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Um sinônimo de 
efetiva inter-relação 
dos seres humanos
O resultado final da liderança é a maximização e a completa utilização do 
tempo útil das pessoas para que estas realizem o que de fato é necessário para 
o alcance do sucesso

A 
liderança é sinônimo de efetiva inter-
relação com seres humanos e significa 
conquistar, manter e aumentar a 
confiança, a aceitação e o respeito das 

[Alípio Silva Pereira]

pessoas, individualmente e em grupo, para avaliá-
las, dirigi-las, educá-las, apoiá-las, outorgar-lhes 
responsabilidades e dar-lhes autonomia. Se traduz 
como competência para reunir especialidades e 
generalidades, integrá-los e criar condições de 
motivação em torno de objetivos comuns para 
conseguir deles muito mais do que a soma de 
máxima contribuição possível que cada um poderia 
isoladamente dar de si.

O resultado final da liderança é a maximização e 
a completa utilização do tempo útil das pessoas para 
que estas realizem o que de fato é necessário para 
o alcance do sucesso que traduz em maior riqueza, 
satisfação e saúde de todas as partes interessadas. 
Nesse contexto, a otimização do tempo e de sua 
utilização implica:

• Eliminação de burocracias, como tudo aquilo que 
agrega custo sem obtenção do respectivo valor, não 
contribuindo para a sustentação de ganhos.

• Capacitação de pessoas e grupos para gostarem 
de lidar com, problemas, resolvê-los, relacionarem-se 
com o trabalho e tornarem-se retro alimentadores de 
sua própria criatividade e motivação.

• Autorização de pessoas e grupos para lidarem 
com desafios, comensuráveis com a sua competência, 
e para que em conjunto perfaçam as metas e objetivos 
da organização na consecução da missão que 
materializará a visão compartilhada.

• Acompanhamento das realizações de pessoas 
e grupos.

• Recompensa pelos êxitos de pessoas e grupos.
O início de um empreendimento, seja de que 

tamanho for, exige estudos, observações e estratégias. 
Antes mesmo de pensar no plano de negócios, 
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você precisa entender o seu comportamento e suas 
consequências. Elas são regidas por princípios que 
decorrem do fogo interior, ou seja, daquela força que 
existe dentro de nós e que nos motiva a atingir nossas 
realizações. Isso é válido para empresários que não 
estão encontrando satisfação financeira e pessoal no 
seu negócio atual.

Segundo Covey, mestre em administração, 
por Harvard, e autor do livro “Os 7 hábitos das 
pessoas muito eficazes”, o processo de maturidade 
das pessoas se constrói através da alteração do 
estado de dependência para independência e desta 
para interdependência. A trajetória dependência-
independência inicia-se na infância. A criança precisa 
ser alimentada e cuidada, aprende a andar, falar, 
alimentar-se e segue rumo à crescente independência. 
Mas a maturidade física nem sempre é acompanhada 
da maturidade emocional e muitas pessoas mantém-
se dependentes mesmo na fase adulta, o que as 
impede de vivenciar a interdependência. A conduta 
imatura concentra-se em alguns focos de dependência: 
a família, o cônjuge, o dinheiro, o trabalho, o prazer, 
os bens, a igreja. Na medida em que a pessoa vive 
intensamente os múltiplos papéis, vai alcançando a 
maturidade, uma vez que só a pessoa independente 
pode atuar de forma interdependente.

Conquistando a qualidade 
através do líder

Para que haja o melhor aproveitamento destas 
técnicas e dicas, será necessária a presença de um líder 
de competência. Afinal, toda empresa precisa dele. A 

Quadro das características dos estilos básicos de liderança
Estilo Ação do Líder Ação do Liderado

Diretivo Analítico Decidir; Determinar;
Orientar, ensinar (o que, como, quando e onde);
Acompanhamento próximo.

Ouvir;
Aprender;
Executar.

Diretivo Apoiador Orientar, ensinar (o que, como, quando e onde);
Dialogar (pedir;ouvir sugestões);
Decidir sozinho);
Acompanhamento próximo.

Ouvir;
Aprender;
Dialogar (sugerir);
Executar.

