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RESUMO 

 

O exercício da liderança organizacional, especialmente em organizações públicas, tem 

ganhado destaque no contexto atual, com propostas que auxiliam os mais diversos tipos de 

instituições e auxiliam ao gestor na tomada de decisão e na condução de sua equipe. Desse 

modo, a finalidade deste estudo é analisar e contrastar o conteúdo teórico inerente ao tema 

com a dinâmica organizacional observada na entidade em questão, a qual representa um órgão 

de controle externo da união, configurando-se uma instituição de grande porte com 

abrangência nacional. Utilizando uma pesquisa de cunho descritivo e documental, elaborou-se 

um levantamento teórico sobre os assuntos relacionados à liderança, evidenciando a evolução 

do conceito, bem como apresentando as perspectivas sobre liderança de acordo com as 

escolas da administração e posteriormente elencando as características e competências 

necessárias aos líderes de modo geral, além de relacionar os tipos de líder e de liderança, 

utilizando para isso livros, teses dissertações, anuais de eventos, dentre outros documentos, a 

fim de obter informações suficientes que deem suporte para a realização do estudo de caso, o 

qual utiliza o mesmo parâmetro descritivo da pesquisa. Como resultado, constatou-se que 

cada gestor se assemelha a um perfil de liderança específico, dentre os três estilos mais 

comuns. Em conclusão, depreendeu-se que os perfis de liderança influenciam o 

comportamento do líder nas organizações e essa ferramenta administrativa sofre adaptações 

ao longo dos anos, fazendo com que seu estudo seja instigante e ao mesmo tempo infindável. 

 

Palavras-chave: Liderança. Organizações. Perfil. 



 

ABSTRACT 

 

The exercise of organizational leadership, especially in public organizations, has gained 

prominence in the current context, with its proposals to assist various types of institutions and 

assist the manager in decision-making and conduct of their staff. Thus, the purpose of this 

study is to analyze and contrast the theoretical content inherent in the theme and 

organizational dynamics observed in the entity, which is an organ of external control of the 

union, setting a large institution with national coverage. Using descriptive and documentary 

research, elaborated a theoretical survey on issues related to leadership, showing the evolution 

of the concept, as well as presenting perspectives on leadership in accordance with the schools 

administration and subsequently listing the characteristics and skills leaders in general, and 

relate the types of leader and leadership, using books, theses, dissertations, annual event for 

this, among other documents, in order to get enough information that give support to the 

achievement of the case study, which uses the same parameter descriptive research. As a 

result, it was found that each manager resembles a leadership profile among the three most 

common styles. In conclusion, it is surmised that the profiles of leadership influence leader 

behavior in organizations and management tool that is adapted over the years, making its 

study can be exciting and at the same time endless. 

 

Keywords: Leadership. Organizations. Profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um âmbito global de constantes mudanças, constatou-se que as organizações 

precisam encontrar instrumentos adequados que auxiliem sua gestão, devido sua 

vulnerabilidade frente a fatores internos e a fatores externos, para evitar que elas sejam 

fadadas ao fracasso. É nesse contexto em que a liderança organizacional ganha destaque, com 

propostas que auxiliam os mais diversos tipos de organizações e auxiliam ao gestor na tomada 

de decisão e na condução de sua equipe. 

Desse modo, este trabalho possui como tema a Liderança Organizacional, 

propondo um estudo teórico-prático com foco em uma organização pública, o Tribunal de 

Contas da União, doravante TCU. A finalidade deste estudo é analisar e contrastar o conteúdo 

teórico contemplado e com a dinâmica organizacional observada na entidade em questão. 

Justifica-se por ser um instrumento de aprendizagem intelectual e acadêmica, 

além de ser um pré-requisito da disciplina de Monografia, do curso de Administração de 

Empresas, do turno diurno, da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado Executivo, da Universidade Federal do Ceará. 

Assim, o objetivo geral constitui-se em explorar a utilização de modelos de 

liderança nas organizações, com foco na dinâmica organizacional presente em organizações 

públicas, em especial no caso do TCU. Além deste, faz parte do objetivo geral registrar e 

assimilar o conhecimento tácito e o explícito que esse estudo pretende proporcionar. 

Para alcançar os objetivos gerais previamente admitidos, foram assumidos 

objetivos específicos, a saber: elaborar, de modo conciso uma síntese do referencial teórico 

acerca dos tipos de líderes e de lideranças, de modo a reunir o conteúdo necessário para a 

compreensão do tema a ser abordado. Além disso, propôs-se a elaboração de um estudo de 

caso, a fim de analisar a aplicação prática desse conteúdo em uma organização pública, de 

modo a estabelecer um contraste entre a teoria contemplada e a realidade organizacional.  

Em relação à metodologia, verifica-se que, de acordo com Collis e Hussey (2005), 

uma pesquisa pode se classificar quanto à natureza, quanto aos meios e quanto aos fins. 

Desse modo, conforme as definições de Motta-Roth (2001), compreende-se que a 

natureza desse estudo é qualitativa e quantitativa, uma vez que foi realizada uma análise dos 
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fenômenos em questão e por meio da categorização obtiveram-se várias interpretações, além 

de terem sido apurados resultados mensuráveis. 

Ainda conforme considera Motta-Roth (2001), quanto aos meios essa pesquisa 

pode ser considerada como um estudo bibliográfico, documental e de campo, uma vez que ela 

se propõe a sintetizar a literatura pertinente por meio de livros, trabalhos monográficos e sítios 

eletrônicos confiáveis. Além disso, a análise em questão pode ser considerada documental, 

uma vez que ela engloba um conteúdo que futuramente poderá servir como fonte de estudo e 

de informação.  

Convém salientar que, de acordo com Vergara (1998), esse projeto pode ser 

considerado uma pesquisa de campo, realizada por meio de um estudo de caso, uma vez que 

serão realizadas visitas à entidade, fazendo uma investigação empírica no local onde ocorre o 

fenômeno, procurando fatores que possam explicá-los. Além disso, serão coletados dados 

importantes para a interpretação da dinâmica organizacional a ser observada. 

Vale destacar que quanto aos fins, o estudo pode ser considerado descritivo, pois 

de acordo com Motta-Roth (2001), a pesquisa pode ser considerada descritiva, na medida em 

que expõe as características de determinado fenômeno, sem, no entanto explicá-lo. 

É relevante considerar que o instrumento e o procedimento a ser utilizado para 

realizar a coleta de dados será um questionário estruturado com afirmações de múltipla 

escolha, o qual será aplicado aos diretores da organização, bem como ao chefe do serviço de 

administração e o secretário de controle externo da unidade do Ceará durante a visita à 

organização, além de seus respectivos membros subordinados.  

Como técnica de análise de dados será utilizada a categorização, pois, de acordo 

com Motta-Roth (2001), a categorização classifica cada informação de acordo com cada 

conceito e, em seguida, analisa o fato de acordo com critérios previamente definidos. 

Desse modo, conforme Roth (2001), o sujeito da pesquisa é o universo 

organizacional considerado e a amostra são as pessoas que contribuirão para a elaboração da 

pesquisa, fornecendo informações relevantes sobre o sujeito em questão. Sendo assim, o 

universo do estudo em um âmbito nacional é o TCU e em um âmbito estadual é a Secretaria 

de Controle Externo do Estado do Ceará, doravante SECEX-CE. A amostra será composta 

pelos diretores da primeira e da segunda diretorias, bem como o chefe do serviço de 

administração e o secretário de controle externo do estado do Ceará, além dos servidores 

públicos e estagiários a eles subordinados. 
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Vale destacar que o critério de escolha da organização fundamenta-se na 

relevância nacional que esse órgão público possui, bem como a acessibilidade disponibilizada 

para a viabilização do estudo em questão.  

Convém salientar que, em termos de estruturação, este trabalho está organizado 

em quatro seções, no qual a primeira é a presente introdução que visa contextualizar o 

conteúdo a ser explanado nos capítulos seguintes. 

Na sequência, o segundo capítulo apresenta assuntos intrínsecos ao tema de 

liderança organizacional, evidenciando a evolução do conceito de liderança, apresentando as 

perspectivas sobre liderança de acordo com as escolas da administração e posteriormente 

elencando as características e competências necessárias aos líderes de modo geral, além de 

relacionar os tipos de líder e de liderança. 

O terceiro capítulo, por sua vez, dedicar-se-á em investigar a dinâmica 

organizacional presente na entidade em questão, destacando a caracterização do setor em que 

a empresa se insere, bem como identificando seu perfil, no qual será contemplada sua missão, 

sua visão e seus valores, além de trazer considerações acerca da metodologia, classificando-o 

em aspectos quanto à natureza, quanto ao meio e quanto aos fins, além de evidenciar os 

instrumentos e procedimentos de coleta de dados, bem como os sujeitos e as amostras do 

fenômeno observado, sendo portanto este capítulo concluído com a análise da aplicação 

prática dos assuntos abordados na teoria em contraste com a realidade prática observada. 

Por fim, o quarto capítulo tratará das conclusões do estudo a ser realizado, 

evidenciando as constatações mais notáveis e analisando os pontos fortes, os fracos, as 

ameaças e as oportunidades que a instituição apresentar. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo contemplar o referencial teórico necessário ao 

presente estudo. No desenvolvimento dessa seção serão abordados aspectos relacionados à 

liderança, em uma perspectiva que destaca a evolução do conceito de liderança à luz das 

escolas da administração, elencando as características e competências do líder, além de definir 

os tipos de líder e de liderança, sendo concluído com um tópico específico que aborda as 

características da liderança nas organizações públicas. 

 

2.1 Liderança 

 

De acordo com Chiavenato (2003), a liderança pode ser considerada como sendo 

um processo constante de decisão que proporciona que a empresa siga no caminho de sua 

meta, mesmo lidando com desafios internos e externos, utilizando-se, para isso, de sua 

influência sobre algumas pessoas ou grupos, a fim de que em cada situação os objetivos 

organizacionais sejam alcançados.  

Desse modo, Chiavenato (2003) afirma que a liderança pode ser compreendida 

sob algumas perspectivas: 

a) Como um fenômeno influenciador entre as pessoas, na medida em que ocorre 

nos relacionamentos pessoais submetidos a uma determinada estrutura social, 

sendo manifestada por meio da comunicação. Envolve certas ferramentas 

administrativas como a influência, o controle, o poder e a autoridade; 

b) Como um método viável para reduzir o nível de incerteza organizacional, uma 

vez que a liderança mais adequada se constitui da junção de características 

pessoais do líder com a natureza da situação enfrentada. Nesse sentido, os 

subordinados buscam de seu líder apoio e assistência para a realização de suas 

atividades; 

c) Como uma relação que se estabelece entre o líder e os liderados, já que as 

pessoas buscam relações que sejam capazes de atender às suas necessidades e o 

fato de seguir um líder representa uma tentativa de satisfazer seus desejos ou de 

minimizar suas perdas. Desse modo, o líder é o ser responsável por assegurar que 

o objetivo almejado pelo grupo seja alcançado; 

d) Como um procedimento que depende tanto do líder como dos subordinados e 

dos fatos que influenciam cada situação, e nesse contexto o bom líder é aquele 
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que sabe melhor gerenciar cada uma dessas variáveis em proveito da organização 

como um todo; 

 

2.1.1 Evolução do Conceito de Liderança Segundo as Escolas da Administração 

 

Para Reddin, Stoner Freeman e Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 

respectivamente apud Garrido, 2004), a utilização da liderança como ferramenta 

administrativa remonta a tempos muito antigos, talvez tenha seu início em conjunto com as 

primeiras civilizações de que se tem notícia. Porém, foi somente com o advento das escolas da 

administração que esse método passou a ser entendido como uma ciência.  

Desse modo, Reddin, Stoner Freeman e Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 

respectivamente apud GARRIDO, 2004), consideram que durante o período da administração 

científica, a liderança restringia-se ao planejamento realizado entre os gerentes, tendo seu 

controle exercido pelos supervisores. Isso significa que os operários não eram incluídos nos 

processos de melhoria, pois seus conhecimentos e habilidades não eram estimulados e 

tampouco considerados. 

Adiante, seguindo um viés semelhante à administração científica, Reddin, Stoner 

Freeman e Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 respectivamente apud GARRIDO, 

2004),  afirmam que a administração clássica acreditava que liderar se constituía unicamente 

na função de controlar os subordinados, porém defendia que o administrador deveria se 

utilizar de princípios democráticos como a equidade, a iniciativa e o espírito de equipe, 

conciliados com a autoridade, a disciplina, a centralização e a hierarquia. Para isso, ele 

deveria capacitar-se com o conhecimento dos princípios da administração. Cabia aos 

empregados, portanto, concentrar-se em suas rotinas de trabalho. 

Com o advento da teoria das relações humanas, Reddin, Stoner Freeman e 

Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 respectivamente apud GARRIDO, 2004), explicam 

que se percebeu que os trabalhadores, pelo fato de serem seres humanos, possuem 

necessidades básicas, de segurança e de bem-estar social, o que colocou em evidência o tema 

da motivação, a qual se realizava por meio do relacionamento grupal e pela valorização por 

parte dos supervisores e da gerência em seu trabalho. Essa teoria procurou valorizar as 

habilidades humanas em relação às habilidades técnicas, mas esse conhecimento não era 

utilizado em busca de melhorar a qualidade de vida no trabalho e sim para tentar torná-los 

mais produtivos por meio da negociação de interesses. É por esse motivo que alguns críticos 

argumentam que nessa teoria havia uma utopia de que o trabalhador está sempre feliz, o que 
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de fato não ocorre, bem como houve uma excessiva importância dada aos grupos informais 

em detrimento de critérios efetivos de gestão, além de ignorar o conflito existente entre líderes 

e liderados. 

A teoria burocrática, por sua vez, de acordo com Reddin, Stoner Freeman e 

Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 respectivamente apud GARRIDO, 2004), trouxe 

mudanças como a desmitificação na negatividade que a palavra “liderança” apresentava, na 

medida em que defendia que o empregado é um ser capaz de resistir às frustrações ao mesmo 

tempo em que está dedicado no cumprimento de suas tarefas. Porém, essa concepção 

provocou a limitação da espontaneidade, bem como a despersonalização do trabalhador e 

ainda a sua exagerada especialização em normas. 

Foi somente com a teoria comportamental que, conforme Reddin, Stoner Freeman 

e Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 respectivamente apud GARRIDO, 2004), a 

conduta organizacional pôde ser analisada com maior profundidade, uma vez que trouxe 

abordagens psicológicas e sociológicas para explicar o que motivava determinadas atitudes 

dentro das organizações. Nesse contexto, percebeu-se que a satisfação do trabalhador não 

necessariamente gerava a eficiência no trabalho e, com isso, buscou-se identificar o que 

tornava um líder eficaz, pois esses procedimentos poderiam ser ensinados a outros líderes. 

Desse modo, descobriram que aspectos comportamentais da liderança como as funções e os 

estilos poderiam ser bastante úteis para a formação de novos gestores. 

Em contraposição a todas as outras teorias mencionadas, Reddin, Stoner Freeman 

e Ferreira, Reis e Pereira (1975, 1885, 1997 respectivamente apud GARRIDO, 2004), 

consideram que a abordagem contingencial propôs um estilo adaptável à maioria das 

situações vividas no ambiente de trabalho. Isso quer dizer que não há um modelo ideal de 

liderança, pois é a situação que vai determinar o estilo a ser adotado. Assim, a liderança eficaz 

depende de vários fatores, como a cultura organizacional, a natureza das tarefas e o 

comportamento do líder imediato frente à maturidade profissional dos colaboradores. Nessa 

perspectiva, o líder eficaz deve possuir vários modelos de liderança e usá-los conforme a 

necessidade. 

Algum tempo depois, de acordo com Reddin, Stoner Freeman e Ferreira, Reis e 

Pereira (1975, 1885, 1997 respectivamente apud GARRIDO, 2004), novas abordagens sobre 

a administração surgiram com a proposta de adaptar os líderes ao novo contexto 

organizacional. A partir desse momento, percebeu-se que em determinadas ocasiões os líderes 

não demonstram competência para lidar com grandes desafios dos tempos atuais e conduzir a 

equipe para mudanças mais rápidas. Além disso, verificou-se que a colocação de líderes em 
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cargos estratégicos não garante o sucesso organizacional. Por outro lado, ainda não se 

determinou um consenso que possa distinguir líderes eficazes dos ineficazes, pois atualmente 

existem diversas interpretações sobre essa ferramenta administrativa no meio organizacional. 

 

2.1.2 Características e Competências do Líder  

 

Para Hunter (2004 apud Nova e Cruz, 2012) e para GARRIDO (2004), muitos 

autores acreditam que para exercer a liderança é preciso usar de autoridade e não de poder, 

contrariando o pensamento de algumas pessoas que sempre relacionam estreitamente 

liderança ao poder. Isso se justifica porque o exercício do poder faz com que os subordinados 

executem determinada tarefa por obrigação e não por consciência do que deve ser feito. Além 

disso, o poder é determinado de acordo com o cargo ocupado, ou seja, ele não é algo 

conquistado. Por outro lado, quando o gestor se utiliza da autoridade, ele consegue influenciar 

seus subordinados e revela sua habilidade de conduzir equipes, o que de fato é algo 

conquistado, dependente intrinsecamente de suas qualidades e de suas competências.  

