dos dados
A fim de descobrir os valores pessoais, foi desenvolvido

e aplicado um questionário medindo a importância relativa

de cada valor, cobrindo as cinco orientações de valores,
conforme apresentado na Tabela 1. Os 10 itens validados
para cada um dos cinco valores variaram de 0,30 a 0,81,
e a confiabilidade dos resultados variou de 0,80 a 0,89.
Todos os coeficientes foram significativos para o nível de
significância de 0,01. Para medir o comportamento do
líder, o Modelo de Liderança Situacional foi levado em
consideração, assim como o instrumento LEAD (Eficácia
da Liderança e Descrição da Adaptabilidade), desenvolvido
pelo Centro de Estudos de Liderança (HERSEY e BLAN-
CHARD, 1965). Os três aspectos contemplados por este
modelo são: a) estilo; b) gama de estilo ou flexibilidade;
c) adaptabilidade do estilo ou eficácia de liderança. O
LEAD auto-avaliação foi aplicado pontuando quatro estilos
contemplados no modelo e a adaptabilidade normativa
(eficácia de liderança). De acordo com o Centro de Estudos
de Liderança (HERSEY e BLANCHARD, 1965), os 12 itens
validados para a pontuação de adaptabilidade variaram
entre 0,11 e 0,52, e 10 dos 12 coeficientes (83%) obtiveram
0,25 ou pontuação superior. Onze coeficientes foram signi-
ficativos para além dos o,oI de significância e um foi signi-
ficativo ao nível 0,05 de significância. A confiabilidade do
LEAD foi moderadamente forte. Em duas administrações,
em um intervalo de seis semanas, 75% dos gerentes man-
tiveram seu estilo dominante e 71% o seu estilo alternativo.
Os coeficientes de contingência foram ambos 0,71 e cada
um deles foi significativo ao nível o,oI de significância. A
correlação da pontuação de adaptabilidade foi 0,69, o nível
de significância de o,oI. Este tipo de instrumento, por ter
resposta certa, só precisa ser validado uma vez.

Para calcular o equilíbrio dos valores pessoais, o
seguinte critério foi utilizado: definiu-se uma zona de
equilíbrio, tomando-se a média da pontuação (12) como
base e um intervalo entre II e 13, incluindo-se os extremos,
arbitrariamente escolhido para definir a zona de equilíbrio;
por conseguinte, para cada respondente pode-se computar
o EVP - Equilíbrio de Valores Pessoais, em percentagem,
dividindo-se a quantidade de valores com pontuação dentro
do intervalo arbitrado por cinco (total de valores pesquisa-
dos) e multiplicando-se por 100.

Para verificar se existe uma relação entre equilíbrio dos
valores pessoais e a eficácia de liderança, o coeficiente de
correlação linear foi calculado levando-se em consideração
o conjunto de dados pareados para cada um dos respon-
dentes, envolvendo as variáveis anteriormente menciona-
das.

Para analisar uma possível relação entre a média do
equilíbrio de valores pessoais dos executivos, por organi-
zação, e a diferenciação organizacional calculada para cada
empresa por meio de seu IDO - índice de Diferenciação
Organizacional, o coeficiente de correlação linear foi cal-
culado levando-se em conta o conjunto de dados pareados
das 48 empresas envolvendo as variáveis em questão.

O mesmo processo foi utilizado para verificar uma
possível relação entre a média da eficácia de liderança dos
executivos, por organização, e a diferenciação organizacio-
nal.





Resultados e Análises
Para responder à primeira questão de pesquisa, as

pontuações médias dos respondentes foram calculadas
levando-se em consideração cada uma das cinco orienta-
ções de valor consideradas no instrumento de medição,
como mostrado na Tabela 2, a seguir.

