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Modelagens de Liderança Formal – A Busca de Resultados 

RESUMO 
A liderança é um assunto recorrente, importante e desafiador que remete à discussão de 

temas variados como tipos de poder e autoridade, características pessoais de líderes e 
liderados, inter-relações sociais, poderes atribuídos aos cargos, necessidade de alcançar 
objetivos corporativos e conjuntos de competências desejadas e necessárias ao seu exercício. 
Neste trabalho está sendo analisado o projeto de modelagem da ação de liderança 
desenvolvido pela Siemens AG e em implantação na sua subsidiária brasileira. O projeto é 
direcionado ao desenvolvimento dos seus líderes formais visando à melhoria do desempenho 
organizacional como um todo, contemplando não apenas a busca da melhoria nos 
relacionamentos sociais pela influência dos líderes como também a atribuição e 
conscientização das suas responsabilidades para o alcance dos resultados qualitativos e 
quantitativos definidos na empresa. Para o alcance dos objetivos, controlados de forma 
sistemática e sistêmica, foi estabelecido um grupo de competências desejáveis, existentes ou 
em desenvolvimento, que em conjunto com as políticas de definição e controle dos objetivos 
e avaliação de desempenho e desenvolvimento pessoal constituem a estrutura básica do 
modelo. 

 

CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 
A Siemens no Brasil foi escolhida como objeto de estudo por estar implantando um projeto 

corporativo de desenvolvimento da liderança formal e oferecer condições adequadas para este 
trabalho ao envolver áreas de negócios e grupos variados que demandam experiências 
multidisciplinares e inter-relacionamentos enriquecedores na complexidade das suas 
operações. O estudo tem por objetivo analisar: 

 Os resultados iniciais da implantação do modelo de liderança da Siemens; 
 O uso do Balanced Scorecard como instrumento de avaliação da liderança; 
 A contribuição do projeto para o aprimoramento da ação e estudo da liderança. 

A revisão teórica concentrou-se em autores dos temas cultura, liderança e poder e incluiu 
autores de temas pontuais complementares. 

O trabalho de campo foi baseado em documentos disponibilizados pela empresa, em 
entrevista com o responsável pelo projeto na região do Mercosul, e em levantamento de 
opiniões realizado por meio de questionário enviado a executivos da empresa. Embora o 
projeto seja de âmbito mundial este trabalho limitou-se à Siemens no Brasil. A validação 
deste estudo de caso foi buscada pela utilização de fontes de evidências de diferentes níveis 
hierárquicos e áreas de negócios e feito o encadeamento dessas evidências buscando 
coerência entre a fundamentação teórica e a prática vivenciada. 

 

INTRODUÇÃO 

O contexto de economia globalizada, que em muitos setores se caracteriza pela competição 
acirrada, similaridades de produtos e de serviços ofertados e acesso a tecnologias semelhantes 
por parte de um número maior de concorrentes, impõe às empresas a busca pelo 
aprimoramento de suas gestões e efeitos sistêmicos duradouros que contribuam com o 
aumento da eficiência, eficácia e efetividade de seus negócios. Ciente disso, a Siemens passou 
a dirigir maiores esforços e alocar maiores recursos ao seu processo de formação e 
desenvolvimento da liderança de pessoas e equipes, entendendo que com essa ação estará 
influenciando seus ambientes ou adequando-se a eles de forma mais consistente. As mudanças 
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organizacionais que podem levar ao alcance desse objetivo podem ser levadas adiante 
adotando-se três estratégias possíveis: a empírico-racional, baseada no pressuposto de que os 
homens são racionais e assim buscam seus auto-interesses; a coercitiva, baseada no 
pressuposto de que ordens podem submeter os subordinados aos desejos dos superiores; e a 
normativa-reeducativa, que busca alterar as normas que formam a base do comportamento 
respeitando a inteligência das pessoas (Chin e Benne 1969, apud French e Bell Jr., 1973). Esta 
última forma parece oferecer às empresas resultados mais duradouros e pode mostrar graus de 
sucesso mais elevados com o envolvimento direto dos líderes que podem sensibilizar, engajar 
e comprometer as pessoas. 

LIDERANÇA E MODELOS 
Conforme o Dicionário Aurélio, líder é um substantivo originado do inglês: “indivíduo que 

chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de idéias; guia, 
chefe ou condutor que representa um grupo, uma corrente de opinião, etc.” (Ferreira, 1999). 
Etimologicamente, liderar e seguir têm origem anglo-saxã com o sentido de prosseguir junto 
(Jaques e Clement, 1996, apud Bergamini, 2002). A ação do líder no dia-a-dia soa, às vezes, 
como algo que aparentemente se sabe, mas não se explica, como na afirmação de Blake e 
Mouton: “líderes que lideram contrastam com os diretores que podem autorizar, ou delegar ou 
aprovar, baseados nas autoridades e nas responsabilidades que lhes foram investidas por fôrça 
(sic) de seus postos dentro da organização” (1969, p. 12). Faz-se conveniente, então, buscar 
explicações conceituais mais profundas. 

Os primeiros estudos de liderança desenvolvidos na primeira metade do século XX 
consideravam-na como característica herdada; assim, a identificação de características físicas, 
habilidades e personalidade permitiria identificar os líderes, que já nasciam assim (Bryman, 
1992, apud Bergamini, 1994). Por essa visão, os líderes eram percebidos pelo que eram, não 
pelo que faziam. A partir dos anos 30 uma nova visão, estimulada por Lewin, buscou 
relacionar as ações dos líderes à eficácia de sua liderança, o que permitiria, após identificar as 
habilidades necessárias à liderança, desenvolvê-las nas pessoas (Lewin, Lippit e White, 1939, 
apud Smith e Peterson, 1994). Esses estudos mostraram que diferentes situações pediam 
diferentes ações e estilos de liderança, adequados a cada critério de avaliação de eficácia. Na 
metade do século, Stogdill relacionava as características do líder aos liderados afirmando que 
“o padrão das características pessoais do líder precisa manter alguma relação relevante com 
características, atividades e objetivos dos seguidores” (1974, p. 63-64, apud Smith e Peterson, 
1994, p. 7). Nos anos 50 e 60 estudos da Ohio University concluíram ser o poder e a liderança 
melhor explicados quando vistos sob duas dimensões: consideração (preocupação com os 
outros) e estrutura (oferecer as estruturas para realização das tarefas). Mais tarde, os modelos 
contingenciais relacionaram o processo de liderança com elementos ambientais, que 
impunham aos líderes suas demandas e restrições. Hollander propôs o uso da Teoria das 
Trocas para explicar que “a emergência do líder [...depende também] das atividades e normas 
do grupo, que determinam quais habilidades e valores são mais recompensadores para seus 
membros” (Smith e Peterson, 1994, p. 20). 

