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RESUMO 

Este trabalho apresenta o resultado de estudos teórico-práticos embasados nas 

teorias da liderança, da confiança e do capital social, aplicadas ao campo 

organizacional contemporâneo. A pesquisa empírica analisou aspectos 

psicossociológicos subjacentes à atuação de líderes e gestores de duas 

organizações de capital privado, sediadas na cidade do Rio de Janeiro. A 

intensificação da competição no cenário globalizado contemporâneo tem 

provocado aceleradas mudanças e reestruturações nas organizações 

transmitindo instabilidade e insegurança a seus ambientes internos. Nesse 

contexto, as bases do “fazer coletivo” são corroídas, em prejuízo da condição sine 

qua non das organizações: a colaboração. Estudos da teoria organizacional têm 

apontado a confiança como questão fundamental nesse contexto, o que vem 

colocar as dificuldades e desafios ao papel da Liderança e da Gestão no centro 

das atenções. A responsabilidade e importância, assim como maneiras 

específicas de desempenho desse papel, constituem-se no objeto desse estudo. 

A abordagem metodológica adotada fundamentou-se na concepção lewiniana de 

campo e na Teoria das Representações Sociais, com utilização de abordagens 

qualitativa e quantitativa complementares. Ainda que considerando as 

especificidades próprias de cada uma das organizações, análises comparativas 

mostraram-se contributivas para o alcance do objetivo de estudar práticas 

específicas da liderança formal capazes de exercer efeito moderador sobre a 

criação de climas de confiança, com geração de capital social organizacional, no 

âmbito em que a investigação esteve circunscrita. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança, Confiança Organizacional, Capital Social 

Organizacional.  
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ABSTRACT 

 

This work presents the results of theoretical and empirical studies based on 

the theories of Leadership, Trust, and Social Capital applied to the contemporary 

organizational scenario. The empiric research investigated psycho-sociological 

aspects underlying leaders’ and managers’ practices in two private organizations, 

headquartered in the city of Rio de Janeiro. The intensification of the competition 

in the contemporary globalized scenario has promoted accelerated changes and 

restructuring within organizations. These changes have created an atmosphere of 

internal instability and insecurity. In this context, the foundations for collective work 

have been corrupted, and the organizations’ sine qua non status, collaboration, 

has been threatened. Studies on organizational theory have also showed that trust 

is a fundamental issue in the contemporary scenario, an issue that has placed the 

role of Leadership and Management under the spotlight. The responsibility and 

importance, as well as the specific ways of performing this role, constituted the 

objective of the present work. The methodological approach adopted here was 

based on Lewin’s conception of field and on the Theory of Social Representations, 

including the use of complementary qualitative and quantitative approaches. While 

taking into account the specificities of each organization taking part in the study, 

the use of comparative analyses revealed that specific formal leadership practices 

are still capable of having a moderator effect on the creation of trustworthy 

environments, generating organizational social capital. 

 

Key words: Leadership, Organizational Trust, Organizational Capital Social.  
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APRESENTAÇÃO 

Durante o exercício profissional como consultora (interna ou externa), em 

inúmeras organizações, de pequeno e de grande porte, públicas ou privadas, 

nacionais ou multinacionais, em âmbito nacional, tive oportunidade de interagir 

com algumas centenas de grupos, em intervenções relacionadas ao 

desenvolvimento gerencial ou a processos de desenvolvimento e mudança 

organizacionais. Alguns dos questionamentos que me propus a explorar neste 

trabalho, de forma mais orientada e sistematizada, tiveram suas raízes nesse 

contato com o campo organizacional brasileiro. Do mesmo modo, a prática 

docente no contexto da formação de psicólogos, e, em especial, de psicólogos 

organizacionais, tem-me instigado, constantemente, ao aprofundamento de 

questões que reputo da maior relevância na atualidade.  

No amplo espectro de experiências vivenciadas nas referidas atuações 

profissionais, pude constatar, empiricamente, inúmeras dificuldades relacionadas 

às formas com que gestores, de todos os níveis hierárquicos, representavam seu 

papel e suas principais funções. A observação acerca dos conteúdos dessas 

representações, e, principalmente, do que não era explicitado, levou-me a 

identificação de dificuldades na percepção do papel, ou da importância desse 

papel, por parte dos gestores, gerentes, administradores, em geral, em relação 

aos resultados coletivos. Exemplificando: superiores hierárquicos, em qualquer  

nível da estrutura, costumavam ser mais facilmente percebidos como investidos 

nos papéis da liderança formal do que os próprios indivíduos, ainda que 

ocupantes de funções hierarquicamente definidas. E ainda: a produção de 

resultados, o exercício de controles, apresentavam imediata visibilidade, ao passo 

que  atuações destinadas a promover a integração e a colaboração (tanto nos 

níveis verticais quanto horizontais), vitais para o próprio conceito de organização, 

ou voltadas, ainda, para a facilitação do desenvolvimento e  motivação dos grupos 

de trabalho, não possuíam, para os indivíduos em cargos de chefia, nitidez ou 

destaque, sendo freqüentemente ignoradas. Aspectos culturais, originários tanto 

do contexto social mais amplo, quanto de formações profissionais específicas que 

historicamente ignoraram tais aspectos, influenciavam esse quadro, o qual, sem 



 3

dúvida alguma, condiciona os resultados finais obtidos pelos respectivos 

empreendimentos. A falta de clareza sobre características, desafios e implicações 

estratégicas e vitais do papel das lideranças pode, certamente, comprometer o 

alcance de melhores resultados pelas organizações, em função de sua natureza e 

essência intrinsecamente social. A cooperação se destaca, então, como 

imprescindível ao “fazer coletivo”, pelo que necessita ser objeto de ação 

intencionalmente planejada pela liderança formal das organizações, e, de forma 

alguma, deixada ao acaso. 

De que forma se manifestam hoje, nas alternativas aos modos de produção 

tradicionais, aspectos psicossociais relacionados  à percepção de um clima de 

confiança e apoio mútuos, capaz de viabilizar trocas produtivas no contexto do 

trabalho  e quais seriam seus indicadores? Que atitudes / comportamentos / 

posturas ou estilos assumidos pela liderança influenciam a obtenção da 

colaboração, sinergia e integração? Quais os referenciais priorizados, o que é 

realmente valorizado nas ações institucionais de desenvolvimento de lideranças, 

gerências, gestores, e como se pode correlacionar resultados e objetivos dessas 

práticas? Há clareza nas comunicações, coerência entre proposta e resultados, 

entre discurso e prática, no contexto de uma dada organização? Estarão a 

performance e o clima organizacionais relacionados a tais aspectos? 

Por outro lado, as sucessivas mudanças introduzidas nos modos de 

produção coletiva têm repercutido no contrato psicológico subjacente aos 

contratos formais e racionais, dado que o mesmo  compreende expectativas de 

lealdade e confiança mútuas, permanência relativa no tempo, reciprocidade. A 

desconfiança, a insegurança, o medo, decorrentes do não atendimento a tais 

requisitos, conduzem a inúmeras disfunções e rupturas. O sofrimento psíquico 

causado pela incerteza em relação ao futuro pode ser um dos exemplos de 

conseqüências para o trabalhador, enquanto que, na organização,  reações 

defensivas a comportamentos não colaborativos, alienados em relação a 

resultados, podem promover a  proliferação de  controles  que  “engessam” a 

dinâmica organizacional e comprometem sua funcionalidade. 

Desse modo, as questões relacionadas à confiança adquirem importância 

vital, porquanto condição básica para a integração e a interdependência, 
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legitimando pactos que viabilizam a ação colaborativa, investimento mútuo e o 

alcance de resultados considerados justos pelos envolvidos. 

Certamente o nível gestor das instituições, através de cujo canal flui a 

energia vital das comunicações que orientam a ação coletiva, tem papel central 

nessa problemática, à qual tampouco estão imunes, face ao conturbado cenário 

de mudanças das organizações contemporâneas. 

Esta convicção me conduziu a uma atuação profissional com ênfase 

prioritária em trabalhos junto ao então chamado “corpo gerencial” das 

organizações, em seus níveis estratégicos, assim como também ao exercício de 

funções de direção ou de formação de profissionais da consultoria de 

organização, tendo em vista o relevante papel desses profissionais como agentes 

internos ou externos de mudanças organizacionais, como formadores de opinião. 

Tal percurso, como assinalado, suscitou e alimentou indagações que pretendi 

desenvolver neste trabalho, no momento em que novos desafios e demandas 

sociais se estabelecem enquanto as formas de manejo do poder institucional 

permanecem, em muitos casos, cristalizadas em estágios superados face às 

pressões das demandas contemporâneas, ou sujeitas a casuísmos e modismos 

inconseqüentes.   

Motivaram-me, neste trabalho, as possibilidades de aprofundamento e 

reflexão, de descristalização de paradigmas, estabelecidos ao longo da vivência 

profissional, em busca de contínuo desenvolvimento. Acredito, assim, poder 

aperfeiçoar e melhor desempenhar meu próprio papel na construção e 

disseminação de conhecimentos, exercido, na atualidade, junto à formação de 

futuros  psicólogos organizacionais. 

Tais interesses encontraram ressonância nas preocupações e trabalhos 

desenvolvidos pelo programa de Pós Graduação em Psicologia Social da  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, em particular com os temas de 

interesse e pesquisas do Prof. Wilson Moura, voltados para o estudo 

psicossociológico dos problemas organizacionais, relacionados à cultura, aos 

processos de socialização organizacional, às relações de poder e autoridade,  

assim como aos fenômenos da mudança e resistência nas organizações. Tais 

abordagens vieram coadunar-se com as inquietações advindas da experiência 

profissional em consultoria de organizações, aliadas à motivação e interesses 
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atuais, como pesquisadora e docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ. 

Acredito que esse esforço mereça ser despendido, pelo potencial de 

contribuição que pode oferecer ao estudo dos fenômenos organizacionais, 
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1. INTRODUÇÃO 

Liderança, confiança e capital social têm sido constructos crescentemente 

discutidos na atualidade. Em que pese esta constatação, suas possíveis 

articulações têm sido pouco exploradas, assim como sua aplicação ao contexto 

organizacional.  

Nós acreditamos que esse esforço mereça ser despendido, pelo potencial 

de contribuição que pode oferecer ao estudo dos fenômenos organizacionais, 

notadamente em uma era de competição exacerbada. A cooperação, 

imprescindível à produção coletiva, encontra-se intimamente associada à 

confiança, à liderança e aos resultados de capital social, em qualquer contexto 

social que se considere. A melhor compreensão e manejo de tais questões 

podem, portanto, representar a diferença entre sucesso ou fracasso em relação 

ao alcance de objetivos pretendidos.  

Tal afirmativa nos parece aplicável a qualquer perspectiva de análise que 

seja tomada para cada um dos constructos mencionados (da confiança, da 

liderança ou do capital social). A importância desses conhecimentos é 

significativa, tanto do ponto de vista individual, quanto sob a ótica dos 

relacionamentos interpessoais, das relações intra ou interorganizações e 

instituições, regiões ou mesmo nações. Características e especificidades próprias, 

diferenças de credos, raças, interesses, disponibilidade versus escassez de 

recursos, são apenas alguns dos muitos vetores constitutivos do campo de forças 

em que os intercâmbios sociais ocorrem, de modo interdependente e dinâmico, 

constituindo-se em barreiras, desafios ou fatores de facilitação à manifestação 

desses fenômenos. 

Essas considerações foram reintroduzidas no debate econômico por 

Granovetter (1985), que resgatou evidências e conseqüências da imersão das 

relações de troca em um contexto de relações sociais, caracterizado por questões 

psicossociológicas importantes como as que nos propusemos a analisar neste 

estudo.  
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Os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, já indelevelmente 

registrados como um marco na história recente do mundo globalizado, deram, 

indiscutivelmente, concretude e dimensão cruel a essas questões, no plano do 

macro cenário mundial. O potencial de ameaça e destruição contido em relações 

baseadas na hostilidade, competição e desconfiança mútuas foi exibido, de forma 

inequívoca, naqueles lamentáveis episódios. 

A questão da confiança tem sido cada vez mais freqüentemente 

mencionada, tanto em situações cotidianas quanto na linguagem de estudiosos 

dos mais diversos campos do conhecimento. Nos campos político, financeiro, 

administrativo, das relações interpessoais públicas ou privadas, a confiança tem 

sido considerada ingrediente fundamental para o sucesso ou insucesso de 

incontáveis situações ou empreendimentos. Paradoxalmente, entretanto, a 

reconhecida expansão da utilização do termo parece corresponder à sua 

igualmente crescente escassez, em todas as esferas da vida na sociedade 

contemporânea. O espantoso aumento da complexidade, diversidade e 

instabilidade do mundo atual, têm-se revelado, sem sombra de dúvida, como 

terreno reconhecidamente hostil ao desenvolvimento de relações de confiança 

(SENNETT, 1999). Mas essas mesmas condições são as que as tornam 

essencialmente fundamentais às trocas e interações implicadas na convivência 

humana. Em um mundo cada vez mais agudamente reconhecido como 

interdependente, a confiança parece ser a base de relacionamentos capazes de 

propiciar a construção de benefícios sociais sólidos e duradouros. A despeito 

disso, existe hoje generalizada convicção de que vivemos uma crise de confiança 

em todas as sociedades contemporâneas. A desconfiança, a ameaça, o medo do 

“outro”, encontram-se inquestionavelmente disseminados na cultura 

contemporânea. 

Análise dos resultados da pesquisa independente, levada a cabo pelo 

Instituto Gallup Internacional com uma amostra estatisticamente representativa de 

1.4 bilhão de cidadãos em todo o mundo, sobre a confiança depositada em 

instituições de todos os tipos – inclusive democráticas, não deixa margem a 

dúvidas sobre as dimensões do fenômeno. Tais evidências corroboraram a opção 

do Fórum Econômico Mundial na escolha da temática da confiança como foco 

central do evento de 23 a 28 de Janeiro de 2003, realizado em Davos, Suíça. 
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Ainda uma outra indicação da importância do tema na atualidade pode ser 

depreendida da concessão do Prêmio Nobel Memorial em Ciência Econômica, ou 

Prêmio Nobel de Economia, concedido em 2002 aos americanos Daniel 

Kahneman e Vernon Smith. Segundo reportagem do Jornal O Globo, em seu 

caderno de Economia, p. 34, em 10/10/2002, ao anunciar tal premiação, a Real 

Academia Sueca de Ciências realçou o fato de que, em seu trabalho, eles foram 

além da crença tradicional (enraizada no meio econômico desde os fundamentos 

da moderna economia no século XVIII, com Adam Smith), de que o auto-interesse 

determina o comportamento racional humano. Fukuyama (1996), entretanto, 

afirma que o próprio Adam Smith, primeiro dos economistas clássicos, “jamais 

endossaria a noção de que a atividade econômica pudesse ser reduzida à 

maximização da utilidade racional”, como se pode depreender de sua outra 

grande obra, subseqüente à “A Riqueza das Nações”, denominada “Teoria dos 

Sentimentos Morais”, na qual retrata a motivação econômica como altamente 

complexa e incrustada em hábitos e costumes sociais mais amplos, tal como mais 

tarde retomado por Granovetter (1985). Fukuyama (1996), em sua análise, conclui 

que “nem toda ação econômica deriva do que é tradicionalmente conhecido como 

motivos econômicos” (FUKUYAMA, 1996) 

Vê-se, assim, que a perspectiva psicológica é introduzida nesses estudos, 

abrindo a possibilidade, agora legitimada, de outras concepções acerca de 

fenômenos que tão profundamente afetam a vida em sociedade, marcadamente 

em nossos dias. De fato se tem, hoje, muito maior clareza acerca da 

interdependência e complexidade dos fenômenos sociais, o que inclui as trocas, 

econômicas ou de outra natureza. 

A confiança, ou sua falta, apresenta-se hoje, mais do que nunca, como 

questão vital, em múltiplos e diferentes níveis: como um fenômeno mundial que 

afeta a todos e cada um nos mais longínquos rincões do planeta, como fenômeno 

local (influenciando a vida de diferentes países e suas instituições), nas 

organizações sociais de todas as naturezas, nas relações humanas em geral, e 

mesmo no nível dos indivíduos.  

Desde um ponto de vista da análise psicossociológica, maior e melhor 

compreensão acerca dos fenômenos da confiança e da desconfiança podem ser 

buscadas, partindo de uma concepção do social como algo que traz, em si 
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mesmo, as marcas da complexidade, da transitoriedade, do dinamismo, da 

simultaneidade. Nessa ótica, razão e emoção são concebidas como 

indissociáveis e mutuamente interdependentes, e as relações sociais construídas, 

destruídas e/ou reconstruídas sob a égide da alteridade, através dos 

compromissos possíveis em cada contexto ou situação. Reconhece-se o 

paradoxo do Outro, ora visto como extensão ou complemento potencial do 

indivíduo e, portanto, cúmplice no alcance de objetivos por ele almejados, ou, no 

outro extremo de uma extensa gama de possibilidades, como aquele que pode 

impedir o alcance da satisfação de necessidades e interesses particulares, 

idiossincráticos, ou até mesmo, destruí-lo. O medo do Outro conduz à 

necessidade e à imprescindibilidade de confiar, em situações de 

desconhecimento, incerteza, risco. A natureza psicossociológica do fenômeno da 

confiança se estabelece em decorrência das reações e conseqüências da 

interação social, na busca de satisfação de necessidades humanas e sociais.  

Partindo dessas considerações, o foco de nosso interesse neste trabalho 

acha-se voltado para a investigação dos fenômenos e constructos mencionados 

no contexto das organizações de produção coletiva, as quais necessitam, hoje 

mais do que jamais o fizeram, atuar em um campo de forças psicológicas e sócio-

culturais adversas, em seu mister de obtenção de resultados a partir de ação 

colaborativa coordenada. 

Compreendendo as organizações humanas como realidades sociais, 

simbólicas, construídas e reconstruídas a partir da intersubjetividade, das trocas 

que se estabelecem em seus ambientes interno e com seu exterior, julgamos ser 

possível afirmar que sua missão mais estratégica é hoje a de sua permanente 

(re)construção. Construção esta que necessita ser coerente e consistente com a 

natureza de seus condicionantes básicos, condição sine qua non para sua 

existência, permanência e efetividade. Confiança, liderança e capital social 

organizacional constituem-se, sem sombra de dúvida, em aspectos fundamentais 

nesse propósito, por se referirem a questões que impactam, diretamente, as 

possibilidades de estabelecimento de redes sólidas para relacionamentos 

produtivos.  

Nossa discussão está dirigida para o papel e atuação da liderança formal 

nessa articulação. Embora consideremos tal questionamento válido também em 
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planos mais amplos (desde o macro ao micro contextos em que tais fenômenos 

ocorrem), centraremos nossa investigação no âmbito intraorganizacional, 

investigando se, e de que forma a liderança poderia representar o lugar da 

integração, da neutralização do medo ou agressão primordiais em relação a um 

Outro (seja indivíduo, grupo ou instituição), construindo, através de suas práticas, 

espaços de produção colaborativa de resultados capazes de atender a mútuas 

expectativas dos diversos atores e segmentos envolvidos.  

Assim, neste trabalho, nos propusemos à tarefa e ao desafio de estudar 

esses fenômenos no próprio campo organizacional, em busca de uma maior 

compreensão acerca do papel e dos desafios vivenciados por líderes e gestores 

contemporâneos no manejo dessas questões, quando do cumprimento de sua 

função de obtenção de resultados coletivamente produzidos. 

Sobre esta questão, Moura, (1999) afirma que: 

Diante de uma explosão tecnológica sem precedentes, da 
valorização da informação e do virtual, da globalização e 
volatilização dos capitais, da engenharia genética e dos 
alimentos trangênicos, da robótica, da reengenharia, do 
desemprego, da crise de emprego e/ou trabalho e do 
enxugamento dos cargos de chefia ou direção, um grave 
fenômeno emerge: o desgaste atual e a falta de rumo para 
atividades de gestão. Avolumam-se os problemas 
enfrentados por aqueles que desempenham esses papéis e 
as responsabilidades intrínsecas, afirmam os que se 
desencantam ou os que se recusam a exercê-la”. (MOURA, 
1999, p. 27). 