A Tabela 2 mostra que esta amostra de executivos
obviamente valoriza mais os aspectos teóricos e econô-
micos do que os estéticos e políticos. Deve ser destacado
que a pontuação da Tabela 2 reflete a importância relativa
de cada valor, isso é, o aumento de um valor acarreta a
redução dos outros. Por outro lado, os resultados são
obtidos em termos das médias do grupo. Executivos,
individualmente, podem ter respondido diferentemen-
te do resto do grupo. De qualquer maneira, a Tabela 2
apresenta uma falta de equilíbrio no que tange ao perfil
de valores pessoais dos executivos envolvidos e, conse-
qüentemente, em seu processo decisório, eles darão mais
importância aos valores predominantes. Comparando-
se este resultado com um estudo anterior de mesma
natureza (LUCK, I974), nota-se uma mudança envolvendo
os valores político e social. Luck (1974) encontrou o valor
político na segunda posição e o social, na última. Isso pode
ser explicado pelo fato de que nas últimas décadas esse
tipo de orientação de valor (político) é visto pelas pessoas
como sujo devido ao mau exemplo dado pela maioria dos
políticos e, no topo disso, 72% da amostra pertence à gera-
ção X (ZEMKE et al., 2000), com idade variando entre 23 e
34 anos. Este grupo tem demonstrado preocupação com a
sobrevivência, tanto econômica quanto psicológica, e tem
uma relação casual com poder e autoridade.

Para responder às duas questões sobre liderança, os da-
dos foram divididos em dois grupos: gama ou flexibilidade
de estilos e adaptabilidade do estilo de liderança ou eficácia
da liderança.

A Tabela 3 apresenta o perfil dos executivos pesquisa-
dos considerando seus estilos de liderança.

Como apresentado na Tabela 3, a amostra dos execu-
tivos apresenta predominantemente o estilo E2 - Persua-
sivo - e, como estilo suporte, o E3 - Participativo. Assim,
eles tendem a trabalhar melhor com pessoas que possuam
níveis médios de prontidão ou maturidade.

Entretanto, eles têm dificuldades em lidar com pro-
blemas de disciplina ou com grupos que possuam baixos
níveis de maturidade em suas tarefas ou de prontidão,
bem como com pessoas que possuam alta maturidade em
relação às tarefas a elas confiadas.

Os resultados da adaptabilidade de estilo ou eficácia de
liderança são mostrados na Tabela 4. Eles foram agrupa-
dos em quartis cobrindo um intervalo de respostas que
varia entre o e 36.

Como mostrado na Tabela 4, a hipótese nula foi
rejeitada, uma vez que o qui-quadrado calculado de 874,78

foi maior do que o valor tabelado (crítico) de 11,3, com três
graus de liberdade e nível de significância (p) menor ou
igual a o,oI.

Como mostrado na Tabela 4, a amostra de executivos
tem predominantemente um nível moderado de eficácia
de liderança. Esse resultado era esperado, uma vez que, de
acordo com estudos anteriores (HERSEY, 2003), as pesso-
as, em seus locais de trabalho, tendem a apresentarem um
nível moderado de prontidão.

Para verificar se existe alguma relação entre o equilí-
brio dos valores pessoais dos executivos e a eficácia de lide-
rança, a pontuação do equilíbrio dos valores foi calculada
para cada um dos respondentes. Em seguida, foi calculado
o coeficiente de correlação linear, considerando o conjun-
to de dados pareados, incluindo todos os respondentes,
sendo a pontuação do equilíbrio dos valores pessoais uma
variável e a pontuação da eficácia de liderança, a outra.
Dessa forma, o cálculo envolveu 400 pares. O resultado
do coeficiente de correlação linear foi +0,89, o que sugere,
de acordo com Schmidt (1975), um alto e positivo grau de
relação entre as duas variáveis.