Desse modo, em consonância com Hunter (2004 apud NOVA; CRUZ, 2012) e 

com Garrido (2004), existem algumas características que definem um líder eficaz, a saber: 

a) Autocontrole: é a capacidade que o líder tem de controlar seu humor, de ser 

paciente, de não se alterar de modo a desrespeitar ou ofender os outros; 

b) Comprometimento: consiste em um comportamento de valorização da 

organização, bem como de seus objetivos, buscando priorizar as necessidades da 

empresa e fazer todo o esforço possível para exercer um bom trabalho; 

c) Comunicação: traduz-se na qualidade de se expressar claramente, de modo a 

não deixar dúvidas ou mal entendidos. Também significa a capacidade de ouvir os 

outros, valorizando suas ideias e opiniões; 

d) Criatividade: é a aptidão do líder para inovar, para trazer mudanças à 

organização. Também significa não se acomodar com o estado atual da empresa e 

buscar sempre ideias que melhorem o produto ou serviço oferecido por ela; 

e) Empatia: significa a virtude do líder em ter compaixão dos outros, de 

reconhecer suas fragilidades e necessidades; 

f) Energia:  é a capacidade do líder de estar em constante atividade, de buscar 

proporcionar oportunidades para melhorar as condições atuais, mantendo o 

entusiasmo e a motivação para alcançar os objetivos propostos; 



14 

 

 

g) Flexibilidade: consiste na virtude de saber adaptar-se às mais diversas 

situações, sejam elas boas ou ruins, procurando obter o melhor aproveitamento 

delas; 

h) Integridade: é a qualidade que o líder possui de ser verdadeiro, de cumprir com 

a sua palavra, despertando a confiança de seus subordinados; 

i) Motivação: significa a aptidão do líder para incentivar as pessoas com bom 

humor e motivação, se esforçando ao máximo para que seus subordinados nunca 

fiquem desanimados ou acomodados; 

j) Persistência: traduz-se na capacidade do líder de não desistir de algo no qual ele 

acredita, de investir, quantas vezes for preciso e utilizando os mais variados tipos 

de estratégias, em algo que será benéfico para a organização; 

Além das características supracitadas, de acordo com Hunter (2004 apud NOVA; 

CRUZ, 2012) e com Garrido (2004), convém ao gestor o exercício de algumas competências 

que lhe são fundamentais para uma gestão eficaz, são elas: 

a) Administrar o tempo:  para administrar bem o tempo é preciso estabelecer quais 

são as prioridades, estabelecendo critérios para o que é mais urgente e evitando 

ser prolixo nas reuniões e nas atividades de rotina tanto do líder como dos 

liderados; 

b) Autocontrole: é necessário para ter autocontrole propor um ritmo de trabalho 

com determinação, disciplina e desejo. Além disso, é preciso agir ainda que esteja 

sob a pressão de alguma contrariedade, controlando os sentimentos e sendo 

prudente nas decisões para obter resultados favoráveis; 

c) Autocrítica: o senso autocrítico é atingido quando o gestor consegue reconhecer 

determinados resultados que ainda não estão satisfatórios, identificando seus 

pontos fortes e seus pontos fracos. Além disso, é importante saber receber o 

feedback dos outros e pedir ajuda quando necessário; 

d) Autodesenvolvimento: para conseguir o autodesenvolvimento é necessário 

buscar continuamente aperfeiçoar seus conhecimentos, suas habilidades, suas 

atitudes e seu comportamento por meio de treinamentos e estudos constantes, 

dando atenção especial a aspectos que estão mais deficientes; 

e) Catalisação de mudanças: para ser um agente catalisador de mudanças, o gestor 

deve instigar a equipe para superar a resistência às mudanças e trazer para a 

organização propostas de transformação; 
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f) Coaching: de acordo com Krausz (2007), a habilidade do coaching no exercício 

da liderança proporciona uma aprendizagem da qual todos os membros 

participam, há o desenvolvimento tanto pessoal como profissional, de modo que 

as pessoas são incentivadas e se identificar com os resultados obtidos em seu 

trabalho, o que gera uma maior automotivação e os colaboradores podem 

compreender a importância de seu trabalho para a organização; 

g) Conhecimento técnico e estratégico: esse conhecimento das técnicas e métodos 

específicos das atividades do cargo ocupado promovem uma compreensão das 

interdependências do momento atual e do futuro com as variáveis internas e 

externas à empresa; 

h) Decidir diante da incerteza: o líder que possui essa habilidade consegue tomar 

decisões em situações nas quais há pouca informação para estimar as 

probabilidades das alternativas e dos possíveis resultado. Nesse caso, o gestor 

baseia-se na criatividade individual e grupal para resolver problemas. Esse tipo de 

decisão requer saídas inusitadas, movidas pela intuição pessoal, pela criatividade e 

por sua experiência acumulada ao longo dos anos;  

i) Delegar: de acordo com Owen (2012), essa competência permite ao gestor mais 

tempo para se dedicar em atividades mais complexas e estratégicas, além de 

proporcionar um crescimento das habilidades da equipe, uma vez que demonstra 

confiança nesta enquanto estimula seu autodesenvolvimento; 

j) Gerenciar conflitos: conforme Garrido (2004), aquele que possui essa 

característica consegue estimular os subordinados, os clientes e os fornecedores a 

fim de que eles compreendam as diversas opiniões uns dos outros, de modo a 

minimizar os conflitos e canalizar essas opiniões para interesses comuns; 

k) Gerenciar de baixo para cima: para Owen (2012), essa atitude gera um 

ambiente no qual os membros são “parceiros” uns dos outros e isso estimula a 

sinceridade, a flexibilidade, a responsabilidade e a comunicação entre eles; 

l) Influenciar decisões: ainda de acordo com Owen (2012), essa característica 

remete aos líderes que sabem se impor desde o início da reunião, repetindo sua 

ideia com frequência, buscando a aprovação social, enfatizando os aspectos 

emocionais e restringindo as opções de escolha. Vale destacar que para influenciar 

não adianta deter-se aos dados de uma certa opinião, mas é preciso saber lidar 

com as pessoas envolvidas; 
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m) Negociar: conforme Schott e Birker (1995), o gestor com habilidade de 

negociar consegue com naturalidade esclarecer determinados assuntos em um 

processo de argumentação, além de saber preparar a equipe para uma tomada de 

decisão, conseguindo, com simplicidade, lograr êxito em um acordo. Sendo assim, 

é necessário ter desenvoltura até mesmo nas situações mais complexas; 

n) Planejar, organizar, dirigir e controlar:  de acordo com Garrido (2004), os 

líderes que possuem essas competências definem objetivos relevantes e 

alcançáveis com data estabelecida para conclusão, além de diferenciar objetivos 

de metas, delegando diversas atividades aos subordinados e aplicando 

instrumentos de controle para garantir a execução das tarefas; 

o) Poder: Max Weber (1954 apud KRAUSZ 2005) afirma que exerce o poder o 

indivíduo que impõe sua vontade aos outros, ainda que estes resistam e isto 

evidencia também uma habilidade de influenciar os outros a executar algo que ele 

deseja ou a defender ideias que ele apoia; 

p) Raciocínio lógico e matemático: para Garrido (2004), quem possui essa 

qualidade consegue ser imparcial ao analisar determinadas informações, não 

sendo influenciado pelas emoções que possam impedir uma decisão racional. 

Nesse caso, o gestor utiliza softwares e programas tecnológicos com funções 

matemáticas para realizar sua gestão, analisar problemas e decidir o que deve ser 

feito; 

q) Seleção e desenvolvimento de futuros líderes: de acordo com Hunter (2004 

apud NOVA; CRUZ, 2012), o gestor que procede com adesão a essa concepção 

busca incentivar pessoas com potencial para serem líderes, procurando motivá-las 

a serem autônomas e habilidosas em todas as suas atividades; 

r) Valorização do trabalho em equipe: Garrido (2004) afirma que o indivíduo que 

procede dessa maneira entende as dificuldades do grupo em realizar determinada 

tarefa, mas motiva-os ressaltando as vantagens de determinado trabalho. Desse 

modo, procura participar positivamente das tarefas, estimulando o trabalho em 

equipe, a fim de estabelecer relacionamentos eficazes por meio da propagação do 

“espírito de equipe”. 
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2.2 Tipos de Líder 

 

De acordo com Macedo (2009), se as situações e os grupos variam, é natural 

esperar que o comportamento dos líderes varie na mesma condição. Isso significa que o bom 

desempenho tanto dos líderes como dos liderados está fortemente condicionado ao estilo de 

liderança adotado. 

Desse modo, Macedo (2009) acredita que o perfil de líder refere-se à conduta 

assumida e o estilo comportamental considerado adequado para liderar. 

A figura adiante menciona os fatores que podem influenciar a personalidade dos 

líderes: 

 

Figura 1: Personalidade dos líderes. 

 

Fonte: D’Souza, 1996. 

 

Sendo assim, atualmente é possível considerar vários estilos de líder, no entanto, 

os destacáveis são os tipos: apoiador, carismático, diretivo, orientado para as metas e 

participativo. 
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2.2.1 Líder Apoiador 

 

De acordo com Dessler e House (apud Bergamini, 1994), o líder apoiador 

preocupa-se com seus subordinados, valorizando os assuntos pertinentes a eles, bem como o 

bem-estar de cada um e suas necessidades, além de procurar tratá-los igualmente. 

Conforme Newstron (2008), o líder apoiador concentra grandes esforços para 

proporcionar um ambiente de trabalho agradável, pois ele acredita que desse modo os 

resultados obtidos serão mais semelhantes aos resultados esperados. 

Para McShane e Von Glinow (2013), líderes apoiadores encaixam-se muito bem 

em certos departamentos nos quais os subordinados sofrem, entre outros problemas, grandes 

pressões de trabalho. 

Bernardinelli (2002) acrescenta que o líder apoiador é indicado para o caso de 

equipes desmotivadas, sem segurança na atividade que executam, em um clima 

organizacional frequentemente hostil ou onde os membros são alvo de críticas. Porém, esse 

estilo de liderança só é viável quando a equipe apresenta uma competência razoável e é 

necessário que o gestor tenha um bom nível de interação com seus funcionários. 

 

2.2.2 Líder Carismático 

 

De acordo com Bateman e Snell (2011), o carisma é responsável pelo efeito 

emocional que ultrapassa os sentimentos de admiração, estima e afeição causado naqueles que 

presenciam esse comportamento. Assim, o líder carismático normalmente possui uma postura 

dominante, dotado de autoconfiança e convicto de suas ideias e opiniões, fazendo com que ele 

seja capaz de instigar a emoção e a euforia de seus seguidores utilizando-se de um discurso 

que agrada as massas populares. Um exemplo bastante característico desse tipo de líder pode 

ser constatado por meio do comportamento de Martin Luther King, com seus discursos 

sonhadores de “um mundo melhor”. 

Conforme afiram Kellerman e Heller (1998), o carisma se transmite em uma 

qualidade que é capaz de obter o apoio popular utilizado para exercer a liderança e mesmo 

que características físicas sejam capazes de inspirar admiração é somente por meio do carisma 

que a liderança pode ser internalizada no âmbito psicológico. 

Zaleznik (1974 apud Kellerman e Heller, 1998) acredita que as pessoas 

carismáticas possuem aptidão para envolver os outros em laços emocionais que o atraem para 

si e esse pode ser considerado um motivo pelo qual o carisma atrai tantos adeptos para o líder. 
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Para McShane e Von Glinow (2013), o carisma reflete um atributo relacional que 

exerce um poder de influência de uma pessoa sobre as demais.  

Nesse contexto, McShane e Von Glinow (2013), acreditam que o líder utiliza esse 

poder pessoal por meio do carisma como um instrumento de alteração do comportamento dos 

liderados. 

Convém salientar que, para Scheidlinger (1982 apud Kellerman e Heller, 1998), o 

líder carismático preocupa-se mais com a ideologia do que com a realidade, busca mais o 

apelo pessoal e o poder do que a tomada de decisão baseada no consenso, valoriza mais a 

adaptação do que a aceitação de ideias divergentes e canaliza o poder mais do que coordena. 

Para Adorno, Frenkel, Brunswik, Levinson e Sanford (1950 apud Kellerman e 

Heller, 1998), o líder carismático costuma não ser convencional nem preconceituoso, não 

intenciona dominar ou controlar a vida dos outros, mas prefere ser tolerante e flexível. 

Segue adiante uma figura que esquematiza as formas pelo qual o carisma pode se 

manifestar, de acordo com as considerações de Kellerman e Heller (1998): 

 

Figura 2: Formas de manifestação do carisma. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Para Kellerman e Heller (1998), o carisma pode se manifestar por meio da 

linguagem, com a utilização da demagogia, por meio da mímica, com a utilização de gestos 

que atraem a atenção das pessoas e por meio de uma aparência física que agrade os outros. 

Outro aspecto a ser considerado é que, de acordo com Bateman e Snell (2011), 

esse modelo de líder costuma ser um orador eloquente, com grande habilidade comunicativa e 

capacidade de motivar seus liderados e esse é um dos motivos pelos quais ele consegue a 

adesão de vários seguidores em função de um ideal comum. 

Vale ressaltar que Bateman e Snell (2011) consideram que esse tipo de líder 

esforça-se arduamente para estabelecer um alto nível de competência e sucesso naquilo no 

qual o grupo se empenha, da mesma forma como articula metas ideológicas, sacrificando-se 
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por elas sempre que necessário, e é por esse motivo que é possível considerar que ele possui 

uma visão convincente. 

É relevante destacar que, de acordo com Kellerman e Heller (1998), para que o 

líder possua influência sobre os outros é necessário um mínimo de obediência manifestada 

voluntariamente por parte dos seguidores, o que indica uma interdependência entre o líder e 

seus liderados. 

É por esse motivo que McShane e Von Glinow (2013), levantam um aspecto 

negativo desse modelo de líder ao considerar que esse comportamento influencia para que se 

tenham liderados altamente dependentes. 

Baseado nesse conceito, McShane e Von Glinow (2013), ressaltam que esse tipo 

de líder consegue com facilidade um bom nível de fidelidade de sua equipe, mas isso não 

significa que isso irá provocar alguma alteração organizacional. 

Contudo, Bateman e Snell (2011) afirmam que o carisma de um líder não pode ser 

visto sempre como algo maligno e manipulador, pois, utilizado sob valores adequados e com 

finalidades louváveis, podem ser úteis como um modelo de comportamento ético a ser 

seguido. 

É por esse motivo que Bateman e Snell (2011) enfatizam a grade responsabilidade 

que as pessoas que adotam esse perfil de líder assumem, uma vez que eles promovem uma 

elevada expectativa daqueles que os seguem, depositando uma grande confiança neles. 

 

2.2.3 Líder Diretivo 

 

Conforme Chiavenato (2005), o líder diretivo é aquele que transmite aos seus 

subordinados claramente o que ele pretende fazer, de modo que estes possam se sentir 

integrantes do processo, bem como tenham consciência do que suas atitudes possam trazer de 

bom ou ruim para a organização. 

Desse modo, Newstron (2008) afirma que o enfoque desse líder está em uma 

distribuição de tarefas bem definidas, observando os padrões estabelecidos para um bom 

desempenho e a utilização de cronogramas de atividades para conduzir a equipe. 

Para McShane e Von Glinow (2013), esse tipo de líder usa o comando em 

situações em que os colaboradores não estão motivados ou não estão aptos para determinada 

tarefa. 

De acordo com McShane e Von Glinow (2013), o líder diretivo é adequado nos 

casos em que os subordinados encontram-se inexperientes e estão necessitando de direção, 



21 

 

 

mas no caso de funcionários amadurecidos, mas que estão trabalhando de modo ineficiente, 

esse estilo de líder não é indicado. 

Vale ressaltar que, para Maximiano (1995 apud Chamon, 2008), o modelo 

diretivo de gestão costuma utilizar-se dos atributos do cargo ocupado, do poder formalizado e 

da obediência exigida dos subordinados para exercer influência. 

 

2.2.4 Líder Orientado para as Metas 

 

Chiavenato (2005) afirma que o líder orientado para metas é aquele que estabelece 

objetivos concretos e estimulantes à sua equipe, valorizando desempenhos bons e procurando 

melhorar continuamente o desempenho atual. Ele procura demonstrar confiança em seus 

subordinados e colabora para que o progresso deles ajude na consecução de objetivos e na 

melhoria contínua dos resultados. 

Desse modo, Newstron (2008) considera que esse modelo de líder propõe altos 

objetivos para si e para a equipe, expressando com ênfase o quanto ele espera desta, movido 

pela confiança no potencial e na capacidade de seus subordinados para alcançar aquilo que foi 

proposto, além de valorizar os desafios e utilizá-los, com grande motivação, como 

oportunidades para moldar a equipe para que eles respondam com o comportamento esperado. 

 

2.2.5 Líder Participativo 

 

Para Chiavenato (2005), o líder participativo costuma reunir-se com seus 

liderados antes de tomar uma decisão para saber quais as opiniões deles sobre determinados 

assuntos da empresa, incentivando a participação de todos na definição dos novos rumos da 

organização. É comum durante as reuniões com este tipo de líder a ocorrência de 

brainstormings, que é a tempestade de ideias, na qual todos os participantes das reuniões são 

convidados a se envolver. Isso significa que o líder participativo possui com destaque a 

habilidade de ouvir, valorizando e considerando a contribuição de todos. 

É relevante destacar que, para Maximiano (1995 apud Chamon, 2008) a 

preocupação do líder participativo não está concentrada exclusivamente em realizar tarefas, 

mas eles valorizam principalmente o compartilhamento da autoridade, não a autoridade 

formal advinda do cargo que ocupam, mas aquela que provém por meio do exercício da 

liderança. Nesse caso verificam-se características como a disciplina e a autonomia 

manifestadas durante a realização de suas atividades. 
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Conforme Newstron (2008), esse tipo de líder descentraliza a autoridade, de modo 

que as decisões não ocorrem unilateralmente, mas ele costuma visualizar as opiniões de sua 

equipe como inputs do processo em questão, a fim de que cada comentário ou sugestão seja 

considerado nos momentos de tomada de decisão. Assim, o líder e a equipe passam a ser uma 

unidade social, na qual os membros estão a par dos fatores relacionados ao seu trabalho e ao 

mesmo tempo são motivados a se manifestarem. 

Desse modo, Newstron (2008) ressalta que esse modelo de líder participativo 

representa uma tendência nas organizações, na medida em que elas se alinham com o modelo 

de comportamento organizacional com características apoiadoras, colegiadas e sistêmicas. 

 

2.3 Tipos de Liderança 

 

A liderança pode ser exercida de diferentes modos. Até então constatou-se que 

existem alguns fatores que que fazem com que o gestor assuma determinado modelo de 

liderança, como suas características, suas competências e o perfil de líder adotado, além da 

personalidade do líder, da natureza da tarefa, da natureza do ambiente e da personalidade dos 

membros.  

De acordo com Possi (2006), é o estilo de liderança o instrumento pelo qual o 

líder consegue conduzir e incentivar o trabalho de seus subordinados, sendo necessário que o 

gestor conheça nas necessidades e potencialidades de cada um dos colaboradores para 

adequar seu estilo de liderança de modo com que eles possam responder positivamente por 

meio de um trabalho eficaz. 

Para Croizer e Serieyx (1994), há uma clara distinção entre gestão e liderança, 

uma vez a primeira consiste em fazer as coisas de forma certa enquanto a segunda consiste em 

saber o que é necessário fazer e o que é viável. Desse modo, o quadro a seguir sintetiza essa 

diferença: 
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Quadro 1: Gestão X Liderança 

 

Fonte: Croizer e Serieyx, 1994. 

 

Desse modo, verificou-se uma grande quantidade de modelos de liderança, alguns 

deles são: liderança autocrática, liderança carismática, liderança centrada na tarefa, liderança 

centrada nas pessoas, liderança democrática, liderança liberal, liderança situacional e 

liderança transacional.  

Vale ressaltar que os tipos de liderança mais notáveis e que terão maior destaque 

no estudo de caso, devido sua vasta abordagem e valorização por parte de autores 

reconhecidos e renomados nesse tema são: liderança autocrática, liderança democrática e 

liderança liberal. 

 

2.3.1 Liderança Autocrática 

 

De acordo com Possi (2006), nesse tipo de liderança o líder estabelece as 

diretrizes sem a participação da equipe, determinando as providências e os métodos para a 

execução de cada tarefa, além de estabelecer a atividade que cada membro deve realizar. 

Desse modo, o líder costuma ser dominador, de personalidade forte, sendo claro e direto 

quando deseja expressar elogios ou críticas aos seus subordinados. 

Para Zimerman (2007), a liderança autocrática é comum a pessoas com perfil 

obcessivo-nascisísticas e é aplicável em grupos nos quais as pessoas são inseguras e não 

conseguem fazer o uso pleno de sua liberdade. 