Talvez uma das conseqüências mais visíveis da problemática relacionada 

ao descrédito nas instituições e na liderança que se evidencia no campo 

organizacional seja a crise de motivação, identificada por Levi-Leboyer (1994), 

para quem: 

Atualmente, não se trata tanto de canalizar e organizar a 
motivação existente, mas de lutar contra a corrosão que 
ataca os próprios valores do trabalho – em resumo, de 
compreender as causas da crise das motivações, tentando 
limitar sua extensão. (LEVI-LEBOYER, 1994, p. 15).  

É forçoso reconhecer que a escala de importância anteriormente conferida 

ao trabalho, que o posicionava como valor central em nossa sociedade, encontra-

se significativamente alterada. No bojo dessas profundas transformações se pode 
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observar que, de fonte de significação de vida e identidade, o trabalho se desloca, 

nos dias atuais, para a condição de mera fonte de sobrevivência, algo que precisa 

ser suportado para que males maiores não advenham, isto é, “um mal 

necessário”. Para Levi-Leboyer (1994), além da crise social e econômica, é 

principalmente esta crise de valores que afeta, hoje em dia, a realidade das 

organizações do trabalho e a sociedade como um todo. Índices crescentes de 

desempenho por um lado, e queda da produtividade, crescimento do absenteísmo 

e doenças ocupacionais, por outro, situam-se entre indicadores evidentes de uma 

problemática que nos remete à quebra do contrato psicológico entre o indivíduo e 

o contexto do trabalho (LEVI-LEBOYER, op. cit.).  

Relações primordiais de causa e efeito não satisfeitas levam à ruptura da 

confiança e dificultam ou mesmo inviabilizam o estabelecimento de pactos 

considerados legítimos pelos envolvidos (ROUSSEAU, 1993). Na atualidade, a 

precarização das condições de trabalho, decorrente das reformas estruturais que 

buscam a maximização dos resultados a qualquer custo, têm repercutido 

danosamente em um sem número de aspectos relacionados ao trabalho e ao 

trabalhador, traduzindo-se em produtos e/ou serviços de qualidade 

crescentemente duvidosa, ou em quantidade insatisfatória, com altos custos, por 

um lado, e na exclusão, sofrimento, perda da saúde, motivação e bem estar dos 

trabalhadores, por outro. O antigo encadeamento, que relacionava maior 

dedicação a maior desempenho e maior recompensa, perdeu, hoje em dia, seu 

sentido, degradando, com isto, o valor do trabalho. Entretanto, a modificação mais 

significativa tem sido produzida pela própria redução das oportunidades, 

eliminação de postos de trabalho, por vezes até com desaparecimento de 

inúmeras modalidades de especialização, sem que outras alternativas se 

apresentem. Situações paradoxais são vivenciadas quando as alternativas de 

sobrevivência, ou de obtenção de um mínimo de dignidade social, forçam à 

adoção de caminhos que exigem dos indivíduos enormes sacrifícios e renúncias.  

Weber (1999), em seus esforços de racionalização através da teoria 

burocrática, buscou eliminar situações organizacionais sobre as quais não fosse 

possível exercer controle, recorrendo, para tanto, ao crescente emprego de regras 

lógicas. De modo análogo, economistas têm argumentado que contratos 

voluntários, explícitos e claros de cooperação, regidos por mecanismos legais, 
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independem de confiança entre os parceiros, estando a salvo de influências 

culturais, podendo contribuir para o alcance de propósitos de interesse comum. 

Entretanto, embora contratos e auto-interesse sejam importantes para qualquer 

associação, a confiança parece ser capaz de produzir organizações mais 

eficientes, a partir de consensos morais prévios, baseados em valores éticos 

compartilhados. Mudanças estruturais no sentido da flexibilização, da quebra da 

hierarquia e da autoridade rígida e centralizada, exigidas pelas reestruturações 

(que buscam modernizar as organizações e capacitá-las a oferecer respostas ao 

dinamismo do mundo contemporâneo), não asseguram a emergência de 

atuações colaborativas. A cultura, as normas sociais vigentes, relações baseadas 

em normas éticas e em confiança são determinantes para o efetivo 

funcionamento. O grau de associativismo, de colaboração, os valores morais, em 

suma, o capital social disponível, definirá o quanto pactos e trocas sociais serão 

respeitados, pois quanto mais baixos os seus valores, maior necessidade haverá 

de hierarquia (níveis de supervisão), com seus controles enrijecedores 

(FUKUYAMA, 1996). 

As possibilidades de manejo da cultura são, portanto, fundamentais nesse 

contexto. Os níveis de confiança e de capital social encontrados determinarão as 

possibilidades de passagem das grandes hierarquias para redes flexíveis de 

firmas menores, como inúmeros estudos, como, por exemplo, os de Fukuyama, 

têm demonstrado. E a confiança não pode ser encontrada nos recursos 

tecnológicos, em atributos individuais ou de uma relação, além de não poder, 

tampouco, ser reduzida à simples troca de informações. O que ocorre, na maior 

parte das vezes, quando a confiança falta, ou falha, é a necessidade de 

intensificação das trocas de informações (quantidade tentando suprir qualidade), 

e a proliferação de controles (contratos complexos, consumo de tempo), 

condições essas que resultam no aumento dos chamados “custos transacionais”. 

Deste modo, o capital social, que decorre das trocas sociais baseadas na 

confiança, mostra-se na atualidade como fator crítico de sucesso para as 

organizações, por oferecer condições que viabilizam um trabalho conjunto mais 

ágil, menos oneroso, mais produtivo (FUKUYAMA, 1996). 

As sociedades, em geral, variam em relação à disponibilidade de capital 

social encontrado em seus padrões culturais, podendo apresentar-se mais “grupo-
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orientadas” ou mais individualistas. Dentre as caracterizadas como individualistas, 

a família e os laços de parentesco são as formas primárias de associação, 

enquanto naquelas “grupo-orientadas”, associações voluntárias, geralmente de 

cunho religioso, são mais fortes. Em estudos de sociedades contemporâneas, 

argumenta-se que há uma relação entre alta confiança, com abundante capital 

social (como EUA, Japão e Alemanha, citados como exemplos), e a capacidade 

de criar grandes organizações de negócios privados, geradoras de economia de 

escala (FUKUYAMA, 1996). Essas sociedades foram as primeiras a desenvolver 

grandes corporações hierárquicas modernas, profissionalmente administradas. 

Sociedades com baixos graus de confiança, sociabilidade espontânea e capital 

social, conseqüentemente apresentam grande número de empresas familiares. 

Nesses casos, a relutância de indivíduos não aparentados em confiarem uns nos 

outros têm impedido a emergência de corporações modernas, profissionalmente 

geridas (FUKUYAMA, op. cit.).  

Os referidos fenômenos podem ser facilmente observados nas inúmeras 

dificuldades pelas quais passam empresas familiares que buscam modernização 

e profissionalização de sua gestão. Para Fukuyama (1996), a predominância de 

altos graus de confiança pode favorecer não somente questões de escala e 

hierarquização como também a transição para redes interligadas pela moderna 

tecnologia de informação. Sociedades bem supridas de capital social poderão 

adotar novas formas organizacionais mais rapidamente (flexibilidade), nos 

mercados em constante mutação. É claro que a capacidade ou facilidade de criar 

grandes organizações poderá ou não ser vantajosa, a depender dos cenários 

considerados, dos rumos da tecnologia e dos mercados. Existem, porém, ainda 

inúmeras outras vantagens que acompanham a constatação da superioridade de 

respostas, em organizações que operam com altos níveis de confiança e capital 

social. Em função dessa argumentação, Fukuyama defende ainda que, 

considerando as teorias clássicas do mercado liberal, onde a divisão global do 

trabalho é determinada por vantagens comparativas locais (como capital 

financeiro, mão de obra e recursos naturais), se deveria também arrolar e avaliar, 

para esse fim, o capital social de uma nação (FUKUYAMA, op. cit.). O raciocínio 

pode ser o mesmo em relação às organizações. 
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Preocupações dessa natureza, hoje significativamente ampliadas, como se 

depreende dos citados exemplos das discussões em Davos, no encontro de 2003, 

ou pela premiação do Nobel em Economia em 2002, encontram também 

ressonância na academia, como se pode observar pelo aumento considerável de 

estudos relacionados, principalmente a partir de meados da última década, nos 

campos da psicologia social, sociologia, economia, administração, ciências 

políticas. Artigos publicados sobre o tema podem ser encontrados relacionando-

se com diversas disciplinas, como: Psicologia Organizacional, Gerência, 

Administração Pública, Comunicação Organizacional, Educação, dentre outras. O 

constructo pode ser encontrado nessa literatura relacionado a temas como: 

atitudes no trabalho, times, comunicação, justiça, contrato psicológico, 

relacionamento organizacional e administração de conflitos, para citar alguns. 

Nas ciências organizacionais, o interesse pelo estudo da confiança e da 

desconfiança, tanto internamente como entre organizações, ampliou-se 

fortemente nesse período, à medida que o debate vem fortalecendo as evidências 

sobre os benefícios que a confiança pode oferecer às economias, às 

organizações, à sociedade e a seus membros individuais. Tais preocupações 

justificam-se, além disso, pela alarmante constatação do exponencial declínio da 

confiança em todas as suas manifestações, em função dos obstáculos que se 

colocam, cada vez mais, como barreiras a seu estabelecimento e conservação. A 

ciência tem, assim, o desafio da produção de conhecimentos teóricos e práticos 

que contribuam com alternativas de manejo consciente e responsável da criação 

da confiança e da geração e administração de um tipo de capital tão valioso para 

a sobrevivência e desenvolvimento das sociedades quanto o do capital social. 

Ainda mais se considerarmos que tais propriedades e atributos das relações 

sociais são extremamente sensíveis à deterioração, na ausência de esforços 

atentamente direcionados à sua preservação. 

Dirks e Ferrin (2001) observam que, apesar da temática da confiança estar 

sendo tão focalizada recentemente, como se pode depreender de publicações 

tanto em jornais e periódicos especializados, quanto por livros editados ou artigos 

individuais, o que está em pauta é um importante constructo da psicologia 

aplicada e disciplinas correlatas. Realçam que tal constructo tem estado presente, 

de uma forma ou de outra, em numerosas pesquisas, desde há, pelo menos, 
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quatro décadas, para o que exemplificam mencionando livros como os de Argyris 

(1962), Likert (1967), McGregor (1967), além de artigos empíricos, como os de 

Mellinger (1959), Read (1962), dentre outros (DIRKS; FERRIN, 2001). Destacam, 

ainda, que este tem sido um conceito central para as teorias da liderança, 

evidenciando-se como dimensão considerável do comportamento do líder 

(DIRKS; FERRIN, 2002). Inúmeros autores têm apontado, por exemplo, que a 

liderança do tipo denominado transformacional, ou que líderes carismáticos 

constroem relacionamentos de confiança com seus seguidores. Além disso, a 

percepção de seguidores desse atributo em suas lideranças pode ser importante 

para a efetividade dos líderes, constituindo-se em importante elemento nos 

intercâmbios entre líderes e seguidores.  

Entretanto, em que pese ser possível constatar a importância que a 

confiança passou a ter na agenda da pesquisa e teoria organizacionais 

contemporâneas, constituindo-se indiscutivelmente em aspecto central para os 

estudos atuais sobre a liderança (KRAMER, 1999), verifica-se na literatura, 

segundo Dirks e Ferrin (2002), a inexistência de estudos sistematizadores sobre 

confiança na liderança, assim como a ausência de trabalhos empíricos sobre as 

relações da confiança com outras variáveis ou com seus potenciais antecedentes. 

Em uma revisão meta-analítica, Dirks e Ferrin (2002) trabalharam, de forma 

pioneira, uma síntese das relações entre a confiança na liderança e 23 outros 

constructos. Apontam, ainda, certa dispersão de foco dentre os inúmeros 

trabalhos sobre o tema, os quais tratam, indistintamente, diferentes tipos de 

liderança, assim como diferentes conceituações de confiança, o que tem 

contribuído para a obtenção de resultados inconsistentes. Para esses autores, 

promover tais distinções é importante, não só do ponto de vista teórico como 

prático, permitindo melhor orientação em ações organizacionais concretas, como, 

por exemplo, programas de desenvolvimento de liderança. 

Uma vez que o manejo do poder organizacional está voltado 

prioritariamente para o alcance de objetivos que atendem aos interesses do que é 

“geral”, isto é, da organização, através de práticas da liderança explicitadas na 

comunicação, como se equacionariam os interesses particulares, idiossincráticos, 

dos indivíduos que a compõem? Como se configuram os fenômenos, nas 

condições atuais do cenário organizacional, relacionados à confiança, 
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considerada como alicerce para o estabelecimento de vínculos de lealdade, 

comprometimento e colaboração, indispensáveis à produção coletiva? Como os 

líderes formais desempenham seu papel? Como suas práticas são percebidas, no 

campo de forças resultante das pressões originadas por multimetas e interesses 

dos distintos níveis organizacionais? 

Na explicitação dos objetivos desta pesquisa, destacamos como nossas 

principais intenções tanto a ampliação dos conhecimentos disponíveis sobre o 

campo organizacional em nosso contexto, quanto a busca de contribuição ao 

desenvolvimento de estratégias e instrumentos de intervenção capazes de criar 

condições facilitadoras para o desenvolvimento e mudanças organizacionais.  

Desse modo, o trabalho aqui apresentado alicerçou-se na interação com a 

realidade social imediata, não apenas como fornecedora de informações a serem 

processadas em seu exterior, mas como participante ativa dessa elaboração, 

propiciando complementaridade e enriquecimento mútuos. Diferentes vertentes 

foram, assim desenvolvidas, simultaneamente, ao longo desse trabalho, como: a 

construção de maiores conhecimentos sobre as questões focalizadas, no campo 

organizacional contemporâneo, na cidade do Rio de Janeiro, em diferentes 

contextos culturais, sua multiplicação e disseminação através do ensino 

acadêmico (em aulas, palestras, apresentações em congressos e encontros 

científicos, supervisão de estágios e monografias correlacionados, na graduação 

em psicologia), assim como o desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e 

intervenção capazes de oferecer contribuições a mudanças sociais desejadas. 

Objetivamos, assim, contemplar e integrar ensino, pesquisa e extensão, tríade 

sobre a qual acham-se alicerçados o papel e a contribuição da Universidade à 

sociedade. Pensar e agir criticamente sobre as transformações nas organizações 

sociais de produção, com seus reflexos e custos sociais constituem-se, sem 

sombra de dúvida, em uma das funções precípuas da academia.  

Tais crenças e posicionamentos encontram-se, seguramente, refletidos nos 

pressupostos teórico-metodológicos que adotamos. Para o alcance de suas 

finalidades, este trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos. Neste 

capítulo inicial procuramos situar a importância das questões centrais do estudo, 

problematizando-as e explicitando nossos interesses. O segundo capítulo será 

dedicado à fundamentação teórica que orienta o estudo, a qual se desenvolve 
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através de cinco (05) subtópicos, referentes à: 1. análise do contexto 

contemporâneo das organizações, com suas características e problemas 

principais, de forma a introduzir sentido contingencial às questões teóricas 

subseqüentes. Algumas das principais transformações paradigmáticas que tem 

influenciado o próprio modo de se compreender e fazer ciência na 

contemporaneidade serão, aí, sucintamente abordadas, como uma parte influente 

deste cenário. 2. revisão de estudos sobre a confiança, indicando tipos, 

conceituações e abordagens dentro da teoria organizacional, assim como do 

debate sobre o impacto de suas contribuições e relações com a liderança. Ao 

final, indicamos a concepção de confiança de que tratamos no presente estudo. 3.  

revisão dos estudos acerca da temática do capital social, mencionando suas 

principais teorias, conceitos e fontes de produção. Esta seção também será 

finalizada com a explicitação da concepção de capital social adotada pela 

pesquisa. 4. síntese da revisão da extensa literatura sobre a liderança nas 

organizações, apontando teorias e modelos destacados sobre o tema, sendo 

indicada, igualmente, ao final, a acepção que adotamos. 5. Finalizando este 

capítulo é apresentada uma visão articulada dos temas centrais da pesquisa, 

problematizados pelo contexto situacional contemporâneo, estabelecendo as 

bases para os métodos, procedimentos e técnicas adotados na pesquisa 

empírica. No terceiro capítulo são explicitados:  os principais problemas do 

estudo, formula-se a hipótese de trabalho, assim como os objetivos que 

nortearam o percurso. O quarto capítulo discute questões metodológicas 

pertinentes e descreve os procedimentos, etapas, instrumentos construídos e 

técnicas utilizadas na pesquisa de campo. No capítulo cinco são apresentados os 

resultados: inicialmente de levantamentos preliminares realizados para 

ajustamento conceitual, em seguida, os dados colhidos no campo organizacional, 

procedendo-se a uma sucinta descrição de cada uma das 02 (duas) organizações 

pesquisadas, o perfil das amostras de sujeitos em cada uma delas e os resultados 

obtidos através das diferentes técnicas utilizadas. Uma visão consolidada do 

comportamento dos indicadores selecionados para o estudo, assim como as 

diferentes formas de manifestação dos temas centrais da liderança, da confiança 

e do capital social, nos dois distintos campos organizacionais estudados é  

apresentada e comentada ao final do capítulo, à luz do referencial teórico 
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adotado. No último capítulo (o sexto), são apresentadas as conclusões, 

dificuldades, limitações e considerações finais acerca do estudo realizado.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo se destina a apresentar uma síntese da pesquisa teórica 

empreendida acerca de conceitos e contructos, considerados de grande 

relevância na atualidade, os quais sinalizam para um forte reconhecimento da 

importância dos fatores humanos e do campo social sobre o condicionamento e 

determinação dos resultados  organizacionais.  Esses aspectos adquirem especial 

importância quando considerados no contexto contemporâneo, em um cenário de 

globalização da economia, marcado pela incerteza, riscos, competição e ameaças 

generalizadas. Dentre os que serão aqui considerados acham-se os constructos 

da CONFIANÇA, do CAPITAL SOCIAL e da LIDERANÇA, sobre os quais 

passaremos a discorrer, a partir do exame da recente bibliografia pertinente 

disponível. Desse modo, o capítulo será iniciado pelas considerações a respeito 

do CONTEXTO em que as ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS estão 

imersas, como forma de imprimir sentido contingencial às questões teóricas a 

serem abordadas. A seguir, serão apresentados as sínteses dos estudos da 

confiança, do capital social e da liderança. Finalizando a fundamentação teórica 

do estudo apresentamos uma síntese dos constructos centrais mencionados, com 

as acepções adotadas, articulando-os de forma a imprimir sentido às 

considerações desenvolvidas. 
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2.1 CENÁRIO CONTEMPORÂNEO DAS ORGANIZAÇÕES 

A ênfase que vem sendo dada a questões como a confiança, o capital 

social e as discussões sobre a liderança, na atualidade, sinaliza fortemente para o 

reconhecimento da importância dos fatores humanos e do campo social sobre o 

condicionamento e determinação dos resultados organizacionais. Esses aspectos 

se revestem de especial importância quando considerados no cenário de 

economia globalizada, com fortes desequilíbrios e injustiças sociais, marcado por 

incertezas, riscos, competição e ameaças generalizadas.  

Este trabalho procurou estudar e articular os constructos citados no 

contexto organizacional, em busca de uma melhor compreensão acerca de seus 

papéis e significação na vida das organizações na contemporaneidade. Desse 

modo, o presente capítulo intentará esboçar o pano de fundo contextualizador 

para a inserção das questões que se relacionam à temática considerada, de um 

ponto de vista contingencial. Os três capítulos subseqüentes, sobre confiança, 

capital social e liderança na organização, tratarão da fundamentação teórica para 

o estudo, embasada no exame da recente bibliografia pertinente disponível.  

Vemos em Kramer (1999), que o campo do comportamento organizacional, 

em acepção ampla, pode ser entendido como o estudo das organizações, como 

sistemas sociais complexos. A teoria e a pesquisa no campo organizacional, na 

perspectiva psicológica, examinam antecedentes e conseqüências do 

comportamento humano, tanto no nível individual quanto coletivo (e.g., KATZ; 

KAHN, 1974; KRAMER, 1999; MURNIGHAN, 1993). Para Kramer, (op.cit.), uma 

das preocupações mais centrais nessa análise psicológica tem sido a da busca de 

determinantes da cooperação, coordenação e controle intraorganizacionais. 