O estudo da liderança deve passar obrigatoriamente pelos conceitos de autoridade e poder. 
Mello define poder como “a capacidade de influenciar comportamentos de outra pessoa”, ou a 
“capacidade de restringir, em quantidade ou qualidade, as escolhas que outra pessoa possa 
fazer” (1978, p. 150). Weber diferencia os termos poder e dominação, considerando poder a 
imposição da vontade de um ator sobre outro, independentemente de sua vontade, e 
dominação a probabilidade de ter uma ordem obedecida. Ele enfatiza que as “formas genuínas 
de dominação implicam um mínimo de aceitação voluntária, ou seja, interesse na obediência” 
(1968, p. 212). 
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A autoridade pode, segundo Weber, ter sua legitimidade sustentada no carisma, quando os 
seguidores reconhecem a autoridade na própria pessoa do líder; na tradição, quando o respeito 
ao líder vem do costume pela figura de autoridade; e na racionalidade, quando há crença na 
legalidade e no direito à autoridade conferida aos cargos, não aos seus ocupantes (autoridade 
legal). Para Smith e Peterson “nossa herança cultural torna mais fácil pensar em liderança 
como algo feito pelo líder a um seguidor” (1994, p. 17), entretanto, Weber já considerava que 
a base de autoridade não estava apenas no líder, mas era fruto da estrutura social sob a qual 
líderes e liderados conviviam e mantinham relações sociais. Limongi-França e Arellano, de 
forma parecida, vêem a liderança “como um processo social no qual se estabelecem relações 
de influência entre pessoas [cujo núcleo] é composto do líder ou líderes, seus liderados, um 
fato e um momento social” (2002, p. 259), resumidas por Bergamini (2002) em líder, seguidor 
e situação. 

Weber considera ser possível nas empresas que um líder tenha sua autoridade legitimada 
por mais de uma ou mesmo pelas três formas mencionadas. Como a maioria das empresas 
mantém estruturas burocráticas, ainda que flexibilizadas, a autoridade é mais facilmente 
relacionada aos cargos que às pessoas. A liderança dos cargos (formal), entretanto, não 
garante a liderança efetiva (de fato), o que assume maior importância quando se busca mais o 
envolvimento que a obediência. 

Vários autores propuseram modelos de liderança com base no poder. Etzioni (1974) 
considerava o poder coercitivo, que buscava o controle por meio das ameaças de punição; o 
manipulativo, que buscava acordos por meio de compensações; e o normativo, que buscava o 
apoio dos envolvidos. Da mesma forma, classificou as organizações em coercitivas, que 
exercem o controle pela força; normativas, pelo comprometimento, e utilitárias, pela 
recompensa. Nessa linha de pensamento, Bergamini (2002) aponta cinco tipos de poder: o 
legítimo, o de recompensa, o coercitivo, o do especialista (persuasão racional) e o de 
referência (leva os liderados à identificação com ele). 

McGregor utilizou premissas sobre o comportamento humano e propôs a Teoria X, 
segundo a qual as pessoas não gostam de trabalhar e precisam ser controladas para apresentar 
bons resultados, tendendo aos modelos mecanicistas que valorizavam o comando e o controle 
com recompensas financeiras. Propôs também a Teoria Y pela qual os homens são capazes de 
produzir resultados elevados se lhes forem dadas condições adequadas. Ambas as teorias ou 
reflexos delas podem ser encontrados em uma mesma empresa sob diferentes circunstâncias e 
em diferentes graus de intensidade. Contrastando com a idéia do homem “preguiçoso”, Estelle 
Morin (2003) mostrou, apoiada em pesquisas, que o trabalho faz parte da construção da 
identidade do indivíduo e para ser válido precisa fazer sentido, ser ético e moralmente 
defensável, ter propósito, oferecer autonomia, ser prazeroso e permitir um convívio amistoso. 

Blake e Mouton (1969) desenvolveram um modelo que relaciona as preocupações do líder 
com a tarefa e com as pessoas, o qual se baseia em uma matriz na qual são dispostos nos eixos 
vertical e horizontal valores variando de 1 a 9 para representar o quanto a preocupação dos 
gerentes está voltada à missão a ser cumprida (tarefas) e às pessoas. O modelo, denominado 
Managerial Grid (grade gerencial), contempla cinco estilos gerenciais (ideais) conforme suas 
pontuações: 9,1; 1,9; 1,1; 9,9 e 5,5. No estilo 9,1 há preocupação máxima com a missão e 
mínima com as pessoas; no 1,9 há preocupação máxima com as pessoas e mínima com a 
missão; no 1,1 não há preocupação nem com a missão, nem com as pessoas; no 5,5 há 
preocupação com as pessoas e com a missão, mas de forma pouco efetiva com ambos; e no 
modelo 9,9 há elevada preocupação com as pessoas e com o cumprimento das missões, que 
seria a posição desejável. Estudos realizados por Likert (1971) mostravam que supervisores 
que se preocupavam mais com pessoas do que com rotinas de trabalho eram mais eficazes, 
mas há de se considerar que as circunstâncias podem fazer essa preocupação pender em 
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momentos diferentes para um ou outro lado, desde que não afete o grupo ou a empresa de 
maneira profunda ou irreparável. 

A forma de exercer a liderança influencia seus resultados e pode, segundo Maximiano 
(2000), ir da tirania (abuso de autoridade) à demagogia (busca de popularidade), passando 
pela autocracia (centralização), democracia (divisão de poderes entre superiores e grupos) e 
liberalismo (delegação do poder de decisão ao grupo). Tannenbaum e Schmidt (1973) 
colocaram em posições opostas a autocracia e a democracia e entre elas posicionaram vários 
comportamentos que vão da simples comunicação das decisões à definição de parâmetros sob 
os quais os grupos trabalhariam livremente. 