Apoiador Catalisador Dialogar (pedir, ouvir sugestões);
Compartilhar a decisão;
Decidir em conjunto;
Acompanhamento distante.

Dialogar (sugerir);
Compartilhar a decisão (deci-
dir em conjunto);
Executar.

Pouco diretivo/ 
controlador

Dar autoridade ao liderado p/ decidir;
Fornecer recursos;
Pôr-se à disposição para possíveis orientações;
Agendar prestação de contas;
Acompanhamento distante.

Receber autoridade para de-
cidir;
Tomar decisão;
Executar;
Prestar contas.

sua imagem inspira os menos experientes e os menos 
motivados. Também se refletirá na empresa e, desta 
forma muitas de suas características serão implantadas. 
Isto quer dizer que um líder de atitude gera uma 
empresa dinâmica, assim como um líder fraco gera 
uma empresa de baixa competitividade.

No entanto, um líder sozinho não é suficiente 
para gerar resultados. É fundamental que a equipe 
caminhe junta. Atitudes são importantes. Para obtermos 
resultados, precisamos agir, precisamos fazer acontecer. 
Caso contrário nada se realizará apenas por vontade 
nossa. Desta maneira espera-se que o líder seja: uma 
pessoa realizadora; tenha espírito empreendedor, ético, 
tenha responsabilidade social e ambiental, respeito às 
pessoas e adaptabilidade a mudanças.

Como aumentar o poder 
para melhor contribuir aos 
propósitos de sua empresa?

• Identificar onde você tem maior potencial em 
curto prazo. Para dar partida ao processo, concentre-
se naquilo que poderá trazer resultados no futuro 
próximo e onde há grande potencial. Por exemplo, se 
na sua empresa a habilidade de se fazer apresentações 
é algo visto como importante, e se este não é seu 
forte, inscreva-se logo num curso de técnicas de 
apresentação e procure desenvolver esta capacidade.

• Desenvolver um plano e metas com cronologia. 
Para obter resultados expressivos a médio e longo 
prazo, é preciso partir de um plano de metas que 
deverá incluir atividades e eventos bem definidos, 
bem como a cronologia que define a data limite para 
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cada atividade. O plano deverá ser detalhado e fixar 
atividades que ajudarão você atingir suas metas.

• Seguir o plano, fazer avaliações e ajustes 
conforme a necessidade. A persistência é primordial 
na busca do poder. Para alcançar o poder e mantê-lo, 
é preciso muita determinação. Reveja seu plano de 
metas trimestralmente, fazendo os ajustes necessários 
para cumprir o programa.

Um dos temas mais abordados atualmente, 
levando-se em conta a contingência mundial de 
mercado extremamente competitivo, é o chamado 
trabalho em equipe. Aparentemente, esta ferramenta 
é uma das capazes de alavancar o desempenho de 
uma empresa e de alçá-la a um nível superior de 
produtividade, qualidade e inovação.

Todavia, o enfoque geral dado ao assunto pode 
conduzir os desavisados à noção de que trabalho 
em equipe “sempre dá certo”, o que não é verdade. 
O título deste artigo é alusivo, ao livro de Harney 
Robbins e Michael Finley, lançado pela editora 
Campus. Por que as equipes não funcionam? (título 
do livro), trata justamente de algumas razões pelas 
quais, eventualmente, pessoas fazendo algo juntas 
- uma equipe, nem sempre transformam as coisas 
para melhor. Vamos a algumas delas, bem como a 
sugestões de como eliminá-las.

Existem, no grupo de pessoas que compõem 
a equipe, indivíduos que trabalham em benefício 
próprio ou em prol de propósitos contraditórios. 
Solução: é imperativo que os objetivos individuais 
sejam relevados, para isso sendo necessário 
perguntar-se às pessoas o que desejam, e o que 
esperam obter da equipe.

O objetivo da equipe não está claramente 
definido, ou as metas traçadas são incoerentes entre 
si. Solução: se isto acontecer, é necessário esclarecer 
as metas traçadas ou rever sua congruência/
harmonia. Em meio à correria de observar prazos 
cada vez mais curtos, às vezes algumas metas, 
definidas em meio a arroubos/encantos de pressa, 
podem não apontar para a mesma direção.