Vale ressaltar que Chiavenato (2005) analisa a liderança autocrática sob aspectos 

fundamentais, a saber: 

a) Tomada de Decisão: o líder decide o que será feito sem a participação dos 

subordinados; 
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b) Programa de atividades: o líder é quem providencia o necessário para a 

execução de cada tarefa, sendo realizadas uma de cada vez e de acordo com a 

necessidade dos membros; 

c) Divisão do trabalho: as tarefas são distribuídas de acordo com a ponderação do 

líder, estabelecendo o que cada um vai fazer e com quem essa atividade será feita; 

d) Atuação do líder: o líder costuma ser pessoal e prepotente ao manifestar tanto 

elogios como críticas. 

Para Adair (1992), não se deve aderir tão facilmente à corriqueira visão de que 

esse estilo de liderança é mau nos termos da ética, pois essa é uma confusão comum devido a 

sugestão que o seu nome faz. O autor ressalta que algumas pesquisas foram realizadas nesse 

contexto e elas revelaram que em situações alarmantes ou perigosas as pessoas sentem 

necessidade de uma orientação firme do que fazer e por isso elas não discutem as orientações 

recebidas se aquele que está no controle da situação demonstrar segurança no que está 

fazendo. 

Macedo (2009) acrescenta a consideração anterior ao afirmar que o exercício da 

liderança autocrática é benéfico dependendo da situação e as pessoas envolvidas, pois nas 

situações de emergência elas precisam de alguém que tenha “pulso firme”, mas ocorre que 

essas situações não são comuns ao cotidiano das pessoas e nem sempre os grupos são 

constituídos por pessoas temerosas e sem condições de reflexão, de modo que o modelo de 

liderança deve ser utilizado conforme o grau de maturidade da equipe. 

Newstron (2008) salienta que nesse perfil de liderança o gestor assume totalmente 

a responsabilidade por seus atos e decisões. Suas vantagens estão relacionadas à 

permissividade de decisões rápidas e a fácil adaptação entre funcionários menos capacitados. 

No entanto, seus aspectos negativos estão relacionados com a reprovação por parte dos 

subordinados, no qual elas são fortemente associadas ao medo e à frustração. Outro fator 

negativo é o fato de que ela desestimula nos colaboradores o comprometimento 

organizacional, resultando em alta rotatividade de funcionários e absenteísmo. 

 

2.3.2 Liderança Centrada na Tarefa 

 

De acordo com Bitencourt (2010), esse modelo de liderança é exercido de acordo 

com os moldes clássicos da administração, os quais apregoam que cabe ao líder proporcionar 

condições para que as tarefas sejam executadas adequadamente e os resultados sejam os mais 

favoráveis possíveis.  
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Sob uma visão inclinada para a área de produção, Bitencourt (2010) menciona que 

a liderança centrada nas tarefas costuma se direcionar para o incremento do processo 

produtivo, considerando os empregados como “engrenagens” de uma grande máquina que é a 

organização. 

Silva (2010) acrescenta, afirmando que nesse caso em especial, o líder prioriza a 

realização das ações como um meio de desenvolver a organização, enaltecendo seus 

resultados favoráveis e, consequentemente, o lucro. Desse modo, a preocupação está mais 

concentrada nas atividades do que no feedback das pessoas. Isso pode ser prejudicial, uma vez 

que tende a diminuir a união entre os membros e a satisfação dos colaboradores. 

Conforme Chiavenato (2005), a liderança centrada nas tarefas possui enfoque para 

a realização das tarefas e os resultados esperados, desse modo, tende a dividir as atividades 

em tarefas menores, fazendo com que o trabalho de modo geral fique fragmentado. É comum 

o costume de pressionar os funcionários, a fim de obter retornos conforme os níveis desejados 

e isso leva a uma excessiva preocupação com o trabalho e como conseguir que as tarefas 

sejam executadas conforme os padrões pré-estabelecidos e recursos disponíveis. 

Nesse contexto, Chiavenato (2005) considera que o líder costuma a planejar e 

definir a forma de trabalho, atribuindo aos membros o dever de realizar as tarefas que lhes 

foram incumbidas. Outro aspecto importante é o foco na conclusão das atividades, 

monitorando os resultados e avaliando o desempenho. 

Vale ressaltar que Chiavenato (2005) considera que quanto mais as variáveis 

forem favoráveis ou desfavoráveis, mais a liderança voltada para as tarefas se aplica. 

Brito (2004) explica que os fatores favoráveis ocorrem quando há um elevado 

poder de posição, autoridade formal e nível hierárquico, bem como tarefas estruturadas, 

rotineiras e programadas, cujo teor é fácil de executar e assimilar, além de um bom 

relacionamento entre o líder e seus subordinados. Por outro lado, os fatores desfavoráveis 

ocorrem quando o poder de posição é baixo, as tarefas não são estruturadas corretamente, 

além de um relacionamento ruim entre o líder e seus subordinados. 

É cabível denotar que, de acordo com as considerações de Muniz (2004), foram 

realizadas pesquisas nessa área e constatou-se que o índice de eficiência é bem menor onde o 

estilo de liderança é voltado para as tarefas, uma vez que a intensa pressão ao qual os 

subordinados são submetidos os leva a desenvolverem comportamentos hostis e avessos ao 

trabalho. Concluiu-se que esse tipo de liderança pode ser favorável no curto prazo, mas a 

médio e longo prazo provavelmente irão instigar descontentamento, desperdício de recursos, 

problemas relacionados às questões trabalhistas, além de alta rotatividade e absenteísmo. 
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Logo, o nível de produção é profundamente prejudicado quando os funcionários se sentem em 

um ambiente propício a conflitos.  

 

2.3.3 Liderança Centrada nas Pessoas 

 

Para Chiavenato (2005), este modelo de liderança está relacionado de modo 

especial à perspectiva humana dos colaboradores, na medida em que busca formar uma 

equipe de trabalho atuante e, para isso, o líder costuma atuar como apoio e ao mesmo tempo 

como retaguarda para dar suporte aos seus liderados, valorizando os sentimentos das pessoas 

e procurando demonstrar confiança nos membros. Desse modo, esse tipo de liderança é 

indicado quando a favorabilidade situacional, descrita no tópico anterior, for relativamente 

mediana. 

Muniz (2004) acredita que esse líder costuma envolver-se em um trabalho que 

alcance a todos da organização, refletindo sobre a característica humana da instituição como 

um todo, procurando envolver os membros nas decisões da empresa, a fim de atingir as metas 

observando um alto nível de desempenho. 

De acordo com Silva (2010), a liderança centrada nas pessoas visa conduzir a 

realização das tarefas mantendo o bem-estar das pessoas e sua motivação. Desse modo, a 

preocupação não está focada exclusivamente na produtividade, uma vez que valoriza os 

recursos humanos da empresa, reconhecendo que se tratam de seres vivos e não de máquinas 

programáveis. Esse fator é de forte influência para proporcionar a satisfação entre os 

funcionários e a união da equipe. 

Cláudia (2010) ressalta que a liderança voltada para as pessoas pretende 

condicionar um ambiente psicossocial de um trabalho realizado com alianças grupais que se 

associam ao desempenho desejável das tarefas. 

Conforme D’Souza (1996), esse estilo de liderança acredita que os sentimentos e 

as ações certamente influenciam de modo decisivo o processo de tomada de decisão e 

resolução de problemas. Para ele, os integrantes da organização devem compartilhar as 

diversas funções para que uma pessoa não gerencie sozinha essa tarefa e fique sobrecarregada 

com essa responsabilidade. Por isso, os líderes devem compreender a coletividade das 

pessoas, não pode enxergá-los apenas como um aglomerado de indivíduos. 

Nesse contexto, D’Souza (1996) ressalta que os líderes são condutores de um 

processo e não apenas gestores. Baseado nessa concepção, eles se utilizam da liderança para 

inspirar um comportamento a ser seguido, promovendo um ambiente que aprove e propicie a 
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expressão de opiniões e sentimentos, a fim de incentivar o grupo a tratar a fundo os problemas 

de processamento e manutenção da empresa durante as reuniões. Assim, o grupo passa a ter a 

oportunidade de influenciar as decisões finais da organização. 

Vale ressaltar que, uma das dificuldades apontadas por D’Souza (1996) é o fato de 

que esse modelo de liderança requer uma habilidade especial tanto do líder para conduzir a 

equipe, como dos liderados para serem conduzidos e essa habilidade só pode ser conseguida 

gradativamente com o esforço de todos, por isso, é necessário que no ambiente em questão se 

façam presentes profissionais maduros e emocionalmente estáveis, com competências e 

sensibilidades interpessoais. 

 

2.3.4 Liderança Democrática 

 

De acordo com Macedo (2009), o estilo democrático de liderança fundamenta-se 

basicamente nas concepções oriundas da Grécia antiga. Nesse modelo, o líder não representa 

o centro das decisões, mas as escolhas do grupo é que são determinantes para a tomada de 

decisão. 

Para Brito (2004), a liderança democrática representa um estilo mais aberto e 

comunicativo, que valoriza a comunicação, o trabalho realizado em grupo, além de facilmente 

delegar as tarefas e até mesmo as decisões, especialmente quando elas dependem da 

experiência do subordinado. Por esse motivo, o líder normalmente aceita críticas com mais 

facilidade e sabe tomar decisões sozinho, mas se essa decisão de algum modo afetar a equipe, 

então ele se torna aberto a receber opiniões e sugestões dos outros membros. Desse modo, ele 

promove com frequência a iniciativa e a criatividade. 

É cabível denotar que, para Nova e Cruz (2012), o líder democrático obtém o 

comprometimento da equipe por meio da participação, consegue a adesão dos membros por 

meio do consenso, conquistando uma notável colaboração dos seus subordinados. Verifica-se 

que nesse modelo de liderança o líder sabe ouvir e possui vasta habilidade para trabalhar em 

equipe, administrando os conflitos com desenvoltura. 

Convém salientar que Chiavenato (2005) analisa a atuação do líder democrático 

sobre aspectos primordiais, a saber: 

a) Tomada de decisão: as decisões costumam ser colocadas em debate pelo grupo, 

no qual o líder as incentiva e conduz; 
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b) Programação de atividades: a equipe se responsabiliza por suprir as pendências 

e utiliza de suas técnicas para atingir as metas traçadas, sob a orientação do líder, 

o qual acredita que as atividades terão novas expectativas por meio dos debates; 

c) Divisão do trabalho: o grupo passa a ter a liberdade de escolher como irá 

realizar as tarefas e quem serão seus colegas de trabalho; 

d) Participação do líder: assume uma postura como se fosse um membro da 

equipe como qualquer outro, mas não se insere diretamente nas tarefas, apenas 

acompanha a evolução dos procedimentos. Quando é necessário elogiar ou 

criticar, este costuma ser prático e objetivo. 

Conforme Muniz (2004), é próprio desse líder exercer o poder por via indireta, no 

qual é dada ao grupo uma vasta liberdade no qual o grupo enfrenta seus problemas e desafios 

por meio do consenso que é unificado e motivado pelo líder, o qual se esforça para manter a 

equipe coesa, focada nos objetivos globais. 

Vale ressaltar que, para Macedo (2009), o fato do líder permitir ampla liberdade 

para discussão não implica que o papel do líder perde sua força, misturando-se com as meras 

funções de chefia, perdendo o sentido mais profundo da gestão. 

É por esse motivo que Zimerman (2007) ressalta que essa liberdade jamais pode 

ser confundida com uma liberalidade ou negligência, pois a democracia implica em uma 

ordem, em uma hierarquia claramente definida, na qual os membros conhecem seus papeis e 

suas funções, bem como seus limites e as limitações do outro. 

Desse modo, Minucci (1992 apud Brito, 2004) salienta que liderança democrática 

é ideal quando os funcionários são pessoas que colaboram e quando eles conseguem se 

adaptar a grupos com facilidade. 

Macedo (2009) acrescenta, considerando que a liderança democrática se adapta 

em situações nas quais os integrantes se reconhecem como partes indispensáveis de um todo e 

que sua colaboração reflete no sucesso organizacional, contribuindo efetivamente na tomada 

de decisão, revelando aptidão para cooperar e analisar os problemas de produtividade, 

fortalecendo um bom relacionamento que é do interesse de todos. 

É cabível denotar que, para Silva (2010), os aspectos positivos desse estilo de 

liderança é que ele promove um ritmo de trabalho progressivo, no qual as pessoas se 

identificam, gerando níveis de produção satisfatórios e resultados que correspondem à 

expectativa. Por isso, o líder costuma planejar as medidas e práticas que levarão a atingir os 

objetivos determinados, além de orientar seus subordinados lhe indicando várias opções de 

escolhas para que a equipe analise e faça a escolha mais conveniente. 
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2.3.5 Liderança Liberal (Laissez-Faire) 

 

Para Brito (2004), no modelo de liderança liberal o líder confere liberdade e 

autonomia aos seus funcionários para a execução de diversas tarefas, delegando autoridade, 

estimulando em alto grau a iniciativa e a criatividade de sua equipe, além de se preocupar 

mais em controlar o alcance dos objetivos do que com a execução das tarefas e empenha-se 

mais em desenvolver as pessoas na sua individualidade do que na sua coletividade. 

É cabível denotar que Chiavenato (2005) analisa a liderança liberal de acordo com 

aspectos bastante relevantes, a saber: 

a) Tomada de decisão: as decisões individuais ou coletivas podem ser tomadas 

com total liberdade e sem a interferência do líder; 

b) Programação das atividades: o líder tem participação reduzida, na qual ele só 

fornece sugestões e alternativas quando solicitado; 

c) Atribuição de tarefas: a escolha das tarefas e dos colegas de trabalho estão a 

critério da equipe e o líder não participa dessa organização; 

d) Atuação do líder: ele faz pouca ou nenhuma avaliação dos trabalhos realizados 

e do desempenho dos membros. Seus comentários são comumente genéricos e 

insatisfatórios. 

Possi (2006) ressalta pesquisas que foram realizadas nessa área, nas quais 

verificou-se que quando uma equipe de trabalho está submetida a uma liderança liberal há 

uma forte propensão para uma produção medíocre e as tarefas se desenvolvem ao acaso com 

muitas oscilações, há muita perda de tempo com discussões frequentemente motivadas por 

motivos pessoais, além de pouco respeito com a pessoa do líder, há muito individualismo e 

reações agressivas por parte dos membros. 

Desse modo, Empinotti (1992) destaca que o líder não tem iniciativa e a 

organização sofre influência dos indivíduos mais proativos, as reuniões são improdutivas, a 

empresa inclina-se para a anarquia na qual todos mandam, mas ninguém obedece. Talvez essa 

situação seja motivada por uma falta de capacidade do gestor e o fracasso é decorrente do 

perfil do dirigente que não assume uma postura firme e não assume o controle da situação. 

Para Silva (2010), nesse tipo de liderança o gestor não se envolve no trabalho, não 

investe em sua função, não estabelece regras e por isso, os funcionários frequentemente se 

desmotivam a continuar em sua equipe e na organização. É por esse motivo que esse modelo 

de liderança é considerado como inadequado para a gestão, tendo em vista que nele vigora a 



30 

 

 

desorganização, a falta de respeito entre os membros e a negligência de um líder que não 

motiva o exercício das funções nem resolve os conflitos. 

Benevides (2010) evidencia que a liderança liberal é extremamente passiva, de 

modo que o gestor evitar tomar decisões, sejam ela de responsabilidade ou de supervisão. Por 

isso, ele permite que o controle dos processos de tomada de decisão seja assumido por seus 

subordinados, além de não dar feedback nem orientação a eles. Assim, verifica-se que eles são 

ausentes até mesmo quando necessários, uma vez que acredita que sua equipe é bastante 

motivada para realizar sozinha suas tarefas e atingir suas metas. Desse modo, identifica-se, na 

maioria dos casos, que esse modelo de liderança tem efeito negativos sobre os resultados 

planejados. Todavia, essa liderança pode ser aplicada com perdas reduzidas nos casos de 

grupos com maior maturidade profissional, e que possuem determinado conhecimento 

acumulado de modo que tenham uma ponderação razoável para a tomada de decisão. 

De acordo com Sousa e Santo (2010), nesse caso o líder não exerce sua autoridade 

em nenhum aspecto e isso induz os colaboradores ao comodismo. É por esse motivo que não 

há foco, não há objetivo na serem atingidos, ao invés disso, ocorrem numerosos conflitos. 

Assim, Nova e Cruz (2012) destacam que passa esse estilo de liderança promover 

resultados favoráveis, é necessário que a equipe seja composta por profissionais conscientes e 

responsáveis e essa afirmação pode ser confirmada com o caso das empresas Microsoft e 

Google, no qual os funcionários não têm horários fixados para entrada e saída, além disso, 

eles podem trabalhar em qualquer local da empresa, ou seja, não estão fixos a um posto de 

trabalho. Porém, todos têm prazos para concluir suas atividades e existem metas claramente 

definidas para serem atingidas, o que evidencia o monitoramento das atividades. 

Convém salientar que para Minucci (1992, apud Brito, 2004) a liderança liberal 

adequa-se ao colaborador que é individualista, que prefere trabalhar sozinho ou então aquele 

que possui dificuldade nos relacionamentos sociais, que não gosta de interagir com as 

pessoas. 

 

2.3.6 Liderança Situacional 

 

De acordo com Franco (2008), a liderança situacional orienta como associar 

estilos de liderança com a boa disposição dos membros da equipe. Dessa forma, ela oferece 

uma oportunidade de como lidar, de maneira prática, as questões relacionadas com a liderança 

no cotidiano das empresas. 
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Nesse contexto, Macedo (2009) ressalta que esse modelo se baseia na orientação 

em relação à execução das tarefas e ao tratamento das relações interpessoais. Desse modo, 

fundamenta-se no princípio de orientar, dirigir e apoiar sócio e emocionalmente seus 

colaboradores que, associados a um nível razoável de maturidade profissional, devem 

colaborar para o bom funcionamento das tarefas, funções e o alcance dos objetivos propostos. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, é possível considerar que o 

comportamento do líder obedece a uma curva de maturidade identificada nos liderados. 

Assim, esse modelo de liderança pode ser classificado em quatro subtipos específicos: 

a) Direção: o líder é responsável por conceder informações específicas e 

supervisiona o correto cumprimento das tarefas, assemelha-se intensamente ao 

estilo autocrático; 

b) Treinamento: o líder além de dirigir e supervisionar também explica aos seus 

subordinados as decisões e está flexível a sugestões, identificando-se 

predominantemente ao comportamento autocrático; 

c) Apoio: O líder age como articulador durante a execução das tarefas, facilitando 

a sua execução, do mesmo modo como costuma compartilhar com a equipe a 

tomada de decisão, equiparando a um estilo tanto autocrático como democrático; 

d) Delegação: nesse caso, o líder prefere transmitir a responsabilidade da tomada 

de decisão e a resolução das diversas questões para os membros do grupo. 

Desse modo, Muniz (2004) salienta que esses subtipos associam-se com 

intrinsecamente com os índices de desenvolvimento dos empregados, indicando que o estilo 

de liderança deve se adaptar de acordo com cada situação. 