Recentemente tem-se observado crescente interesse dos cientistas sociais 

acerca do papel que a confiança desempenha nesses processos (e.g., 

COLEMAN, 1994; FUKUYAMA, 1996; KRAMER, 1999; PUTNAM 1995; SENNETT, 

1999). Ainda segundo Kramer (1999) tem-se, igualmente, buscado aplicar os 

emergentes conhecimentos da teoria da confiança, à compreensão de 

importantes problemas e fenômenos organizacionais. Acreditamos que dentre as 

principais aplicações pode ser encontrada, sem sombra de dúvida, ainda que não 

suficientemente explorada, suas relações com a liderança formal nas 
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organizações, pela importância e desafios de seu papel, face às injunções do 

presente. 

No cenário estratégico das organizações contemporâneas, que é o de um 

mundo global, interdependente, um dos fenômenos mais significativos é o das 

rápidas e profundas transformações e mudanças, que trazem, em seu bojo, fortes 

desequilíbrios e injustiças sociais. As características do momento atual são de 

turbulência, qual os paradigmas e referenciais que há até bem pouco tempo 

alicerçavam as ações e decisões, e o próprio modo de entender o mundo, são 

simultaneamente abalados. Os “enxugamentos”, “downsizings” e outras 

estratégias de “reestruturações produtivas” das organizações, ou “reengenharias”, 

apesar de apresentarem sistematicamente controvérsias e resultados duvidosos, 

quando não catastróficos, tornaram-se uma constante e banalizada estratégia 

diante das exigências e pressões trazidas pela competição global exacerbada e 

pela baixa valorização e investimento nas questões humanas e sociais. 

Em face das evidentes dificuldades em prever e, portanto, planejar, sequer 

ações no curto prazo, as exigências que se colocam, em qualquer nível que se 

considere (individual, de grupos, organizações, e assim por diante), são as de 

uma flexibilidade e adaptabilidade sem limites. As formas de atendimento a tais 

condições se dão, em grande parte, através da renúncia a qualidades e 

características próprias e diferenciais do humano, que ocorrem no terreno da 

subjetividade e das trocas psicossociais. Os comportamentos passam a orientar-

se no sentido da busca de um equilíbrio mínimo que possa assegurar a 

sobrevivência, restando muitas vezes apenas o que é mecânico, automático, 

fisiológico. As questões essenciais, os diferenciais que caracterizam o que é, na 

verdade, o Humano e o que isto representa para o contexto social, tornam-se, 

nesse processo, descartáveis, irrelevantes, diante da pressão maior pela 

sobrevivência.  

Percebe-se, desse modo, o retorno do fenômeno que tanto preocupou os 

críticos das primeiras teorias organizacionais, o da fragmentação, com todas as 

suas danosas e generalizadas conseqüências sobre aqueles que produzem e 

sobre a própria produção.  

Como conseqüência de condições tão adversas, o que hoje se pode 

observar é a fragilização de empreendimentos pela fragmentação desorientadora, 
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pela excessiva flexibilização que produz desagregação, despersonalização, e 

que, em última instância, desumaniza. Tanto indivíduos quanto a família, os 

grupos sociais ou profissionais e mesmo nações, tornam-se indefesos pela 

extrema permeabilidade de suas fronteiras, com a queda ou quebra radical e 

indiscriminada de barreiras protetoras de suas características mais constitutivas e 

singulares.  

Aqui se coloca o desafio representado pela complexidade e fragilidade do 

equilíbrio entre as pressões e demandas das duas vertentes do processo de 

mundialização: a da globalização, que tende à massificação e homogeneização 

alienantes, da qual participamos como objetos, e a busca de universalização, 

através de movimentos que privilegiam o fortalecimento e valorização das 

singularidades, na qual a proposta é a de participação como sujeitos, como 

protagonistas. (ROUANET, 2000). 

No contexto da globalização, surgem severas dificuldades em termos de 

constituição e fortalecimento do caráter dos indivíduos, manutenção da saúde e 

integridade psicológicas, assim como empecilhos ao estabelecimento de vínculos 

sociais saudáveis e produtivos (e.g., BAUMAN, 2001; SENNETT, 1999) Segundo 

o primeiro autor, a passagem de uma modernidade mais “sólida” para outra 

extremamente mais dinâmica, por ele descrita como “leve”, “líquida” e “fluida”, 

acarretou profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana, alterando 

os conceitos e esquemas cognitivos descritivos da experiência individual e da 

coletividade (BAUMAN, op.cit.). 

Sennett (op.cit.), por sua vez, destaca: 

Laços sociais fortes, como a lealdade, confiança, senso de 
objetivo e responsabilidade, entre outros, dependem da 
associação a longo prazo, condição há muito excluída do 
contexto de nossas organizações. (p. 24). 

Isto pode significar que a divisão, fragmentação e separação, que outrora 

eram estudadas como localizadas especificamente no campo do processo 

produtivo, na tarefa, comprometendo a atribuição de sentido às ações, expandem-

se agora para o campo das relações humanas e para os sentimentos e emoções 

que delas se originam, refletindo-se na trama social, na cultura e em seus 

produtos. 
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Nas formas contemporâneas de organização do trabalho, pode-se observar 

que a excessiva e alienante especialização, que caracterizava as primitivas 

teorias organizacionais, alcança agora seu contraponto mais extremo, através da 

crescente exigência de poliespecialização. Variáveis como tempo, espaço, 

natureza do trabalho, dentre tantas, vem sofrendo alterações que reforçam essas 

reflexões e conjecturas, trazendo conseqüências ainda não claramente 

percebidas para e pelos envolvidos. Em grande parte isso ocorre porque, no 

esforço de competição global, apenas os aspectos financeiros e tecnológicos, que 

se constituem no que é mais evidente e aparentemente manejável do ponto de 

vista de uma abordagem racionalista, costumam ser priorizados, embora o 

componente humano, em sua integralidade e potencialidade, seja aquele capaz 

de produzir o novo, de inventar e reinventar-se, introduzindo diferenciais 

competitivos.  

Fukuyama (1996), é um dos que vêm enfatizar e apontar as repercussões 

desses aspectos sobre os resultados da produção, emprestando ao fenômeno da 

confiança um significativo valor, que o tem colocado, na atualidade, no centro das 

ainda hegemônicas discussões econômicas. Assumimos, então, que lidar 

eficazmente com o “capital social”, que resulta de trocas baseadas em confiança, 

pode se constituir, hoje em dia, em um dos maiores desafios estratégicos para a 

liderança, nas organizações.  

Entretanto, em que pesem as evidências trazidas pelo debate 

contemporâneo, e a importância que atualmente vem sendo atribuída a tais 

questões, os centros de poder das organizações e instituições em geral não 

parecem estar preparados para lidar com semelhante desafio. Continuam a 

conduzir ações que demonstram, na prática, suas crenças arraigadas, 

profundamente enraizadas em uma realidade não mais existente. Suas ações e 

atitudes costumam, em geral, evidenciar maior afinidade e disposição para o 

manejo de questões sobre as quais julgam deter maior controle, que são as 

chamadas questões “objetivas”, “racionais”, que encontram seu apanágio na 

linguagem dos números. Talvez isso permita entender as razões pelas quais as 

principais opções na busca de melhores resultados organizacionais são, quase 

exclusivamente, concentradas em medidas de “enxugamento”, demissões, em 

função da aplicação de novas técnicas administrativas, como “downsizing”, 
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reengenharias, dentre outras, apresentadas como respostas mais diretas e 

racionais aos problemas, encarados através de uma ótica simplificadora. 

Lançando mão de analogia algo macabra que ouvimos certa ocasião, poderíamos 

dizer que seria como a estratégia de alguém que, para perder peso, amputasse 

algum membro de seu corpo... Em termos de resultados / conseqüências, tais 

estratégias têm apresentado consistentemente efeito de “boomerang”, voltando-

se contra os objetivos dos que as utilizam e promovendo o esgarçamento do 

tecido social. 

Se o que é humano é pouco compreendido e pouco manejável, em proveito 

de interesses que geralmente não são comuns ao conjunto dos envolvidos, (e 

talvez aí resida o cerne das dificuldades), a tendência tem sido eliminar esse 

elemento perturbador, através de sua substituição por servo-mecanismos, pela 

automação, que permite presumir maior amplitude de controle, com afastamento 

de condições complexas que são características do relacionamento com o 

humano. Muitos estudos na teoria organizacional vêm se dedicando a apontar 

dificuldades e falhas nesse raciocínio, sem, contudo, impactar, de modo 

significativo, o ritmo e extensão dos danos sociais causados por essas 

equivocadas opções.  

Entender e lidar com tais questões representa, principalmente em função 

de aspectos culturais profundamente enraizados, um custoso aprendizado para 

líderes ou gestores, nem sempre afeitos a disciplinas que lidam com os 

obstáculos e/ou limitações à racionalidade, e ao tão almejado controle sobre os 

acontecimentos. Isto se torna agravado se pensarmos que esses gestores são 

avaliados e cobrados por esse controle idealizado que deles se espera, baseado 

em aspectos que pouco dominam ou compreendem. Por outro lado, faz também 

parte dos desafios dos teóricos e práticos das ciências organizacionais, dentre os 

quais se encontram os psicólogos, o lidar com as demandas e cobranças 

originadas de visões distintas nas formas de compreender e atuar sobre os 

fenômenos da complexidade, ambigüidade, simultaneidade, inerentes às 

questões humanas e sociais.  

Julgamos relevante mencionar aqui, ainda que brevemente, alguns 

aspectos que funcionam como pano de fundo para a abordagem científica às 

questões de nosso interesse, a partir de mudanças significativas pelas quais os 
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próprios alicerces da ciência contemporânea têm passado. Estamos nos referindo 

à crise nos pressupostos relacionados à própria ciência, da qual trataremos 

sucintamente para dar sentido às opções e enfoques com que conduzimos este 

trabalho. 

Ciências Organizacionais: a crise dos pressupostos 

As ciências organizacionais têm refletido, e não poderia ser de outro modo, 

a instabilidade e as inquietações que emanam de seu entorno, o que se evidencia 

sob a forma de crise em seus pressupostos tradicionais, incapazes de oferecer 

respostas às críticas que se tem avolumado nas últimas décadas. 

A crença em um homem racional, capaz de ter acesso, através de treino 

sistemático de suas faculdades lógicas, a um conhecimento disponível no mundo 

objetivo, encontrado na forma de leis universais, é agora questionada. Assim 

como questionada se torna também a maneira de obtenção desse “conhecimento 

válido”, anteriormente apenas reconhecida como possível através de métodos da 

observação empírica, que se propunha neutra, de uma realidade considerada 

objetiva, exterior ao sujeito.  

Métodos das ciências naturais, comprovadamente eficazes pelos 

resultados observáveis de progresso tecnológico e desenvolvimento científico que 

efetivamente permitiram obter, eram os alvos idealizados a serem alcançados. 

Tais procedimentos eram vistos como os únicos capazes de elevar as ciências 

humanas e sociais a patamares de maior desenvolvimento e confiabilidade. 

Métodos qualitativos permaneceram estigmatizados por sua impossibilidade de 

igualar-se, em precisão, exatidão e capacidade de previsão, aos das ciências 

naturais. Entretanto, apesar da constatação dos incríveis progressos no controle 

da natureza, que os avanços tecnológicos fartamente demonstraram, tais 

modelos têm apresentado dificuldades quando transpostos para as questões 

humanas.  

Verón (1977), em seus estudos sobre ideologia, estrutura e comunicação 

em ciências sociais, argumentou que o efeito ideológico é inevitável e inerente a 

qualquer ciência, porquanto produto de seres socialmente determinados. Nas 

ciências humanas e sociais, entretanto, esse efeito incidiria necessariamente com 

maior expressão, uma vez que no objeto de estudo está inserida, 
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redundantemente, a própria atividade do cientista, o qual não tem condição de 

abdicar de sua subjetividade, interesses e idiossincrasias, além de precisar, 

imperiosamente, reconhecê-las em seu objeto (VERÓN, 1977). 

Outro pressuposto fundamental, hoje questionado, é o da crença na 

linguagem como representação da realidade, e veículo, portanto, da comunicação 

precisa das descobertas científicas. De forma neutra, factual e objetiva, a 

linguagem deveria cumprir o seu papel de representar, sem distorção, o 

conhecimento adquirido, sob a forma da comunicação das leis universais 

extraídas do mundo empírico, promovendo, ainda, ampliação cumulativa das 

descobertas precedentes. Tal tarefa tem-se evidenciado, entretanto, frustrante, 

face ao reconhecimento da verdadeira natureza da linguagem: produto de 

construção social, condicionada pelas características do processo de 

comunicação humana (GERGEN; TOJO, 2001). 

Assim, algumas alternativas e tendências começaram a tomar forma, em 

resposta as dificuldades e críticas apontadas por esse debate, em décadas 

recentes.  

Ciências Organizacionais: tendências e alternativas 

Como contraponto à racionalidade individual, neutralidade e distanciamento 

científicos pretendidos, tem-se oferecido a perspectiva de uma racionalidade 

intersubjetiva, negociada, consensual. O engajamento, a motivação e interesse do 

cientista, sua implicação, são agora reconhecidos, assim como reconhecida a 

evidência de que a própria eleição ou aceitação de determinados paradigmas ou 

pressupostos, a seleção de métodos e processos, os sistemas interpretativos 

utilizados no tratamento dos resultados da observação, não são neutros, mas sim 

condicionados por opções histórico-culturais passadas e presentes. Em 

decorrência, o conhecimento produzido sob essas circunstâncias não será o 

almejado encontro de “universais” platonicamente disponíveis ao acesso 

competente, mas sim contingente às mesmas e, portanto, relativo. 

Percebe-se, entretanto, nas críticas que vão além da simples contestação 

ao novo, uma proposta de integração e ampliação dos enfoques anteriores, 

reconhecendo e incorporando mútuas contribuições, e não, simplesmente, o 

maniqueísmo. Não haveria consistência em semelhante posição. Relativismo e 
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não radicalismo, visão integrativa e não excludente, julgamos serem as 

mensagens depreendidas do debate contemporâneo, ao qual Morin tem 

emprestado sua relevante contribuição (MORIN, 1982). 

De modo análogo, também a linguagem é hoje reconhecida como um 

sistema socialmente produzido e reproduzido, dinâmico em sua construção de 

significados e em seu contingenciamento histórico, cultural. A importância do 

consenso, realçada por Habermas, ao refletir sobre a competência comunicativa, 

oferece alternativas para novos direcionamentos, através da prática e busca da 

transparência na explicitação de interesses, com vistas à obtenção de pactos 

sociais considerados legítimos, por sua capacidade de atender tanto ao que é 

particular / individual, quanto à produção do que é geral / coletivo (HABERMAS, 

1983).  

Tais questões de fundo, por sua amplitude e significação, afetam 

diretamente o campo do estudo, pesquisa e intervenção organizacionais, 

particularmente em relação à cultura, com suas normas, crenças e valores. 
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2.2. SOBRE A CONFIANÇA 

INTRODUÇÃO À TEMÁTICA DA CONFIANÇA 

O que é afinal a confiança? Embora tão em voga ultimamente, a questão 

diz respeito a um dos dilemas mais antigos da humanidade. Haeberle (2002) 

inicia artigo denominado “Il dilemma della fiducia del “manager viandante”, com a 

seguinte citação: “In an incertain world any single action would be impossible 

without some forms of trust.” (LUHMANN, 1990 apud HAEBERLE, 2002), o que 

nos oferece uma dimensão da importância da questão. Embora preocupação que 

remonta aos primórdios da humanidade, sua grande evidência nos dias atuais, 

pode ser devida, muito provavelmente, à agudização das conseqüências e 

impactos de sua escassez para as sociedades humanas contemporâneas. A 

crescente heterogeneidade, complexidade e incerteza da vida moderna têm 

contribuído para inviabilizar o estabelecimento de condições favoráveis à 

instauração e/ou manutenção de relações de confiança, em qualquer nível de 

análise que se queira considerar.  

Embora seja função da confiança favorecer a atuação de mecanismos 

psicológicos capazes de reduzir a enorme variedade de estímulos com que se 

tem que lidar, possibilitando algum grau de orientação para decisões em cenário 

de risco, incerteza e turbulência, tais mecanismos ocorrem de forma bastante 

precária e provisória, em níveis pouco profundos e duráveis, sempre confrontados 

e reestruturados com base em um caudal incessante de novas informações. 

Nesse cenário, prevalecem as relações de troca mais superficiais e provisórias, 

racionais, instrumentais, calculistas, baseadas em interesses, que resultam em 

níveis pouco consistentes de confiança, do tipo “toma lá, dá cá”, ou “eu faço isto 

se você fizer aquilo”, sempre acompanhados de controle muito próximo, e 

revisões constantes. Um tipo de confiança frágil, enfim. As frustrações 

decorrentes vão influenciar negativamente a qualidade dos novos vínculos, que 

se estabelecem sobre bases corroídas, em uma “espiral viciosa”, se assim 

podemos dizer, para significar algo diferente do sentido de “círculo vicioso”, em 

função de que as perdas são sempre crescentes. O resultado é o aumento da 

precarização e/ou ruptura dos pactos que tecem a trama do tecido social.  
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Em função dessas evidências a temática da confiança passou a ocupar 

lugar de destaque na agenda científica nas duas últimas décadas, em diversos 

campos, como o político, econômico, sociológico, psicológico individual e da 

psicologia social, assim como das ciências organizacionais em geral, em função 

da aceleração e agravamento das condições adversas que marcam o cenário 

contemporâneo.  

Confiança tem sido apontada como base para o capital social, entendido 

como a disposição para a ação conjunta, e, como tal, imprescindível para o 

sucesso de empreendimentos coletivos e sociais. (e.g COLEMAN, 1994 

FUKUYAMA, 1996; PUTNAM, 1995). Em função também de seu papel e 

importância na determinação de resultados econômicos e nas estratégias para 

lidar com o mundo competitivo da atualidade.  

No cenário contemporâneo, as organizações lutam pela sobrevivência ou 

para melhoria de seus resultados, em um ambiente altamente competitivo, e 

freqüentemente o fazem em detrimento de seus funcionários. Hoje em dia é 

impensável que alguém venha a passar toda a sua vida laboral em apenas uma 

organização, sentindo-se satisfeito, como era comum em passado recente, 

embora este permaneça sendo um “sonho” amplamente sonhado, (ainda que nem 

sempre claramente admitido), mesmo dentre as novas gerações de 

trabalhadores. É nesse quadro que se discute a imprescindibilidade da confiança 

como fator fundamental para os propósitos de obtenção de colaboração nas 

organizações, por favorecer o estabelecimento de redes sólidas para 

relacionamentos produtivos, com a diminuição de custos transacionais.  

Em que pese o reconhecimento, quase unânime, da importância da 

confiança, poucos pontos de acordo são encontrados nos estudos sobre o tema. 

Reconhece-se, consensualmente, a existência de uma grande dispersão de 

enfoques, abordagens e conceituações, porém há concordância de que se trata 

de um fenômeno essencialmente psicológico. O mesmo consenso, entretanto, 

não se verifica no que diz respeito à natureza, características, formas de atuação 

e de mensuração desse constructo. Mesmo na concordância acerca da natureza 

psicológica do fenômeno, apresentam-se divergências, por exemplo, acerca de 

seus principais determinantes: se cognitivos ou afetivos. Isto pode ser explicado, 

em parte, pelo fato de que as perspectivas e óticas particulares que caracterizam 
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os vários campos de conhecimento interessados na questão da confiança, são 

trazidas para esse campo de estudo. 

Na busca de melhor compreensão acerca dos aspectos relacionados a 

essa temática, marcada, como vimos, pela diversidade, procuramos estabelecer 

uma ordenação de caráter meramente didático, em que pese a dificuldade de lidar 

com a complexa interligação entre os mesmos. Desse modo tentaremos trabalhar, 

seqüencialmente, em torno dos seguintes grupamentos de idéias ou cortes de 

análise: tipos e abordagens da confiança na teoria organizacional; elementos 

constitutivos e modos de produção nesse contexto; questões metodológicas; 

contribuições; definições do constructo; modelos integrativos facilitadores do 

estudo da confiança; discussão e síntese. 