Os integrantes da equipe não entendem 
claramente sua função, qual tarefa devem 
desempenhar. Solução: cada pessoa deve estar ciente 
do que se espera de seu desempenho, e qual sua 
função dentro do grupo. Isto parece óbvio, mas as 
aparências enganam.

Existem várias ferramentas decisórias diferentes, 
sendo cada uma mais apropriada para situações 
específicas. Pode ocorrer de as ferramentas estarem 
sendo usadas em situações inadequadas. Solução: 

identificar a abordagem decisória correta para cada 
situação e utilizá-la. Por exemplo, quando se deseja 
priorizar entre diversas idéias propostas por um 
grupo para a solução de problema, e não existe um 
referencial objetivo, mensurável, pode-se utilizar a 
técnicas de análise por comparação par a par, onde 
uma ideia é avaliada tendo outras como referencial. Já 
em situações nas quais existam critérios mensuráveis, 
pode-se lançar mão da técnica de matriz de avaliação.

Pessoas são dotadas de uma série de atributos 
que lhes conferem sua distinta personalidade e, às 
vezes, isto pode causar sérios conflitos quando o 
trabalho em equipe é necessário. Solução: identificar e 
valorizar diferenças, tornando-as transparentes para os 
membros da equipe.

Há várias maneiras de a liderança influenciar 
negativamente o comportamento de uma equipe, 
sendo, por exemplo, incoerente, inexpressiva, 
inconstante, etc. Solução: o líder precisa entender que 
seu propósito é servir aos objetivos da equipe, e caso 
isso seja possível, ótimo. Senão, o papel de liderança 
deve ser passado à outra pessoa.

Nem todas as empresas estão prontas para 
lidar com as decorrências do trabalho em equipe, 
principalmente de equipes autogerenciáveis, pois 
isto implica em níveis diferenciados de liberdade 
aos integrantes, em especial. Isto faz com que a 
cultura da empresa trabalhe contra as equipes, de 
forma sutil ou declarada. Solução: neste tipo de 
empresa, deve-se avaliar as verdadeiras razões para 
se criar uma equipe. Se não forem absolutamente 
relevantes, melhor nem criar equipe.

Uma das coisas mais importantes para monitorar 
o trabalho da equipe é avaliar seu desempenho, além 
disso, para que o desempenho possa ser o esperado, 
a equipe necessita de recursos os mais diversos, em 
especial informações. Isto pode não estar ocorrendo. 
Solução: é necessário criar um sistema que permita 
o livre fluxo de informações úteis para todos os 
membros da equipe, para depois poder acompanhar 
seu desempenho apoiado em premissas realistas.

O reconhecimento pelo trabalho é fundamental 
para alimentar o nível de motivação dos membros 
de uma equipe, e nem sempre isto é feito da forma 
correta, pois as possibilidades de recompensa são 
muitas e bastante distintas entre si. Solução: é 
imprescindível recompensar a equipe como um todo e 
também os esforços individuais.

Quando se sabe o que deve ser feito, mas não 
se tem vontade de fazê-lo, nenhum esforço há de 
lograr êxito. Solução: a tarefa aqui é desvelar os 
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impedimentos à mudança e lidar com os mesmos, 
destruindo-lhes, quando necessário.

A metáfora mais comum é a de uma equipe que 
é enviada para uma batalha com uma atiradeira. Isto 
não funciona. Solução: prover aos membros da equipe 
todas as ferramentas necessárias para, pelo menos, 
engajar-se apropriadamente na batalha, ou então, dar 
mais espaço ao uso da criatividade e improvisação. 
Evidentemente, o trabalho em equipe continuará 
sendo poderosíssimo catalisador da melhoria e 
inovação dentro das empresas, mas os fatores 
apontados anteriormente servirão de base para que 
você possa manter uma perspectiva realista sobre as 
dificuldades associadas ao mesmo.