Alguns autores vincularam a eficácia da liderança a contingências, que podem ser as 
características do gerente e dos funcionários, a natureza da tarefa e o clima da organização 
(Tannenbaum e Schmidt, 1973), as relações entre líder e seguidores, o grau de estruturação da 
tarefa e o poder do cargo (Fiedler e Chemers, 1974) ou o grau de maturidade do grupo, sendo 
a intensidade da autoridade inversamente proporcional ao grau de maturidade (Hersey e 
Blanchard, 1972). Para Hersey e Blanchard haveria quatro estilos de liderança: comando, para 
grupos imaturos; venda, para pessoas com boa vontade, mas pouco conhecimento; 
participação, voltado mais para os relacionamentos que para as tarefas, quando há 
competência, mas pouco interesse em assumir responsabilidades; e delegação, quando o grupo 
é maduro e competente. 

Como as várias pesquisas e modelos encontram dificuldades de replicação fora das 
condições em que foram desenvolvidos (Smith e Peterson, 1994), o que resta são indicadores 
de boas práticas, que precisam ser adequadas a cada empresa e suas circunstâncias.  

O exercício da liderança deve refletir e ser reflexo das evoluções sociais. Drucker (2002) 
enfatiza que até a década de 50 cerca de 90% da força de trabalho era obrigada a seguir 
ordens, enquanto hoje aproximadamente 40% dos subordinados são trabalhadores do 
conhecimento, que têm superiores, mas não se vêem como subordinados. Se no passado o 
sucesso da empresa estava no sistema, que controlava os recursos humanos, hoje ele deve 
servir às pessoas que garantirão esse sucesso. Outro aspecto importante a ser considerado é 
que já há alguns anos as crianças vêm experimentando em suas casas um regime de maior 
liberdade e nas escolas são com mais freqüência incentivadas a desenvolver a criatividade e a 
realizar atividades em grupo, o que as leva, quando profissionais, a demandar ambientes de 
trabalho mais participativos e propícios à criatividade, o que pode levar a dificuldades de 
adaptação às empresas com estilos de liderança mais autoritários (Likert, 1971 e Motta, 
1991). 

A aplicação de um modelo único em toda a organização pode ser difícil, principalmente se 
houver situações muito distintas de trabalho e de interação entre as pessoas e equipes; se 
forem utilizadas diferentes tecnologias e houver pessoas com diferentes formações, 
qualificações, conhecimentos, motivações, valores, personalidades, expectativas, etc. Não há, 
então, o melhor caminho ou o porto seguro: o melhor estilo de liderança é o que se ajusta às 
circunstâncias da organização e das suas pessoas, analisado à luz dos contextos e 
condicionantes de sua utilização. 

Liderança e Cultura 
A liderança é vista por Schein como “a atitude e motivação para examinar e gerenciar a 

cultura” (1992, p. 374), definida por ele como: 
Um padrão de pressupostos básicos compartilhados que o grupo absorveu enquanto solucionou seus 
problemas de adaptação externa e integração interna, que funcionou bem o suficiente para ser considerado 
válido e, por isso, ser ensinado aos novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em 
relação a esses problemas. (1992, p. 12) 
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A cultura organizacional se faz visível por meio de artefatos (estruturas e processos 
organizacionais), valores (estratégias, objetivos, filosofias) e pressupostos (crenças, 
percepções, pensamentos e sentimentos). Maanen e Barley (1985, apud Smith e Peterson, 
1994) vêem a cultura como produto de quatro atributos: contexto ecológico e interação 
diferenciada (pré-requisitos estruturais para o desenvolvimento); compreensão coletiva 
(significados semelhantes atribuídos às situações vivenciadas) e capacidades reprodutiva e 
adaptativa (que garantem sua evolução). Bergamini nos lembra que “as organizações são [...] 
realidades socialmente construídas que se localizam muito mais nas mentes dos seus membros 
do que de maneira explícita em conjuntos concretos de regras objetivadas através de formas 
precisas de comportamento” (2002, p. 163). A cultura, segundo Schein (1992), é criada e 
influenciada pelos líderes, fontes importantes de crenças e valores, o que os diferencia dos 
ocupantes de cargos que apenas convivem com ela ou submetem-se a ela. Essa influência 
varia com o desenvolvimento e estágio no ciclo de vida da organização. Na fase inicial ela é 
influenciada por três elementos de uma mesma fonte: crenças, valores e pressupostos dos 
fundadores, e aumenta gradativamente enquanto o grupo cresce e novas configurações e 
ajustamentos organizacionais vão moldando-a como reflexo dos seus grupos, consolidando o 
conjunto de símbolos e significados com os quais as pessoas se identificam. Na empresa se 
estruturam grupos e subgrupos que têm e constroem suas próprias histórias, formando 
subculturas capazes de alterar a cultura vigente. Essas subculturas podem orientar-se por 
características funcionais e de cargos, geográficas, de produtos, mercados ou tecnologias, de 
divisões, etc., podendo surgir naturalmente ou ser resultado de processos como fusões, 
aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas (Schein, 1992). 

Alguns aspectos são particularmente importantes. Por exemplo, ao expandir-se 
geograficamente por conta própria ou por meio de fusões e aquisições, as empresas levam em 
conta principalmente os aspectos mais visíveis do negócio como redes de distribuição, 
participações de mercado, resultados financeiros, etc., deixando em segundo plano ou mesmo 
não considerando os aspectos culturais das novas regiões e empresas. Isso pode provocar 
choques internos de diferentes magnitudes, por exemplo, ao unir uma empresa descentralizada 
a outra com longa história de centralização. 

Maanen e Barley (1984) explicam a existência de subculturas organizacionais pela atração 
interpessoal que leva pessoas semelhantes a serem atraídas por trabalhos, posições 
hierárquicas e organizações semelhantes, e pela interação entre membros da organização que 
leva à formação de grupos coesos. Essa interação pode ser acentuada pela interdependência, 
nível de subordinação, proximidade física e compartilhamento de equipamentos. 

Os vários grupos que se formam na empresa são fundamentais para o seu desempenho, 
pois o comportamento individual nas organizações tem suas raízes nas normas e valores dos 
grupos, nos quais pessoas querem ser aceitas e ter suas necessidades individuais satisfeitas 
(French e Bell Jr., 1973). Além de fundamentais para os indivíduos, os grupos podem 
constituir subculturas, cujos comportamentos podem variar, segundo Siehl e Martin (1984), 
do apoio ao desafio aos valores da cultura dominante, ou significar apenas o convívio com 
eles. A influência cultural acontece pela sobreposição dos grupos e pela afiliação de algumas 
pessoas a vários deles, principalmente os líderes formais que atuam como influenciadores e 
renovadores culturais, o que, por sua vez, influencia a forma como a liderança é e deve ser 
exercida. Isso demanda dos líderes responsabilidades maiores e mais abrangentes. A 
importância dos líderes decorre também do fato de eles personalizarem a figura da empresa 
perante os subordinados, mas todos os membros da organização são representantes da sua 
cultura e podem influenciá-la. 