Passamos então a identificar, a seguir, os diferentes tipos e abordagens 

através dos quais a confiança tem sido trabalhada na teoria organizacional. 

 

PRINCIPAIS TIPOS E ABORDAGENS DA CONFIANÇA NA TEORIA ORGANIZACIONAL: 

Inicialmente é preciso recuperar a noção já antecipada, de que a confiança 

pode ser estudada a partir de diferentes níveis de observação. Rousseau et al. 

(1998), apontam que há perspectivas multiníveis em confiança, que enfocam:  

i. tanto aspectos intra ou inter organizações, quanto,  

ii. os níveis de: indivíduo, grupo, firma ou instituição. 

Lewicki e Bunker (1996), sugerem que os estudos sobre confiança podem 

ser categorizados tomando-se como base a forma como ela é usualmente 

percebida, isto é: como uma característica individual, ou como um fenômeno 

institucional. Acrescentaríamos um outro grupamento representado pelo conjunto 

de estudos que a observam como um fenômeno interpessoal.  

Para Zucker (1986, apud LIMA et al., 2002), podem ser reconhecidas duas 

perspectivas principais para o conceito de confiança na literatura sociológica. Na 

primeira delas a confiança é considerada como significando que, em uma relação 

de troca, os atores esperam que outros atores coloquem o auto-interesse de lado 

em favor de uma orientação-ao-outro ou uma orientação-à-coletividade (LIMA et 

al., 2002, p. 98). Esta vertente expressaria uma visão funcionalista ou parsoniana 
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do fenômeno. A segunda perspectiva encontra-se representada pelo trabalho de 

Garfinkel (1967, apud LIMA et al., 2002, p. 56), que considera a confiança como a 

capacidade dos atores de tomarem como dadas (“taking for granted”) as ações e 

as decisões de outros atores envolvidos em uma relação de troca. Sob esta ótica, 

o auto-interesse é considerado legítimo em estágios avançados da relação, a qual 

deve, entretanto, começar por orientações ao outro. 

Kramer (1999) também destaca que diferentes disciplinas ocupam 

diferentes “torrões” na ciência organizacional, levando para o estudo da confiança 

seus específicos enfoques, como é possível observar nas categorizações que se 

seguem:  

Confiança Geral e Interpessoal 

No caso da confiança geral, são consideradas as perspectivas dos 

psicólogos e teóricos da personalidade, que focalizaram tanto as diferenças 

individuais quanto os fatores contextuais que moldam a prontidão para confiar. 

Abordam, ainda, ocasionalmente, o grupo. Este segmento trabalha sobre a base 

de características personalógicas, com foco no indivíduo, que apresentaria a 

prontidão para confiar como uma característica de personalidade. A depender das 

experiências de socialização internalizadas e generalizadas, diferentes graus 

dessa característica seriam manifestadas pelos indivíduos. 

Assim, a confiança é considerada como um constructo ou traço psicológico, 

e conceituada como uma crença, expectativa ou sentimento que pode ser 

encontrado profundamente enraizado na personalidade, tendo sua origem no 

início do desenvolvimento psicológico do individuo (ROTTER, 1980 apud GUO, 

2001). 

Yamagishi e Yamagishi (1994, apud GUO, 2001) denominam este tipo de 

confiança como confiança geral (ou GT, de General Trust). O trabalho de Rotter, 

que utiliza a terminologia Confiança Interpessoal, é considerado o mais 

representativo dessa categoria, e suas conceituações estão entre as mais 

conhecidas e reconhecidas, dentre os estudos da literatura organizacional sobre o 

assunto. Rotter define Confiança Interpessoal como “uma expectativa 

generalizada que um individuo tem, de que a palavra, promessa oral ou 
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declaração escrita de outro individuo ou grupo pode ser acreditada”. 

(ROTTER,1980, apud GUO, 2001), 

A perspectiva dos psicólogos sociais, que focaliza os relacionamentos 

interpessoais entre indivíduos, entendendo-os como capazes de construir ou 

destruir a confiança, acha-se representada por este trabalho. A Confiança 

Interpessoal vai, portanto, refletir uma predisposição a confiar, fruto de 

experiência e aprendizado individuais, resultante de um processo de trocas e de 

relacionamentos historicamente experimentados, transformando-se em crença 

bastante estável, baseada nas extrapolações individuais a partir de primitivas 

experiências de vida.  

Diversos outros autores têm analisado confiança de modo similar. Existem, 

porém, algumas nuances ou distinções em relação ao foco estar situado nas 

relações interpessoais ou em uma visão generalizadamente extrapolada para 

todo e qualquer relacionamento ou melhor dizendo, para a percepção da natureza 

humana em geral, como seria o caso das visões hobbesiana e roussoniana. Por 

exemplo, Yamagishi e Yamagishi (1994, apud GUO, 2001), definem GT 

(Confiança Geral), como uma crença na benevolência da natureza humana em 

geral, não se limitando a objetos particulares. Outros autores também se referem 

à confiança geral (GT) como uma propensão a confiar, definindo-a como um traço 

que aponta para uma expectativa generalizada a respeito da confiabilidade dos 

outros. Desse modo, pessoas diferentes, com diferentes experiências de 

desenvolvimento, diferentes tipos de personalidade e diferentes “backgrounds” 

culturais, apresentariam, naturalmente, variações em suas propensões a confiar. 

No estudo de Guo (2001), o autor busca resposta à indagação sobre se a 

confiança geral (GT) de gerentes-proprietários, (analisada no nível individual, 

como característica personalógica que engloba as crenças estáveis, expectativas 

ou sentimentos, atuantes em suas interações com diferentes atores não 

familiares), no contexto das relações interpessoais do ambiente de trabalho, 

influencia a estrutura e performance de suas pequenas e médias empresas 

manufatureiras familiares (SME’s), na Irlanda. A confiança geral (GT), foi 

considerada como uma variável independente (causa), interna à organização, 

observada a partir de uma perspectiva psicológica, e entendida segundo a 

definição de Rotter citada. Importa destacar que seus resultados, extraídos a 
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partir de uma significativa amostra de 103 empresas, apontaram para uma 

influência positiva entre os graus de confiança geral (GT) do gerente proprietário 

sobre a performance das empresas de alta tecnologia, porém negativo para as de 

baixa tecnologia. A hipótese para as relações entre a confiança geral do gerente 

proprietário e a estrutura organizacional recebeu algum suporte, o que parece 

corroborar o senso comum de que a confiança afeta os graus de delegação, 

implicando em opção por estruturas mais centralizadas (e onerosas, lentas), ou 

menos centralizadas (habitualmente mais ágeis quando em ambiente de 

confiança). Os resultados também foram significativos para a influência sobre a 

escolha acerca do tipo de empresa: familiar ou não familiar, como os estudos de 

Fukuyama (1996), também revelaram, isto é: baixos índices de confiança levando 

à preferência pela interação com grupos familiares e não com desconhecidos. 

Culturas coletivistas e individualistas, pesquisadas por Huff e Kelley (2002), 

apresentaram resultados semelhantes, embora tenham sido identificadas 

diferenças culturais nos atributos de confiança, em função de distintos valores 

compartilhados. Exemplificando: culturas individualistas tenderiam a valorizar 

mais as capacidades do alvo da confiança, enquanto as coletivistas valorizariam 

mais a benevolência, isto é, o respeito e a consideração para com o outro. Pode-

se verificar que, em ambos os casos, são mais valorizados os atributos que 

reforçam a opção cultural. Outra conclusão do referido estudo é a de que ambas 

as culturas valorizam a integridade, porém com conteúdos/sentidos diferentes (e 

também, como no exemplo anterior, auto-reforçador): ora a integridade assume o 

sentido de conformidade com os valores do grupo (nas culturas coletivistas), ora 

significa conformidade com princípios individuais (nas sociedades individualistas).  

Na abordagem de Korsgaard; Brodt; Whitener (2002), a confiança 

interpessoal desloca-se, nitidamente, para a relação e não para o nível individual. 

Para esses autores ela representa uma atitude que é influenciada pelos atributos 

das partes, tanto quanto suas interações e o contexto em que ocorrem. A 

confiança refletiria uma disposição de ser vulnerável à outra pessoa, baseada na 

expectativa, não na certeza, de que essa pessoa agirá de maneira benevolente. 

Pode refletir, também, uma avaliação dos motivos, intenções e caráter de uma 

pessoa, incluindo conclusões sobre a benevolência, integridade, senso de justiça 

e confiabilidade dessa pessoa (KORSGAARD et al., 2002).  
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Confiança Institucional 

No caso da Confiança Institucional as perspectivas vêm de sociólogos e 

economistas, os quais têm considerado a confiança sob o prisma de um 

fenômeno institucional. Como tal, a confiança pode ser analisada tanto como um 

fenômeno dentro das organizações, como entre instituições, ou ainda como 

confiança em indivíduos colocados nessas instituições (e em função desse 

posicionamento) (ZUCKER, 1996).  

Nesse conjunto, sociólogos têm analisado mais o grupo e a sociedade, 

enquanto economistas voltam-se mais para o nível individual ou de grandes 

corporações ou firmas.  

Na perspectiva da confiança como fenômeno institucional são hoje 

observadas, em todo o mundo, generalizados graus de desconfiança em relação 

a instituições de todos os tipos, incluindo as democráticas, grandes corporações, 

organizações não governamentais (ONGs) e mídia. Os dados da pesquisa anual 

de opinião pública, realizada de forma independente pelo Instituto Gallup 

Internacional (“Voice of the People”), oferecem comprovação à situação de 

esgarçamento social observada nas sociedades contemporâneas. Tal pesquisa, 

realizada com 36 mil participantes de 47 países, nos seis continentes, investigou 

graus de confiabilidade em relação a 17 instituições diferentes, em relação à 

crença de realmente “trabalharem em prol dos interesses da sociedade”. Seus 

resultados foram divulgados em meio eletrônico ao final do ano de 2002, pelo site 

do World Economic Forum, e expressam as percepções de 1.4 bilhões de 

cidadãos em todo o mundo, (considerados na amostra utilizada).  

Tais resultados contribuíram para a decisão de eleger a questão da 

confiança como tema central do Encontro Anual do Forum em Davos, na Suíça, 

ocorrido em 23 a 28 de Janeiro de 2003. A referida pesquisa independente 

apontou aspectos como: 

“Por todo o mundo as pessoas mostraram os níveis mais 
baixos de confiabilidade nos corpos legislativos nacionais e 
em grandes empresas. O maior nível de confiabilidade no 
mundo inteiro foi dado às Forças Armadas, às Organizações 
Não-Governamentais e às Nações Unidas. 
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No mundo inteiro, a principal instituição democrática de cada 
país (ex.: parlamento, congresso, etc.) é a instituição menos 
confiável das 17 testadas, incluindo multinacionais. 

2/3 dos entrevistados por todo o mundo não concordam que 
o seu país é “governado pelo desejo da população”. 

Os cidadãos têm o mesmo grau de confiabilidade em seu 
governo nacional (na maioria dos casos, eleito), quanto na 
mídia e nos sindicatos. 

Talvez em virtude do papel exercido na segurança / anti-
terrorismo pelas Forças Armadas, estas são as instituições 
mais confiáveis, segundo os entrevistados. 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), incluindo 
grupos ambientais, sociais e de defesa, receberam o 
segundo maior grau de confiabilidade da pesquisa. 

Os cidadãos também expressaram níveis relativamente altos 
de confiabilidade nas Nações Unidas, até mesmo nos 
Estados Unidos, colocando a instituição no mesmo alto nível 
de grupos religiosos e igrejas. 

Empresas multinacionais e grandes empresas domésticas 
têm o mesmo nível de falta de confiança para trabalhar em 
prol da sociedade, ficando em pé de igualdade com corpos 
legislativos nacionais no final da classificação de 
confiabilidade. 

A Organização Mundial de Comércio (OMC), o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), têm quase 
tantas pessoas que não lhes dão sua confiança quanto 
pessoas que neles confiam para trabalharem em prol dos 
interesses da sociedade. Dessas, a OMC é a que recebe um 
pouco mais de confiança.” (World Economic Fórum, 2002) 

Rousseau (1993), observou, a propósito do contrato psicológico no 

trabalho, que “promessas sobre o futuro são a essência dos contratos, porém 

promessas estão cada vez mais difíceis de serem feitas e cumpridas” (p. 11). A 

confiança é assim um constructo que reflete pactos percebidos como legítimos, 

por considerarem interesses individuais (particulares) e gerais, e é sintoma da 

expectativa ou existência de comportamentos colaborativos mutuamente 

apoiadores. Na ausência dessas condições pactos ilegítimos se instalam, gerando 

conflitos explícitos ou encobertos, inviabilizando ou deteriorando a qualidade dos 

relacionamentos, o que, por sua vez, se reflete, nos resultados da produção 

coletiva, nas organizações.  
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A obra de Francis Fukuyama (1996) sobre confiança, na qual ele a aponta 

como uma virtude social capaz de “criar prosperidade”, por alavancar e promover 

vantagens econômicas competitivas, colocou, sem sombra de dúvida, o tema no 

centro do debate econômico, linguagem do poder dominante em nossos dias. 

Para esse autor, a confiança é: “a expectativa que nasce no seio de uma 

comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em 

normas compartilhadas por seus membros”, e representa a base para o capital 

social de uma coletividade. 

Entretanto, como argumenta Sennett (1999), a confiança depende de 

associação a longo prazo, de modo a tornar possível o estabelecimento de 

vínculos, sedimentados por experiência positiva compartilhada. Tal raciocínio 

recebe apoio nos estudos inicialmente citados, sobre confiança geral (ou 

generalizada) e interpessoal, historicamente produzida. Sabemos, porém, e 

Sennett (op. cit.), bem o ressalta, que condições de estabilidade temporal, 

capazes de sedimentar vínculos profundos e duráveis de confiança, são hoje 

praticamente inalcançáveis, o que certamente compromete a qualidade dos 

relacionamentos e trocas sociais.  

Componentes afetivos e/ou cognitivos da confiança  

Segundo Kramer (1999), alguns autores destacam que o constructo da 

confiança tem sido trabalhado através de significados distintos que são, por 

vezes, até incompatíveis, (e.g. KRAMER, 1999; MAYER et al., 1995). Por 

exemplo, em que pese haver um forte consenso sobre o reconhecimento da 

natureza da confiança como a de um estado intrínsecamente psicológico, a 

abordagem psicológica à questão também não se apresenta uniforme, variando 

em relação a características fundamentais relacionadas aos componentes 

cognitivos e afetivos envolvidos. Para Kramer, as explicações cognitivistas 

prevalecem no enfoque psicológico da confiança, como vemos em sua afirmação: 

“quando conceituada como um estado psicológico, confiança tem sido definida em 

termos de vários processos e orientações cognitivos interrelacionados” 

(KRAMER, 1999, p.571). 

Por exemplo, na visão calculativa ou instrumental de Hardin, há confiança 

quando “seu interesse engloba meu interesse”, na medida em que tendemos a 
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confiar em quem julgamos que possua motivação para agir em um sentido que 

atenda a nossas expectativas. Entretanto, do ponto de vista da psicologia social, a 

teoria da identificação, ou o modelo do valor do grupo, sobrepõem-se aos motivos 

puramente instrumentais, baseados em recursos, que advogam o uso da escolha 

racional na explicação da confiança, como adotado por Hardin. (HARDIN, 1991, 

apud  KRAMER, 1999, p. 572) 

Um significativo conjunto de trabalhos sobre a confiança a analisa como 

um comportamento de escolha, adotada em termos relativamente racionais, 

calculativos. Kramer (1999) argumenta que o estudo empírico da confiança, como 

um comportamento de escolha, observável, é facilitado pela utilização de 

situações experimentais de dilemas de confiança, baseadas no clássico “dilema 

do prisioneiro”, da psicologia social. (KRAMER, 1999)  

Inúmeros autores destacam que a confiança, do ponto de vista 

psicossociológico, tem sua origem em sentimentos de medo, risco, 

vulnerabilidade, inadequação, em relação à interação com distintas situações, 

objetos, pessoas. Como bem explorado por Sartre (2002), o campo das relações 

humanas é o campo da competição, no qual o Outro é aquele que pode nos 

impedir de satisfazer necessidades, de atender às permanentes demandas que 

se originam de nossa incompletude estrutural, dificultando ou impedindo, a 

totalização do ser incompleto que somos. O ambiente exterior, dotado de 

recursos, seria potencialmente capaz de responder às nossas necessidades e 

demandas. Entretanto, esse ambiente é caracterizado pela raridade e pela 

escassez. Nessa ação de completamento, o indivíduo atua sobre o meio, 

transformando-o e transformando-se, em uma “praxis”, que corresponde ao 

trabalho. Produtos derivados dessa prática são alienados, reificados, produzindo 

a cultura. Entretanto, e paradoxalmente, o Outro pode ser, tanto aquele que 

compete pelos mesmos escassos recursos disponíveis, como o que possibilita o 

alcance de objetivos impossíveis de serem alcançados. Este Outro pode ser visto 

como mais um dos “recursos” disponíveis no ambiente para a satisfação de 

necessidades individuais, como uma ameaça à satisfação dessas necessidades, 

ou, ainda, como parceiro e colaborador, no alcance de metas mais ambiciosas, 

acima (em quantidade, qualidade ou possibilidade), da capacidade humana 

individual. Assim, através de trocas mediadas pela reciprocidade, torna-se 
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possível e mesmo imprescindível a construção de vínculos de interdependência e 

colaboração, capazes de diminuir os riscos da destruição pela competição ou da 

frustração de necessidades fundamentais. Produtos coletivamente construídos 

são gerados por essas complexas relações, condicionados por sua natureza e 

qualidade. O desconhecimento inicial acerca das motivações e interesses do 

Outro, de que necessidades ele busca satisfazer, que intenções possue, e que 

consequência ou efeitos podem, em decorrência, advir, levam à incerteza sobre 

riscos e possibilidade, em situações de dependência. A questão da confiança 

somente se coloca na presença de um quadro de ameaça, de desequilíbrio de 

forças sociais, desencadeador de sensações de vulnerabilidade. 

Em nossa prática profissional na consultoria em psicologia organizacional, 

tivemos oportunidade de trabalhar junto a algumas centenas de gerentes e 

gestores, de todos os níveis hierárquicos, em organizações dos mais variados 

tipos e portes, em todo o território nacional. Utilizamos, em inúmeras dessas 

oportunidades, exercícios baseados no clássico dilema do prisioneiro, em 

atividades voltadas para os desenvolvimentos gerencial e/ou organizacional. Em 

que pese o fato de tal vivência profissional não ter sido conduzida com propósitos 

e métodos da pesquisa científica, todo um cabedal de conhecimento empírico foi 

acumulado a respeito de tais questões, levando-nos a concordar com abordagens 

que agregam componentes afetivos e emocionais ao estudo da confiança.  

Nas situações experimentais criadas, respostas eram freqüentemente 

emitidas sem o crivo antecipado da razão, o que só se verificava quando os 

participantes eram instalados a refletir sobre os processos de tomada de decisões 

que haviam evidenciado no “aqui-e-agora” das situações criadas. Na quase 

totalidade das oportunidades em que tais exercícios foram utilizados, indivíduos e 

grupos optavam por estratégias com o intuito de obter vantagens rápidas e 

máximas para si mesmos ou seu grupo, as quais resultavam, em última instância, 

em conseqüências visivelmente prejudiciais a todos. De modo sempre 

surpreendente, pela obviedade do raciocínio lógico que se impunha diante das 

informações cognitivas disponíveis, aspectos emocionais impediam a adoção de 

estratégias mais racionais, lógicas, que ofereciam a possibilidade visível, mas 

nem sempre captada/compreendida, de, simultaneamente conduzir, não só à 

preservação dos resultados do conjunto, como aos de cada indivíduo. A forte 
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suposição que se impunha, de forma não racional, era a de que a “esperteza” 

seria uma propriedade exclusiva de cada indivíduo ou grupo, excluindo-se a 

possibilidade de reciprocidade dos comportamentos socialmente prejudiciais, ou 

de admitir ou atribuir a mesma “esperteza” aos demais. 