Convém salientar que Blanchard (2007) aponta que a liderança situacional 

promove uma estruturação capacitada para desenvolver as necessidades da equipe e, por esse 

motivo, pode ser usada por qualquer membro da equipe. 

É por esse motivo que Adair (1992) ressalta que não existem líderes natos, a 

liderança está totalmente dependente da situação. 

Assim, Santos (2013) explica que esses fatores situacionais estão relacionados às 

características dos gerentes, do trabalho e dos colaboradores, além da estrutura 

organizacional, os quais interferem diretamente na eficácia do exercício da liderança, 

constituindo-se em uma via de duplo sentido, na qual um interage e influencia o 

comportamento do outro. 

Por outro lado, Mc Shane e Von Glinow (2013) destacam que esse modelo de 

liderança é pouco apoiado, devido a necessidade de maior suporte empírico. 
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Além disso, Muniz (2004) ressalta que esse modelo despreza diversos outros 

elementos importantes que definem o comportamento do líder, e por esse motivo, ainda não é 

bem aceito no meio científico. Todavia, a liderança situacional conquistou destacada 

popularidade, e estimulou a muitos administradores para a questão contingencial que envolve 

a liderança. 

 

2.3.7 Liderança Transacional 

 

Para Mullins (2004), a liderança transacional fundamenta-se em uma autoridade 

legítima, adaptando-se a uma organização de estrutura burocrática, na qual há ênfase para a 

explicitação das metas e dos objetivos, além das atividades a serem desenvolvidas, juntamente 

com os resultados constatados, promovendo gratificações ou punições. Por esse motivo, 

costuma agradar às pessoas que apreciam uma rotineira troca de favores. 

Convém salientar que, de acordo com Jones e George (2012), é comum observar 

que os gestores que optam por esse modelo de liderança costumeiramente se utilizam dos 

sistemas de recompensa e coerção, além de punições para obterem os resultados esperados. 

Desse modo, os líderes incentivam seus subordinados a fim de que eles alcancem 

determinados objetivos, a pesar de aparentemente não estarem provocando nenhuma mudança 

drástica, o que se assemelha à liderança transformacional, o que indica que eles estão 

praticando a liderança transacional. 

De acordo com Vught (2012), a liderança transacional é uma abordagem que 

funciona a curto prazo, pois suas bases são rigidamente estruturadas e concentradas nos 

resultados, no qual se identifica uma constante troca instrumental, contratual, em que o líder 

valoriza o aspecto prático e a percepção da sua imagem perante os membros. 

Nesse contexto, McShane e Von Glinow (2013), acrescentam considerando que 

esse modelo auxilia a consecução de objetivos atuais com um maior nível de eficiência, 

associando estreitamente recompensas valiosas ao desempenho esperado, procurando 

proporcionar aos funcionários os recursos necessários para realizar um bom trabalho. 

Segundo Zabalza (2007), esse comportamento de liderança assegura que as 

decisões que a cúpula toma são cumpridas pelas pessoas que são por elas coordenadas, 

levando-se em consideração os mais variados graus de empenho, seguindo a natureza da 

orientação, o até mesmo o nível de coerção a que os colaboradores são submetidos. 

Desse modo, Jackson e Parry (2010) destacam que a liderança transacional é 

apreciável, porém, por si mesma ela é insuficientemente estruturada para sustentar um 
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desempenho organizacional maximizado, do mesmo modo como a liderança sem o 

gerenciamento é incapaz de suprir as necessidades organizacionais. 

 

2.3.8 Liderança Transformacional 

 

De acordo com McShane e Von Glinow (2013), a liderança transformacional é a 

perspectiva mais comum nos dias atuais, uma vez que ela considera que os líderes eficazes 

são aqueles os quais são capazes de incentivar a mudança no meio em que atuam, seja na 

unidade de trabalho na organização como um todo, comunicando e modelando uma visão 

compartilhada do grupo. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, esse modelo de liderança se 

distingue da transacional pelo fato de que os líderes se utilizam das palavras e ações para 

manter seus funcionários motivados, ao invés de apenas conceder benefícios físicos ou 

monetários. Por isso, eles se preocupam em mudar as estratégias e a cultura da instituição a 

fim de que ela se adapte ao ambiente onde ela está inserida. 

Dessa forma, os líderes são concebidos como agentes propulsores de mudança, 

que empenham sua energia em tornar sua equipe mais proficiente e satisfeita com as 

condições atuais, a fim de que a visão e o comportamento dos membros correspondam com o 

que a empresa necessita no momento e isso faz com que as organizações tenham um curso de 

ação melhor. 

Mullins (2004) destaca que a liderança transformacional requer um alto nível de 

motivação e de comprometimento por parte dos seguidores para que ela possa funcionar 

adequadamente, tendo em vista uma ênfase para promover uma visão para a empresa e a 

capacitação do líder em atender aos mais elevados valores e aspiração dos membros, 

induzindo um sentimento de confiança, lealdade e justiça entre os componentes da equipe. 

Nesse contexto, o autor menciona que o líder é capaz de motivar e transformar os 

funcionários na medida em que ele promove uma grande conscientização sobre os princípios 

organizacionais, bem como dos resultados das tarefas, além da indução, que conduz os 

liderados a abdicarem seus interesses pessoais em prol da empresa ou do bem comum e do ato 

de instigar nos membros necessidades de primeira ordem. 

É cabível denotar que ainda de acordo com o autor supracitado, a liderança 

transformacional se fundamente em quatro princípios básicos: 

a) A influência idealizada da imagem do líder, baseada em seu carisma, a fim de 

estimular o respeito e a admiração dos seguidores; 
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b) A inspiração motivacional, no qual o comportamento do líder é o que nexo ao 

trabalho e estimula a cooperação da equipe; 

c) O estimulo intelectual, no qual o líder busca por sugestões e ideias inovadoras 

para melhor desempenharem suas atividades, além de alternativas criativas para 

resolverem seus problemas; 

d) A consideração individual, no qual o líder é solícito para atender aos pedidos 

de seus colaboradores, dando-lhes atenção às necessidades relativas ao 

desenvolvimento deles.  

Jackson e Parry (2010) destacaram a relevância do efeito aumentativo da liderança 

transformacional sobre a liderança transacional, tendo em vista que a transação costuma ser o 

fundamento das relações humanas, mas é somente por meio da transformação que os 

seguidores podem ser capacitados para manifestarem desempenhos superiores. 

Desse modo, Bass (1997, apud Jackson e Parry, 2010) acredita que esse estilo de 

liderança é adequado para diversas situações, a menos que o ambiente em questão seja 

extremamente contingencial. 

É por esse motivo que McShane e Von Glinow (2013), indicam a liderança 

transformacional para organizações que requerem significativo alinhamento com o ambiente 

externo, a fim de poder contornar melhor essas contingências. 

Por outro lado, Yukl (1999, apud Jackson e Parry, 2010) destaca um aspecto 

negativo desse modelo de liderança, uma vez que ele omite a especificação de 

comportamentos relevantes, além de situações ambíguas que essa liderança pode manifestar. 

Sucintamente, McShane e Von Glinow (2013) resumem afirmando que sem 

líderes com adesão ao comportamento transacional, as empresas provavelmente estagnam e se 

desalinham com os ambientes a ela relacionados. 

 

2.4 Liderança em Organizações Públicas Brasileiras 

 

De acordo com Encinas (2012), desde tempos remotos, por volta do século XIX, 

questões referentes à administração já eram analisadas a fim de contrastar o segmento público 

do segmento privado.  

Nesse contexto, a questão da gestão de pessoas no setor público tem gerado 

intensos debates, a fim de se aplicar as preposições teóricas obedecendo as particularidades 

intrínsecas a esse setor, tendo em vista as intensas mudanças que a sociedade tem sofrido nos 
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tempos atuais, as quais impactam diretamente nas organizações, e com a organização pública 

não seria diferente. 

Convém salientar que, de acordo com Encinas (2012), as considerações de Taylor, 

Fayol, Max Weber sobre centralização, hierarquia, controle e formalização foram 

fundamentadas de acordo com a situação ambiental no qual esses autores estavam inseridos, 

mas suas aplicações nas instituições públicas são válidas até mesmo na atualidade. 

Por outro lado, conforme Peters e Pierre (2010), alguns aspectos passaram por 

importantes mudanças estruturais, como a crescente valorização da função do líder na gestão 

pública e a aproximação entre o Estado e a sociedade no que se refere à prestação de serviços. 

No entanto, conforme Vieira (2011), as instituições públicas ainda estão diante de 

desafios que interferem no clima organizacional, como os entraves financeiros para realizar 

investimentos, querelas relacionadas aos assuntos políticos, periódicas interrupções na gestão, 

além da notória fragilidade que o poder institucional possui, tendo em vista o clientelismo e o 

corporativismo. 

Todavia, identificaram-se alguns elementos capazes de motivar os servidores 

públicos, provavelmente relacionados a fatores higiênicos, o que não garante que, atendidos 

esses quesitos, os colaboradores passem a ser motivados. 

De modo Geral, salienta Encinas (2012), as organizações públicas, do mesmo 

modo que as organizações privadas, dependem com mais frequência da habilidade do líder 

para influenciar seus subordinados, a fim de que os objetivos gerais sejam atingidos, o que se 

acentua ainda mais com as limitações estruturais e legais aos quais os gestores públicos estão 

submetidos, no qual o uso das palavras, das ideias e principalmente do comportamento deste 

constitui como instrumento de grande valor para inspirar confiança e um perfil profissional a 

ser seguido. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo está organizado em quatro tópicos, sendo o primeiro dedicado à 

caracterização da empresa em seu setor de atuação, sucedido pelo segundo tópico que relata 

seu histórico. Em seguida, o terceiro tópico apresenta as suas definições de missão, visão e 

seus valores.  Por fim, o quarto tópico versa sobre a dinâmica organizacional verificada, no 

qual será contrastada, de modo objetivo e direto, as definições da teoria e com o a entidade 

que compõe o estudo de caso. 

 

3.1 Caracterização do setor 

 

O TCU constitui-se em uma instituição pública federal. Possui o nível de 

organização equiparável a uma empresa de grande porte, devido à quantidade e complexidade 

de níveis e de setores, bem como de sua extensão pelos estados brasileiros. O ramo de 

atividade se dedica ao controle da administração pública federal e da gestão dos recursos 

públicos federais. 

 

3.2 Histórico 

 

Conforme informações obtidas no portal do Tribunal de Contas da União, 

doravante TCU, sua história tem origem no período colonial brasileiro, por volta de 1680, 

quando foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de 

Janeiro, jurisdicionadas a Portugal. 

Algum tempo depois, em 1808, com a vinda de D. João VI para o Brasil, instituiu-

se o Erário Régio e o Conselho da Fazenda, os quais assumiam o dever de acompanhar as 

despesas públicas do Brasil. 

Após a proclamação da independência, em 1822, o antigo Erário Régio passou a 

ser o Tesouro, regulamentado pela Constituição monárquica de 1824, no qual ficaram 

previstos os orçamentos e balanços gerais. 

Porém, somente a partir de 1826 é que se pensou pela primeira vez em instituir 

um Tribunal de Contas, sendo Felisberto Caldeira, Visconde de Barbacena, e de José Inácio 

Borges os responsáveis por tal iniciativa. 

A partir dessa empreitada, iniciou-se a discussão em torno da criação ou não desse 

órgão. Somente com a queda do Império e com as reformas político-administrativas advindas 



37 

 

 

da república é que se tornou possível a fundação do TCU. Por volta dos anos de 1890, o atual 

Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, por meio do decreto n° 966-A instituiu o TCU, baseado 

nos princípios de autonomia, fiscalização julgamento, vigilância e energia. 

A princípio, as atribuições do Tribunal era a de realizar o exame, a revisão e o 

julgamento das operações relacionadas com a receita e a despesa da União, mas após a 

Constituição de 1891, o Tribunal passou a ter poderes de liquidar as contas da receita e da 

despesa e verificar sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso Nacional. 

Atualmente, regido pela Constituição de 1988, o TCU passou a ter sua jurisdição e 

competência significativamente ampliadas. Além das atividades anteriores, o Tribunal passou 

a exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União, bem como das entidades da administração direta e indireta, no que tange à legalidade, 

à legitimidade, à economicidade e à fiscalização da aplicação dos recursos financeiros e 

renúncia de receitas. 

Na prática, qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre valores monetários, bens e outros valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou ainda, que em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária tem o dever de prestar contas ao TCU. 

 

3.3 Identificação e perfil da empresa - Missão, Visão e Organograma 

 

A missão do TCU é assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em 

benefícios da sociedade. Sua visão, por sua vez é ser uma instituição de excelência no 

controle e contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Convêm salientar que 

no local existe um quadro que relaciona a missão e a visão com os resultados esperados, os 

objetivos relacionados às pessoas e à inovação, aos processos internos e ao orçamento e a 

logística. No Anexo C consta a foto obtida desse quadro. Segue também em anexo o 

organograma do TCU, obtido por meio de seu sítio eletrônico (ANEXO D) 
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3.4 Considerações sobre a metodologia 

 

Conforme Collis e Hussey (2005), uma pesquisa acadêmica pode ser especificada 

de acordo com a natureza, em relação aos meios ou em relação aos fins. 

Desse modo, apropriando-se das considerações de Motta-Roth (2001), identificou-

se que a natureza desse estudo é qualitativa e quantitativa, tendo em vista que os fenômenos 

foram considerados para analisar um contexto ambiental e por meio da categorização, foi 

possível obter uma quantidade notória de interpretações, por meio de um levantamento teórico 

e de um estudo de caso, que possibilitou comparar e investigar a aplicação das considerações 

teóricas em um contexto prático de dinâmica organizacional, além de terem sido apurados 

resultados mensuráveis. 

Assim, o estudo em questão pode ser quanto aos meios como bibliográfico, 

documental e de campo, uma vez que houve um levantamento teórico sobre os assuntos que 

envolvem a liderança organizacional, mais especificamente a liderança em organizações 

públicas e por esse motivo o aspecto documental ganha destaque devido a sua finalidade 

poder contribuir como uma fonte de pesquisa e obtenção de informações. Além disso, 

ressalta-se o estudo de campo, no qual realizou-se visitas ao local onde ocorre o fenômeno, no 

caso, o TCU, a fim de realizar uma investigação empírica em busca dos fatores que possam 

explicar os fatos que estão sendo estudados. Por esse motivo, os dados obtidos serviram 

valorosamente para conseguir interpretar como os conteúdos pertinentes à fundamentação 

teórica sobre liderança ocorrem na dinâmica organizacional deste tribunal. 

Convém salientar que, quanto aos fins, esse estudo pode ser considerado como 

descritivo, tendo em vista que ele procurou interpretar as características constatadas no 

fenômeno, tecendo considerações, embora não sejam estas definitivas. 

É cabível denotar que, como instrumento e procedimento de coleta de dados foi 

utilizado um questionário estruturado com quatro perguntas objetivas e trinta afirmações de 

múltipla escolha, cujo objetivo foi traçar o perfil profissional e de liderança dos servidores 

que exercem esse tipo de atividade no TCU, em especial na Secretaria de Controle Externo do 

Estado do Ceará, a SECEX-CE. Esse questionário foi respondido por quatro gestores, o 

Secretário Controle Externo do Estado do Ceará, os diretores da primeira e da segunda 

diretorias (1ª DT e 2ª DT) e o chefe do serviço de administração (SA), além de seus 

respectivos membros subordinados. 
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Ressalta-se que, para a elaboração do questionário, foi utilizada uma ferramenta 

para medir a intensidade de afinidade com as afirmações inspirada na escala comportamental 

de Rensis Likert (1932), a fim de poder mensurar o grau de envolvimento dos participantes 

com as afirmações de modo mais preciso e real. Assim, foram distribuídas palavras em ordem 

gradativa que variavam de concordo totalmente a discordo totalmente, no qual os 

respondentes poderiam assinalar conforme elas se identificassem ou não com a afirmativa. 

De acordo com Likert (1932 apud CAMPOS; GUIMARÃES, 2009), uma 

pesquisa pode gerar resultados tanto quantitativos como qualitativos. Os resultados 

quantitativos possuem interpretação direta e objetiva, sua conclusão é prática e não deixa 

margem para múltiplas interpretações. Por outro lado, a pesquisa qualitativa costuma ser de 

interpretação subjetiva e esse fator pode gerar ambiguidade em relação à apuração de um 

resultado concreto.  

Nesse âmbito a escala de Likert (1932 apud CAMPOS; GUIMARÃES, 2009) tem 

papel fundamental uma vez que ela transforma um dado essencialmente qualitativo em 

quantitativo na medida em que, para cada resposta previamente definida, atribui-se um grau 

ou intensidade que define o comportamento dos respondentes diante de determinada situação. 

Desse modo, a partir da escala de Likert (1932 apud CAMPOS; GUIMARÃES, 

2009) é possível elaborar gráficos, porcentagens, tabelas e informações visuais de fácil 

compreensão e interpretação que dão o rigor que um estudo científico necessita, permitindo 

assumir conclusões válidas sobre determinado fenômeno em estudo. 

Para apreciar as informações obtidas utilizou-se a categorização, no qual buscou-

se, fundamentado no levantamento teórico, enquadrar cada gestor em um dos três modelos de 

liderança fundamentais: autocrático, liberal e democrático. 

Destaca-se que o universo é o TCU em sua totalidade, considerando todas as suas 

unidades e secretarias dispostas pelo país, composta por aproximadamente 2626 servidores, 

dentre eles auditores, técnicos, auxiliares, ministros, procuradores e o presidente, dentre os 

quais aproximadamente setenta e dois exercem ativamente funções de liderança. 

Especificamente a amostra é a SECEX-CE, com quatro gestores, na qual fazem parte quarenta 

funcionários, dentre eles auditores, técnicos e sete estagiários. A concentração em uma única 

secretaria está motivada no fato de que é inviável visitar todas as unidades existentes. Assim, 

fazem parte da amostra aqueles que responderam o questionário, os quatro gestores citados 

anteriormente e quinze pessoas entre os membros subordinados. 
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Como técnica de análise de dados utilizou-se a categorização, classificando cada 

informação de acordo com cada conceito da fundamentação teórica e, em seguida, analisando 

o fato de acordo com critérios previamente definidos. 

O motivo que determinou a escolha da organização foi a acessibilidade 

proporcionada por meio de um estágio não obrigatório realizado na entidade, o qual viabilizou 

um acesso a diversas informações enriquecedoras para esse estudo. 

 

3.5 Resultados 

 

Este tópico visa a apresentação bruta dos resultados, os quais são provenientes do 

questionário aplicado, que se fundamenta em duas partes: o perfil profissional e o perfil de 

liderança. A exposição gráfica dos dados está no modelo percentual e reflete a diversidade de 

opções possíveis. 

 

3.5.1 Resultados obtidos com os gestores 

 

A primeira parte, a qual busca traçar o perfil dos gestores faz perguntas 

relacionadas ao sexo, à faixa etária, ao grau de escolaridade e ao tempo de serviço na 

organização. 