Liderança e Influências 
Para Motta, “líderes são pessoas comuns que aprendem habilidades comuns, mas que no 
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seu conjunto formam uma pessoa incomum” (1991, p. 206) e a boa liderança cria 
comprometimento e entusiasmo. Bergamini, entretanto, enfatiza que “a liderança não deve ser 
tratada como qualidade inata, nem tampouco como competência que qualquer pessoa possa 
desenvolver” (2002, p. 98). 

A aceitação dos líderes como pessoas comuns, incomuns no seu conjunto, justifica o 
esforço das empresas em desenvolvê-los (mesmo que nem todos consigam se tornar líderes), 
pois a sua capacidade de influenciar e criar ações cooperativas pode melhorar os resultados 
das empresas.  

Diferentemente da política, por exemplo, onde a liderança depende muito do carisma do 
líder que permita arrebatar multidões, nas empresas a importância de administrar e atingir 
objetivos faz com que pessoas comuns possam desenvolver, em graus variados, as 
competências que as credenciem a ocupar posições de liderança. Um dos mitos derrubados 
por Collins e Porras (1995) é que empresas visionárias precisam de grandes líderes 
carismáticos, e vão mais longe ao afirmar que “eles podem [até] ser nocivos para as 
perspectivas de longo prazo da empresa” (1995, p. 23). Por outro lado, não se pode 
desmerecer a importância da liderança carismática para o sucesso dos negócios da empresa, 
haja vista os casos de executivos que fizeram história devido, principalmente, à liderança que 
exerciam, como, por exemplo, Alfred Sloan (General Motors) e Jack Welch (General 
Electric). Townsend e Gebhartd enfatizam que “liderança é comportamento, não um cargo” 
(1997, p. XIII, apud Bergamini, 2002) e liderar é diferente de gerenciar. “Gerenciar é lidar 
com a complexidade [...] liderar, por sua vez, é lidar com a mudança [...] Sem líderes [a 
empresa] não muda, sem gerentes, perde sua identidade” (Kotter, 1990, p. VIII, apud 
Bergamini, 2002). 

A liderança efetiva, entretanto, só existe quando aceita pelos liderados, e a coesão e 
afinidade entre líderes e liderados, além da confiança mútua, podem facilitar o alcance do 
sucesso. Alguns comportamentos dos líderes, entretanto, podem criar barreiras a essa coesão, 
afinidade e confiança, como, por exemplo, o distanciamento dos funcionários, o uso 
inadequado de símbolos de poder, a posição de magistrado e a ritualização do dia-a-dia.  

Embora a influência do líder sobre o grupo seja bastante enfatizada na literatura, deve-se 
considerar também a influência exercida pelo grupo sobre o líder. Por serem os elos com 
grupos e níveis hierárquicos variados, a postura do líder ao representar os interesses das várias 
partes afeta seu desempenho e reflete na percepção do grupo sobre sua ação. Ao negligenciar 
os anseios dos liderados, pode ver reduzidos os níveis de comprometimento e cooperação; ao 
defender intransigentemente o grupo, pode desviar-se das expectativas da organização; ao 
cuidar demais dos próprios interesses, pode desagradar à empresa e aos liderados. Likert 
(1971) argumenta que “o líder e os membros de um grupo altamente eficiente sabem que a 
formação e a conservação do grupo, bem como a execução das tarefas, precisam ser 
zelosamente levadas a têrmo (sic)” (1971, p. 208). 

Competências do Líder 

Conforme Zarifian, a competência é “a inteligência prática de situações que se apóiam 
sobre conhecimentos adquiridos e os transforma com mais força quanto mais aumenta a 
complexidade das situações” (apud Fleury e Fleury, 2001, p. 19). Para ele, o bom desempenho 
organizacional demanda competências sobre processos (de trabalho), técnicas e serviços 
(específicas sobre o trabalho a ser realizado), organização (fluxos de trabalho) e competências 
sociais (autonomia, responsabilização e comunicação). Nas palavras de Fleury e Fleury: 

A noção de competência aparece [...] associada a verbos como saber agir, mobilizar recursos, integrar 
saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir responsabilidades, ter visão 
estratégica. As competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o 
indivíduo. (2001, p. 21. Negrito no original) 
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No entender deles, o conceito de competência deve ir além do conceito de qualificação: 
inclui a iniciativa.  

Para Reitter (1994, apud Bergamini, 2002), os líderes devem combinar os talentos 
cognitivo, social e político, intrapsíquico (pensar no próprio poder e conseqüências do seu 
uso) e ético (responsabilidade para com os outros). Como os líderes são geralmente 
escolhidos nos quadros da empresa, os processos de seleção, avaliação e desenvolvimento 
bem articulados detectarão e permitirão desenvolver os atributos dos líderes potenciais, que ao 
longo da carreira confirmarão ou não sua adequação às posições de liderança. O equilíbrio das 
competências necessárias e o estilo de liderança mais apropriado devem ser buscados 
respeitando-se as características intrínsecas da organização, suas áreas funcionais, suas 
pessoas e seus ambientes. 

Os estilos de liderança demandam um conjunto de características organizacionais que 
possibilitem seu exercício adequado, como, por exemplo, níveis de descentralização, grau de 
formalismo, horizontalização da estrutura organizacional, etc., que permitam aos líderes 
trabalhar várias dimensões, como: construção e sedimentação da cultura da empresa, clima de 
trabalho, satisfação, motivação, engajamento e cooperação dos funcionários, desenvolvimento 
dos grupos e das relações intragrupais e alcance dos resultados desejados.  