Diante da frustração subsequente aos resultados adversos das escolhas, 

com espantosa frequência surgiam estratégias do tipo “quanto pior, melhor”, como 

forma de “vingança”, de “dar o trôco na mesma moeda”, mesmo com os 

previsíveis e generalizados prejuízos. As auto-justificativas ou racionalizações que 

costumeiramente se apresentavam, na fase de discussão dos resultados, 

baseavam-se, com frequência, em alegações de que tais fenômenos “só haviam 

ocorrido porque o contexto era percebido como o de um jogo, uma 

brincadeira”(sic). Questionamentos sobre analogias possíveis com as situações 

vivenciadas no cotidiano de trabalho conduziam à identificação de inúmeros 

aspectos restritivos e barreiras, que costumavam aflorar com riqueza e fluidez, 

permitindo análises e conclusões calcadas em aspectos mais objetivos e 

racionais.  

O que os dados empíricos nos mostraram, com uma não desprezível 

riqueza de detalhes e magnitude de incidência, ainda que com o óbice de não 

utilização de critérios científicos na coleta e tratamento desses dados (por não ser 

o objetivo em pauta) foi a presença efetiva e extensa de determinantes de 

natureza emocional, culturalmente produzidos, sobre as chamadas “decisões 

racionais”, tomadas, aparentemente, com base em dados fidedignos de uma 

realidade objetiva. Muitos dos participantes dos mencionados trabalhos exerciam 

funções estratégicas importantes, nas quais as decisões possuiam largo expectro 

de atuação e repercussão. Pode-se perceber que a competição, que sempre se 

evidenciou como um onipresente vetor do campo de forças das relações 

humanas, como tão bem apontado na atualidade por Sartre (2002), caracteriza 

acentuadamente o campo organizacional na atualidade, e cada vez mais 

exacerbada, em função da crescente escassez de recursos trazida pelo cenário 

de globalização da economia e pela crise de valores na sociedade atual. 

Na ampla revisão sobre a temática da confiança realizada por Kramer 

(1999), pesquisas que vêm em apoio a essas considerações são examinadas, 

destacando-se a natureza complexa dos estados psicológicos subjacentes à 
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confiança. Desse modo, é percebida como multidimensional, envolvendo não 

somente aspectos cognitivos, racionais, como também componentes afetivos e 

motivacionais. Para Fine e Holyfield, os modelos cognitivos da confiança provêem 

base necessária, mas não suficiente para o fenômeno, por ignorarem aspectos do 

"mundo de significações culturais, respostas emocionais, e as relações sociais...”, 

afirmando ainda que “as pessoas não somente pensam a confiança, mas a 

sentem".(FINE; HOLYFIELD, 1996, apud KRAMER, 1999, p. 571). 

Entretanto, as teorias da confiança que a consideram sob a perspectiva da 

escolha racional sempre se mostraram como as mais influentes dentro das 

ciências organizacionais, originando-se, em sua maior parte, das áreas 

sociológica, econômica, ou política, (e.g. COLEMAN, 1994; (HARDIN, 1992; 

WILLIAMSON, 1993), apud KRAMER, 1999, p. 572). Consideradas dessa forma, 

as decisões sobre a confiança seriam comparáveis a situações de escolha de 

risco, onde as análises de custo versus benefício subsidiam as opções a serem 

adotadas. Os indivíduos seriam presumivelmente motivados a fazer escolhas 

racionais e eficientes, buscando a maximização de ganhos e a minimização de 

perdas envolvidas nas transações. A condição de confiar, vista como escolha 

racional, não se restringiria à compreensão, pelo indivíduo, de seus próprios 

interesses, mas englobaria também a compreensão acerca do grau de 

convergência entre os próprios interesses e os interesses do outro em quem se 

pretende confiar. Logicamente, todos os fenômenos que afetam e condicionam a 

percepção humana estariam implicados nesse processo. 

Nessa linha de raciocínio, March (1994, apud KRAMER, 1999), 

sumarizando a pesquisa sobre aspectos inconsistentes da abordagem da 

confiança como escolha racional, ou das decisões envolvendo risco, ressalta que 

tais abordagens têm encontrado inúmeras dificuldades de comprovação empírica, 

e questiona a superestimação das capacidades cognitivas de tomadores de 

decisão relacionadas ao risco e à confiança. Questiona, ainda, os graus em que 

possam ser detentores de valores estáveis e consistentes ou em que estejam 

engajados em cálculos estritamente racionais. Desse modo, tem sido bastante 

contestada a amplitude em que os aspectos racionais estão envolvidos, assim 

como a pouca importância atribuída aos fatores sociais e emocionais das 

decisões, considerados pejorativamente como “concepções subsociais”, como 
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aponta Granovetter (1985). Segundo March e Olsen (1989, apud KRAMER, 1999) 

quando a confiança é justificada pela expectativa de conseqüências recíprocas 

positivas, o que se tem é simplesmente uma nova versão de trocas econômicas. 

Kramer defende que tais abordagens (racionalista e da emoção), não 

devem ser tomadas de forma dicotômica mas sim integrada, de maneira a 

incorporar, tanto processos calculativos de uma “aritmética fundamental” da 

confiança, quanto aspectos relacionais e situacionais, que influenciam o peso 

relativo dos vários interesses – instrumentais e não instrumentais, envolvidos. O 

trabalho de Hardin (1991, apud KRAMER, 1999), é apontado como um 

encaminhamento para essa solução, por propor uma conceptualização tripartite 

para a confiança, considerando tanto as propriedades de um “confiador”, quanto 

atributos do “confiado”, além das características do contexto/situação 

considerado/a.  

Um modelo integrado, elaborado por Huff e Kelley (2002), indica a 

confiança como sendo formada tanto pelas expectativas racionais (nas quais a 

maioria dos estudiosos ocidentais baseia suas concepções) quanto pelas 

emoções, ambas relacionadas à lealdade ou integridade de caráter da outra 

parte. Para os autores, esses campos podem ser assim discriminados:  

a) Expectativas Racionais: relacionadas, como visto, à lealdade ou 

integridade de caráter da outra parte, surgiriam de fontes gerais ou específicas, 

influenciadas por normas e experiência social ou por influência de instituições e 

mecanismos de governo. Discriminando melhor esses campos teríamos: 

i) Expectativas específicas, baseadas em conhecimentos específicos sobre 

os atributos e incentivos de determinado confiado. Os atributos mais comumente 

citados nas pesquisas são: 

• Competência – inclui as habilidades e a experiência necessárias para 

desenvolver a tarefa; 

• Benevolência – se refere à percepção de que o confiado é uma pessoa 

genuinamente preocupada com o bem-estar do confiante; 

• Integridade – inclui honestidade, em conjunto a uma gama de valores de 

respeito mútuo e manutenção de promessas;  
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• Previsibilidade – é baseada na coerência do comportamento passado; 

• Sinceridade – reflete uma boa habilidade na comunicação, incluindo a 

habilidade e disposição de compartilhar informação, opiniões e sentimentos 

bem como saber ouvir sem fazer julgamentos ou quebrar confidências. 

O aspecto central da confiança reside, então, nas percepções acerca dos 

atributos e interesses daqueles em quem a mesma será, ou não, depositada, 

como percebido por Hardin (1993, apud HUFF; KELLEY, 2002), assim como, 

também, nas percepções acerca das circunstâncias ou contingências que cercam 

esses interesses, como observou Dasgupta (1988, apud HUFF; KELLEY, 2002). 

ii) Expectativas gerais. São dirigidas a um tipo geral de confiado (em 

termos de atributos e incentivos), envolvido no tipo de situação que se mostra ao 

confiante. Costumam influenciar fortemente as expectativas racionais logo no 

início da relação (estereótipos e preconceitos podem ter essa função avaliativa 

inicial). As expectativas específicas vão crescendo em importância à medida que 

a relação se desenvolve, ou o confiante vai adquirindo, de alguma forma, mais 

conhecimento específico, (seja por experiência pessoal ou opinião social).  

iii) Influência de normas sociais e experiência social sobre as expectativas 

racionais. Segundo os autores (HUFF; KELLEY, 2002), as normas sociais, ou as 

normas e opiniões de membros importantes de grupos de referência com relação 

a um confiado específico ou um tipo geral de confiado, podem ter poderosa 

influência na formação da expectativa de confiança individual, geral ou específica. 

Como vimos, vários autores argumentam que a confiança emerge da aquisição de 

valores compartilhados e que a capacidade de confiar é aprendida a partir de 

regras ou hábitos que dão aos membros de uma comunidade base para 

confiarem ou não uns aos outros. 

Os indivíduos também aprendem a partir de sua experiência pessoal nas 

relações com um confiado específico ou outros que são semelhantes ao confiado. 

Então, tanto as expectativas gerais quanto específicas seriam construídas a partir 

de normas culturais e/ou de experiência pessoal.  

iv) Influência de instituições e mecanismos de governo. Incluem polícia e 

sistemas judiciais, regulamentos, contratos e outros mecanismos de proteção e 

controle social, assim como redes sociais e autorizações. Estes mecanismos 
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podem providenciar fortes penalidades para comportamentos oportunistas, 

reduzindo a vulnerabilidade dos indivíduos e influenciando a percepção em 

relação aos incentivos do confiado. Apesar de alguns autores afirmarem que tais 

mecanismos governamentais, como contratos e regulamentos são substitutos da 

confiança, o argumento dos autores do estudo é o de que um nível moderado de 

proteção institucional provê uma base necessária ao desen-volvimento da 

confiança (e.g. COLEMAN, 1994, HUFF; KELLEY, 2002, ROUSSEAU et al., 

1998). 

b) Emoções. Apesar de, como vimos, não serem totalmente reconhecidas 

na literatura, as emoções são, segundo muitos estudiosos, uma parte importante 

na formação e na experiência da confiança, podendo agir como sinais ou 

indicadores da presença e da qualidade da confiança, em uma relação, podendo 

agir, segundo Jones e George (1998, apud HUFF; KELLEY, 2002), como sinais 

ou indicadores da presença e da qualidade da confiança, em uma relação. 

Emoções que contribuem para atitudes de confiança são consideradas por Brown 

(2001) como antecipatórias, uma vez que elas acontecem antes dos 

comportamentos de confiança. Podem incluir esperança, fé, convicção, 

compromisso e otimismo (HUFF; KELLEY, 2002). As emoções antecipatórias 

relacionadas com desconfiança podem incluir medo, ceticismo, cinismo e/ou 

cautela. Os componentes racionais e emocionais da confiança variariam 

contingencialmente.  

 

Elementos constitutivos e modos de produção da confiança no contexto 

organizacional  

Dirks e Ferrin (2002) consideram que a confiança tem sido um conceito 

central para as teorias da liderança, razão pela qual realizaram importante 

trabalho meta - analítico sobre o material encontrado na literatura sobre a 

confiança na liderança, discutindo suas implicações para a pesquisa e a prática. 

Voltaremos a esse tema mais à frente, no tópico relacionado à confiança na 

liderança.  

Examinando critérios de orientação propostos por esses autores para 

codificação das definições operacionais de confiança (DIRKS; FERRIN, 2002), 
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encontramos indicações acerca de seus elementos constitutivos, ainda que 

subordinados a diferentes opções teóricas. As dimensões citadas por eles são: 

a) Afetiva: Esta dimensão reflete a crença na percepção de que se tem 

uma relação especial e única com o referente (líder direto, organizacional, 

colegas, etc.). Tipicamente essa idéia reflete a percepção de que o referente irá 

agir no sentido do bem em relação ao confiante, fará sacrifícios por ele, e 

demonstrará consideração por seu bem estar, particularmente por causa de sua 

relação especial. Exs: “Eu sinto um forte senso de lealdade pelo meu líder”. “Se 

eu dividir meus problemas com meu líder, eu sei que ele responderá de forma 

construtiva e apoiadora”. 

b) Cognitiva: Esta dimensão reflete tipicamente a crença ou expectativa de 

que o referente é confiável, tem integridade, usará da verdade, agirá de modo 

justo e correto, e assim por diante. Esta dimensão não significa que o referente 

tenha uma relação única e especial com o confiador, pode ser esperado que o 

referente aja assim em função da identificação do confiador. Por exemplo, se eu 

trato bem as pessoas em geral, é natural esperar que elas não tenham motivos 

para não fazer o mesmo, ou o inverso. Exs: “Eu acredito que a gerência tenha alta 

integridade”. “Meu líder não é sempre honesto e confiável”.  

c) Disposição para ser ou estar vulnerável: Esta medida compreende itens 

que expressam a disposição que permite a alguém tornar-se vulnerável em 

relação a outro (por ex. intenções comportamentais). Ex: “Se eu tivesse meu 

caminho eu não deixaria a gerência superior ter nenhuma influência sobre 

assuntos que são importantes para mim”. 

d) Global (“overall”): Esta categoria inclui itens de mais de uma definição de 

confiança descritas acima (afetiva, cognitiva). Os itens que apenas mencionam a 

palavra “confiança”, também pertencem a esta categoria. P.ex: “Eu confio no meu 

supervisor”. (DIRKS e FERRIN, 2002). 

Muitos autores acentuam que a confiança pressupõe uma situação de 

risco, onde se escolhe uma ação sem garantia real de que a mesma não resultará 

em desapontamento ou frustração futuros. Tanto Lorenz quanto Gambetta 

(GAMBETTA, 1988; LORENZ, 1988; apud LIMA et al., 2002), identificam 
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praticamente os mesmos elementos condicionantes para que a confiança possa 

operar: 

(1) uma situação de risco, de vulnerabilidade atual ou 
potencial ao comportamento de outros; (2) uma situação na 
qual a ação representada pelo comportamento de confiança 
é evitável e, (3) o risco na situação deve ser causado pelo 
comportamento de outros, não por eventos exógenos que 
podem prejudicar a situação de troca. (GAMBETTA, 1988, 
apud LIMA et al., 2002, p. 98-99). 

Gambetta (1988, apud LIMA et al., 2002) ressalta que é necessário haver 

incerteza acerca do comportamento de outrem, ser possível a frustração das 

expectativas, (o que o levou a afirmar que a confiança pode ser definida como 

“um mecanismo para lidar com a liberdade do outro”) e, além disso, existir a 

liberdade de escolha do confiador de engajar-se e/ou permanecer nessa relação 

de risco potencial, para que se possa falar de uma relação de confiança. Observa, 

entretanto, que, em um contexto em que o leque de alternativas seja muito amplo, 

a probabilidade de engajamento será menor.  

O dinamismo do fenômeno é, também, acentuado, por suas possibilidades 

de alteração ao longo do tempo, não somente no que diz respeito às 

consequências futuras das decisões “tomadas em confiança”, como também por 

alterações possíveis relacionadas a tipos, graus de profundidade, ou outros 

aspectos. Assim, Lewicki e Bunker (1996) propuseram modelo que contribui para 

a melhor compreensão desses deslocamentos ou alterações ao longo do tempo, 

do qual voltaremos a tratar mais adiante. 

Huff e Kelley (2002), trabalhando sobre a questão da formação da 

confiança em sociedades coletivistas e individualistas, argumentaram que um 

ambiente globalizado de negócios é extremamente dependente da confiança para 

a realização de trocas bem sucedidas entre seus diferentes segmentos e atores 

(tais como clientes, funcionários, acionistas, fornecedores, distribuidores, 

parceiros, governo, concorrência, entre outros). Entretanto, eles constatam que a 

formação da confiança pode diferir de cultura para cultura, questão esta que vem 

sendo pouco estudada, apenas com algumas poucas exceções, dentre as quais 

situam o trabalho de Fukuyama. Nesse estudo os autores se propõem a estudar 

sua aplicação a sociedades individualistas e coletivistas, a partir de um modelo 

integrado de formação da confiança. Em seu modelo, definem a confiança como 
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“a expectativa de um confiante de que, em uma situação relevante para a pessoa 

que confia, a outra parte (o confiado) agirá em favor do interesse do confiante, a 

disposição de confiar e ser vulnerável ao confiado”. Incorporando contribuições de 

inúmeros trabalhos precedentes, indicam, como elementos constitutivos dessa 

relação: 

a) Um confiante (“trustor”), que deve ter a opção de depositar ou não 
confiança em um confiado (“trustee”, que pode ser uma pessoa, 
organização, objeto (ex. um produto), ou uma idéia). 

b) A estimativa da probabilidade de que o confiado agirá segundo as 
intenções do confiante e a disposição de agir conforme esta estimativa  

c) Reflete a expectativa do confiante com respeito à conduta de outrem  
d) Envolve expectativas em relação a uma ação que afeta diretamente o 

atingimento dos objetivos do confiante. 
e) Implica em dependência da outra parte. 
f) Só existe em um contexto de incerteza e risco.  
g) Requer uma disposição a estar vulnerável a outra parte, cujo 

comportamento ou performance não está sob controle do confiante. 
h) E finalmente, é direcionada a um alvo ou situação específica (HUFF; 

KELLEY, 2002).  
 
Entretanto é importante lembrar que Lewicki e Bunker (1996) destacam o 

fato de que, no relacionamento com uma mesma pessoa são possíveis diferentes 

encontros, em diferentes contextos, com diferentes intenções, que levam a 

diferentes resultados. 

Tutzauer (1999) considera como principais modos de produção da 

confiança: 

A Confiança Geral - (também conhecida como “swift trust”), que resultaria 

de nossa participação em grupos, sendo socialmente construída e disseminada 

através da cultura, como os estudos de Fukuyama citados demonstraram. 

Partilhamos com outros membros das culturas em que estamos imersos uma 

certa tendência a confiar ou desconfiar de outros. Em escala individual, os 

indivíduos estão mais propensos a estender sua confiança aos membros de seu 

próprio grupo (“ingroup”) do que aos de fora (“outgroup”). Pode-se também atribuir 

confiança a um determinado grupo, em função de seu papel ou “status” em nossa 
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sociedade. Um exemplo seria o confiar-se em médicos, em função da confiança 

em sua formação.  

Confiança baseada na personalidade – a qual pode também ser vista como 

um traço de personalidade, como nas teorias de liderança e confiabilidade. 

Inúmeros estudos desenvolveram associações entre características pessoais e 

confiança (TUTZAUER, 1999). 

A percepção de alta competência costuma estar associada à atribuição de 

confiança, que pode ser, por exemplo, de um tipo específico: o da confiança 

técnica (LIMA et al., 2002). Ainda outras características freqüentemente 

associadas à confiança são: consistência de comportamentos, a coerência entre 

discurso e prática, o desempenho de papéis positivos modelares, justiça, 

neutralidade, e, também aquelas exibidas pelo estilo de liderança 

transformacional (TUTZAUER, 1999). 

Confiança baseada em processos – este modo de produção é geralmente 

diádico, e se origina nas interações interpessoais repetidas. 

Confiança baseada no ambiente - o grau de estruturação dos sistemas, 

com suas políticas, normas e regulamentos, pode influenciar o tipo de confiança 

que se estabelece em seus limites. Como citado por Tutzauer (1999), um grande 

número de pesquisas nesse sentido tem sido feito no âmbito dos sistemas de 

recursos humanos das organizações. As conclusões desses estudos tem levado à 

convicção de que práticas humanísticas, sistemas de avaliação de desempenho 

mais qualitativos do que quantitativos, senso de justiça percebido nas práticas 

administrativas, como as estruturas de reconhecimento e compensação, 

participação nos processos de tomada de decisão, entre outras, contribuem para 

o estabelecimento de clima de confiança e aumentam a confiança nos gerentes e 

nas organizações que os praticam (TUTZAUER, 1999)  

Podemos observar que o modelo conceitual definido por Lima et al. (2002), 

é bastante semelhante ao anterior, lançando mão de indicadores e modos de 

produção da confiança baseados em Zucker (1996), como vemos abaixo: 

Confiança baseada em processo: forma de confiança ligada à experiência 

passada de sucesso em uma relação (experiência do próprio individuo ou de 

outro em quem confia); 
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Confiança baseada em característica: forma de confiança relacionada às 

similaridades em características entre os indivíduos que interagem na relação (por 

exemplo, similaridades em origem familiar, sexo ou origem étnica); e, 

Confiança com base em instituições: passível de ser dividida em duas 

categorias: 

i) – Confiança específica em pessoas ou empresas específicas: que seria 

uma forma de confiança baseada em similaridade de educação, filiação a 

associações e certificações entre os indivíduos, ou em similaridades nos 

procedimentos entre organizações; 

ii) – Confiança através de mecanismos intermediários: confiança observada 

quando algum tipo de mecanismo assegura a ambas as partes que a transação 

será completada ou terá o retorno esperado (funcionaria como um aval). 