Finalmente, para verificar se há uma relação entre a
média dos equilíbrios de valores pessoais dos executivos
(EVP), por organização, e sua diferenciação organizacio-
nal, calculada por meio do IDO - índice de Diferenciação
Organizacional, bem como entre a média da eficácia de
liderança (EL) dos executivos, por organização, e o IDO
- índice de Diferenciação Organizacional, as médias por
empresa do equilíbrio dos valores pessoais e da eficácia de
liderança dos executivos foram calculadas, e os coeficientes
lineares, envolvendo os dados pareados por organização,
de IDO e o EVP, assim como o IDO e EL, foram também
calculados.

A Tabela 5 apresenta os cálculos envolvendo as 48
organizações pesquisadas no estudo.

Como mencionado, o coeficiente de correlação linear
foi calculado levando-se em conta um conjunto de dados
pareados envolvendo todas as 48 organizações, sendo o
equilíbrio de valores pessoais uma variável e o índice de
diferenciação organizacional, a outra. O resultado foi um
coeficiente de correlação linear de +0,80, o que sugere, de
acordo com Schmidt (1975), um alto grau de correlação
positiva entre as duas variáveis consideradas e, além disso,
esse resultado confirma os resultados de estudos anterio-
res (SIKULA, 1971).

Finalmente, o coeficiente de correlação linear foi calcu-
lado levando-se em conta um conjunto de dados pareados
envolvendo todas as 48 organizações, sendo a eficácia de
liderança uma variável e a outra, o índice de diferenciação
organizacional. Novamente, o resultado do coeficiente de
correlação linear foi +0,80, sugerindo um alto grau de
relação positiva entre as duas variáveis, o que confirma os
resultados de estudos anteriores (BRUNO, 2005).
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Conclusões e Recomendações
Foram evidenciadas as seguintes conclusões a partir

dos dados obtidos:
A pesquisa mostrou que os executivos da amostra

apresentam um desequilíbrio nos seus perfis de valores
pessoais, e ainda pior é o fato de a orientação política, que
tem, em parte, a ver com influência sobre as pessoas, ou
seja, liderança, ter recebido a mais baixa pontuação média
(I0,0). Isso pode ser parcialmente explicado, como dito
anteriormente, pelo fato de que a maior parte da amostra
(72%) pertence à Geração X (ZEMKE et al, 2000), a gera-
ção sobrevivência, com uma relação casual com o poder e a
autoridade, e que, por outro lado, o valor político está asso-
ciado com a política, o que é considerado algo "sujo" para a
maioria dos cidadãos. De toda forma, este é o momento de
encarar esse problema, se quisermos realmente ter líderes
com os seguintes traços: influência responsável, foco nas
pessoas, que mostrem coerência entre comportamentos e ações
e que sejam fecundos, isto é, tenham competência para liderar
progressos com firmeza. Precisamos trabalhar com afinco
para desenvolver o conhecimento necessário para melhor
entender e influenciar os valores pessoais dos líderes.

Os resultados de flexibilidade de estilo de liderança e
da eficácia de liderança nos levam a concluir que o grupo
de executivos envolvidos na pesquisa precisa ser treinado
em termos de habilidades de liderança, uma vez que eles
precisam ter mais flexibilidade em seus estilos e serem capazes
de usar o estilo correto para cada situação. Estudos anteriores
(HERSEY, BLANCHARD e JOHNSON, 2001) sugerem
que, tendo esse novo perfil, esse grupo de executivos seria
capaz de gerar melhores resultados em suas organizações.

Considerando-se que este estudo mostrou uma relação
alta e positiva entre o equilíbrio de valores pessoais e a efi-
cácia de liderança, bem como entre o equilíbrio de valores
pessoais e o desempenho organizacional, é fortemente
recomendável que os esforços de desenvolvimento de li-
deranças levem em conta uma análise crítica do equilíbrio
de valores pessoais, uma vez que todos os valores pessoais
considerados neste estudo são importantes, de forma que
todos precisam ser valorizados. E, como conseqüência, a
sociedade terá líderes com visão de mundo mais abran-
gente, assegurando decisões mais apropriadas nas várias
situações em que estejam envolvidos.
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