Mudanças sempre presentes
As empresas estão sendo confrontadas com 

significativos desafios, tornando a competitividade 
mais importante do que nunca. Em primeiro lugar, os 
acionistas estão ficando cada vez mais impacientes. 
Por outro lado, ocorrem pressões de custo para que os 
processos produtivos tenham cada vez mais eficiência. 
Há uma escassez de habilidades enorme. Atualmente, 

no mundo inteiro, ao contrário do que se pensa, não 
existe falta de emprego, existem habilidades erradas 
para os empregos que estão sendo oferecidos. Existe 
um desencontro entre oferta e as habilidades das 
pessoas. Devido a facilidade de comunicação, as 
empresas se vêem, de repente, competindo com uma 
empresa que se situa do outro lado mundo. Antes, ela 
competia apenas com seu vizinho. Com a crescente 
velocidade na introdução de novas tecnologias, os 
ciclos de produtos ficam mais comprimidos. 

E cada vez mais, é necessário desenhar um 
bom produto, inovar, lançá-lo no mercado, vender, 
monitorar as evoluções do mercado e, em seguida, 
mudar rapidamente para continuar vivo. Está 
havendo, em decorrência dessa velocidade, todo um 
excesso mundial de suprimentos de todos os tipos. 
Inclusive suprimentos em diversos estágios de avanço 
tecnológico. Existe, por outro lado, diante desse 
cenário, uma perplexidade que está ocasionando 
uma inércia organizacional muito grande. Ocorre 
uma entrega sistemática de qualidade inadequada ao 
cliente, esquecendo-se, por vezes, aqueles requisitos 
de satisfação indispensáveis.

Text Box
Anúncio
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Está bem claro para a maioria dos analistas 
econômicos, tecnológicos e empresariais, que as 
empresas que não entendem claramente esses desafios 
e não os enfrentam de maneira adequada, começam 
a passar por sérias dificuldades. Elas podem se iniciar, 
em primeiro lugar, com clientes insatisfeitos. Em 
seguida, em perda de competitividade, num patamar 
mais acima, em perda de mercado e mais adiante, em 
eliminação de ativos.

A demanda por novas estratégias está ocorrendo 
em um ambiente de negócios inteiramente novo, num 
cenário com diferentes concorrentes, muito focados, 
pequenos e rápidos. Além disso, o mercado passa 
por um momento nervoso com a globalização dos 
mercados, com aumento de expectativas dos clientes 
e com o aparecimento de inúmeras oportunidades de 
novos negócios. Neste cenário, a mão-de-obra requer 
uma melhoria de competência profunda devido à 
velocidade com que as tecnologias avançam. Cada 
vez mais, as organizações se apóiam em trabalho 
em equipe, trabalho apoiado no conhecimento de 
trabalhador intelectual, e as estruturas ficam mais 
achatadas para acelerar a comunicação. Nesta 
situação, as mudanças são uma constante, o motor que 
acelera essas mudanças é o progresso tecnológico, 
tecnologias caem de custo vertiginosamente e o 
ciclo de vida dos produtos estão se comprimindo 
cada vez mais. Mudam também, como decorrência, a 
complexidade e a velocidade do negócio, o tamanho e 
o posicionamento no mercado, as visões de custo, os 
concorrentes, a velocidade de inovação, as expectativas 
do cliente e o conceito de qualidade e confiabilidade 
do produto.

Enfim, aumentam os riscos. Logo, é muito 
importante rever os critérios de desempenho das 
empresas. Um dos principais critérios de avaliação 
do potencial de desempenho de uma empresa é a 
sua habilidade de gerenciar mudanças: satisfação do 
cliente, qualidade, agilidade e competitividade. E claro, 
toda mudança gera resistência em relação a quebra de 
suas expectativas e a sensação de perda de controle. 
Quanto mais aberta for, melhor. Mais facilmente pode 
ser administrada pela empresa.

No nível individual, manifesta-se pela 
perda do equilíbrio psicológico, pelo stress e 
pelo comportamento disfuncional. No nível 
organizacional, tende a se disfarçar em discussões 
técnicas, dificuldades operacionais, argumentos 
econômico-financeiros, etc., todo gerente que 
promove uma mudança deve esperar um impacto: 
ocorre sempre queda previsível no desempenho, 

como consequência de implantação de novos 
processos, sistemas de tecnologia. 