Para Zucker, há um certo dinamismo e flexibilidade entre essas formas, 

mas “a característica mais importante da produção de confiança, segundo esta 

autora, é que essa se desenvolve com o passar do tempo, sendo legitimada 

socialmente a longo prazo” (ZUCKER, 1996). 

Vemos em Kramer (1999), uma tipologia que engloba aspectos 

semelhantes ou idênticos e algumas diferenciações. Segundo ele, os estudiosos 

têm abordado questões relacionadas ao declínio da confiança nas instituições a 

partir de distintos enfoques, que privilegiam fatores históricos, econômicos, 

organizacionais, psicológicos ou sociológicos. Grande parte desses estudos 

atribui a perda de confiança a expectativas não atendidas ou traídas. Nesse 

sentido, o próprio senso comum indica que as altas expectativas despertadas por 

promessas de difícil atingimento constituem-se em “faca de dois gumes” capaz de 

provocar severos danos a quem as faz. Zimmer (ZIMMER, 1972, apud KRAMER, 

1999) estudou reflexos do escândalo de Watergate sobre a confiança 

institucional, que corroboraram, empiricamente essa hipótese, além de apoiarem 

conjecturas sobre o papel e a responsabilidade da liderança (por sua visibilidade), 

sobre as inferências que as pessoas, em geral, fazem sobre suas instituições. 

Com a liderança formal não é diferente, uma vez que, no desempenho de seu 

papel reflexos e influências podem estar sendo provocados ou exercidos também 

para além das paredes de seus escritórios.  
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Kramer (1999), aponta como principais imagens da confiança encontradas 

na teoria organizacional: 

A da confiança vista como um estado psicológico – onde se discute que os 

aspectos cognitivos são condição necessária, mas não suficiente para o 

fenômeno, que englobaria, também, um “mundo de significações culturais, 

respostas emocionais, e relações sociais... Nas palavras de Fine e Holyfield, não 

se pensa apenas a confiança, sente-se confiança”. (FINE; HOLYFIELD, 1996, 

apud KRAMER, op.cit.) 

A da confiança vista como comportamento de escolha – essa visão conta 

com as vantagens da possibilidade de observação direta, (através da utilização de 

estratégias utilizando o “dilema do prisioneiro”), além de apresentar grande 

número de pesquisas e estudos. Engloba duas vertentes principais: 

a) Escolha racional – enfoques sociológico, político e econômico, é 

incontestávelmente a visão mais influente dentro das ciências organizacionais. 

Abordagem semelhante a escolhas de risco, presume que os indivíduos são 

motivados a fazer escolhas racionais e eficientes, com cálculos sobre custos e 

benefícios. Caberia aqui a exemplificação de Hardin, de que há confiança quando 

o indivíduo avalia que o interesse do outro engloba ou considera seu interesse, a 

partir do conhecimento (racional) que possibilita tal avaliação e dos incentivos do 

alvo da confiança para honrá-la, “de modo relevante no momento relevante” 

(HARDIN, 1992, p.153, apud KRAMER, 1999). 

b) Modelos relacionais de confiança – estudos sociológicos sobre a 

influência do campo social sobre as trocas econômicas que nele têm lugar, onde 

se acha inserido o conceito de “embeddedness”de Granoveter (GRANOVETTER, 

1985). 

Para Kramer (op.cit.), essas abordagens não deveriam ser consideradas 

como dicotômicas, mas sim como aspectos integrados de uma mesma realidade. 

As bases da confiança visualizadas por Kramer no contexto organizacional 

compreendem: 

a) Confiança Disposicional – disposição para confiar que se evidencia 

como característica mais ou menos estável de personalidade, (podendo ser 

identificada com a confiança geral (GT), anteriormente descrita), a qual, segundo 
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o autor, apresenta evidências amplas tanto em experimentos de laboratório, 

quanto em pesquisas de campo. Essa característica mostra-se, como já visto, 

bastante influenciada por fatores culturais. Kramer acrescenta que os teóricos 

organizacionais não têm manifestado muito interesse nessas diferenças 

individuais, a não ser na hipótese, muito distante, de haver interesse em utilizá-la 

como base para a seleção de empregados mais dispostos a confiar. Vimos, 

entretanto, anteriormente, interessante pesquisa conduzida por Guo (2001), da 

Universidade de Limerick, Irlanda, cujos resultados forneceram evidências a 

respeito da influência dos graus de confiança geral dos gerentes-proprietários de 

pequenas e médias empresas manufatureiras da Irlanda sobre diversos fatores 

organizacionais (GUO, 2001). 

b) Confiança Histórico-Baseada- nesta visão a confiança é construída ou 

inviabilizada através de informações historicamente acumuladas sobre as 

disposições, intenções e motivações de partes interdependentes de uma relação, 

as quais possibilitam inferências sobre comportamentos futuros. As evidências a 

respeito desses processos vêm de um corpo substancial de pesquisas 

experimentais que estabelecem correlações entre testes padrões específicos da 

interação comportamental e as mudanças na confiança. Exemplificando, Kramer 

(op. cit.) relaciona várias pesquisas que investigaram o papel da reciprocidade 

como capaz de reforçar a confiança, em relações de troca, enquanto sua 

ausência a corrói ou inviabiliza. Para esse raciocínio duas facetas psicológicas 

parecem ser levadas em conta: primeiro, a de que os julgamentos iniciais dos 

indivíduos sobre a confiabilidade dos outros parecem originar-se de suas 

experiências (pessoais ou incorporadas de outras fontes sociais), e, segundo, que 

essas expectativas derivadas dos julgamentos “a priori”, mudam a partir da 

experiência atual do relacionamento. Vista desse modo, a confiança histórico-

baseada pode ser também interpretada como evidência da confiança baseada no 

conhecimento (knowledge-based), ou confiança personalizada, como visto no 

modelo integrativo e dinâmico proposto por Lewicki e Bunker (1996).  

A partir da evidente dificuldade de obtenção de informações necessárias à 

composição de perfis individualizados, personalizados, de confiança, 

notadamente em grandes organizações, outras alternativas se apresentam para a 

constituição dessa base prévia (confiança presumida) sob a qual se assentarão, 
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cumulativamente, as informações advindas da experiência interacional direta. As 

categorias abaixo funcionariam no sentido de prover essa base:  

a) Confiança baseada em informações de uma terceira parte – a qual pode 

originar-se de fontes informais (boatos, fofocas, etc.), ou formais (como 

orientações fornecidas por assessores, consultores, especialistas). 

b) Confiança categoria-baseadas – estabelecida a partir de conhecimentos 

sobre a categoria a que pertence o alvo da confiança. Nesse caso, a 

tendência à atribuição de confiança, através da similaridade de 

características valorizadas, é maior para membros do “ingroup” do que 

para “estrangeiros”. As pesquisas também evidenciaram que as 

expectativas baseadas em categorias são muitas vezes canceladas por 

expectativas alvo-baseadas (que seriam dirigidas ou específicas). 

c) Confiança baseada em papel – pressupõe que a confiança pode estar 

apoiada em expectativas não personalizadas, baseadas no papel 

desempenhado em um dado contexto ou sistema. Dawes sugere que 

“...confiamos em engenheiros porque confiamos na engenharia, e 

acreditamos que engenheiros são treinados para aplicar princípios 

válidos de engenharia, e, além disso, porque temos evidência cotidiana 

de que tais princípios são válidos, quando observamos aviões voando”. 

(DAWES, 1994, p. 24 apud KRAMER, 1999),  

d) Confiança baseada em regras – quando não estão disponíveis 

conhecimentos personalizados a respeito da intenções e motivações do 

alvo da confiança, as regras formais ou informais da organização 

fornecem uma base de apoio para a estruturação de expectativas de 

comportamento capazes de gerar confiança presumida. Este tipo de 

confiança não estaria baseado em um contrato explícito, mas no grau 

de socialização da estrutura de regras (KRAMER, 1999). 

 

IMPACTOS E FUNÇÕES DA CONFIANÇA E QUESTÕES METODOLÓGICAS 

Confiança deve produzir, direta (como agente principal), ou indiretamente 

(através de efeito moderador), efeitos positivos sobre atitudes, percepções, 
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comportamentos e resultados de performance dentro da organização (DIRKS; 

FERRIN, 2001). É importante observar que tais efeitos podem ser muito diversos 

quando em laboratório ou no campo, tendo em vista a interação com fatores 

situacionais controlados ou não, como o são os chamados determinantes ‘fortes’ 

ou ‘fracos’ da estruturação de poder, normas, regulamentos, etc, existentes no 

contexto organizacional, na medida em que afetam significativamente o campo 

motivacional do confiante. Como legado por Lewin, sabemos que a análise 

procedida no campo de forças representado pela dinâmica social, conduz a 

resultados bastante distintos dos obtidos nas situações artificialmente controladas 

dos experimentos em laboratório, sendo mais próximos da realidade vivenciada 

(LEWIN, 1973). 

Dirks e Ferrin (2001) interessaram-se por pesquisar como a confiança vem 

sendo estudada, analisando 40 anos de literatura precedente sobre o assunto. 

Apontam que, embora se reconheça a complexidade do tema em termos de 

multiplicidade de variáveis componentes, seu tratamento tem sido o de um 

fenômeno unidimensional, abordagem que passam também a adotar, como 

alternativa capaz de viabilizar sua própria tarefa. Esses autores identificaram que, 

apesar da literatura registrar um reconhecimento unânime acerca da importância 

da confiança no ambiente das organizações, o mesmo não acontece em relação 

ao como e porquê isto acontece. As duas principais perspectivas encontradas no 

trato do tema pela literatura foram, segundo esses autores: 

i - Uma perspectiva dominante (identificada em 90% dos estudos), na qual 

a confiança é estudada como capaz de afetar diretamente resultados 

organizacionais; 

ii - Uma segunda perspectiva, muito pouco explorada, dispersa e tratada de 

forma específica para determinados contextos, na qual a confiança é vista como 

condição mediadora em relação à facilitação de outros determinantes que afetam 

resultados, isto é, como condição facilitadora para o alcance de cooperação e 

altos resultados de performance. 

O mencionado estudo de Dirks e Ferrin (2001), focaliza os efeitos da 

confiança interpessoal sobre as atitudes e comportamentos individuais no local de 

trabalho, entendendo a confiança segundo o enfoque cross-disciplinary proposto 

por Rousseau (ROUSSEAU et al., 1998). 
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Em sua ampla prospecção, os autores identificaram e examinaram as 

perspectivas citadas, tendo avançado no sentido de elucidar em que condições 

cada uma delas pode ser melhor aplicada, o que não exploraremos aqui. 

Segundo Kramer (1999), o interesse pela confiança tem sido incentivado, 

pelo menos em parte, pelas evidências acumuladas a respeito de um grande 

número de importantes benefícios que traz para a organização e seus membros. 

As idéias dominantes na literatura sobre a atuação direta da confiança sobre 

resultados organizacionais (“main effects”), geraram, segundo Dirks e Ferrin 

(2001), um verdadeiro ímpeto de intervenções de gestores e consultores no 

campo organizacional. Entretanto, esses autores afirmam que: 

“Esses dois modelos apresentam importantes distinções, 
porque eles implicam em diferentes racionales teóricas, 
diferentes desenhos metodológicos, diferentes formas de 
evidências estatísticas e diferentes formas de utilização da 
confiança como uma intervenção gerencial. Então, 
desenvolver melhor entendimento sobre o papel da 
confiança é um importante passo para a pesquisa e a prática 
relacionada a este conceito.” (DIRKS; FERRIN, 2001, p. 
451). 

De um modo geral, os achados sobre a perspectiva majoritária encontrados 

não são suficientemente robustos ou consistentes em relação à influência direta 

da confiança sobre uma grande variedade de comportamentos e resultados no 

trabalho (performance). Dentre os que apresentam melhores resultados em 

relação ao suporte empírico encontram-se os comportamentos de cidadania 

organizacional e performance individual, sendo este último o que apresenta 

resultados mais consistentes em relação ao tratamento empírico da confiança 

como agente causal direto.  

Melhores índices de comprovação de efeitos diretos da confiança podem 

ser encontrados na influência sobre atitudes, percepções, e outros constructos 

cognitivos, do que sobre comportamentos, performance, como acima 

mencionado. São exemplos de atitudes: satisfação no trabalho, comprometimento 

com a organização, trocas integrativas (como cooperação, negociação). Os dados 

confirmam que o compartilhamento de informações é maior em clima de 

confiança, como previsto.  
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Embora, em modelos de goal/ expectância, o principal determinante para 

comportamentos colaborativos possa ser encontrado em objetivos individuais que 

levam em consideração o sistema de regras e incentivos do contexto, tais 

condições podem não ser suficientes para que a cooperação ocorra. A confiança 

interpessoal pode atuar como moderadora uma vez que fornece indicações ao 

indivíduo de que o(s) parceiro(s) também colaborará. Assim, “a confiança 

representa uma expectativa de cooperação que pode tornar a cooperação atrativa 

e factível” (DIRKS; FERRIN, 2001). Os autores trabalham com a idéia de que, em 

clima de alta confiança os motivos de cooperação predominam, enquanto que nos 

de baixa confiança predominam os de competição. 

A perspectiva minoritariamente encontrada na revisão da literatura 

procedida por Dirks e Ferrin (2001), assume que confiança atuaria como fator 

moderador, podendo influenciar o entendimento que um indivíduo tem sobre 

determinado relacionamento, basicamente através de duas possibilidades, que 

seriam: 

1ª. A confiança modera o relacionamento entre constructos motivacionais e 

comportamentos e resultados no local de trabalho.  

Essa acertiva encontra apoio na literatura precedente sobre a perspectiva 

minoritária, enquanto que nos trabalhos que abordam a confiança como atuando 

diretamente isso não se verifica. A confiança vista como moderadora parece 

favorecer que os objetivos que a motivação permite alcançar sejam os do grupo 

ou da organização (e não apenas os individuais), com a necessária canalização 

de recursos para que ocorram. 

Os autores encontram evidências do efeito moderador da confiança em 

situações nas quais a motivação, por si só, não garante que os esforços sejam 

canalizados para os objetivos do grupo, ao invés de para objetivos individuais. 

2a. A confiança modera a relação entre a ação do parceiro/outro e a 

resposta do “confiador”.  

A confiança forneceria uma perspectiva para a interpretação das ações e 

de seus motivos subjacentes, de forma positiva ou negativa, para um mesmo 

evento. Tal interpretação funcionaria para as ações passadas e presentes de 

outros, influindo em julgamentos futuros. 
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Relações interpessoais são comumente afetadas pela ambigüidade, e o 

ambiente social pode ser percebido como caótico pelos indivíduos. As crenças e 

avaliações/ julgamentos pré-existentes fornecem, então, as diretrizes para 

orientar a ação nesse contexto. A confiança funcionaria provendo essa base 

interpretativa da realidade, criando expectativas futuras sobre o comportamento 

de outros. A depender dos níveis de confiança existentes, por exemplo, um 

feedback negativo pode ser bem ou mal aceito. Nesse sentido, Robinson (1996), 

demonstrou que, na presença de altos níveis de confiança a quebra de contrato 

psicológico pode ser minimizada ou relevada. A tendência à consistência 

cognitiva conduziria à seleção de percepções e interpretações da realidade 

favoráveis ao julgamento do confiado. Também em situações de negociação se 

pode observar que um mesmo evento, concessões, por exemplo, podem ser 

tomados como positivos ou negativos, a depender dos graus de confiança 

envolvidos (DIRKS; FERRIN, 2001). 

A forte convicção acerca dos numerosos benefícios que a confiança pode 

trazer às organizações tem sido o elemento motivador para o enorme caudal de 

pesquisas sobre o tema. Melhor estruturação de seus estudos, pode trazer 

contribuições benéficas para os posicionamentos teóricos, pesquisas empíricas e 

aplicações práticas sobre o tema. 

Como os níveis de confiança tendem a baixar por ocasião de crises, 

“downsizings”, fusões ou incorporações, assim como em situações de inovação 

tecnológica ou introdução de mudanças, os gestores precisam fornecer “pistas” 

que possam propiciar o estabelecimento de vínculos de confiança, capazes de 

introduzir maiores graus de previsibilidade e segurança no contexto considerado. 

A questão, entretanto, no cenário atual, é a de que muitas das vezes esses 

gestores não contam, eles próprios, com tais possibilidades. Um aspecto 

fortemente inconveniente da confiança pode ser o de dar oportunidade à 

manipulação ou exploração do outro, quando aspectos éticos não são 

respeitados. 

As situações nas quais a confiança pode atuar como principal fator causal 

ou como mediadora de resultados vão depender dos condicionantes e 

características presentes nessa ambiência. Dirks e Ferrin (2001) sugerem que há 

“forças situacionais” variando de “fortes” a “fracas”. Em um contexto de forças 
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situacionais “fortes”, orientações, regras e incentivos direcionam o comportamento 

de maneira muito direta e particular. Nesses casos o comportamento se torna 

superdeterminado e a confiança não desempenha nenhum papel. Um exemplo 

citado por Dirks e Ferrin é o do indicador absenteísmo, para o qual existe 

normalmente todo um sistema de regras, sanções e sistemas de recompensas. 

Nesse caso a confiança não funcionaria diretamente, mas poderia atuar como 

moderadora, intermediando, ou mesmo não ter qualquer papel. Em outras, 

“fracas”, a inexistência desses requisitos não fornece pistas que favoreçam a 

interpretação dos eventos como positivos ou negativos. Nesses casos, a 

confiança pode ter efeito mais direto de causação (“main effect”) (DIRKS; 

FERRIN, 2001). Segundo os autores da pesquisa citada esse entendimento das 

diferentes formas de atuação da confiança pode auxiliar na resolução de 

posicionamentos discrepantes como os de Williamson (1993, apud DIRKS; 

FERRIN, 2001), para quem a confiança não oferece qualquer impacto ou 

interferência no contexto de trocas interpessoais, (cabe lembrar que esse autor 

tem uma visão econômica, adotando posição racionalista / calculista, equivalente 

a cálculos de custo x benefício) e os daqueles que defendem que a confiança 

implica em importantes impactos, (e.g, DIRKS; FERRIN, 2001, KRAMER, 1999). A 

revisão procedida por esses autores indica que há suporte empírico para essa 

última posição. Entretanto, apontam que os pesquisadores em geral hesitam em 

reconhecer que tal fenômeno ocorre através de distintos mecanismos no contexto 

organizacional. 

Interessa-nos de perto a consideração que os autores fazem, textualmente, 

da “confiança como uma representação de como os indivíduos compreendem 

seus relacionamentos com outra parte, afetando a avaliação acerca do 

comportamento futuro ou interpretando as ações dessa outra parte” (DIRKS; 

FERRIN, 2001). Eles advogam que deveriam ser incrementados estudos a 

respeito de como a confiança exerce sua influência sobre a interpretação das 

ações e motivos subjacentes de outros. A ambigüidade e a incerteza, como visto, 

criam o ambiente de vulnerabilidade no qual a confiança operaria para reduzí-las, 

controlá-las, oferecendo diretrizes para a auto-orientação.  

Na discussão da questão metodológica no estudo da confiança, Rousseau 

et al. (1998) destacam que a mesma pode ter papel causal múltiplo, podendo 
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atuar como variável independente (causa), ou como variável de interação, 

(condição moderadora para uma relação causal), ou ainda como variável 

dependente (efeito).  

A complexidade e abrangência desse constructo, com seus múltiplos 

níveis, óticas e formas de análise, tem trazido grandes dificuldades à sua 

adequada operacionalização e mensuração. 