Muitas dessas demandas recaem sobre a área de Recursos Humanos, vista por Fleury e 
Fleury (2001) como gestora de competências. A gestão de competências deve compreender o 
domínio das competências existentes, das que devem ser adquiridas e desenvolvidas, e as 
formas mais eficientes de propiciar à empresa o que ela precisa para isso. Isso implica atrair, 
desenvolver e reter os detentores de talentos. Ulrich vê uma nova agenda na área de RH, pela 
qual ela “não seria definida pelo que faz, mas pelo que entrega – resultados que aumentam o 
valor da organização para os clientes, investidores e funcionários” (1998, p. 29) e “se 
transformaria em agente de transformação contínua, desenvolvendo processos e cultura que 
juntos melhorem a capacidade de mudar da organização” (1998, p. 30). 

Liderança e Resultados 
A administração das empresas é a administração do dia-a-dia, sem comprometer sua visão 

de longo prazo. A continuidade das empresas depende da obtenção de resultados, o que 
depende de todos e em grande parte da ação da liderança. Ulrich, Zenger e Smallwood (2000) 
argumentam que para alcançar os objetivos os líderes utilizam um conjunto de atributos 
classificados por eles em quatro categorias: definição de trajetória, que leva as empresas aos 
seus futuros; mobilização do comprometimento pessoal, que converte a visão em ação; 
desenvolvimento das capacidades organizacionais, que cria valor para a organização; e 
demonstração do caráter pessoal, que mostra quem eles são. Eles propõem a equação 
liderança eficaz = atributos x resultados, na qual a eficácia da liderança é afetada tanto por 
variações nos atributos do líder quanto nos resultados alcançados. 

Os objetivos, sobre os quais os resultados são avaliados, cada vez mais devem ser 
definidos de forma aberta e negociados em todos os níveis. Por uma questão de simplificação 
os vários objetivos e indicadores de resultados utilizados pelas diversas áreas das empresas 
podem ser agrupados em um único mapa, como, por exemplo, o BSC – Balanced Scorecard 
(Kaplan e Norton, 1997), que permite visualizá-los sob quatro perspectivas: financeira 
(investidores), do cliente (mercado), dos processos de negócios (organização) e do 
aprendizado e crescimento (pessoas). Um dos aspectos positivos do BSC é que ele agrupa 
objetivos e indicadores de resultados quantitativos e qualitativos, mas isso não garante o 
acerto da escolha dos objetivos e estratégias, que depende da qualidade das pessoas 
envolvidas. Kaplan e Norton (1997) alertam ser conveniente que a empresa adquira 
experiência no uso do BSC antes de utilizá-lo como referência para a remuneração, evitando 
que o uso de objetivos de curto-prazo, predominantemente financeiros, afetem o futuro da 
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organização. 

A SIEMENS NO BRASIL 
A Siemens no Brasil é uma subsidiária da Siemens AG, uma corporação global de origem 

alemã fundada em 1850 e que opera nos setores de Informação e Comunicação, Automação e 
Controle, Energia, Transporte, Medicina e Iluminação. Seu faturamento líquido consolidado 
no ano contábil de 2003 foi da ordem de €74,2 bilhões, originados na Europa (57%), nas 
Américas (25%), na Ásia (12%) e em outras regiões (6%). No final do exercício empregava 
aproximadamente 417 mil pessoas, das quais cerca de 64 mil gerentes (aproximadamente 6,5 
mil seniores e 330 ocupantes de posições-chave). As vendas no Brasil atingiram R$4,6 
bilhões e, na época, trabalhavam na empresa cerca de 7,2 mil funcionários. 

Modelagem de Liderança na Siemens 
Operando fábricas e escritórios em mais de 190 países, a Siemens é uma empresa 

multinacional multicultural que acredita no diálogo e comprometimento e que seu sucesso 
depende da motivação dos funcionários, profundamente influenciada pelos seus líderes. Ela 
desenvolveu e está implantando um projeto para consolidar os líderes formais como 
elementos fundamentais para aumentar continuamente sua competitividade, denominado SLF, 
acrônimo de Siemens Leadership Framework (Arquitetura Siemens de Liderança). Nele ela 
busca traduzir os princípios da empresa em comportamentos e consolidar a idéia de que a 
liderança transforma a estratégia em ação, além de buscar uniformizar o entendimento e a 
ação sobre os fatores-chave da excelência em liderança. O projeto tem abrangência global, 
adaptável localmente, e sua aplicação é recomendada para todas as pessoas em posições de 
liderança, mas obrigatória para os níveis de gerência e diretoria. A lógica que sustenta o 
projeto é que líderes excelentes conseguem, como resultado de suas ações, colaboradores 
motivados, que garantem clientes satisfeitos e, por conseqüência, constroem uma empresa de 
sucesso. Um dos aspectos fundamentais para o êxito no projeto é conseguir o diálogo e o 
comprometimento, motivadores para pessoas qualificadas atraídas naturalmente pela 
organização. 

O escopo geográfico da corporação a expõe a situações críticas e complexas que exigem 
dos seus líderes competências variadas para lidar com pessoas de diferentes culturas na busca 
dos resultados desejados, enquanto a cultura corporativa é continuamente reconfigurada. 

Para a Siemens a liderança deve criar e inspirar a visão, desenvolver planos e conduzir à 
ação. Por isso, a SLF é orientada à obtenção de resultados mensuráveis, para o que são 
utilizadas as várias competências julgadas necessárias ao exercício da liderança (Tabela 1), 
classificadas em quatro categorias: drive (iniciativa), focus (estratégias), impact (influenciar e 
energizar) e guide (motivar e desenvolver). 

Tabela 1 - Competências relevantes para o programa SLF. 

COMPETÊNCIAS 

Drive Focus Impact Guide 

Iniciativa Capacidade de aprender Assertividade Orientação e 
inspiração 

Orientação para 
resultados Habilidade analítica Comunicação Treinamento e 

mentoria 

Criatividade Visão estratégica Network – rede de 
relacionamentos Trabalho em equipe 

Disposição para 
mudanças 
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Tomada de decisão    

 
O gerenciamento por competências, fundamental para o processo SLF, é interpretado pela 

organização como a aplicação efetiva de conhecimentos e experiências para atingir os 
objetivos do negócio, contemplando a troca de experiências (rede de competências), focada 
no know-how; o emprego de recursos, focado na tarefa, e o desenvolvimento pessoal, focado 
na função. O portfólio de competências a serem desenvolvidas é definido com base na 
relevância das mesmas para o negócio, suas posições atuais, urgências e tendências, o que é 
feito em entrevistas com o Conselho e responsáveis pelas unidades de negócio, workshops de 
estratégia e análise do plano estratégico frente ao portfólio de competências atuais. 