Desse modo, a primeira pergunta indicou que todos os servidores que exercem 

função de liderança são do sexo masculino. 

 

Gráfico 1: Sexo dos respondentes 

 

.Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A segunda pergunta revelou que não há nenhum líder com a faixa etária até 20 

anos ou até 30 anos ou ainda acima de 60 anos, mas entre 31 e 40 anos há um percentual de 

25%, do mesmo modo que para a faixa etária de 41 a 50 anos, destacando-se a maior 

ocorrência da faixa etária entre 51 e 60 anos, cujo percentual foi de 50%. 

 

Gráfico 2: Idade 

 
Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A terceira pergunta indicou que os servidores predominantemente possuem o 

nível superior completo ou ainda a pós-graduação, com percentual de 50% cada, 

provavelmente em função da necessidade de conhecimentos aprimorados para a prática da 

gestão e da liderança. 

 

Gráfico 3: Grau de escolaridade 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A quarta pergunta diz respeito ao tempo de serviço na organização, a qual revela 

que não há nenhum líder que esteja na organização até 5 anos, mas entre 5 e 10 anos há um 

percentual de 25%, sendo que entre 10 e 20 anos não há nenhuma ocorrência, porém entre 20 

e 30 anos há uma incidência de 25%, sobreposta pelo período acima de 30 anos, com 50%. 

 

Gráfico 4: Tempo de serviço na organização 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

Segue adiante as afirmações sobre liderança, especificamente os estilos: 

autocrático, liberal e democrático, no qual os respondentes poderiam assinalar as opções: 

concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente, conforme o grau de afinidade 

com a afirmação apresentada. 

Vale ressaltar que as afirmações de número 5, 8, 11, 13, 16, 23, 26, 29, 31 e 33 

possuem identificação com o perfil de liderança autocrático, assim como as afirmações de 

número: 7, 10, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 30 e 32 possuem viés liberal e as afirmações de número: 

6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 e 34 apresentam características da liderança democrática. 

Assim, a quinta afirmação remete: “Defino, distribuo as tarefas do grupo, não 

peço sugestões, pois assim é mais prático e eficaz”, no qual ninguém concordou totalmente, 

25% apenas concordou, 50% discordou e 25% discordou totalmente. 
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Gráfico 5: “Defino, distribuo as tarefas do grupo, não peço sugestões, pois assim é 

mais prático e eficaz” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A sexta afirmativa considera: “Eu permito que cada um escolha com quem vai 

trabalhar, se me pedirem uma sugestão também posso indicar”, em que nenhum dos 

respondentes concordou ou discordou totalmente, mas 75% deles respondeu que concorda e 

25% respondeu que discorda. 

 

Gráfico 6: “Eu permito que cada um escolha com quem vai trabalhar, se me 

pedirem uma sugestão também posso indicar”. 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A sétima afirmação declara: “Não participo muito diretamente da orientação dos 

trabalhos, quero que a equipe se sinta à vontade para trabalhar”, no qual nenhum dos 

respondentes concordou ou discordou totalmente, mas o resultado ficou divido em 50% que 

concordou e 50% que discordou. 

 

Gráfico 7: “Não participo muito diretamente da orientação dos trabalhos, quero 

que a equipe se sinta à vontade para trabalhar” 

 
Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A oitava afirmação alega: “Quanto aos resultados, eu valorizo a eficiência, a 

eficácia, gosto de saber dos valores, dos números...”, em que 25% dos respondentes 

concordou totalmente, 50% concordou, ninguém apenas discordou, mas 25% discordou 

totalmente. 
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Gráfico 8: “Quanto aos resultados, eu valorizo a eficiência, a eficácia, gosto de 

saber dos valores, dos números...” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A nona afirmação sugere: “Costumo enaltecer os trabalhos bem feitos”, no qual 

25% concordou totalmente, 50% apenas concordou, ninguém apenas discordou, mas 25% 

discordou totalmente. 

 

Gráfico 9: “Quanto aos resultados, eu valorizo a eficiência, a eficácia, gosto de 

saber dos valores, dos números...” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A décima afirmação aponta: “No meu jeito de gerir, as pessoas estão livres para 

trabalhar como elas acharem mais conveniente”, em que nenhum dos respondentes 

concordou ou discordou totalmente, mas 75% concordou, enquanto que 25% discordou. 

 

Gráfico 10: “No meu jeito de gerir, as pessoas estão livres para trabalhar como 

elas acharem mais conveniente” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A décima primeira afirmação alude: “Sou bem direto e pessoal quando desejo 

manifestar elogios ou críticas, não vejo problema em fazer isso perante os seus colegas”, no 

qual 25% dos respondentes concordou parcial ou totalmente, 50% discordou e ninguém 

discordou totalmente. 
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Gráfico 11: “Sou bem direto e pessoal quando desejo manifestar elogios ou 

críticas, não vejo problema em fazer isso perante os seus colegas” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A décima segunda afirmação reflete: “Fico feliz quando o próprio grupo toma 

suas decisões e depois apenas me dá um feedback para que eu fique informado”, em que 25% 

concordou totalmente, 75% somente concordou e ninguém discordou parcial ou totalmente. 

 

Gráfico 12: “Fico feliz quando o próprio o grupo toma suas decisões e depois 

apenas me dá um feedback para que eu fique informado” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A décima terceira afirmação considera: “Gosto de deixar claro minha posição 

como líder para que eu seja respeitado e obedecido”, no qual nenhum dos respondentes 

concordou ou discordou totalmente, mas as respostas se dividiram em 50% que concorda e 

50% que discorda. 

 

Gráfico 13: “Gosto de deixar claro minha posição como líder para que eu seja 

respeitado e obedecido” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A décima quarta afirmação alega: “Quando alguém me pede ajuda, eu costumo 

orientar as pessoas que elas façam o que elas acham que é certo a fazer. Confio na minha 

equipe”, no qual a maioria discordou, com um percentual de 75%, confrontando com um 

percentual de 25% que concordou, além de que ninguém concordou ou discordou totalmente. 
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Gráfico 14: “Gosto de deixar claro minha posição como líder para que eu seja 

respeitado e obedecido” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A décima quinta afirmação sentencia: “Quando desejo manifestar elogios ou 

críticas sou bem objetivo e falo para todos no geral, não me restrinjo a ninguém”, em que 

100% dos respondentes concordou parcialmente com o item, não havendo, portanto, 

porcentagem para as demais opções. 

 

Gráfico 15: “Quando desejo manifestar elogios ou críticas sou bem objetivo e falo 

para todos no geral, não me restrinjo a ninguém” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 



50 

 

 

A décima sexta afirmação julga: “A equipe deve seguir as minhas orientações 

fielmente, pois tenho experiência além dos outros membros por mim liderados”, no qual 

nenhum dos respondentes afirmou concordar totalmente, mas a maioria, 50% discordou, 

enquanto que 25% apenas concordou ou discordou totalmente. 

 

Gráfico 16: “A equipe deve seguir as minhas orientações fielmente, pois tenho 

experiência além dos outros membros por mim liderados” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A décima sétima afirmação remete a: “Sobre as atividades desempenhadas das 

pessoas não costumo comentar, quando perguntado, posso intervir”, em que as opiniões 

ficaram divididas em 50% que concordou contra 50% que discordou. 
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Gráfico 17: “Sobre as atividades desempenhadas das pessoas não costumo 

comentar, quando perguntado, posso intervir” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A décima oitava afirmação aponta: “Acho interessante que o próprio grupo se 

reúna e discuta como deverão realizar suas atividades”, no qual a concepção dos 

respondentes foi favorável, apenas dividindo-se entre 50% que concordou totalmente e 50% 

que concordou parcialmente. 

 

Gráfico 18: “Acho interessante que o próprio grupo se reúna e discuta como 

deverá realizar suas atividades” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A décima nona afirmação declara: “Me deixa muito satisfeito saber que meus 

subordinados não precisam de mim para realizar suas tarefas, eles só me procuram quando 

realmente precisam”, no qual a maioria respondeu que concorda, com um percentual de 75%, 

contra 25% que discorda, não restando percentuais para as opções de concordar ou discordar 

totalmente. 

 

Gráfico 19: “Me deixa muito satisfeito saber que meus subordinados não 

precisam de mim para realizar suas tarefas, eles só me procuram quando realmente precisam” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima afirmação alude: ”Gosto de orientar os trabalhos das pessoas, 

contudo, a orientação geral desses trabalhos deve ser definida por eles mesmos”, em que 

75% dos respondentes concordou parcialmente, confrontado com uma minoria de 25% que 

apenas discordou. 
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Gráfico 20: “Gosto de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, a orientação 

geral desses trabalhos deve ser definida por eles mesmos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima primeira afirmação reflete: “Valores, números, quantidades, 

resultados... isso para mim é secundário, priorizo o bem-estar das pessoas”, no qual 50% 

alegou concordar totalmente e 25% apenas concordou, confrontado com 25% que discordou, 

não restando percentual para a opção de discordar totalmente. 

 

Gráfico 21: “Valores, números, quantidades, resultados... isso para mim é 

secundário, priorizo o bem-estar das pessoas” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A vigésima segunda afirmação sugere: “Não gosto de dar ordens aos meus 

subordinados, acho isso muito restritivo”, em que 50% dos gestores admitiram que 

concordam, contraposto por 25% que discorda parcial ou totalmente. 

 

Gráfico 22: “Não gosto de dar ordens aos meus subordinados, acho isso muito 

restritivo” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima terceira afirmação sentencia: “O mais importante para mim são os 

resultados, os indicadores positivos de nosso trabalho”, no qual as opiniões foram totalmente 

dividas em 25% para cada uma das opções de resposta. 
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Gráfico 23: “O mais importante para mim são os resultados, os indicadores 

positivos de nosso trabalho” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima quarta afirmação aponta: “São os membros que escolhem com quem 

vão trabalhar, essa é uma opção pessoal, eu não devo determinar”, em que a maioria 

concordou, com um percentual 75%, confrontado com um percentual de 25% que discordou. 

 

Gráfico 24: “São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é uma 

opção pessoal, eu não devo determinar” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A vigésima quinta afirmação julga: “Quando alguém está com dificuldade e me 

pede ajuda, eu costumo dizer: ‘Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar essa 

alternativa?’”, no qual 50% concordou, enquanto que 25% concordou totalmente ou 

discordou parcialmente. 

 

Gráfico 25: “Quando alguém está com dificuldade e me pede ajuda, eu costumo 

dizer: ‘Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar essa alternativa?’” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima sexta afirmação alega: ”Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, 

procedimentos), apresento-os, mas não me detenho no detalhamento delas, a equipe vai 

entendendo aos poucos”, em que 50% discordou, confrontado com um percentual de 25% que 

concordou total ou parcialmente. 
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Gráfico 26: “Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, procedimentos), apresento-

os, mas não me detenho no detalhamento delas, a equipe vai entendendo aos 

poucos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima sétima afirmação considera: “Permito que os membros dividam entre 

si as tarefas para eles adquirirem autonomia e independência”, no qual 50% dos gestores 

discordaram, enquanto que 25% concordou total ou parcialmente. 

 

Gráfico 27: “Permito que os membros dividam entre si as tarefas para eles 

adquirirem autonomia e independência” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A vigésima oitava afirmação assume: “Quero que os demais me vejam como um 

membro da equipe, porém, meu trabalho é diferenciado, não estou tão ligado ao trabalho 

deles”, em que a maioria concordou, com um percentual de 75%, confrontado com uma 

minoria que discordou, com um percentual de 25%. 

 

Gráfico 28: “Quero que os demais me vejam como um membro da equipe, porém, 

meu trabalho é diferenciado, não estou tão ligado ao trabalho deles” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A vigésima nona afirmação declara: “Quando alguém me pede ajuda, eu costumo 

dizer o que ele deve ou não fazer e como fazer”, no qual 50% discordou, porém 25% alegou 

concordar total ou parcialmente. 
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Gráfico 29: “Quando alguém me pede ajuda, eu costumo dizer o que ele deve ou 

não fazer e como fazer” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A trigésima afirmação reflete: “Não acho interessante avaliar a participação dos 

membros da equipe, afinal, o trabalho é deles e não meu”, em que 50% discordou, enquanto 

que 25% declarou concordar ou discordar totalmente. 

 

Gráfico 30: “Não acho interessante avaliar a participação dos membros da equipe, 

afinal, o trabalho é deles e não meu” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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A trigésima primeira afirmação sugere: “Defino as equipes de trabalho, quem vai 

estar com quem, pois tenho visão para isso”, no qual todos os gestores declararam discordar, 

totalizando um percentual de 100% para essa afirmação. 

 

Gráfico 31: “Defino as equipes de trabalho, quem vai estar com quem, pois tenho 

visão para isso” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A trigésima segunda afirmação remete: “Quando alguém me pede uma opinião, 

eu respondo: ‘como você está pensando fazer isso?’ Ou: ‘o que você mesmo está achando 

disso?’”, no qual todos os respondentes alegaram concordar, totalizando um percentual de 

100% nessa afirmativa. 
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Gráfico 32: “Quando alguém me pede uma opinião, eu respondo: ‘como você está 

pensando fazer isso?’ ou: ‘o que você mesmo está achando disso?’” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 

 

A trigésima terceira afirmação julga: “Não fico muito inserido à equipe durante a 

atividade. Cada um faz seu trabalho; eu faço o meu, eles fazem o deles”, em que as opiniões 

se dividiram equitativamente entre concordar ou discordar, totalizando um percentual de 50% 

cada uma. 

 

Gráfico 33: “Não fico muito inserido à equipe durante a atividade. Cada um faz 

seu trabalho; eu faço o meu, eles fazem o deles” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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Por fim, a trigésima quarta afirmação sentencia: “Para mim, o mais importante é 

a motivação das pessoas durante a realização dos seus trabalhos, os valores, os números e os 

resultados são muito relativos”, no qual nenhum dos gestores concordaram, mas 25% 

discordaram totalmente, sobreposto pelo percentual de 75% que discordou parcialmente. 

 

Gráfico 34: “Para mim, o mais importante é a motivação das pessoas durante a 

realização dos seus trabalhos, os valores, os números e os resultados são muito 

relativos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice C). 
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3.5.2 Resultados obtidos com os membros subordinados  

 

Para compreender melhor o perfil apresentado por cada gestor, verificou-se que 

seria necessário também consultar a opinião dos membros a eles subordinados, a fim de a 

compreender, na sua totalidade, o contexto organizacional estudado. 

Constatou-se que, de quarenta pessoas, quinze responderam ao questionário, o 

que representa um percentual de 37,5% do total de funcionários, fator que pode influenciar a 

interpretação da realidade nesse contexto organizacional no que se refere à apreciação do 

corolário apurado. O resultado obtido foi demonstrado pelos gráficos seguintes: 

A primeira parte, concentra-se em traçar o perfil dos membros subordinados aos 

gestores, apresentando perguntas relacionadas ao sexo, à faixa etária, ao grau de escolaridade 

e ao tempo de serviço na organização. 

Desse modo, a primeira pergunta indicou que a maioria dos respondentes é do 

sexo masculino, com 60% do total, e que 40% são do sexo feminino 

 

Gráfico 1: Sexo dos respondentes 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A segunda pergunta revelou que não há nenhum colaborador com a faixa etária 

até 20 anos, mas a partir dos 21 aos 30 anos, obteve-se um percentual de 27%, de 31 a 40 

anos, 27%, de 41 a 50 anos, 47%, de 51 a 60 anos, 13% e acima de 61 anos, 7%.  
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Gráfico 2: Idade 

 
Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A terceira pergunta indicou que a maioria dos membros subordinados possuem 

pós-graduação, com um percentual de 47%, seguido do ensino superior incompleto, com 33% 

e os restantes possuem ensino superior completo, com 20%. 

 

Gráfico 3: Grau de escolaridade 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A quarta pergunta diz respeito ao tempo de serviço na organização, a qual revelou 

que 33% das pessoas tem até 5 anos de serviço; entre 5 e 10 anos há um percentual de 13%; 

entre 10 e 20 anos, 20%; entre 20 e 30 anos, 27% e acima de 30 anos, 7%. 
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Gráfico 4: Tempo de serviço na organização 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A seguir, constam as afirmações sobre liderança, abordando especialmente os 

estilos autocrático, liberal e democrático, no qual as opções de respostas foram as mesmas 

concedidas aos gestores. 

Vale ressaltar que o mesmo padrão de afirmação de teor autocrático, democrático 

e liberal apresentadas aos gestores foram reveladas aos subordinados, com as devidas 

adaptações. Assim, as afirmações de número 5, 8, 11, 13, 16, 23, 26, 29, 31 e 33 possuem 

identificação com o perfil de liderança autocrático, assim como as afirmações de número: 7, 

10, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 30 e 32 possuem viés liberal e as afirmações de número: 6, 9, 12, 

15, 18, 20, 22, 25, 28 e 34 apresentam características da liderança democrática. 

Assim, a quinta afirmação remete: “Meu chefe, distribui as tarefas do grupo, mas 

não procura por sugestões, provavelmente ele acha mais prático e eficaz”, 7% concordou 

totalmente, 33% apenas concordou, 50% discordou e 25% discordou totalmente. 
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Gráfico 5: “Meu chefe, distribui as tarefas do grupo, mas não procura por 

sugestões, provavelmente ele acha mais prático e eficaz” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A sexta afirmativa considera: “Meu chefe permite que cada um escolha com quem 

vai trabalhar, se lhe pedirem uma sugestão, ele costuma indicar”, em que 7% dos 

respondentes concordou, 60% deles respondeu que concorda, 27% respondeu que discorda e 

7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 6: “Meu chefe permite que cada um escolha com quem vai trabalhar, se 

lhe pedirem uma sugestão, ele também costuma indicar” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A sétima afirmação declara: “Meu chefe não participa muito diretamente da 

orientação dos trabalhos, acredito que ele quer que a equipe se sinta à vontade para 

trabalhar”, no qual 13% dos respondentes concordou total ou parcialmente, 67% discordou e 

7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 7: “Meu chefe não participa muito diretamente da orientação dos 

trabalhos, acredito que ele quer que a equipe se sinta à vontade para trabalhar” 

 
Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A oitava afirmação alega: “Quanto aos resultados, meu chefe valoriza a 

eficiência, a eficácia, gosta de saber dos valores, dos números...”, em que 20% dos 

respondentes concordou totalmente, 47% concordou, 33% apenas discordou, mas ninguém 

discordou totalmente. 

 

Gráfico 8: “Quanto aos resultados, meu chefe valoriza a eficiência, a eficácia, 

gosta de saber dos valores, dos números...” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A nona afirmação sugere: “Meu chefe costuma enaltecer os trabalhos bem feitos”, 

no qual 27% concordou totalmente, 33% apenas concordou, 40% apenas discordou, mas 

ninguém discordou totalmente. 

 

Gráfico 9: “Meu chefe costuma enaltecer os trabalhos bem feitos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima afirmação aponta: “No jeito do meu chefe gerir, as pessoas estão livres 

para trabalhar como elas acharem mais conveniente”, em que 13% dos respondentes 

concordou ou discordou totalmente, 47% concordou, 33% apenas discordou e 7% discordou 

totalmente. 