Lewis e Weigert (1985, apud Lima et al., 2002) apontam algumas dessas 

dificuldades; pare eles, pode ser extremamente simplório perguntar a um 

indivíduo se confia ou não em outro indivíduo ou instituição, uma vez que ele 

pode confiar em algumas situações e contextos, enquanto em outros não. 

Argumentam, ainda, que nos experimentos com o jogo do “dilema do prisioneiro”, 

as condições não permitem o desenvolvimento de relações sociais entre os 

participantes; assim, os pesquisadores não estavam estudando confiança, mas 

sim os processos pelos quais indivíduos conseguem predizer o comportamento 

de outros e agir de acordo com tais predições (LEWIS; WEIGERT, 1985, p. 112, 

apud LIMA et al., 2002). Além disso, esta abordagem ignora a dimensão 

emocional da confiança, devido ao seu foco em comportamento cooperativo. 

Desse modo, Lima et al. Consideram que: 

As dimensões propostas colocam um novo problema: pode-
se confiar comportamentalmente sem confiar cognitivamente 
(ou vice-versa). A confiança pode afetar as relações de troca 
em diferentes formas: com o passar do tempo, uma troca 
baseada em preço ou autoridade pode se transformar – 
através de arranjos informais – em uma troca baseada em 
confiança, ou ainda a confiança gerada em outro contexto 
(laços de amizade pessoal, por exemplo) pode ser 
transferida para uma outra situação (transações 
econômicas, por exemplo). (LIMA et al., 2002, p. 100) 

O estudo da confiança é considerado como o principal pilar da teoria do 

capital social, sobre o qual nos deteremos mais adiante. Portanto, as dificuldades 

metodológicas relacionadas a esse estudo afetam diretamente os resultados 

relacionados ao do capital social. Selligson e Rennó (2000) empreendem uma 

crítica ao conhecido estudo de Putnam (1995) acerca do declínio do capital social 

na América. Segundo esses autores, uma série de dificuldades metodológicas, 

capazes de comprometer os resultados podem ser encontradas na referida 
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pesquisa. Diante da alegação de Putnam de que o tempo despendido em assistir 

televisão, seria a principal variável causal para os resultados encontrados na 

análise de séries históricas dos índices de confiança disponíveis, contrapõem 

esses autores que o conteúdo dos programas pode introduzir variações 

importantes nas conclusões. Segundo Seligson e Rennó (2000), assistir televisão, 

por si só, não leva necessariamente a uma redução do capital social, como 

argumenta Putnam (1995). Interessaria considerar o tipo de programa a que se 

assiste. Telejornais, por exemplo, estão positivamente correlacionados com 

aumento do engajamento cívico. Para Putnam (1995), o tempo despendido com 

televisão era subtraído à função de transmissão de valores que se estabelece nos 

contatos familiares. Em estudo realizado por Shah (1998, apud SELIGSON; 

RENNÓ, 2000), a relação entre conteúdo de programas de televisão e a suposta 

queda na participação cívica nos Estados Unidos é avaliada. Shah conclui que o 

conteúdo da televisão, quando analisado pelos diversos programas, oferece 

resultados que ora se relacionam positivamente com capital social, ora 

negativamente (como vimos, telejornais, por exemplo, estão positivamente 

correlacionados). 

Segundo Smith (1997, apud SELLIGSON; RENNÓ, 2000), a localização 

das perguntas sobre confiança interpessoal no questionário do GSS (General 

Social Survey) – realizado anualmente nos Estados Unidos desde 1972, variou ao 

longo dos anos. A variação nos itens que precedem as perguntas sobre confiança 

interpessoal parece influenciar as respostas. Por exemplo de 1972, ano de início 

dessa série, até 1978, itens sobre satisfação com a vida pessoal antecediam as 

perguntas sobre confiança. Já de 1978 a 1994 os itens sobre confiança 

interpessoal foram antecedidos por perguntas sobre vitimização e crime. A 

diferença na ordenação dos instrumentos utilizados nos dois períodos, pode estar 

relacionada à mudança nos padrões de resposta às perguntas sobre confiança 

interpessoal após 1978, encontrada por Putnam (1995). A tendência de 

decréscimo no capital social norte-americano por ele identificada, justamente no 

período posterior a 1978, pode ser decorrente dessa mudança na ordem do 

questionário e, portanto, um achado espúrio.  

Essas observações ressaltam bem as grandes diferenças em relação aos 

resultados que podem ser obtidos através de distintas óticas metodológicas – 
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quantitativa ou qualitativa, e nos confrontam com a verdadeira questão: em que 

pese a constatação desse possível equívoco, a representação social que se tem 

acerca do declínio de confiança e do capital social (e não só nos E.U.A.) é sem 

duvida, a de acentuada queda, como espelhado pelos resultados da pesquisa de 

opinião “ Voice of the People” (World Economic Forum ,2002), anteriormente 

citada.  

Há, ainda, um outro questionamento em relação à metodologia utilizada no 

referido estudo, que diz respeito ao aspecto multidimensional do constructo que 

se pretendeu mensurar. Seligson e Rennó (2000) argumentam que os resultados 

obtidos são fortemente condicionados pelas escolhas de operacionalização dos 

conceitos. Os estudos de Putnam sobre o declínio de capital social nos Estados 

Unidos se baseiam no GSS (General Social Survey), mas, ao invés de criar uma 

escala, Putnam utiliza apenas um dos itens dicotômicos. Então, segundo 

Selligson e Rennó (2000), a mensuração de Putnam considera somente uma 

dimensão do conceito. Além disso, consideram que Putnam reduziu mais ainda o 

que já estava reduzido, pois de três perguntas usou uma só. Assim, tem-se uma 

operacionalização do conceito inconsistente e incompleta que leva a resultados 

equivocados. Selligson e Rennó (2000) propõem, em seu trabalho, que se deveria 

pesquisar novamente esta questão considerando ambas as dimensões do 

conceito.  

Selligson e Rennó (2000) enfatizam que a idéia de que “sem confiança 

interpessoal as chances de mobilização coletiva diminuem, e sem participação 

política dos cidadãos, mais frágil é a democracia”, é bastante difundida e aceita. 

Entretanto, a despeito da coerência desse arcabouço teórico e das evidências 

empíricas encontradas em diversos países industrializados, estudos conduzidos 

em outras regiões, especialmente na América Latina, chegaram a resultados que 

contradizem as expectativas teóricas. Eles avançam duas explicações para o 

desempenho inconsistente dessa variável: a primeira seria a de que a teoria está 

errada e que confiança interpessoal não é relevante para a democracia; a 

segunda seria a de que a falta de confirmação empírica se deve menos a 

problemas de construção teórica, e mais à limitada operacionalização do conceito. 

Segundo os autores, em sua crítica, levando-se em consideração a pouca 

atenção dedicada à confiabilidade e à validade da mensuração da variável 
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confiança interpessoal, não se pode descartar a possibilidade do problema ser 

realmente de operacionalização e não da teoria. Sendo assim, em sua visão, o 

refinamento da mensuração da variável confiança interpessoal deve preceder a 

tentativas radicais de reforma teórica. 

Na hipótese de Selligson e Rennó (2000), a razão desses resultados 

conflitivos poderia ser encontrada em uma segunda dimensão do conceito de 

confiança interpessoal que não é incorporada pelas formas tradicionais de 

mensuração, e que, portanto, poderia estar levando os estudos que ignoram essa 

multidimensionalidade a resultados equivocados. Segundo os autores, a literatura 

apresenta apenas uma diferenciação entre possíveis dimensões da confiança 

interpessoal, qual seja: a distinção entre confiança generalizada e confiança 

personalizada (STOLLE, 1998, p.503, apud SELLIGSON; RENNÓ, 2000). A 

primeira, confiança generalizada, se refere a formas de confiança interpessoal 

que se expandem para além da esfera privada da vida particular. Já a segunda, 

confiança personalizada, se restringiria à órbita da vida particular, distinção que 

estaria presente desde os estudos pioneiros sobre o assunto. Contudo, 

encontram os autores em seu estudo (op.cit.), que as formas de mensuração da 

confiança interpessoal habitualmente enfocam apenas seu lado generalizado. 

Assim, pela visão de Selligson e Rennó, confiança generalizada (GT), pode 

ser diferenciada em: avaliações de como as pessoas em geral são dignas de 

confiança, (e essa é a forma como o conceito é geralmente medido), mas 

também, em autojulgamentos acerca da magnitude de confiança que o 

entrevistado tem nas outras pessoas (grifos nossos), isto é, o quanto o 

entrevistado se percebe como tendendo a confiar em outras pessoas. Este último 

aspecto se refere a sentimentos internamente construídos acerca da 

confiabilidade transmitida por outras pessoas, sendo portanto mais direto, por 

referir-se a auto-avaliações acerca de outras pessoas, do que sensações 

generalizadas e, portanto, pouco precisas, acerca do ambiente externo. 

A fim de testar empiricamente a diferença entre essas duas dimensões da 

confiança interpessoal vários estudos foram realizados em El Salvador. Além dos 

itens tradicionais, que aferem a dimensão externa da confiança interpessoal, o 

questionário de El Salvador incluiu uma série de cinco novos itens enfocando 

auto-avaliação do entrevistado quanto à intensidade em que confia em outras 
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pessoas. As séries tradicional e nova somam oito distintas perguntas que avaliam 

confiança interpessoal, oferecendo dessa forma oportunidades mais amplas e 

refinadas de mensurar esse conceito-chave da discussão sobre capital social. Tal 

série proporciona uma das mais apuradas alternativas de mensuração desse 

conceito já utilizadas pela literatura sobre o tema (SELLIGSON; RENNÓ, 2000). 

Esse estudo conclui que a confiança interpessoal, requisito crucial no 

padrão atitudinal que fortalece práticas interativas apoiadoras de regimes 

democráticos, e, portanto, reconhecida como conceito-chave nas teorias do 

capital social e da cultura cívica, tem recebido pouca atenção em relação às suas 

formas de mensuração. Para a comprovação da hipótese foi realizada a aplicação 

de um questionário em El Salvador, o qual, além de conter os itens tradicionais 

que aferem a dimensão externa da confiança interpessoal, incluiu também uma 

série de cinco novos itens que enfocam a auto-avaliação do entrevistado quanto à 

intensidade em que confia em outras pessoas (segunda dimensão). A expectativa 

inicial de que duas dimensões, uma interna e outra externa, desse conceito são 

empiricamente apropriadas foi confirmada. A presença das duas dimensões no 

questionário permite o teste de vários indicadores de confiança interpessoal. Os 

indicadores de confiança interpessoal contidos no questionário aplicado em El 

Salvador, em 1999, foram testados para verificar como eles se adequavam a 

distintas dimensões. As três formas tradicionais de se mensurar esse conceito 

configuram uma das dimensões, enquanto que cinco novos indicadores 

conformam uma outra. Os resultados contraditórios e conflitivos de estudos 

anteriores podem decorrer do fato de que essa bidimensionalidade do conceito de 

confiança interpessoal não é considerada por estudos prévios. Ao ignorar a 

dimensão interna da confiança interpessoal, estudos anteriores podem estar sub-

avaliando o impacto da confiança mútua nas preferências individuais de 

engajamento em movimentos cívicos e de apoio ao regime democrático.  

Sumarizando as colocações acima temos: 

Dimensões da Confiança Interpessoal  Conceito Bidimensional : 

1ª dimensão  confiança generalizada  externa  tradicional 

2ª dimensão  confiança personalizada  interna  nova 
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1ª Dimensão: Confiança Generalizada – (ponto de vista externo / tradicional) 

Representa a impressão generalizada sobre “O quanto as pessoas em 

geral são dignas de confiança”, ou “Quão confiáveis as pessoas são, em geral”. 

Estas são formas de confiança interpessoal que se expandem para além 

da esfera privada da vida particular, implicando uma visão avaliativa do ambiente 

externo no qual o indivíduo está inserido. (SELIGSON; RENNÓ, 2000). 

 Itens que mensuraram a dimensão generalizada da confiança 

interpessoal em El Salvador: (Instituto de Pesquisa de Opinião Púbica da 

Universidade Centroamericana - IDUOP, 1999, apud SELIGSON; RENNÓ, 2000): 

Item 1) Você diria que as pessoas ao seu redor, em geral, são muito 

confiáveis, confiáveis, pouco confiáveis, ou nada confiáveis? 

Item 2) Você acredita que na maioria das vezes as pessoas se preocupam 

só consigo mesmas, ou acredita que, na maioria das vezes, as pessoas procuram 

ajudar o próximo? 

Item 3) Você acredita que a maioria das pessoas se aproveitaria de você 

se lhes fosse apresentada uma oportunidade, ou acredita que não se 

aproveitariam? 

2ª Dimensão: Confiança Personalizada - (ponto de vista interno / novo) 

Auto-julgamentos acerca da magnitude de confiança que o indivíduo 

tem nas outras pessoas, representando “O quanto o indivíduo tende a 

confiar em outras pessoas”. Restringe-se à órbita da vida particular. 

Refere-se a sentimentos internamente construídos acerca da 

confiabilidade transmitida por outras pessoas. Qual a intensidade com 

que os indivíduos admitem que vêem outras pessoas como 

confiáveis?  

 Itens que mensuraram a dimensão personalizada da confiança 

interpessoal em El Salvador:  

Item 4) Você costuma confiar nas promessas dos outros, ou geralmente 

não costuma confiar nas promessas dos outros? 
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Item 5) Em geral, você acredita que a maioria das pessoas é boa, ou você 

acha que não são boas? 

Item 6) Na primeira vez que você conhece uma pessoa, você costuma 

confiar no que diz esta pessoa, ou não costuma confiar no que ela diz? 

Item 7) E depois de conhecer há um bom tempo uma pessoa que não é 

seu familiar, geralmente você confia nesta pessoa ou mantém alguma 

desconfiança? 

Item 8) Em geral, você acredita que alguém só pode confiar em sua família, 

ou você acredita que geralmente alguém pode confiar em outras pessoas ainda 

que não sejam familiares? 

Como podemos observar, essas duas dimensões parecem corresponder, 

com pequenas nuances ou variações, às categorias confiança geral (GT) e 

confiança interpessoal, anteriormente citadas. 

 

CONFIANÇA E SUA CONCEITUAÇÃO 

É quase unânime o entendimento de inúmeros estudiosos em afirmar que, 

apesar da considerável atenção dedicada pelos cientistas sociais 

contemporâneos à questão, uma definição concisa e universalmente aceita de 

confiança no contexto da teoria organizacional ainda não foi alcançada (e.g. 

KRAMER, 1999; GUO, 2001).  

Lewis e Weigert (1985, apud KRAMER, 1999, p. 571), caracterizaram a 

confiança como o "empreendimento de um curso de ação de risco, na expectativa 

de que as pessoas envolvidas na ação agirão competente e respeitosamente". 

Outra conceitação é a de Robinson (1996), que define confiança como 

expectativas, suposições, ou crenças de alguém sobre a probabilidade de que as 

ações futuras de outro serão benéficas, favoráveis, ou, pelo menos, não 

prejudiciais a seu próprio interesse. 

Importante conjunto de definições da confiança a interpreta como uma 

atitude ou expectativa geral sobre pessoas (confiança geral - GT), ou sobre os 

sistemas sociais em que estão inseridas (confiança institucional), como 

anteriormente citado. Essas acepções são encontradas no trabalho de Barber, 
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que definiu a confiança como um conjunto de "aprendizagem social e expectativas 

socialmente confirmadas que as pessoas têm sobre cada um, sobre as 

organizações e instituições nas quais vivem, e sobre a ordem natural e moral, que 

apóia entendimentos fundamentais para suas vidas” (BARBER, 1983, apud 

KRAMER, 1999, p. 571).  

O enfoque cross-disciplinary proposto por Rousseau et al. (1998), da 

confiança vista como um estado psicológico que compreende a intenção de 

aceitar vulnerabilidade com base na expectativa positiva acerca das intenções ou 

comportamentos de outro, é um dos mais aceitos e utilizado dentre as 

conceituações de confiança encontrados na literatura. 

Tomando a confiança como uma característica personalógica possuída por 

um ator social, através do enfoque genérico adotado para confiança geral, ou 

generalizada (GT), e considerada como capaz de efeito direto sobre uma série de 

variáveis organizacionais, Guo (2001), afirma que: 

Pesquisadores têm identificado que importante influência no 
desenvolvimento e desempenho de pequenas e médias 
empresas está provavelmente associada a características 
pessoais de seu gerente-proprietário ou do principal tomador 
de decisões A personalidade do gerente- proprietário, 
incluindo orientações motivacionais e cognitivas, “locus” de 
controle, tolerância à ambigüidade, propensão ao risco, 
necessidades de realização, e assim por diante, chega a 
moldar suas corporações, e o desempenho das mesmas.” 
(GUO, op.cit, p.1).  

De acordo com Lewis e Weigert (1985, apud LIMA et al., 2002), a 

conceituação psicológica para a confiança é a de um construto ou traço 

psicológico individual que tem sua origem no processo de socialização, 

constituindo-se em uma expectativa generalizada sobre a possibilidade de confiar 

em terceiros, linha que também tem sido seguida na pesquisa e teoria sobre 

confiança política. Existiria ainda outra vertente psicológica de avaliação de 

aspectos cognitivos e comportamentais da confiança que utiliza, basicamente 

experimentos calcados na lógica do “dilema prisioneiro”, nos quais são estudados 

comportamentos colaborativos assumidos como baseados em escolha racional 

(LEWIS; WEIGERT, 1985, apud LIMA et al., 2002, p. 97). Nossa própria experiência 

com a utilização de jogos baseados no “dilema do prisioneiro”, mencionada em 

outro momento desse trabalho, entretanto, não legitimaria uma compreensão 
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apenas racional, instrumental, calculista, dos fenômenos da confiança que afetam 

a competição e/ou a colaboração.  

Luhmann e Lorenz definem comportamento de confiança como uma ação 

que: 

(1) aumenta a vulnerabilidade de um indivíduo em relação a 
outro, cujo comportamento não está sob seu controle e (2) 
tem lugar em uma situação em que a penalidade no caso de 
ocorrer abuso de confiança levaria o individuo a arrepender-
se da ação. Em termos econômicos isto implica em que a 
ação não seria realizada na ausência de confiança, porque o 
beneficio líquido esperado seria menor do que outra 
alternativa. (LUHMANN; LORENZ,1988, apud LIMA et al., 
2002, p. 98). 

 

Para Fukuyama (1996), a questão da confiança é fundamental para o 

comprometimento com a organização e a produção coletiva. Esse autor conceitua 

confiança como “a expectativa que nasce no seio de uma comunidade de 

comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em normas 

compartilhadas por seus membros” (FUKUYAMA, op. cit. p. 41). 

Como destacado por Sennett (1999), o estabelecimento de vínculos 

sedimentados por experiência positiva compartilhada depende de associação a 

longo prazo. Entretanto, tais condições de estabilidade temporal são hoje 

bastante raras no contexto organizacional, e até em outros campos da vida social,  

com visíveis dificuldades ou prejuízo para o estabelecimento de relações 

confiáveis, produtivas. A confiança é assim um constructo que reflete pactos 

percebidos como legítimos, por considerarem interesses individuais (particulares) 

e gerais, e é sintoma da existência de comportamentos colaborativos mutuamente 

apoiadores. Na inexistência dessas condições, pactos ilegítimos se instalam, 

gerando conflitos explícitos ou encobertos, inviabilizando ou deteriorando a 

qualidade dos relacionamentos que se refletem, conseqüentemente, nos 

resultados de uma coletividade.  

A confiança preencheria lacunas e distorções provocadas pela abordagem 

burocrática pura, uma vez que propiciaria melhores condições para expressão de 

comportamentos de inovação e iniciativa, requeridos pela multiplicidade e 

complexidade dos fenômenos sociais e pela velocidade das mudanças. 
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Normas e valores compartilhados criam um “caldo de cultura” no qual 

podem se estabelecer pactos que levam a relacionamentos ágeis e profícuos, 

baseados em confiança mútua, ou dispendiosos e disfuncionais, dando lugar à 

proliferação de controles e a resultados econômicos correspondentes. Esses 

mecanismos de controle, que se fazem necessários na ausência da colaboração 

espontânea, tendem a comprometer os resultados não somente por seus custos 

diretos, como também pelo “engessamento” e lentidão que imprimem aos 

processos ou ainda pela possibilidade que introduzem de comportamentos 

disfuncionais/destrutivos intencionais (sabotagem). 