Por acreditar que os líderes podem influenciar significativamente a motivação dos 
funcionários, e que pessoas motivadas sinalizariam liderança eficaz, a Siemens adotou, em 
âmbito mundial, um modelo de avaliação do clima organizacional que abrange dez aspectos, 
conhecidos como “Dez aspectos da SLF”, utilizado como indicador para análises a serem 
realizadas e medidas a serem tomadas. Esses dez aspectos estão agrupados em subcategorias 
identificadas como visão, planos, ação e revisão (Tabela 2). 

Tabela 2 - 10 aspectos da SLF – Siemens no Brasil. 

AÇÃO DA 
LIDERANÇA PERCEPÇÃO DO FUNCIONÁRIO 

Estou bem convencido de nossa missão e objetivos Criação e Inspiração 
(VISÃO) Sei como meu trabalho contribui para os objetivos gerais da organização 

Sei quais são as expectativas sobre meu trabalho Desenvolvimento 
Compartilhado 

(PLANOS) Meu superior direto dá grande importância à minha opinião 

Tenho informações e recursos suficientes para realizar meu trabalho de 
forma eficiente 

Tenho a oportunidade de contribuir com o melhor das minhas habilidades 
Inspiração 
(AÇÃO) 

Estamos comprometidos com a entrega de qualidade em todos os aspectos 

Meu superior direto me dá feedback quando necessário 

Vejo boas perspectivas de desenvolvimento na companhia (REVISÃO) 

Meu superior direto preocupa-se com minhas necessidades pessoais 

 
Essa avaliação é restrita a superiores e subordinados diretamente envolvidos no dia-a-dia 

da empresa, por isso é feita também a Avaliação 360° que reflete os relacionamentos dos 
funcionários com superiores, subordinados, pares e mesmo pessoas externas à organização. 
Ambas, utilizadas em conjunto, oferecem a oportunidade de confrontação com problemas 
mostrados na avaliação, e o espelhamento, ao permitir comparar a identidade trabalhada pelos 
indivíduos com a imagem que os demais fazem deles (French e Bell Jr., 1973). As ações 
decorrentes das avaliações são realizadas de forma concentrada e os planos para elas são 
desenvolvidos em conjunto pelos funcionários e seus superiores.  

Para reduzir os vieses nas avaliações, a empresa utiliza uma consultoria externa em 
psicologia organizacional com pleno conhecimento sobre os elementos considerados pela 
empresa (Drive, Focus, Impact e Guide). 
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Definição de Objetivos na Siemens 
Como o grau de precisão dos objetivos é fundamental para a avaliação dos resultados, eles 

são negociados e definidos em cascata, reduzindo-se assim os riscos de serem conflitantes ou 
pouco claros. Essa definição exige a compreensão dos aspectos referentes à visão, missão, 
estratégias e proposta de valor relativos aos vários negócios da empresa e, além disso, o 
entendimento do nível de desempenho financeiro desejado e dos mercados de atuação, o 
conhecimento dos clientes críticos e o impacto dos processos críticos em termos financeiros e 
mercadológicos, e a ciência da qualidade do quadro de funcionários. O conjunto de objetivos 
segue o modelo Balanced Scorecard, assim adotado pela Siemens: 

 Resultados Financeiros – EVA, EBIT, receitas, relação custos/despesas; 
 Motivação dos Funcionários – competências, clima organizacional, “Dez aspectos 

da SLF”, rotatividade de funcionários; 
 Satisfação dos Clientes – grau de satisfação, comportamento, métricas de ciclo de 

vida, novos clientes e participação de mercado; e 
 Qualidade dos Processos – tempos de ciclo, segurança de entrega, percentuais de 

erros e uso de processos eletrônicos. 
Alguns desses elementos são puramente quantitativos, outros qualitativos e por isso 

sujeitos a vieses que podem ser reduzidos com a aprendizagem. A confiança no processo de 
avaliação é garantida pela definição do escopo e do método da medição, da fonte de dados, do 
período considerado e do balanço qualitativo/quantitativo dos resultados. Sua importância na 
SLF é permitir avaliar o desempenho da liderança na obtenção de resultados como fruto da 
aplicação de suas competências. 

Todos os programas relativos à SLF estão integrados aos processos da área de Recursos 
Humanos, atestando a importância estratégica da área. Isso inclui os processos de 
recrutamento, fixação de objetivos, revisão de desempenho, planejamento de carreira e 
sucessão, treinamento, planejamento de compensação, benefícios e desligamentos.  

Diálogo Gerencial na Siemens-Brasil 
O elemento central na abordagem de liderança da Siemens é o Staff Dialogue (Diálogo 

Gerencial, no Brasil e-DD), que procura demonstrar às pessoas o que se espera delas, as 
formas pelas quais são avaliadas e suas chances de desenvolvimento na empresa. Ele alimenta 
com informações os programas de Desenvolvimento e Revisão Gerencial e Planejamento de 
Sucessão, sendo aplicado em todas as empresas do grupo conforme procedimentos 
corporativos para o conceito (diálogo e compromisso), conteúdo (posição, objetivos, análise, 
potencial e ações), grupo-alvo (gerência), periodização (uma vez ao ano) e fonte de dados 
(IDD – International Development Database/IJM – International Job Market). 

Para a Siemens o conhecimento é muito importante, mas tanto ou mais do que o 
conhecimento as questões relativas à liderança vêm recebendo a atenção da corporação. De 
acordo com Matthias Bellmann, Diretor Mundial de Pessoal para Telefonia Fixa e Móvel, no 
passado era possível que estruturas transformassem executivos em passadores de informações 
e decisões, mas hoje “gerenciamento significa dirigir e assumir responsabilidades” (Siemens, 
Roundtable, Intranet). 

O processo SLF, que traz consigo a expectativa de atingir a excelência em liderança, 
pode ser resumido na figura a seguir. 
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COMPETÊNCIAS

OBJETIVOS
•Finanças
•Clientes
•Funcionários
•Processos

TAREFAS
Criar uma visão inspiradora

Desenvolver planos compartilhados
Liderar a ação

“Afastar-se” e reavaliar

A = ação
P = planos
R = reavaliação
V = visão V

AR

P

 
A implantação do processo SLF está em andamento e como toda intervenção de grande 

alcance precisa de tempo para se consolidar. Petros Katalifós, Diretor Corporativo de 
Captação, Desenvolvimento e Performance da Siemens, considera que o processo estará 
consolidado num período de cinco anos, contados da data de seu início, mas, 
independentemente desse prazo, será considerado consolidado quando for executado pelas 
pessoas de forma natural. Essa posição coincide com a de Bergamini, para quem “a liderança 
verdadeiramente eficaz é, no geral, exercida naturalmente” (2002, p. 38). 