 

Gráfico 10: “No jeito do meu chefe gerir, as pessoas estão livres para trabalhar 

como elas acharem mais conveniente” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A décima primeira afirmação alude: “Meu chefe é bem direto e pessoal quando 

deseja manifestar elogios ou críticas, ele faz isso diante de todos”, no qual 7% dos 

respondentes concordou totalmente, 33% apenas concordou, 60% discordou e ninguém 

discordou totalmente. 

 

 Gráfico 11: “Meu chefe é bem direto e pessoal quando deseja manifestar elogios 

ou críticas, ele faz isso diante de todos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima segunda afirmação reflete: “Meu chefe fica feliz quando o próprio 

grupo toma suas decisões e depois apenas lhe dá um feedback para que ele fique informado”, 

em que 25% concordou totalmente, 75% somente concordou e ninguém discordou parcial ou 

totalmente. 
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Gráfico 12: “Meu chefe fica feliz quando o próprio grupo toma suas decisões e 

depois apenas lhe dá um feedback para que ele fique informado” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima terceira afirmação considera: “Meu chefe gosta de deixar claro sua 

posição como líder para que ele seja respeitado e obedecido”, no qual nenhum dos 

respondentes concordou totalmente, 53% que concordou, 33% discordou e 13% discordou 

totalmente. 

 

Gráfico 13: “Meu chefe gosta de deixar claro sua posição como líder para que ele 

seja respeitado e obedecido” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A décima quarta afirmação alega: “Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu 

chefe, ele costuma orientar as pessoas que elas façam o que elas acham que é certo a fazer. 

Acredito que ele faz isso porque confia em nossa equipe”, no qual a maioria concordou, com 

um percentual de 60%, confrontando com um percentual de 33% que discordou, além de que 

ninguém concordou, mas 7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 14: “Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu chefe, ele costuma orientar as 

pessoas que elas façam o que elas acham que é certo a fazer. Acredito que ele faz isso 

porque confia em nossa equipe” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima quinta afirmação sentencia: “Quando meu chefe deseja manifestar 

elogios ou críticas ele é bem objetivo e fala para todos no geral, não se restringe a ninguém”, 

em que 7% dos respondentes concordou totalmente com o item, 53% concordou parcialmente, 

40% discordou, porém ninguém discordou totalmente. 
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Gráfico 15: “Quando meu chefe deseja manifestar elogios ou críticas ele é bem 

objetivo e fala para todos no geral, não se restringe a ninguém” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima sexta afirmação julga: “Meu chefe orienta que a equipe deve seguir 

suas orientações fielmente, pois ele tem experiência além dos outros membros por ele 

liderados”, no qual nenhum dos respondentes afirmou concordar totalmente, 33% concordou, 

60% discordou e 7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 16: “Meu chefe orienta que a equipe deve seguir suas orientações 

fielmente, pois ele tem experiência além dos outros membros por ele liderados” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A décima sétima afirmação remete a: “Sobre as atividades desempenhadas pelas 

pessoas meu chefe não costuma comentar, quando perguntado, ele pode até intervir”, em que 

ninguém concordou ou discordou totalmente, mas 73% apenas concordou, enquanto que 27% 

apenas discordou. 

 

Gráfico 17: “Sobre as atividades desempenhadas pelas pessoas meu chefe não 

costuma comentar, quando perguntado, ele pode até intervir” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima oitava afirmação aponta: “Meu chefe acha interessante que o próprio 

grupo se reúna e discuta como deverá realizar suas atividades”, no qual ninguém concordou 

totalmente, mas 60% concordou parcialmente, 27% discordou e 13% discordou totalmente. 

 



74 

 

 

Gráfico 18: “Meu chefe acha interessante que o próprio grupo se reúna e discuta 

como deverá realizar suas atividades” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A décima nona afirmação declara: “Meu chefe fica muito satisfeito em saber que 

nossa equipe não precisa dele para realizar suas tarefas, nós só o procuramos quando 

realmente precisamos”, no qual 7% concordou totalmente, 40% apenas concordou, 47% 

discordou e 7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 19: “Meu chefe fica muito satisfeito em saber que nossa equipe não 

precisa dele para realizar suas tarefas, nós só o procuramos quando realmente 

precisamos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A vigésima afirmação alude: ”Meu chefe gosta de orientar os trabalhos das 

pessoas, contudo, a condução geral desses trabalhos deve ser definida por nós mesmos”, em 

que ninguém concordou totalmente, 80% dos respondentes concordou parcialmente, 13% que 

apenas discordou e 7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 20: “Meu chefe gosta de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, a 

condução geral desses trabalhos deve ser definida por nós mesmos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A vigésima primeira afirmação reflete: “Meu chefe demonstra que valores, 

números, quantidades, resultados são fatores secundários, pois ele prioriza o bem-estar das 

pessoas”, no qual 7% alegou concordar totalmente e 47% apenas concorda, confrontado com 

40% que discorda e com 7% discorda totalmente. 
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Gráfico 21: “Meu chefe demonstra que valores, números, quantidades, resultados 

são fatores secundários, pois ele prioriza o bem-estar das pessoas” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A vigésima segunda afirmação sugere: “Meu chefe não costuma dar ordens 

expressas à nossa equipe, talvez ele ache esse comportamento muito autoritário”, em que 7% 

concordam totalmente, 33% dos subordinados admitiram que concordam, contraposto por 

47% que discordam parcialmente e por 13% que discordam totalmente. 

 

Gráfico 22: “Meu chefe não costuma dar ordens expressas à nossa equipe, talvez 

ele ache esse comportamento muito autoritário” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A vigésima terceira afirmação sentencia: “Para o meu chefe o mais importante 

para são os resultados, os indicadores positivos de nosso trabalho”, no qual ninguém 

concordou totalmente, mas 53% concordou parcialmente, 47% discordou e ninguém 

discordou totalmente. 

 

Gráfico 23: “Para o meu chefe o mais importante para são os resultados, os 

indicadores positivos de nosso trabalho” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A vigésima quarta afirmação aponta: “São os membros que escolhem com quem 

vão trabalhar, essa é uma opção pessoal que o chefe prefere não determinar”, em ninguém 

concordou totalmente, mas 27% apenas concordou, contra um percentual de 60% que 

discordou parcialmente e 7% que discordou totalmente. 
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Gráfico 24: “São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é uma 

opção pessoal que o chefe prefere não determinar” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A vigésima quinta afirmação julga: “Quando eu ou alguém está com dificuldade e 

pede ajuda ao chefe, ele costuma dizer: “Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar 

essa alternativa?’”, no qual 7% concordou totalmente, 67% concordou, 20% discordou 

parcialmente e 7% discordou totalmente. 

 

Gráfico 25: “Quando eu ou alguém está com dificuldade e pede ajuda ao chefe, 

ele costuma dizer: “Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar essa 

alternativa?’” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A vigésima sexta afirmação alega: ”Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, 

procedimentos), meu chefe nos apresenta, mas não se detém no detalhamento delas, ele 

acredita que nossa equipe vai entendendo aos poucos”, em que ninguém concordou 

totalmente, 47% concordou parcialmente, confrontado com um percentual de 40% que 

discordou parcialmente e 13% discordou totalmente. 

 

Gráfico 26: “Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, procedimentos), meu chefe 

nos apresenta, mas não se detém no detalhamento delas, ele acredita que nossa 

equipe vai entendendo aos poucos” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A vigésima sétima afirmação considera: “Meu chefe permite que nós dividamos 

entre nós mesmos as tarefas para que tenhamos autonomia e independência”, no qual 7% 

concordou totalmente, 60% dos respondentes concordou parcialmente, enquanto que 27% 

discordou parcialmente e 7% discordou totalmente. 
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Gráfico 27: “Meu chefe permite que nós dividamos entre nós mesmos as tarefas 

para que tenhamos autonomia e independência” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A vigésima oitava afirmação assume: “Meu chefe quer que nós o vejamos como 

um membro da equipe, porém, seu trabalho é diferenciado, ele não está tão ligado ao nosso 

trabalho”, em que 13% concordou totalmente, 60% apenas concordou, confrontado com uma 

minoria de 27% que discordou e ninguém discordou totalmente. 

 

Gráfico 28: “Meu chefe quer que nós o vejamos como um membro da equipe, 

porém, seu trabalho é diferenciado, ele não está tão ligado ao nosso trabalho” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A vigésima nona afirmação declara: “Quando eu ou alguém pede ajuda o meu 

chefe, ele costuma dizer o que nós devemos ou não fazer e como fazer”, no qual 13% 

concordou totalmente, 67% concordou parcialmente, 27% discordou, porém ninguém 

discordou totalmente. 

 

Gráfico 29: “Quando eu ou alguém pede ajuda o meu chefe, ele costuma dizer o 

que nós devemos ou não fazer e como fazer” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A trigésima afirmação reflete: “Meu chefe não valoriza a avaliação da 

participação dos membros da equipe, ele se mantém distante do nosso trabalho”, em que 7% 

concordou totalmente, 27% dos respondentes concordou parcialmente, confrontado com 40% 

que discordou parcialmente e 27% que discordou totalmente. 
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Gráfico 30: “Meu chefe não valoriza a avaliação da participação dos membros da 

equipe, ele se mantém distante do nosso trabalho” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A trigésima primeira afirmação sugere: “Meu chefe define as equipes de trabalho, 

quem vai estar com quem, pois ele acredita que só ele pode fazer isso”, no qual ninguém 

concordou totalmente, 20% dos subordinados admitiram que concordam, contraposto por 

73% que discordam parcialmente e por 7% que discordam totalmente. 

 

Gráfico 31: “Meu chefe define as equipes de trabalho, quem vai estar com quem, 

pois ele acredita que só ele pode fazer isso” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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A trigésima segunda afirmação remete: “Quando alguém me pede uma opinião, 

eu respondo: ‘como você está pensando fazer isso?’ Ou: ‘o que você mesmo está achando 

disso?’”, no qual 7% concordou totalmente, 60% apenas concordou, confrontado com uma 

minoria de 33% que discordou e ninguém discordou totalmente. 

 

Gráfico 32: “Quando alguém me pede uma opinião, eu respondo: ‘como você está 

pensando fazer isso?’ Ou: ‘o que você mesmo está achando disso?’” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

A trigésima terceira afirmação julga: “Meu chefe não fica muito inserido à equipe 

durante as atividades. Cada um faz seu trabalho; nós fazemos o nosso, ele faz o dele”, em que 

13% concordou totalmente, 47% apenas concordou, porém 33% discordou e 7% discordou 

totalmente. 
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Gráfico 33: “Meu chefe não fica muito inserido à equipe durante as atividades. 

Cada um faz seu trabalho; nós fazemos o nosso, ele faz o dele” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 

 

Por fim, a trigésima quarta afirmação sentencia: “Para meu chefe, o mais 

importante é a motivação das pessoas durante a realização dos seus trabalhos. Valores, 

números e resultados são muito relativos para ele”, no qual 7% concordaram totalmente, 

33% apenas concordaram, mas 53% discordaram parcialmente e 7% que discordaram 

totalmente. 

 

Gráfico 34: “Para meu chefe, o mais importante é a motivação das pessoas 

durante a realização dos seus trabalhos. Valores, números e resultados são muito 

relativos para ele” 

 

Fonte: Dados originários da tabela (Apêndice D). 
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3.6 Análise e interpretação dos dados 

 

Após o levantamento bibliográfico e a aplicação do questionário, foi possível 

identificar notáveis aplicações teóricas no contexto real ou prático. Diversas características 

apontadas na fundamentação teórica sobre as características, competências e os tipos de 

líderes, bem como os modelos de liderança puderam ser verificadas na organização em 

estudo. 

Nesse contexto, foi possível depreender peculiaridades pertinentes aos modelos de 

liderança autocrático, liberal e democrático, cujo conteúdo é de vasta abordagem por diversos 

autores, desde os conhecidos até os mais incipientes. 

Apropriando-se desse valioso aparato acadêmico e da cordial acessibilidade 

apresentada pelo TCU, foi elaborado um levantamento de campo, a fim de identificar a qual 

perfil de liderança cada um dos gestores desse Tribunal se enquadra, e os resultados foram 

bastante interessantes, embora pontuais, tendo em vista que se trata de uma unidade 

pertencente a um órgão de amplitude nacional. 

Desse modo, cada gestor será cognominado com uma letra, preservando sua 

identidade original. Assim, analisando as respostas do gestor “A”, verificou-se que das trinta 

afirmativas referentes ao perfil de liderança, quatro identificaram-se com a opção “concordo” 

ou “concordo totalmente” com o perfil autocrático, seis com o perfil liberal e cinco com o 

perfil democrático, indicando que esse gestor revela predominantemente o perfil liberal de 

liderança. 

Em continuidade, o gestor “B” identificou-se com três afirmações de cunho 

autocrático, quatro de teor liberal e sete de essência democrática, revelando que seu perfil de 

liderança é preferencialmente democrático. 

Na sequência, o gestor “C”, declarou afinidade com sete afirmações do perfil 

autocrático, seis do liberal e oito do democrático, evidenciando uma proximidade com o perfil 

de liderança democrático. 

Por fim, o gestor “D” denotou preferência por três afirmações de teor autocrático, 

oito de conteúdo liberal e nove de cunho democrático, o que destacou preferencialmente uma 

afinidade com o perfil de liderança democrático. 

Assim, foi possível constatar que três dos quatro respondentes enquadraram-se no 

perfil de liderança democrático, sendo que o último foi o que revelou maior semelhança com 

esse perfil. 
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A fim de aprimorar o estudo realizado, buscou-se também conhecer o que os 

membros subordinados pensam de seus gestores. Assim, foi aplicado um questionário 

semelhante aquele direcionado aos gestores, porém com as devidas adaptações para 

aproximar-se do contexto da equipe. 

Desse modo, constatou-se que, no caso dos membros liderados, as respostas foram 

bem divididas em relação ao estilo de liderança, uma vez que das trinta afirmativas referentes 

ao perfil de liderança, seis identificaram-se com a opção “concordo” ou “concordo 

totalmente” com o perfil autocrático, seis com o perfil liberal e sete com o perfil democrático, 

confirmando o perfil expresso pelos gestores. 

É relevante destacar que, cruzando as informações obtidas com os questionários 

aplicados tanto aos gestores como aos membros subordinados, depreendeu-se que houve, de 

um total de trinta afirmações, compatibilidade de opiniões em dezenove itens, totalizando um 

percentual de aproximadamente 63,34%, em contrapartida com uma incompatibilidade de 

onze itens, o que revelou um percentual de aproximadamente 36,67%. 

Nesse contexto, o cruzamento de informações obtidas com os dois questionários 

confirmou, por parte dos subordinados, o perfil de liderança democrático revelado pelos 

gestores. 

Isso significa que, em consonância com as considerações teóricas sobre liderança 

democrática, percebeu-se que os líderes do TCU dão liberdade para que os membros 

escolham com quem vão trabalhar, dando sugestões quando solicitados, bem como ficam 

satisfeitos quando a própria equipe toma suas decisões e depois dá um feedback aos chefes 

para que eles fiquem noticiados, além de serem bem diretos e objetivos ao expressarem 

elogios e críticas aos subordinados, tecendo suas considerações de modo geral e não 

evidenciando ninguém em especial.  

Da mesma maneira, os gestores também aprovam que o próprio grupo se reúna e 

reflitam entre eles como realizar suas atividades, de modo que esses líderes costumam 

orientar os trabalhos de seus liderados de modo geral, sem detalhamento exagerado, pois os 

detalhes deverão ser determinados pelos próprios funcionários. Também aplica-se a 

característica de que quando alguma pessoa está com dificuldades durante a realização de suas 

atividades, é próprio desses líderes dizerem: “que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar 

essa alternativa? ”, assim, esses gestores são percebidos como membros ativos dentro da 

equipe, ainda que seu trabalho seja diferenciado. 

Essas características estão de acordo com a descrição elaborada sobre a liderança 

democrática mencionada na fundamentação teórica, especificamente no tópico 2.3.4 deste 
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estudo, no qual as considerações de Chiavenato (2005), Nova e Cruz (2012), Macedo (2009) e 

Brito (2004) ganham destaque, principalmente no que se refere aos aspectos relacionados à 

tomada de decisão, à programação de atividades, à divisão do trabalho e formação das equipes 

e ainda à participação do líder na condução das atividades do grupo. 

Por esse motivo que, de acordo com Chiavenato (2005), o líder democrático 

permite que o grupo tenha a liberdade de escolher como irá realizar as tarefas e quem serão 

seus colegas de trabalho, cuja confirmação se identifica na afirmação nº 6, que diz: “Eu 

permito que cada um escolha com quem vai trabalhar, se me pedirem um sugestão eu também 

posso indicar”, cujos resultados revelaram que houve aprovação por parte de 75% dos 

gestores e 67% por parte dos subordinados (7% concordaram totalmente e 60% apenas 

concordaram). 

O autor supracitado (2005) continua que é próprio do líder democrático realizar 

reuniões em que as decisões são oriundas de debates no qual os membros tem liberdade para 

se expressar, ainda que o líder modere a reunião em determinados momentos. Esse fato é 

comprovado pela afirmação nº 12 do questionário, que diz: “Fico feliz quando o próprio o 

grupo toma suas decisões e depois apenas me dá um feedback para que eu fique informado”, 

cujos resultados apontaram uma adesão de 100% dos gestores (25% concordaram totalmente 

e 75% apenas concordaram), e os membros subordinados concordaram com um percentual de 

73%. 

Outro aspecto relevante que Chiavenato (2005) destaca é que quando o líder 

precisa elogiar ou criticar, este costuma ser prático e objetivo, não expondo nenhum 

funcionário diante de seus colegas, o que se verifica na afirmação nº 15, que expressa: 

“Quando desejo manifestar elogios ou críticas sou bem objetivo e falo para todos no geral, 

não me restrinjo a ninguém”, a qual denotou que houve aprovação de 100% dos gestores e de 

60% da equipe (7% concordaram totalmente e 53% concordaram parcialmente). 

Em consonância com as considerações de Macedo (2009), o líder não busca ser o 

centro das decisões, mas as escolhas do grupo é que são determinantes para a tomada de 

decisão, fato confirmado pela afirmação nº 18, que menciona: “Acho interessante que o 

próprio grupo se reúna e discuta como deverão realizar suas atividades”, cujo total de 

aprovação foi de 100% dos líderes (50% concordaram totalmente e 50% concordaram 

parcialmente) e de 60% dos liderados. 

Em continuidade, Brito (2004) destaca que o líder democrático facilmente delega 

tarefas e até mesmo as decisões, especialmente quando elas dependem da experiência dos 

subordinados, o que se assegura com a afirmação nº 20, que expressa: “Gosto de orientar os 
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trabalhos das pessoas, contudo, a orientação geral desses trabalhos deve ser definida por 

eles mesmos”, cuja aprovação dos gestores foi de 75% e da equipe foi de 80%. 