Existem alguns estágios pelos quais a pessoa 
passa ao enfrentar a necessidade de mudança. 
O primeiro é o estado de choque, o segundo, 
a negação do fato. Em seguida, a raiva, depois 
depressão, a tentativa de barganha e finalmente a 
aceitação e o esvaziamento de energia.

O gerente ou agente de mudança deve estar 
capacitado a identificar os estágios da resposta 
negativa, para poder neutralizá-la e conduzir o 
colaborador para padrões de saúde e à resposta 
positiva às mudanças. A resposta positiva à mudança 
vai fazer, na verdade que a pessoa caminhe do 
pessimismo ao otimismo.

Este é um trajeto que também não é desprovido 
de dor, de sofrimento. Apesar de a mudança estar 
sempre presente na vida, sempre é um processo 
dolorido. Mas há uma recompensa no final. Então, 
o sujeito começa num otimismo desinformado 
diante do anúncio de que vai haver mudança e, 
depois, passa a um pessimismo informado. Ou seja: 
troca informações e descobre que há algo errado. 
Começa, então, a ter um certo pessimismo baseado 
em informações reais. Logo ocorre um pico de 
crescimento da energia do pessimismo baseado 
em informações reais. Logo ocorre um pico de 
crescimento da energia do pessimismo.

Nesse caso, existem duas saídas: na primeira, 
as pessoas elaboram uma saída privada, isto é, se 
trancam, se defendem completamente. E internamente 
dizem “estou fora desse processo”. Seguem, então 
fingindo e atuando como se estivessem na mudança. 
Esse é um processo patológico terrível, essa pessoa vai 
atrapalhar e aumentar o atrito na mudança.

Existe também uma saída pública, que 
normalmente gera conflito aberto, discussões 
abertas. Aquela pessoa que tenta sair desse estágio 
de mudança, publicamente, é justamente aquela que 
a organização deve insistir para que permaneça na 
empresa, por ter uma postura saudável. É essa pessoa 
que deve ser capturada para o estágio seguinte.

Se a empresa tem saúde bastante para capturar 
essas pessoas e aproveitar esse ímpeto de crítica e 
reação, elas cairão, então, no que se chama realismo 
esperançoso. Elas observam que a mudança é 
inevitável, que existem coisas do passado que não 
podem continuar existindo. Começam a ter esperanças 
de que a mudança é possível, numa direção boa. 
Com o passar do tempo, evoluem para o otimismo 
informado.



LIDERANÇA

www.banasqualidade.com.br • Março • 2010 • 61 

Mecanismo sabotador da 
qualidade

Rejeição: “Não há nada de errado conosco. Aqui 
tudo funciona às mil maravilhas”.

Deixar para amanhã: “Vamos fazer o seguinte: 
amanhã nós vamos nos organizar e planejar como fazer 
as coisas. Afinal de contas, Roma não se fez num dia”.

Indecisão: “Bem, por enquanto vamos deixar essa 
ideia na gaveta e ver no que vai dar”.

Paralisia analítica ou falta de acompanhamento 
estratégico: “Vamos deixar que a raia miúda cuide 
disso. Isto não é coisa para gerentes e diretores”.

Sabotagem: ”Olha, vamos fingir que está andando. O 
que os olhos do chefe não vêem, o seu coração não sente”.

Regressão: “Bem, vamos parar com “frescuragens” e 
voltar ao trabalho de verdade”. 