 

PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – LEVANTAMENTO DE OPINIÕES 

Foram enviados questionários a pessoas selecionadas de forma aleatória entre os ocupantes 
de posições de Nível 2 (Diretoria e Gerência Geral) e Nível 3 (Gerência). 

Perfil dos Respondentes 
Dos respondentes, 77,8% homens e 22,2% mulheres, 61% ocupam posições de Nível 3 e 

38,9% de Nível 2 em cinco áreas de negócios diferentes: Telecomunicações (38,9%), Energia 
(13,9%), Transporte (11,1%), Automação (11,1%), Medicina (5,6%) e áreas de apoio 
(19,4%). Os respondentes mostraram uma liderança madura e experiente na empresa: 86,1% 
têm mais de 35 anos de idade, 72,2% estão na empresa há mais de 10 anos e 58,8% exercem 
funções de mando há mais de 5 anos. Seu nível de formação escolar é elevado: todos 
concluíram o nível superior e 61% fizeram pós-graduação (52% MBA).  

Os respondentes foram atraídos para a empresa principalmente pela oportunidade de 
crescimento pessoal e profissional (43,5%) e oportunidade de trabalhar no exterior (21,7%), 
enquanto os principais motivadores para continuar na empresa são a oportunidade de 
crescimento pessoal e profissional (42,9%) e a responsabilidade e a importância do trabalho 
(33,9%), o que permite supor a busca de satisfação pessoal e o desejo de contribuir 
pessoalmente para os resultados. 

Avaliação do Processo 
Apesar de ser um programa recente e em fase de implementação, 36% dos respondentes 

dizem ter um grau de conhecimento elevado sobre o processo, e 58,3% um grau satisfatório; 
91,7% já perceberam resultados positivos na implantação do processo e 75% já se consideram 
adaptados à sua sistemática. 

A melhoria no nível de abertura e diálogo entre superiores e subordinados foi percebida 
por 33,3% dos respondentes e 31,1% deles acham que o clima organizacional melhorou com a 
abertura desse canal formal de comunicação, num efeito positivo total de 64,4%. O estudo 
identificou ainda que 74,3% dos respondentes apontam melhoras no relacionamento com 
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subordinados e 57,1% no relacionamento com superiores. Apesar de o processo ser 
característico para o relacionamento entre líderes e liderados, 28,6% perceberam melhoria no 
relacionamento com os pares, o que pode significar uma melhoria no exercício das funções de 
forma geral e a capacidade de influência entre iguais. 

O sucesso no processo de avaliação depende da maturidade de avaliadores e avaliados e da 
confiança na aceitação dos resultados, principalmente quando há relações de subordinação. 
Questionados sobre os resultados da última avaliação dos “Dez aspectos da SLF”, 44,4% 
declararam ter tido surpresas positivas, 27,8% surpresas negativas e 27,8% declararam que 
esperavam os resultados. O mais importante, entretanto, é que 83,3% dos respondentes 
consideraram que os avaliadores foram ponderados na avaliação, enquanto 11,1% viram 
exageros positivos e apenas 2,8% viram exageros negativos, o que leva a supor um bom nível 
de maturidade das pessoas. Para o aprendizado com as avaliações, 72,2% declararam ter 
alterado sua forma de agir com base nas informações recebidas e 25% ainda estão 
interpretando as informações. 

A forma como a SLF afeta o dia-a-dia da liderança é vista de formas variadas com ênfase 
para o feedback, que permite ajustar as percepções, alertar constantemente para a necessidade 
de manter um bom ambiente de trabalho e mostrar a importância das pessoas para o alcance 
dos resultados esperados; orientar as ações relativas às pessoas e às tarefas e a forma de 
exercer a liderança; oferecer oportunidades para revisão de conceitos e elementos para 
trabalhar melhor o desenvolvimento pessoal e profissional; e aprimorar o processo de 
desenvolvimento de novos gestores. 

Importância do BSC na estrutura SLF 
A importância do BSC na arquitetura SLF foi reconhecida por 66,7% dos respondentes, 

mas apenas 50% vêem como apropriada sua utilização na avaliação da eficácia da liderança, e 
44% a consideraram inadequada. Embora as respostas a um questionamento posterior não 
tenham permitido interpretações conclusivas, a não adequação relaciona-se à percepção de 
que outros fatores afetam o resultado da liderança e não são captados pelo BSC (um conjunto 
de “números frios” que podem mascarar o desempenho dos líderes). 

Solicitados a avaliar, em um intervalo de zero a dez, a contribuição de suas ações de 
liderança para os elementos contemplados no BSC, os respondentes atribuíram notas 7,4 para 
Processos, 7,9 para Finanças, e 8,1 para Pessoas e Clientes. Como os quatro elementos podem 
ter pesos diferentes em cada função e área de atividades, pode-se considerar a variação pouco 
significativa. 

Os impactos da SLF nos resultados dos elementos do BSC foram considerados como 
positivos e muito positivos para Pessoas (97,2%), Clientes (74,3%), Finanças (65,7%), e 
Processos (54,3%). Os números elevados para “pessoas” justificam a importância atribuída 
pela empresa para essa intervenção. 

A Liderança 
A uma pergunta aberta sobre o que se espera de um líder as respostas foram bastante 

variadas, mas permitiram extrair alguns aspectos mais relevantes, como: bom senso, abertura, 
busca da capacitação do grupo, capacidade de alcançar resultados, assumir responsabilidades 
e engajar pessoas, franqueza, delegação e consciência dos resultados de suas ações. As mais 
mencionadas foram coaching, capacidade de motivar, comprometimento, transparência e 
visão. 

De forma fechada, as competências classificadas pela Siemens em quatro grupos 
relevantes foram apresentadas de forma aleatória, e foi solicitado aos respondentes que 
apontassem as cinco consideradas por eles como mais importantes. Tanto as cinco principais 
competências consideradas importantes como as consideradas evidentes tiveram mais da 
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metade das indicações dos respondentes. Nas consideradas importantes os quatro grupos 
estiveram representados e nas percebidas como evidentes três competências são de um mesmo 
grupo. 