Convém salientar que, de acordo com Nova e Cruz (2012), esse tipo de líder sabe 

ouvir e possui vasta habilidade para trabalhar em equipe, administrando os conflitos com 

desenvoltura, fato evidente na afirmação nº 25, que sentencia: “Quando alguém está com 

dificuldade e me pede ajuda, eu costumo dizer: ‘Que tal fazer isso de outra forma, que tal 

tentar essa alternativa?’”, no qual houve adesão de 75% dos líderes (25% concordaram 

totalmente e 50% concordaram parcialmente) e de 74% dos subordinados (7% concordaram 

totalmente e 67% apenas concordaram). 

Desse modo, Chiavenato (2005) considera que o líder costuma assumir uma 

postura como se ele fosse um membro da equipe como qualquer outro, mas não se insere 

diretamente nas tarefas, apenas acompanha a evolução dos procedimentos, o que se atesta 

com a afirmação nº 28, que revela: “Quero que os demais me vejam como um membro da 

equipe, porém, meu trabalho é diferenciado, não estou tão ligado ao trabalho deles”, cuja 

aceitação foi de 75% dos gestores e de 73% da equipe (13% concordaram totalmente e 60% 

apenas concordaram). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo realizado, foi possível constatar como os perfis de liderança 

influenciam o comportamento do líder nas organizações e como essa ferramenta 

administrativa sofre adaptações ao longo dos anos, fazendo com que seu estudo seja instigante 

e ao mesmo tempo infindável. 

Para atingir os objetivos outrora estabelecidos, foi realizada uma síntese do 

referencial teórico no que tange os temas pertinentes à liderança, destacando a evolução desse 

conceito de acordo com as considerações das teorias da administração, as características e as 

competências do líder, além dos tipos de líder e de liderança, finalizando com uma breve 

abordagem sobre a liderança nas organizações públicas brasileiras. 

Além disso, realizou-se um estudo de caso por meio de um questionário, 

estabelecendo uma análise contrastiva entre a teoria referente à fundamentação teórica e os 

resultados obtidos por meio do questionário, no qual foi possível enquadrar cada gestor a um 

dos três principais modelos de liderança: autocrático, liberal e democrático. 

Utilizando uma técnica de investigação inspirada na análise SWOT  - Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), a 

qual explora tanto o ambiente interno como o externo da organização, além de suas ameaças e 

oportunidades, foi possível verificar que como ponto forte o vasto conhecimento da área de 

atuação por parte da maioria dos servidores, tendo em vista que eles são funcionários públicos 

com bastante experiência no cargo que exercem, o que resulta em atividades com alto nível de 

qualidade e precisão. 

Contudo, apresenta-se como ponto fraco a dificuldade em administrar a vasta 

quantidade de documentos físicos, que por serem utilizados são arquivados de modo pouco 

satisfatório, ficam expostos à degradação natural ocasionada pelo tempo. 

Uma ameaça que tem afrontado o TCU há anos reside no fato de que há uma 

grande quantidade de pessoas físicas e jurídicas que, tendo sido notificadas por algum ato 

reprovável pelo Tribunal, conseguem, de alguma forma, esquivar-se das acusações ou ganhar 

tempo para protelar qualquer decisão desfavorável por parte do órgão. 

Como oportunidade, o TCU tem em seu benefício o amparo do Governo Federal 

para tomar decisões e adquirir informações importantes que ajudam nos processos de atuação. 

Desse modo, esse estudo possui notável contribuição acadêmica, uma vez que se 

realizou em um ambiente onde não são feitas muitas pesquisas, como é o caso da área pública, 
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sem considerar que neste meio existem muitas opiniões e preconceitos que nem sempre 

ocorrem em todas as instituições desse tipo. 

Por outro lado, houve algumas dificuldades em relação à elaboração do trabalho, 

tendo em vista a adesão de um percentual relativamente baixo de servidores que se 

dispuseram a responder o questionário, o que pode ter enviesado parcialmente os resultados 

apurados. 

Contudo, como vantagem identifica-se o estágio não obrigatório realizado na 

instituição, o qual facilitou de modo incomensurável o acesso a informações preciosas para a 

elaboração desta monografia. 

Futuramente, a pesquisa realizada poderá certamente ser aprofundada e 

aprimorada, talvez expandindo a quantidade de amostras nesta ou em uma outra instituição ou 

ainda analisando outros temas referentes à gestão de pessoas e relações de trabalho, 

acrescentando conhecimento sobre os assuntos relevantes para a área de administração. 

Recomenda-se, portanto, que o estudo iniciado nesse âmbito seja explorado em 

outras dimensões, a fim de promover uma maior diversificação acadêmica e que o conteúdo 

apresentado possa servir de instrumento de pesquisa para trabalhos futuros. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO - VISÃO DOS 

GESTORES 

 

 

Observação: Em cada questão você deve escolher apenas uma alternativa, a qual você mais se 

identifica. 

 

I – PERFIL PROFISSIONAL 

 

1) Sexo   M (    )      F (     ) 

 

2) Idade: 

 

Até 20 anos (    ) 

De 21 a 30 anos (    )       

De 31 a 40 anos (    )       

De 41 a 50 anos (    )       

De 51 a 60 anos (    )       

Acima de 61 anos (    )       

 

3) Grau de Escolaridade: 

 

Ensino Fundamental (    )       

Ensino Médio Incompleto (    )       

Ensino Médio Completo (    )       

Ensino Superior Incompleto (    )       

Ensino Superior Completo (    )       

Pós-Graduação (    )       

 

Fortaleza, 09 de maio de 2014. 

Prezado senhor (a) servidor (a), 

Sou concludente do curso de Administração da Universidade Federal 

do Ceará e gostaria de contar com a sua colaboração. 

Por isso, convido-lhe a responder este questionário sobre “Liderança 

em Organizações Públicas”, tema da minha monografia. 

Ressalto que não será necessário se identificar, tendo em vista que as 

informações aqui colhidas têm finalidade exclusiva de cunho acadêmico. 

Atenciosamente, 

Andressa Silva Miranda. 
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4) Tempo de serviço na organização: 

 

Até 5 anos (    )       

Entre 5 e 10 anos (    )       

Entre 10 e 20 anos (    )  

Entre 20 e 30 anos (    )            

Mais de 30 anos (    )   

 

II-PERFIL DE LIDERANÇA 

 
AFIRMAÇÕES CT C D DT 

5) Defino, distribuo as tarefas do grupo, não procuro por sugestões, 

pois assim é mais prático e eficaz. 

    

6) Eu permito que cada um escolha com quem vai trabalhar, se me 

pedirem uma sugestão também posso indicar. 

    

7) Não participo muito diretamente da orientação dos trabalhos, 

quero que a equipe se sinta à vontade para trabalhar. 

    

8) Quanto aos resultados, eu valorizo a eficiência, a eficácia, gosto 

de saber dos valores, dos números... 

    

9) Costumo enaltecer os trabalhos bem feitos.     

10) No meu jeito de gerir, as pessoas estão livres para trabalhar 

como elas acharem mais conveniente. 

    

11) Sou bem direto e pessoal quando desejo manifestar elogios ou 

críticas, não vejo problema em fazer isso perante os seus colegas. 

    

12) Fico feliz quando o próprio o grupo toma suas decisões e depois 

apenas me dá um feedback para que eu fique informado. 

    

13) Gosto de deixar claro minha posição como líder para que eu 

seja respeitado e obedecido. 

    

14) Quando alguém me pede ajuda, eu costumo orientar as pessoas 

que elas façam o que elas acham que é certo a fazer. Confio na 

minha equipe. 

    

15) Quando desejo manifestar elogios ou críticas sou bem objetivo 

e falo para todos no geral, não me restrinjo a ninguém. 

    

16) A equipe deve seguir as minhas orientações fielmente, pois 

tenho experiência além dos outros membros por mim liderados. 

    

17) Sobre as atividades desempenhadas das pessoas não costumo 

comentar, quando perguntado, posso intervir. 

    

18) Acho interessante que o próprio grupo se reúna e discuta como 

deverão realizar suas atividades. 

    

19) Me deixa muito satisfeito saber que meus subordinados não 

precisam de mim para realizar suas tarefas, eles só me procuram 

quando realmente precisam. 

    

20) Gosto de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, a 

orientação geral desses trabalhos deve ser definida por eles 

mesmos. 

    

21) Valores, números, quantidades, resultados... isso para mim é 

secundário, priorizo o bem-estar das pessoas. 

    

22) Não gosto de dar ordens aos meus subordinados, acho isso 

muito restritivo. 
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23) O mais importante para mim são os resultados, os indicadores 

positivos de nosso trabalho. 

    

24) São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é 

uma opção pessoal, eu não devo determinar. 

    

25) Quando alguém está com dificuldade e me pede ajuda, eu 

costumo dizer: “Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar 

essa alternativa?” 

    

26) Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, procedimentos), 

apresento-os, mas não me detenho no detalhamento delas, a equipe 

vai entendendo aos poucos. 

    

27) Permito que os membros dividam entre si as tarefas para eles 

adquirirem autonomia e independência. 

    

28) Quero que os demais me vejam como um membro da equipe, 

porém, meu trabalho é diferenciado, não estou tão ligado ao 

trabalho deles. 

    

29) Quando alguém me pede ajuda, eu costumo dizer o que ele deve 

ou não fazer e como fazer. 

    

30) Não acho interessante avaliar a participação dos membros da 

equipe, afinal, o trabalho é deles e não meu. 

    

31) Defino as equipes de trabalho, quem vai estar com quem, pois 

tenho visão para isso. 

    

32) Quando alguém me pede uma opinião, eu respondo: “como 

você está pensando fazer isso?” Ou: “o que você mesmo está 

achando disso?” 

    

33) Não fico muito inserido à equipe durante a atividade. Cada um 

faz seu trabalho; eu faço o meu, eles fazem o deles. 

    

34) Para mim, o mais importante é a motivação das pessoas durante 

a realização dos seus trabalhos, os valores, os números e os 

resultados são muito relativos. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – VISÃO DOS LIDERADOS 

 

 

I – PERFIL PROFISSIONAL 

 

5) Sexo   M (    )      F (     ) 

 

6) Idade: 

 

Até 20 anos (    ) 

De 21 a 30 anos (    )       

De 31 a 40 anos (    )       

De 41 a 50 anos (    )       

De 51 a 60 anos (    )       

Acima de 61 anos (    )       

 

7) Grau de Escolaridade: 

 

Ensino Fundamental (    )       

Ensino Médio Incompleto (    )       

Ensino Médio Completo (    )       

Ensino Superior Incompleto (    )       

Ensino Superior Completo (    )       

Pós-Graduação (    )       

 

8) Tempo de serviço na organização: 

 

Até 5 anos (    )       

Entre 5 e 10 anos (    )       

Entre 10 e 20 anos (    )  

Entre 20 e 30 anos (    )            

Mais de 30 anos (    )   

Fortaleza, 06 de junho de 2014. 

Prezado senhor (a) servidor (a), 

Sou concludente do curso de Administração da Universidade Federal 

do Ceará e gostaria de contar com a sua colaboração. 

Por isso, convido-lhe a responder este questionário sobre “Liderança 

em Organizações Públicas”, tema da minha monografia. 

Ressalto que não será necessário se identificar, tendo em vista que as 

informações aqui colhidas têm finalidade exclusiva de cunho acadêmico. 

Atenciosamente, 

Andressa Silva Miranda. 
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II-PERFIL DE LIDERANÇA 

 
AFIRMAÇÕES CT C D DT 

5) Meu chefe, distribui as tarefas do grupo, mas não procura por 

sugestões, provavelmente ele acha mais prático e eficaz. 

    

6) Meu chefe permite que cada um escolha com quem vai trabalhar, 

se lhe pedirem uma sugestão, ele costuma indicar. 

    

7) Meu chefe não participa muito diretamente da orientação dos 

trabalhos, acredito que ele quer que a equipe se sinta à vontade para 

trabalhar. 

    

8) Quanto aos resultados, meu chefe valoriza a eficiência, a 

eficácia, gosta de saber dos valores, dos números... 

    

9) Meu chefe costuma enaltecer os trabalhos bem feitos.     

10) No jeito do meu chefe gerir, as pessoas estão livres para 

trabalhar como elas acharem mais conveniente. 

    

11) Meu chefe é bem direto e pessoal quando deseja manifestar 

elogios ou críticas, ele faz isso diante de todos. 

    

12) Meu chefe fica feliz quando o próprio grupo toma suas decisões 

e depois apenas lhe dá um feedback para que ele fique informado. 

    

13) Meu chefe gosta de deixar claro sua posição como líder para 

que ele seja respeitado e obedecido. 

    

14) Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu chefe, ele costuma 

orientar as pessoas que elas façam o que elas acham que é certo a 

fazer. Acredito que ele faz isso porque confia em nossa equipe 

    

15) Quando meu chefe deseja manifestar elogios ou críticas ele é 

bem objetivo e fala para todos no geral, não se restringe a ninguém. 

    

16) Meu chefe orienta que a equipe deve seguir suas orientações 

fielmente, pois ele tem experiência além dos outros membros por 

ele liderados. 

    

17) Sobre as atividades desempenhadas pelas pessoas meu chefe 

não costuma comentar, quando perguntado, ele pode até intervir. 

    

18) Meu chefe acha interessante que o próprio grupo se reúna e 

discuta como deverá realizar suas atividades. 

    

19) Meu chefe fica muito satisfeito em saber que nossa equipe não 

precisa dele para realizar suas tarefas, nós só o procuramos quando 

realmente precisamos. 

    

20) Meu chefe gosta de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, 

a condução geral desses trabalhos deve ser definida por nós 

mesmos. 

    

21) Meu chefe demonstra que valores, números, quantidades, 

resultados são fatores secundários, pois ele prioriza o bem-estar das 

pessoas. 

    

22) Meu chefe não costuma dar ordens expressas à nossa equipe, 

talvez ele ache isso muito autoritário. 

    

23) Para o meu chefe o mais importante são os resultados, os 

indicadores positivos de nosso trabalho. 

    

24) São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é 

uma opção pessoal que o chefe prefere não determinar. 

    

25) Quando eu ou alguém está com dificuldade e pede ajuda ao     
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chefe, ele costuma dizer: “Que tal fazer isso de outra forma, que tal 

tentar essa alternativa?” 

26) Quando há algo novo (tarefas, regras, diretrizes, 

procedimentos), meu chefe nos apresenta, mas não se detém no 

detalhamento delas, ele acredita que nossa equipe vai entendendo 

aos poucos. 

    

27) Meu chefe permite que nós dividamos entre nós mesmos as 

tarefas para que tenhamos autonomia e independência. 

    

28) Meu chefe quer que nós o vejamos como um membro da 

equipe, porém, seu trabalho é diferenciado, ele não está tão ligado 

ao nosso trabalho. 

    

29) Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu chefe, ele costuma 

dizer o que nós devemos ou não fazer e como fazer. 

    

30) Meu chefe não valoriza a avaliação da participação dos 

membros da equipe, ele se mantém distante do nosso trabalho. 

    

31) Meu chefe define as equipes de trabalho, quem vai estar com 

quem, pois ele acredita que só ele pode fazer isso. 

    

32) Quando eu ou alguém pede uma opinião, meu chefe responde: 

“como você está pensando fazer isso?” Ou: “o que você mesmo está 

achando disso?” 

    

33) Meu chefe não fica muito inserido na equipe durante as 

atividades. Cada um faz seu trabalho; nós fazemos o nosso, ele faz 

o dele. 

    

34) Para meu chefe, o mais importante é a motivação das pessoas 

durante a realização dos seus trabalhos. Valores, números e 

resultados são muito relativos para ele 
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APÊNDICE C – TABELA OBTIDA POR MEIO DA PESQUISA DE CAMPO - 

GESTORES 

 

Tabela 1 – Sexo dos respondentes 

SEXO Gestores % 

Masculino 4 100% 

Feminino 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 2 – Idade 

IDADE GESTORES % 

Até 20 anos 0 0% 

De 21 a 30 anos 0 0% 

De 31 a 40 anos 1 25% 

De 41 a 50 anos 1 25% 

De 51 a 60 anos 2 50% 

Acima de 60 

anos 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 3 - Grau de escolaridade 

GRAU DE ESCOLARIDADE GESTORES % 

Ensino Fundamental 0 0% 

Ensino Médio Incompleto 0 0% 

Ensino Médio Completo 0 0% 

Ensino Superior Incompleto 0 0% 

Ensino Superior Completo 2 50% 

Pós-Graduação 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 4: Tempo de serviço na organização 

TEMPO DE SERVIÇO NA 

ORGANIZAÇÃO GESTORES % 

Até 5 anos 0 0% 

Entre 5 e 10 anos 1 25% 

Entre 10 e 20 anos 0 0% 

Entre 20 e 30 anos 1 25% 

Mais de 30 anos 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 5 - “Defino, distribuo as tarefas do grupo, não peço sugestões, pois assim é mais 

prático e eficaz” 

 

Afirmação - Defino, distribuo as tarefas do grupo, não peço sugestões, pois 

assim é mais prático e eficaz. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 1 25% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 6 - “Eu permito que cada um escolha com quem vai trabalhar, se me pedirem uma 

sugestão também posso indicar” 

 

Afirmação - Eu permito que cada um escolha com quem vai trabalhar, se me 

pedirem um sugestão eu também posso indicar. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 75% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 7 - “Não participo muito diretamente da orientação dos trabalhos, quero que a equipe 

se sinta à vontade para trabalhar” 

 

Afirmação - Não participo muito diretamente dos trabalhos, quero que a 

equipe se sinta à vontade para trabalhar. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 2 50% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 8 - “Quanto aos resultados, eu valorizo a eficiência, a eficácia, gosto de saber dos 

valores, dos números...” 