Os sete fatores chave da 
transformação

• Longa maturação de experiências tecnológicas 
sem contragolpes decisivos;

• Crescimento contínuo (demográfico, de mercado, 
etc.) a partir de um mínimo crítico;

• Situação favorável do meio econômico;
• Plasticidade social (tolerância à mudança), que 

permita maleabilidade;
• Repetibilidade à engenharia de sistemas e da 

tecnologia da informação;
• Força que agregue na perseguição do objetivo 

transformador (uma situação tecnopolítica receptiva 
à engenharia de sistemas e da tecnologia da 
informação);

• Existência de oportunidade de dar um passo 
simples, de custo relativamente baixo, de impacto, 
capaz de sinalizar a direção da mudança;

• Um grupo base catalisador dos passos iniciais. 
As ferramentas básicas para melhorias em 

qualidade são: 
Formulário de dados: os dados devem traduzir 

os fatos e devem ser a base da discussão e das ações 
de projetos de melhoria. Isto mostra a importância 
de se planejar muito bem o tipo de formulário que 
deverá ser usado para coletar os dados, o qual deve ser 
adaptado a cada situação. Existem, porém, alguns tipos 
básicos de formulários, que podem ser úteis em muitos 
casos, checklist, por exemplo.

Text Box
Anúncios
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Diagrama de Pareto: é uma figura simples que 
visa dar uma representação gráfica à estratificação. 
O modelo econômico de Pareto foi traduzido para 
a área da qualidade sob a forma de que alguns 
elementos são vitais, muitos, apenas triviais, por 
Juran. Este princípio também conhecido como 
“Lei 20/80”, pode ser detalhado nas mais variadas 
formas. Dentre elas, podem ser citadas: 20% do 
tempo gasto em planejamento economiza até 80% 
do tempo de execução, 205 dos clientes representam 
80% do faturamento global, 20% dos correntistas 
são responsáveis por 80% dos depósitos, 20% das 
empresas detêm 80% das vendas.

Fluxograma: é um diagrama que representa o fluxo 
(ou sequência) das diversas etapas de um processo 
qualquer. Ao iniciar um projeto de melhoria, sua 
grande utilidade é fazer com que todos os participantes 
adquiram uma visão completa do processo, ao mesmo 
tempo em que permite que cada pessoa tenha melhor 
percepção de qual o seu papel no processo e de como seu 
trabalho influi no resultado final. 

Diagrama de Ishikawa: técnica criada por Ishikawa, 
em 1943, também conhecida por outro a vários nomes: 
diagrama de causa efeito, diagrama espinha de peixe, 
etc., sendo uma ferramenta de valor indispensável, 
pois permite conhecer os problemas cada vez 
mais a fundo. Pode ser facilmente aprendida e 
imediatamente posta em prática por pessoas de 
qualquer nível dentro da empresa.

Histograma: inventado em 1833, baseia-se na ideia 
de que cada fenômeno tem seu jeito próprio de variar. 
Então, pode-se visualizar esta variação, obtendo muita 
informação útil sobre o fenômeno. O histograma é 
exatamente isto: uma representação gráfica que nos 
permite visualizar a distribuição característica de um 
fenômeno ou processo.

Homem e trabalho – relações e 
pontos de conflitos

Trabalhadores de diferentes categorias profissionais 
comumente manifestam distintos graus de insatisfação 
diante do trabalho que realizam. Tais insatisfações denotam 
desajustes e até conflitos entre o homem e o resultado 
decorrente do trabalho. Esta relação vem normalmente 
marcada por conflitos não resolvidos pelos sujeitos 
envolvidos, assinalando aspectos nevrálgicos às relações 
de poder e autoridade, isto é, falta de participação quanto à 
tomada de decisão inerente ao processo de trabalho.

O trabalho como fonte de satisfação pouco tem 
atendido às expectativas e aos anseios de diferentes 
classes sociais, uma vez que se caracteriza como 

uma relação utilitarista, mecanicista, unidirecional, 
com limitadas perspectivas de relacionamento 
satisfatórias entre envolvidos, que salientam o 
conflito entre o capital e o trabalho. Os estudos sobre 
motivação têm assinalado a importância dos aspectos 
ambientais, ergonômicos e de expectativas diante do 
trabalho, como representante da qualidade de vida 
experimentada pelo trabalhador no contexto.