Tabela 5 - Competências consideradas importantes e percebidas como evidentes na Siemens. 

COMPETÊNCIAS 

IMPORTANTES GRUPO % EVIDENTES GRUPO % 

Visão estratégica F 15,0 Orientação para resultados D 15,7 

Comunicação I 11,4 Visão estratégica F 13,6 

Orientação para resultados D 10,7 Foco no cliente I 9,3 

Trabalho em equipe G 10,0 Disposição para mudanças D 9,3 

Tomada de decisão D 10,0 Tomada de decisão D 8,6 

F = Focus, I = Impact, D = Drive e G = Guide 

 
O resultado, apresentado na Tabela 5, mostrou haver espaço para se trabalhar as 

competências relativas à Comunicação e ao Trabalho em Equipe. 
Como elos entre níveis hierárquicos, 56,3% dos respondentes consideraram que os 

subordinados formam o grupo que mais os influencia, e 31,3% o grupo dos superiores. 
Quanto ao grupo mais influenciado pela sua ação de liderança, 74,2% consideraram ser o dos 
subordinados e 19,4% o dos superiores. Esses números parecem refletir o envolvimento com 
o principal grupo de convivência. Os respondentes acreditam na capacidade da liderança de 
influenciar as ações dos liderados, e atribuíram a isso notas entre 6 e 10, com média 9,06, mas 
ainda se vêem não atingindo esse limite, atribuindo para sua influência a nota média 8,1 e 7,2 
para o quanto seus superiores os influenciam. A média maior atribuída à capacidade de 
influenciar comparada à de ser influenciado pode ser explicada pela necessidade de solucionar 
problemas e encontrar alternativas no nível do próprio grupo.  

Talvez o resultado mais importante obtido nesse levantamento, e que mostra o acerto de 
implantar o projeto, é que 97,2% dos respondentes teriam implantado a SLF, se fossem 
responsáveis por essa decisão, e 38,9% teriam feito isso mais cedo. 

 

CONCLUSÃO 
A revisão teórica e o estudo de caso mostraram a importância dos líderes para o sucesso 

das empresas. Por influenciarem a qualidade e motivação dos funcionários podem levar as 
empresas a alcançarem resultados satisfatórios enquanto representam simultaneamente os 
interesses das empresas e dos subordinados. A busca do equilíbrio na orientação 
aparentemente antagônica entre pessoas e tarefas, enquanto se trabalha para alcançar 
objetivos, sugere a necessidade de se desenvolver e avaliar a ação da liderança tanto no que 
tange aos atributos pessoais do líder como na sua capacidade de alcançar resultados que 
garantam às empresas um desenvolvimento contínuo e consistente. 

O projeto SLF, desenvolvido até aqui com sucesso pela Siemens para atender às suas 
contingências, facilita a busca do equilíbrio entre as qualidades profissionais e pessoais dos 
funcionários. Esse equilíbrio sustenta sua trajetória de sucesso e dá continuidade à evolução 
da sua cultura de mais de 150 anos, moldada enquanto crescia, aumentava sua complexidade e 
expandia-se territorialmente, passando a ser influenciada pelas várias culturas das regiões nas 
quais passou a operar e das empresas e mercados com os quais se relacionou. A modelagem e 
o exercício da liderança na Siemens são facilitados por ela não ser vista de forma pontual, mas 
como parte de um conjunto que contempla a organização, seus sistemas, processos, estruturas 
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e pessoas. Assim, para atingir os objetivos organizacionais o processo considera o tamanho, 
longevidade, história, cultura e complexidade da organização; a maturidade e qualificação das 
pessoas; e a complexidade, sofisticação e inter-relacionamentos ambientais que demandam 
processos, estruturas e sistemas adequadamente estruturados dentro dos limites impostos pela 
dinâmica ambiental. 

A arquitetura de liderança desenvolvida pela Siemens tem como aspectos muito positivos a 
consistência teórica e aplicabilidade prática, ancoradas por um conjunto de competências 
necessárias e desejáveis da liderança orientadas ao alcance de um grupo de objetivos 
claramente definidos nas perspectivas dos processos, clientes, pessoas e finanças. Ao abordar 
a perspectiva das pessoas no modelo BSC, ela busca equilibrar os interesses nos resultados 
operacionais e das pessoas, sinalizando a relevância de elementos subjetivos e a aplicação 
constante de juízos de valor, tornando o aprendizado constante um atributo de imenso valor. 
Mais que tudo, o processo é sustentado pela valorização das pessoas e busca do diálogo, que 
permite ajustar continuamente suas atividades. 

Merece ainda atenção o uso do BSC na avaliação da ação da liderança, parecendo ser 
conveniente analisar mais profundamente suas implicações nas avaliações dos resultados 
frente a possíveis oscilações bruscas e acidentais (positivas ou negativas) nos resultados 
corporativos, bem como sua adequação às características individuais de suas várias áreas de 
negócios. Como os respondentes reconhecem que suas ações influenciam os objetivos do 
BSC, mesmo que em grupos e intensidades diferentes, os ajustes necessários para torná-lo 
adequado aos seus vários propósitos parecem simples de executar. Principalmente, deve ser 
enfatizado não ser ele o único elemento de avaliação da ação da liderança, mas o indicador 
dos objetivos e resultados (que afetam os vencimentos) sobre os quais são aplicadas as várias 
competências necessárias à liderança (que orientam os programas de desenvolvimento 
pessoal), enquanto ambos orientam o desenvolvimento de carreira de seus profissionais. 

Pela sua consistência e resultados obtidos até o momento, a SLF constitui uma importante 
contribuição para o estudo da liderança, mostrando não apenas que a ação da liderança é 
fundamental para a organização, mas que é possível trabalhar no seu desenvolvimento em vez 
de confiar no surgimento natural de líderes, que nem sempre acontece na velocidade, 
quantidade e com a qualidade desejada. Ela busca e parece estar conseguindo, dentro de suas 
atividades estruturadas, levar seus líderes formais a equilibrar ações de liderança e 
gerenciamento, cumprindo missões sem agredir pessoas. 

Mesmo que o modelo não possa ser replicado em empresas com características e contextos 
diferentes, ele merece ser incluído no grupo das boas práticas administrativas a serem 
consideradas por outras empresas, com os ajustes que se fizerem necessários. 
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