 

Afirmação - Quanto aos resultados, eu valorizo a eficiência, a eficácia, gosto 

de saber dos valores, dos números... 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 2 50% 

Discordo 0 0% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 9 - “Costumo enaltecer os trabalhos bem feitos” 

 

Afirmação - Costumo enaltecer os trabalhos bem feitos. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 2 50% 

Discordo 0 0% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 10 - “No meu jeito de gerir, as pessoas estão livres para trabalhar como elas acharem 

mais conveniente” 

 

Afirmação - No meu jeito de gerir, as pessoas estão livres para trabalhar 

como elas acharem mais conveniente. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 75% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 11 - “Sou bem direto e pessoal quando desejo manifestar elogios ou críticas, não vejo 

problema em fazer isso perante os seus colegas” 

 

Afirmação - Sou bem direto e pessoal quando desejo manifestar elogios ou 

críticas, não vejo problema em fazer isso perante os seus colegas. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 1 25% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 12 - “Fico feliz quando o próprio o grupo toma suas decisões e depois apenas me dá 

um feedback para que eu fique informado” 

 

Afirmação - Fico feliz quando o próprio o grupo toma suas decisões e depois 

apenas me dá um feedback para que eu fique informado. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 3 75% 

Discordo 0 0% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 13 - “Gosto de deixar claro minha posição como líder para que eu seja respeitado e 

obedecido” 

 

Afirmação - Gosto de deixar claro minha posição como líder para que eu 

seja respeitado e obedecido. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 2 50% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 14 - “Gosto de deixar claro minha posição como líder para que eu seja respeitado e 

obedecido” 

 

Afirmação - Quando alguém me pede ajuda, eu costumo orientar as pessoas 

que elas façam o que elas acham que é certo a fazer. Confio na minha 

equipe. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 1 25% 

Discordo 3 75% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 15 - “Quando desejo manifestar elogios ou críticas sou bem objetivo e falo para todos 

no geral, não me restrinjo a ninguém” 

 

Afirmação - Quando desejo manifestar elogios ou críticas sou bem objetivo 

e falo para todos no geral, não me restrinjo a ninguém. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 4 100% 

Discordo 0 0% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 16 - “A equipe deve seguir as minhas orientações fielmente, pois tenho experiência 

além dos outros membros por mim liderados” 

 

Afirmação - A equipe deve seguir as minhas orientações fielmente, pois 

tenho experiência além dos outros membros por mim liderados. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 1 25% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 17: “Sobre as atividades desempenhadas das pessoas não costumo comentar, quando 

perguntado, posso intervir” 

 

Afirmação - Sobre as atividades desempenhadas das pessoas não costumo 

comentar, quando perguntado, posso intervir. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 2 50% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 18 - “Acho interessante que o próprio grupo se reúna e discuta como deverão realizar 

suas atividades” 

 

Afirmação - Acho interessante que o próprio grupo se reúna e discuta 

como deverão realizar suas atividades. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 2 50% 

Concordo 2 50% 

Discordo 0 0% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 19 - “Me deixa muito satisfeito saber que meus subordinados não precisam de mim 

para realizar suas tarefas, eles só me procuram quando realmente precisam” 

 

Afirmação - Me deixa muito satisfeito saber que meus subordinados não 

precisam de mim para realizar suas tarefas, eles só me procuram quando 

realmente precisam. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 75% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 20 - “Gosto de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, a orientação geral desses 

trabalhos deve ser definida por eles mesmos” 

 

Afirmação - Gosto de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, a 

orientação geral desses trabalhos deve ser definida por eles mesmos. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 75% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 21 - “Valores, números, quantidades, resultados... isso para mim é secundário, priorizo 

o bem-estar das pessoas” 

 

Afirmação - Valores, números, quantidades, resultados... isso para mim é 

secundário, priorizo o bem-estar das pessoas. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 2 50% 

Concordo 1 25% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 22 - “Não gosto de dar ordens aos meus subordinados, acho isso muito restritivo” 

 

Afirmação - Não gosto de dar ordens aos meus subordinados, acho isso muito 

restritivo. 

 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 2 50% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 23 - “O mais importante para mim são os resultados, os indicadores positivos de nosso 

trabalho” 

 

Afirmação - O mais importante para mim são os resultados, os indicadores 

positivos de nosso trabalho. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 1 25% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 24 “São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é uma opção 

pessoal, eu não devo determinar” 

 

Afirmação - São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é 

uma opção pessoal, eu não devo determinar. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 75% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 25 - “Quando alguém está com dificuldade e me pede ajuda, eu costumo dizer: ‘Que 

tal fazer isso de outra forma, que tal tentar essa alternativa?’” 

 

Afirmação - Quando alguém está com dificuldade e me pede ajuda, eu costumo 

dizer: “Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar essa alternativa?” 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 2 50% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 26 - “Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, procedimentos), apresento-os, mas não 

me detenho no detalhamento delas, a equipe vai entendendo aos poucos” 

 

Afirmação - Quando há algo novo (tarefas, diretrizes, procedimentos), 

apresento-os, mas não me detenho no detalhamento delas, a equipe vai 

entendendo aos poucos. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 1 25% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 27 - “Permito que os membros dividam entre si as tarefas para eles adquirirem 

autonomia e independência” 

 

Afirmação - Permito que os membros dividam entre si as tarefas para eles 

adquirirem autonomia e independência. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 1 25% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 28 - “Quero que os demais me vejam como um membro da equipe, porém, meu 

trabalho é diferenciado, não estou tão ligado ao trabalho deles” 

 

Afirmação - Quero que os demais me vejam como um membro da equipe, 

porém, meu trabalho é diferenciado, não estou tão ligado ao trabalho deles. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 75% 

Discordo 1 25% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 29 - “Quando alguém me pede ajuda, eu costumo dizer o que ele deve ou não fazer e 

como fazer” 

 

Afirmação - Quando alguém me pede ajuda, eu costumo dizer o que ele deve 

ou não fazer e como fazer. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 1 25% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 30 - “Não acho interessante avaliar a participação dos membros da equipe, afinal, o 

trabalho é deles e não meu” 

 

Afirmação - Não acho interessante avaliar a participação dos membros da 

equipe, afinal, o trabalho é deles e não meu. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 1 25% 

Concordo 0 0% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 31 - “Defino as equipes de trabalho, quem vai estar com quem, pois tenho visão para 

isso” 

 

Afirmação - Defino as equipes de trabalho, quem vai estar com quem, pois 

tenho visão para isso. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 0 0% 

Discordo 4 100% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 32 - “Quando alguém me pede uma opinião, eu respondo: ‘como você está pensando 

fazer isso?’ Ou: ‘o que você mesmo está achando disso?’” 

 

Afirmação - Quando alguém me pede uma opinião, eu respondo: “como você 

está pensando fazer isso?” ou: “o que você mesmo está achando disso?” 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 4 100% 

Discordo 0 0% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 33 - “Não fico muito inserido à equipe durante a atividade. Cada um faz seu trabalho; 

eu faço o meu, eles fazem o deles” 

 

Afirmação - Não fico muito inserido à equipe durante a atividade. Cada um faz 

seu trabalho; eu faço o meu, eles fazem o deles. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 2 50% 

Discordo 2 50% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 34 - “Para mim, o mais importante é a motivação das pessoas durante a realização dos 

seus trabalhos, os valores, os números e os resultados são muito relativos” 

 

Afirmação - Para mim, o mais importante é a motivação das pessoas durante a 

realização dos seus trabalhos, os valores, os números e os resultados são muito 

relativos. 

RESPOSTAS GESTORES % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 0 0% 

Discordo 3 75% 

Discordo Totalmente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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APÊNDICE D – TABELA OBTIDA POR MEIO DA PESQUISA DE CAMPO - 

SUBORDINADOS 

 

Tabela 1 – Sexo dos respondentes 

SEXO SUBORDINADOS % 

Masculino 9 60% 

Feminino 6 40% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 2 – Idade 

IDADE SUBORDINADOS % 

Até 20 anos 0 0% 

De 21 a 30 anos 4 27% 

De 31 a 40 anos 1 7% 

De 41 a 50 anos 7 47% 

De 51 a 60 anos 2 13% 

Acima de 61 anos 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 3 - Grau de escolaridade 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE SUBORDINADOS % 

Ensino Fundamental 0 0% 

Ensino Médio Incompleto 0 0% 

Ensino Médio Completo 0 0% 

Ensino Superior Incompleto 5 33% 

Ensino Superior Completo 3 20% 

Pós-Graduação 7 47% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 4: Tempo de serviço na organização 

TEMPO DE SERVIÇO NA 

ORGANIZAÇÃO SUBORDINADOS % 

Até 5 anos 5 33% 

Entre 5 e 10 anos 2 13% 

Entre 10 e 20 anos 3 20% 

Entre 20 e 30 anos 4 27% 

Mais de 30 anos 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 5 - “Meu chefe, distribui as tarefas do grupo, mas não procura por sugestões, 

provavelmente ele acha mais prático e eficaz” 

 

Afirmação - Meu chefe, distribui as tarefas do grupo, mas 

não procura por sugestões, provavelmente ele acha mais 

prático e eficaz. 

 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 5 33% 

Discordo 6 40% 

Discordo Totalmente 3 20% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 6 - “Meu chefe permite que cada um escolha com quem vai trabalhar, se lhe pedirem 

uma sugestão, ele também costuma indicar” 

 

Afirmação - Meu chefe permite que cada um escolha com 

quem vai trabalhar, se lhe pedirem uma sugestão, ele 

também costuma indicar. 

 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 9 60% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 7 - “Meu chefe não participa muito diretamente da orientação dos trabalhos, acredito 

que ele quer que a equipe se sinta à vontade para trabalhar” 

 

Afirmação - Meu chefe não participa muito diretamente da 

orientação dos trabalhos, acredito que ele quer que a equipe 

se sinta à vontade para trabalhar. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 2 13% 

Concordo 2 13% 

Discordo 10 67% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100%  

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 8 - “Quanto aos resultados, meu chefe valoriza a eficiência, a eficácia, gosta de saber 

dos valores, dos números...” 

 

Afirmação - Quanto aos resultados, meu chefe valoriza a 

eficiência, a eficácia, gosta de saber dos valores, dos 

números... 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 3 20% 

Concordo 7 47% 

Discordo 5 33% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 9 - “Afirmação - Meu chefe costuma enaltecer os trabalhos bem feitos” 

 

Afirmação - Meu chefe costuma enaltecer os trabalhos bem 

feitos. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 4 27% 

Concordo 5 33% 

Discordo 6 40% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 10 - “No jeito do meu chefe gerir, as pessoas estão livres para trabalhar como elas 

acharem mais conveniente” 

 

Afirmação - No jeito do meu chefe gerir, as pessoas estão 

livres para trabalhar como elas acharem mais conveniente. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 2 13% 

Concordo 7 47% 

Discordo 5 33% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Tabela 11 - “Meu chefe é bem direto e pessoal quando deseja manifestar elogios ou críticas, 

ele faz isso diante de todos” 

 

Afirmação - Meu chefe é bem direto e pessoal quando 

deseja manifestar elogios ou críticas, ele faz isso diante de 

todos. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 5 33% 

Discordo 9 60% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 12 - “Meu chefe fica feliz quando o próprio grupo toma suas decisões e depois apenas 

lhe dá um feedback para que ele fique informado” 

 

Afirmação - Meu chefe fica feliz quando o próprio grupo 

toma suas decisões e depois apenas lhe dá um feedback para 

que ele fique informado. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 11 73% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 13 - “Meu chefe gosta de deixar claro sua posição como líder para que ele seja 

respeitado e obedecido” 

 

Afirmação - Meu chefe gosta de deixar claro sua posição 

como líder para que ele seja respeitado e obedecido. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 8 53% 

Discordo 5 33% 

Discordo Totalmente 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 14 - “Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu chefe, ele costuma orientar as pessoas 

que elas façam o que elas acham que é certo a fazer. Acredito que ele faz isso porque confia 

em nossa equipe” 

 

Afirmação - Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu 

chefe, ele costuma orientar as pessoas que elas façam o que 

elas acham que é certo a fazer. Acredito que ele faz isso 

porque confia em nossa equipe. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 9 60% 

Discordo 5 33% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 15 - “Quando meu chefe deseja manifestar elogios ou críticas ele é bem objetivo e fala 

para todos no geral, não se restringe a ninguém” 

 

Afirmação - Quando meu chefe deseja manifestar elogios 

ou críticas ele é bem objetivo e fala para todos no geral, 

não se restringe a ninguém. 

 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 8 53% 

Discordo 6 40% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 16 - “Meu chefe orienta que a equipe deve seguir suas orientações fielmente, pois ele 

tem experiência além dos outros membros por ele liderados” 

 

Afirmação - Meu chefe orienta que a equipe deve seguir 

suas orientações fielmente, pois ele tem experiência além 

dos outros membros por ele liderados. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 5 33% 

Discordo 9 60% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 17: “Sobre as atividades desempenhadas pelas pessoas meu chefe não costuma 

comentar, quando perguntado, ele pode até intervir” 

 

Afirmação - Sobre as atividades desempenhadas pelas 

pessoas meu chefe não costuma comentar, quando 

perguntado, ele pode até intervir. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 11 73% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 18 - “Meu chefe acha interessante que o próprio grupo se reúna e discuta como deverá 

realizar suas atividades” 

 

Afirmação - Meu chefe acha interessante que o próprio 

grupo se reúna e discuta como deverá realizar suas 

atividades. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 9 60% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 19 - “Meu chefe fica muito satisfeito em saber que nossa equipe não precisa dele para 

realizar suas tarefas, nós só o procuramos quando realmente precisamos” 

 

Afirmação - Meu chefe fica muito satisfeito em saber que 

nossa equipe não precisa dele para realizar suas tarefas, nós 

só o procuramos quando realmente precisamos. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 6 40% 

Discordo 7 47% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 20 - “Meu chefe gosta de orientar os trabalhos das pessoas, contudo, a condução geral 

desses trabalhos deve ser definida por nós mesmos” 

 

Afirmação - Meu chefe gosta de orientar os trabalhos das 

pessoas, contudo, a condução geral desses trabalhos deve 

ser definida por nós mesmos. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 12 80% 

Discordo 2 13% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 21 - “Meu chefe demonstra que valores, números, quantidades, resultados são fatores 

secundários, pois ele prioriza o bem-estar das pessoas” 

 

Afirmação - Meu chefe demonstra que valores, números, 

quantidades, resultados são fatores secundários, pois ele 

prioriza o bem-estar das pessoas. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 7 47% 

Discordo 6 40% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 



119 

 

 

Tabela 22 - “Meu chefe não costuma dar ordens expressas à nossa equipe, talvez ele ache esse 

comportamento muito autoritário” 

 

Afirmação - Meu chefe não costuma dar ordens expressas à 

nossa equipe, talvez ele ache esse comportamento muito 

autoritário. 

 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 5 33% 

Discordo 7 47% 

Discordo Totalmente 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 23 - “Para o meu chefe o mais importante para são os resultados, os indicadores 

positivos de nosso trabalho” 

 

Afirmação - Para o meu chefe o mais importante para são 

os resultados, os indicadores positivos de nosso trabalho. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 8 53% 

Discordo 7 47% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 24 “São os membros que escolhem com quem vão trabalhar, essa é uma opção pessoal 

que o chefe prefere não determinar” 

 

Afirmação - São os membros que escolhem com quem vão 

trabalhar, essa é uma opção pessoal que o chefe prefere não 

determinar. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 4 27% 

Discordo 9 60% 

Discordo Totalmente 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 25 - “Quando eu ou alguém está com dificuldade e pede ajuda ao chefe, ele costuma 

dizer: “Que tal fazer isso de outra forma, que tal tentar essa alternativa?’” 

 

Afirmação - Quando eu ou alguém está com dificuldade e 

pede ajuda ao chefe, ele costuma dizer: “Que tal fazer isso 

de outra forma, que tal tentar essa alternativa?” 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 10 67% 

Discordo 3 20% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 26 - “Quando há algo novo (tarefas, regras, diretrizes, procedimentos), meu chefe nos 

apresenta, mas não se detém no detalhamento delas, ele acredita que nossa equipe vai 

entendendo aos poucos” 

 

Afirmação - Quando há algo novo (tarefas, regras, 

diretrizes, procedimentos), meu chefe nos apresenta, mas 

não se detém no detalhamento delas, ele acredita que nossa 

equipe vai entendendo aos poucos. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 7 47% 

Discordo 6 40% 

Discordo Totalmente 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 27 - “Meu chefe permite que nós dividamos entre nós mesmos as tarefas para que 

tenhamos autonomia e independência” 

 

Afirmação - Meu chefe permite que nós dividamos entre 

nós mesmos as tarefas para que tenhamos autonomia e 

independência. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 9 60% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 28 - “Meu chefe quer que nós o vejamos como um membro da equipe, porém, seu 

trabalho é diferenciado, ele não está tão ligado ao nosso trabalho” 

 

Afirmação - Meu chefe quer que nós o vejamos como um 

membro da equipe, porém, seu trabalho é diferenciado, ele 

não está tão ligado ao nosso trabalho. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 2 13% 

Concordo 9 60% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 29 - “Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu chefe, ele costuma dizer o que nós 

devemos ou não fazer e como fazer” 

 

Afirmação - Quando eu ou alguém pede ajuda ao meu 

chefe, ele costuma dizer o que nós devemos ou não fazer e 

como fazer. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 2 13% 

Concordo 10 67% 

Discordo 4 27% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 30 - “Meu chefe não valoriza a avaliação da participação dos membros da equipe, ele 

se mantém distante do nosso trabalho” 

 

Afirmação - Meu chefe não valoriza a avaliação da 

participação dos membros da equipe, ele se mantém 

distante do nosso trabalho. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 4 27% 

Discordo 6 40% 

Discordo Totalmente 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 31 - “Meu chefe define as equipes de trabalho, quem vai estar com quem, pois ele 

acredita que só ele pode fazer isso” 

 

Afirmação - Meu chefe define as equipes de trabalho, quem 

vai estar com quem, pois ele acredita que só ele pode fazer 

isso. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 0 0% 

Concordo 3 20% 

Discordo 11 73% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 



123 

 

 

Tabela 32 - “Quando eu ou alguém pede uma opinião, meu chefe responde: “como você está 

pensando fazer isso?” Ou: “o que você mesmo está achando disso?’” 

 

Afirmação - Quando eu ou alguém pede uma opinião, meu 

chefe responde: “como você está pensando fazer isso?” Ou: 

“o que você mesmo está achando disso?” 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 9 60% 

Discordo 5 33% 

Discordo Totalmente 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 

 

Tabela 33 - “Meu chefe não fica muito inserido na equipe durante as atividades. Cada um faz 

seu trabalho; nós fazemos o nosso, ele faz o dele” 

 

Afirmação - Meu chefe não fica muito inserido à equipe 

durante as atividades. Cada um faz seu trabalho; nós 

fazemos o nosso, ele faz o dele. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 2 13% 

Concordo 7 47% 

Discordo 5 33% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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Tabela 34 - “Para meu chefe, o mais importante é a motivação das pessoas durante a 

realização dos seus trabalhos. Valores, números e resultados são muito relativos para ele” 

 

Afirmação - Para meu chefe, o mais importante é a 

motivação das pessoas durante a realização dos seus 

trabalhos. Valores, números e resultados são muito relativos 

para ele. 

RESPOSTAS SUBORDINADOS % 

Concordo Totalmente 1 7% 

Concordo 5 33% 

Discordo 8 53% 

Discordo Totalmente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no TCU/SECEX-CE 
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ANEXO A - FOTOS DO TCU-SEDE (BRASÍLIA-DF) 

 

 

Sede em Brasília 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

 

 

Sede 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
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Anexo I 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

 

 

Anexo II 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
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ISC 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

 

 

Restaurante 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
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Plenário 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

 

Salão Nobre 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
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Museu 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

 

Biblioteca 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
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Jardim 

Fonte: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens> Acesso em 

28 de maio de 2014. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/galeria_imagens
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ANEXO B - Portal do TCU-Aba de Liderança 

 

 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/corporativo>. Acesso em 21 de março de 2014. 

 

 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa>. Acesso em 21 de março de 2014. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/corporativo
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa
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<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa/lideranca>. Acesso em 21 de março de 

2014. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa/lideranca
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ANEXO C - Mapa Estratégico do TCU 

Fonte: Foto registrada pela autora, 2014. 
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ANEXO D – Estrutura Organizacional do TCU 

Fonte: Portal do Tribunal de Contas da União.  

Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/transparencia/estrutura_organizacional>. 

Acesso em 06/02/14. 