A expressão qualidade de vida no trabalho pode ter 
várias interpretações, que representam uma variável 
que não afirma nem nega as condições em que vivem 
os empregados de uma empresa. Referindo-se à 
satisfação das necessidades do indivíduo, afetando 
atitudes pessoais e comportamentais, a criatividade, a 
vontade de inovar ou aceitar mudanças, a capacidade 
de adaptar-se às mudanças no ambiente de trabalho 
e o grau de motivação interna para o trabalho, são 
evidentemente fatores importantes para o alcance da 
produtividade. A qualidade de vida está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento organizacional, 
isto é, voltada para aspectos de satisfação no cargo e 
valorização do trabalho. Podem-se considerar algumas 
condições indicativas da qualidade de vida no trabalho:

• Compensação adequada e clara: salário justo;
• Ambiente seguro e saudável: com o intuito de 

preservar a saúde e o bem estar do colaborador;
• Crescimento e segurança: valorização do indivíduo, 

considerando as oportunidades e a expansão de suas 
potencialidades, planos de carreira e de sucessão; 

• Autenticidade: o indivíduo autodirigir-se 
plenamente, a partir de disseminação da proposta que 
assinale o autocontrole.;

• Relevância social: empenho por parte da alta 
administração e da gerência no sentido de valorizar 
o trabalho realizado por diferentes categorias e 
níveis profissionais, como a profissão escolhida pelos 
indivíduos pertencentes à organização.;

• Respeitar espaço de vida do indivíduo: vida 
extra-organização, tempo de lazer, recreação e 
dedicação à família;

• Meta para auto-realização: o indivíduo caminha 
para o encontro consigo próprio, com o ajuste de suas 
potencialidades.

Também um ambiente seguro do ponto de vista de 
higiene e segurança no trabalho atesta, entre outros 
pontos, a perspectiva do indivíduo ver assegurada sua 
saúde física, mental e emocional, que lhe possibilita 
um ajuste mais sadio ao ambiente de trabalho. A 
qualidade de vida não é obtida por características 
pessoais (necessidades, impulsos, expectativas, 
pensamentos, desejos, valores, etc.), ou situacionais 
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(tecnologia, fluxos de trabalho, sistema de recompensa, 
condições do sistema econômico, político, etc.), mas 
sim pela interação dos dois conjuntos. 

As organizações exercem influência acentuada sobre 
os estados mentais e emocionais dos indivíduos que 
as compõem. As instituições (sistemas organizacionais, 
grupos de trabalho com cultura própria), podem atuar 
como ambiente integrador e enriquecedor para as 
pessoas que nelas trabalham ou, contrariamente, podem 
desagradar-se e manipular as pessoas, que tendem a ser 
absorvidas pelas mesmas. As implicações decorrentes 
de práticas coercitivas/limitativas ocasionam danos 
profundos na personalidade dos indivíduos – em sua 
forma de pensar e agir – e no clima organizacional, 
gerando manifestações comportamentais inadequadas e 
inaptas, quer do ponto de vista individual, quer do ponto 
de vista grupal. 

Um bom líder...
Age de modo que os colaboradores sob seu 

comando gostem de fazer o que ele pretende;
Consegue que todos os colaboradores o queiram 

sempre o ajudar e se sintam realizados com isso;

Não tem subordinados, mas seguidores. Não dá 
ordens, mas garante que todos façam o que ele deseja;

Consegue que as pessoas acreditem que falar no 
interesse delas, ou no dele, é a mesma coisa;

Transmite autoconfiança e segurança, inspira 
lealdade e é um confidente por excelência. As pessoas 
sentem-se à vontade para lhe dizer a verdade;

Transmite um sentido ético elevado, toma decisões 
justas e não protege ninguém. As suas decisões, 
mesmo as impopulares, são transparentes;

Dá exemplo. A sua atuação é um símbolo para os 
colaboradores;

Não tem a pretensão de ser infalível, mas 
raramente comete erros graves;

Faz com que as pessoas sigam o mesmo ruma da 
empresa, garantindo que este é transparente, justo e claro;

Como tem a consciência de que não consegue 
fazer tudo sozinho, nunca comanda pelo medo. As 
pessoas seguem-no porque acreditam na sua visão.

Alípio Silva Pereira é consultor organizacional, avaliador Prê-
mio Gestão Banas, gestor da qualidade pela Universidade Santo 
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