ESTUDOS SOBRE A CONFIANÇA NA LIDERANÇA  

Em seu estudo sobre o papel da confiança no setting organizacional, Dirks 

e Ferrin (2001) encontram que a confiança no gerente afeta positivamente os 

graus de satisfação dos empregados. Avaliam que esses resultados podem ser 

atribuídos ao poder formal que os gerentes dispõem, que lhes permite atuar 

sobre, por exemplo, avaliações de performance dos empregados, orientações 

sobre responsabilidades no trabalho, treinamento, entre outros aspectos. 

Em revisão meta-analítica, esses autores trabalharam, de forma pioneira, 

uma síntese das relações entre a confiança na liderança e 23 outros constructos, 

na qual apontam para certa dispersão de foco dentre os inúmeros trabalhos 

existentes. Segundo os autores, esses estudos (foram analisados 

aproximadamente 15.500, referentes às últimas quatro décadas), tratam de 

diferentes tipos de liderança e diferentes conceituações de confiança, o que 

acaba por imprimir diferenças significativas às conclusões. Promover essa 

distinção é importante, não só do ponto de vista teórico como prático, pelas 

possibilidades que se oferecem de orientar melhor as ações organizacionais 

concretas, como, por exemplo, programas de desenvolvimento de liderança. 

Na definição conceitual de um quadro teórico, esses autores lançam mão 

da definição de confiança oferecida por Rousseau, ou seja, a de “um estado 

psicológico compreendendo a intenção para aceitar vulnerabilidade baseada em 

expectativas positivas acerca do comportamento ou intenções de outro” (DIRKS; 

FERRIN, 2001). Conceito este que vêm sendo operacionalizado de inúmeras e 

diferentes formas através de diferentes trabalhos, os quais se referem, por sua 
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vez, a diferentes tipos de liderança. Julgamos muito importante ressaltar que, 

neste estudo, não é feita distinção entre liderança e gerência, sob o argumento de 

que tais termos são utilizados de forma intercambiável na literatura (DIRKS; 

FERRIN, 2001). 

Os autores citados identificaram que a liderança do tipo transformacional e 

líderes carismáticos, são consistentemente apontados como capazes de construir 

relacionamentos de confiança com seus seguidores. A percepção de empregados 

desse atributo em suas lideranças, pode ser importante para a efetividade dos 

líderes. 

Trabalhos publicados sobre essa temática, acham-se relacionados a 

diversas disciplinas, como Psicologia Organizacional, Gerência, Administração 

Pública, Comunicação Organizacional, Educação, dentre as principais.  

O modelo oferecido por Dirks e Ferrin (2001) compreende duas 

perspectivas principais, quais sejam: 

1a. Perspectiva: Confiança na liderança- baseada no relacionamento.  

Operaria como um processo de troca social, percebido pelos seguidores 

como indo além daquelas nos moldes dos contratos econômicos, nas quais as 

partes operam em bases de confiança, boa vontade, de percepção de obrigações 

mútuas, em relacionamentos de alta qualidade, caracterizados por atenção e 

consideração. Pesquisadores utilizaram-se dessa perspectiva para descrever 

como a confiança nos relacionamentos entre líderes e seguidores pode eliciar 

comportamentos de cidadania, em algumas pesquisas sobre liderança 

transformacional e confiança, e em estudos sobre comportamentos de interações 

entre líder-seguidor. O foco central está no intercâmbio, nas trocas. 

2a. Perspectiva: Confiança na liderança - baseada em caráter (ou em 

características)  

Baseada na percepção de características do líder e em como essas 

características influenciam a vulnerabilidade do seguidor em uma relação 

hierarquizada, influenciando as formas como este último atinge suas metas. Essa 

perspectiva implica que os seguidores realizam inferências sobre características 
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dos líderes, como integridade, confiabilidade, justiça e habilidade, as quais 

influenciam seu comportamento e outras atitudes no trabalho. 

Nas duas perspectivas mencionadas, a confiança é considerada como uma 

crença ou percepção do seguidor, e não uma propriedade da relação ou do lider 

de per si. Lembramos que um dos raros consensos sobre a conceituação de 

confiança é o de que representa um estado psicológico, como já assinalado. 

Embora o interesse pela confiança venha, logicamente, pela crença em 

seus relevantes impactos sobre aspectos importantes para as organizações, na 

análise das relações primárias entre a confiança e outras variáveis, Dirks e Ferrin 

(2001) não encontraram acordo completo sobre o assunto, na literatura. Eles 

identificaram, basicamente, três conjuntos de variáveis que importam para a 

análise, que são as variáveis comportamentais, de performance e resultados 

atitudinais, que são os conjuntos que adotamos nessa pesquisa. 

Não há concordância ou evidência de impactos significativos entre 

confiança na liderança e as duas primeiras variáveis indicadas, isto é: 

comportamentais e de performance. Há evidências, entretanto, para impactos 

sobre a variável que se refere a atitudes. 

Mayer et al. (1995) analisam que, quando os indivíduos percebem seus 

líderes como tendo integridade, benevolência (termo utilizado correntemente na 

literatura como tradução para benevolence, mas que utilizamos, por questão 

semântica, como mais próximo às idéias de consideração e respeito), ficam mais 

predispostos a se expor a comportamentos de risco (como por exemplo, 

repartindo informações importantes). No caso inverso, Mayer e Gavin (1999, apud 

Dirks e Ferrin, 2001) sugerem que muita energia passa a ser dispendida em 

comportamentos defensivos, em detrimento do trabalho, assim como, 

provavelmente, de saúde e qualidade de vida no trabalho. 

No que diz respeito a atitudes e intenções, a confiança na liderança pode 

ser associada com resultados atitudinais de altos níveis de comprometimento com 

a organização, e satisfação no trabalho. Rich (1997, apud DIRKS; FERRIN, 2001) 

aponta que os gerentes têm, entre suas responsabilidades, várias obrigações que 

influenciam os graus de satisfação no trabalho, como avaliação de desempenho, 

treinamento, orientação e assistência em relação às responsabilidades dentre as 
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principais. Logicamente, se o indivíduo percebe o líder como detentor de 

características ou qualidades de credibilidade, como considerado na segunda 

perspectiva da confiança na liderança, que é a perspectiva que poderíamos 

chamar de personalógica, tenderá a perceber tais medidas como adequadas e 

justas. Em caso contrário, o poder do líder percebido como não confiável sobre a 

vida profissional de outros, pode comprometer suas atitudes para com o contexto 

geral do trabalho. As implicações são as de que altos graus de confiança na 

liderança podem conduzir a altos graus de comprometimento e de satisfação 

como trabalho e baixa evasão. Os autores analisam que quando os indivíduos 

percebem o líder como de baixa honestidade, integridade, senso de justiça ou 

competência, tendem a deixar o emprego quando possível, para não serem 

colocados em risco. Entretanto, nós nos questionamos sobre o que deve 

acontecer quando deixar o trabalho pode representar, em cenário de desemprego 

crescente. 

Confiança pode afetar ainda duas outras variáveis importantes para a 

efetividade da liderança: comprometimento para com as decisões ou as metas 

colocadas pelo líder e crença na veracidade ou pertinência das informações por 

ele prestadas. 

Esses autores apresentam, como características relevantes para a 

percepção do líder como digno de confiança: integridade, justiça (como a certeza 

de que o líder não vai se aproveitar do colaborador), honestidade e competência. 

Características semelhantes são consideradas por Korsgaard et al. (2002), em 

sua abordagem da confiança interpessoal, a qual encontra seu foco na relação e 

não nos indivíduos envolvidos na relação. Para Korsgaard et al. (2002), a 

confiança representa uma atitude que é influenciada pelos atributos das partes, 

de suas interações, mais as variáveis do contexto em que ocorre. O modelo 

funcionaria a partir de avaliação dos motivos, intenções e caráter do alvo da 

confiança, seguido ou não da disposição de colocar-se em situação de 

vulnerabilidade em relação a esse alvo. Nessa avaliação importam, segundo 

Korsgaard et al. (2002), aspectos como: competência (entendida como a 

habilidade e experiência para desenvolver tarefa ou desafio); benevolência 

(demonstração de preocupação com o bem-estar ou com os objetivos do 

confiante); integridade (que inclui honestidade, respeito mútuo e manutenção de 
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promessas ou propósitos); previsibilidade (coerência com comportamentos 

passados), e sinceridade (que reflete a habilidade de comunicação, transparência, 

compartilhamento de informações, opiniões e sentimentos, guardando 

confidências) (KORSGAARD et al.,2002). 

No estudo sobre antecedentes ou fontes da confiança no líder, os achados 

indicam a existência de poucas evidências nos estudos do campo sobre esse 

aspecto. Para essa análise Dirks e Ferrin (2001) criaram 3 (três) categorias para 

facilitar o exame das fontes de efeitos, que são: a) Ações e práticas do líder; b) 

Atributos do seguidor; c) Atributos do relacionamento. 

Detalhando melhor cada uma delas temos:  

a) Ações e práticas do líder. 

De acordo com as duas perspectivas analisadas sobre a confiança 

liderança, os seguidores analisam o comportamento/práticas do líder e inferem 

confiança (na perspectiva baseada em relacionamentos), ou características do 

líder (perspectiva caráter-baseada).  

É importante observar que, na revisão realizada, confiança foi encontrada 

mais fortemente relacionada com liderança transformacional, considerada como 

capaz de eliciar a confiança dos subordinados e impactar os resultados, operando 

através do estabelecimento de relacionamento de intercâmbio / troca social com 

seus seguidores. O líder transformacional poderia construir confiança entre seus 

seguidores através da demonstração de preocupação e respeito individualizado 

pelos mesmos (DIRKS; FERRIN, 2001).  

Os líderes transacionais, por outro lado, são percebidos como mais 

focalizados em garantir recompensas contingenciais justas, e em assegurar que 

os seguidores os percebam como alguém que vai cumprir o contrato de trabalho. 

Então, líderes transformacionais são percebidos como investindo na construção 

de relacionamentos de cuidado e consideração (do tipo baseado em 

relacionamento), enquanto líderes transacionais trabalhariam no referencial 

baseado em características pessoais (perspectiva caráter-baseada), através de 

características como: justo, seguro/confiável, íntegro, segundo a análise 

promovida por esses autores. 
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É interessante notar que processos participativos de tomadas de decisão 

podem fornecer indicação de confiabilidade para quem os utiliza. Por outro lado, 

entretanto, a percepção acerca de quem os propõe também pode influenciar no 

sucesso ou fracasso de implantação (a credibilidade ou imagem da fonte de 

proposição da mudança, ou de processos participativos pode comprometer a 

credibilidade do processo em sI, inviabilizando seus resultados). O respeitar ou 

quebrar contratos psicológicos estabelecidos é apontado também por Robinson 

(1996) como representativo, embora ressalve interferência de outros fatores. 

Dirks e Ferrin (2001) concluem que não há indicações claras de que 

práticas são mais bem sucedidas, em relação aos dois tipos básicos de liderança 

mencionados, sendo necessário considerar outros determinantes potenciais, 

como os de atributos do seguidor ou da relação. Acreditamos que aspectos 

culturais, que condicionam diferentes tipos de expectativas, por exemplo, 

possuam peso extremamente relevante na conjugação de fôrças que vão 

determinar os resultados em cada contexto (DIRKS; FERRIN, 2001).  

b) Atributos do seguidor. 

Analisando atributos do seguidor, Rotter (1967 apud DIRKS; FERRIN, 

2001), assim como outros, apontaram que os indivíduos demonstram grandes 

variações em termos da extensão em que acreditam nos outros, de maneira geral 

(propensão). Esta propensão poderia influenciar a forma de perceber o outro, 

assim como também a subsequente relação que se estabelece. Os resultados 

não foram conclusivos quando se experimentou utilizar a confiança disposicional 

para predizer confiança interpessoal (DIRKS; FERRIN, 2001). 

c) Atributos do relacionamento. 

Em relação a atributos do relacionamento, a confiança pode, por exemplo, 

ser influenciada por sua extensão no tempo, quando uma maior familiaridade e 

condição de previsibilidade, podem contribuir para estabelecê-la. Lewicki e 

Bunker (1996), assinalam o fenômeno de aprofundamento da confiança em 

função de histórico de interações entre as partes. A própria extensão e duração 

da relação estão interrelacionadas. Um indivíduo pode concluir, com o correr do 

tempo, que a confiança num líder não é garantida. Em suma, não há clareza 
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quanto à influência da duração do relacionamento na confiança na liderança, 

como de resto para toda e qualquer relação de confiança. 

Habitualmente a confiança é estudada em relação a duas referências 

principais, que são: o lider formal (chefe, coordenador, supervisor, gerente, 

gestor, diretamente ligado a indivíduos e/ou grupos de trabalho), ou a liderança 

organizacional (conjunto da liderança executiva ou coletivo de líderes). Pesquisas 

de psicologia e política organizacional sugerem que os indivíduos promovem 

distinções em suas atribuições a indivíduos, coletivos ou a sistemas de 

autoridade. De uma forma geral, os autores concluem que a confiança no líder 

formal, ou chefia direta, apresenta mais forte relação com a satisfação no 

trabalho, cidadania organizacional, altruísmo e performance no trabalho do que 

confiança na liderança organizacional. Esta, por sua vez, terá mais estreita 

relação com comprometimento organizacional. Vemos que, pela teoria da 

atribuição, existe a tendência a atribuir os comportamentos a características 

individuais dos líderes diretos. 

Embora muitas definições de confiança pareçam apresentar um núcleo 

conceitual comum pesquisadores individuais tem usado diferentes definições 

operacionais, o que tem resultado na mensuração de aspectos potencialmente 

diferentes. Essas diferenças têm sido reconhecidas pelos estudiosos, sugerindo 

que confiança compreende múltiplas dimensões. 

McAllister (1995, apud DIRKS; FERRIN, 2001) propôs que a confiança 

interpessoal fosse categorizada através de duas dimensões básicas: a afetiva e a 

cognitiva.  

Formas cognitivas da confiança refletem itens como: credibilidade, 

integridade, honestidade, e justiça, por exemplo. Formas afetivas refletem uma 

especial relação com alguém (líder no caso), que pode resultar em que esse 

alguém demonstre consideração com o bem-estar do indivíduo. Parece-nos que 

aqui se aplica a referência anterior, de que uma pode ser pensada, enquanto a 

outra é sentida. Outras definições consideram implícitamente essas duas 

dimensões em um “apanhado geral”, ou focalizam em uma ou outra dessas duas 

formas. No levantamento realizado por Dirks e Ferrin (2002), essa distinção não 

pareceu demonstrar maior utilidade na operacionalização do conceito, pelo que 

sugerem que definições operacionais alternativas resultam em correlações de 
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diferentes magnitudes com outras variáveis porque estão associadas com 

diferentes processos teóricos (confiança baseada em relacionamentos ou 

baseada no caráter). Esta última parece mais logicamente associada a aspectos 

cognitivos (aspectos caracteriológicos), enquanto que a baseada nos 

relacionamentos parece estar mais associada a aspectos afetivos. 

Com efeito, itens cognitivos como “Eu acho que meu gerente tem alta 

integridade”, ou “Meu gerente não é sempre honesto e confiável” (ROBINSON, 

1996) capturam percepções sobre traços de caráter do líder que podem criar 

considerações sobre a condição de se estar vulnerável nessa relação. Em 

contraste, itens afetivos como “Eu poderia dizer que ambos temos feito 

investimentos emocionais consideráveis em nosso relacionamento de trabalho”, e 

“Eu sei que, se eu dividir meus problemas com meu líder ele responderá de forma 

atenciosa e construtiva” (MCALLISTER, 1995 apud DIRKS; FERRIN, 2002) 

evidenciam relacionamentos que operam além do contrato econômico padrão, 

envolvendo intercâmbio de benefícios sócio-emocionais. 

Os autores entendem, com base no extenso levantamento que 

empreenderam, que os enfoques de “apanhado geral” e de aspectos cognitivos 

dominam o campo das pesquisas, enquanto que há insuficientes dados com 

relação à pesquisa dos aspectos afetivos da confiança (DIRKS; FERRIN, 2002). 

Em nosso entendimento, os aspectos afetivos e cognitivos não 

demonstram ser tão claramente separáveis, (pode-se, como exemplo, considerar 

uma sensação de instabilidade / insegurança, no campo afetivo, provocada por 

um componente cognitivo). Parece inquestionável, entretanto, que considerações 

a respeito do líder/da liderança, podem ter largo impacto sobre a forma como o 

indivíduo experiencia a situação de trabalho, influenciando as atitudes e o grau de 

satisfação com o trabalho. 

Analisando os antecedentes, um indivíduo pode perceber algumas ações 

do líder como decorrentes de seus traços caracteriológicos e intenções, e pode 

perceber outras ações como refletindo o tipo de relacionamento que tem com o 

líder.  

Segundo Dirks e Ferrin, a conceituação transdisciplinar de Rousseau foi 

utilizada como critério para inclusão dos achados, evitando estudos que 
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conceituaram confiança como um comportamento, uma vez que tal opção foi 

fortemente questionada como inadequada, por inúmeros autores (ROUSSEAU at 

al., 1998). O foco, ou alvo, da confiança, tinha que ser o líder ou grupo de líderes 

(que equivale à liderança institucional), não tendo sido examinada a confiança 

individual, entre pares de subordinados. 

Referentes e definições de confiança 

Os estudos foram também analisados através de duas variáveis 

moderadoras: referente e definição.  

Referente foi codificado em duas categorias: líder formal (como chefia 

imediata, supervisor, líder do grupo de trabalho) e liderança organizacional (como 

liderança executiva, conjunto de líderes coletivos). 

As definições foram categorizadas em quatro categorias: afetiva, cognitiva, 

disposição de estar vulnerável e confiança “overall”. 

Dentre outros achados, têm-se que a confiança na liderança demonstrou 

uma substancial relação com variáveis atitudinais, sendo mais significativa com 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional. Confiança demonstrou 

também considerável relação com intenções de “turn-over”, crédito nas 

informações providas pelo líder e comprometimento com decisões. Por fim, 

confiança foi altamente relacionada com satisfação com o líder e com 

interrelacionamento (trocas) líder-membro. A relação com cidadania 

organizacional demonstrou-se mais forte ainda do que com satisfação no 

trabalho. Tais resultados evidenciaram que as variáveis moderadoras foram 

operacionais. 

Quase todas as variáveis demonstraram relacionamento estatisticamente 

significativo com a confiança, sendo que liderança transformacional teve o mais 

alto índice de correlação (r=.72). 

Análise do moderador para o referente da confiança 

Os resultados evidenciaram que os resultados para confiança e 

performance no trabalho, altruísmo e satisfação no trabalho são significativamente 

maiores em relação à chefia imediata (líder formal), em contraste com a liderança 

organizacional. Para confiança e comprometimento com a organização está 
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inversamente, mais relacionada com a liderança da organização. Intenções de 

“turn-over” não mostraram índices significantes de correlação. Os moderadores 

também evidenciaram a relação entre a confiança e vários antecedentes. Justiça 

interacional, processual e processo de tomada de decisão, todos demonstraram 

maior relacionamento com a confiança nos líderes formais diretamente 

relacionados do que em relação à liderança organizacional (mais genérica e 

difusa). Percepção de suporte organizacional está mais ligado à confiança na 

liderança organizacional, como previsto. 

Noventa por cento dos estudos selecionados utilizaram-se de conceituação 

de confiança ou do ponto de vista de aspectos cognitivos, ou na forma geral 

(“overall”). Os poucos estudos que focalizavam aspectos afetivos ficaram 

dispersos em termos de foco, focalizando relacionamentos de um modo geral, e 

dificultando, com isto a análise comparativa. 

Os autores concluem que a relação entre confiança e vários resultados 

diferirá em função da definição operacional utilizada. Inúmeros resultados 

comportamentais e atitudinais apresentaram relação significantemente maior com 

confiança cognitiva, quando comparados com confiança “overall”, como: intenção 

de demissão, comprometimento com a organização e satisfação no trabalho.  

Através de procedimentos de meta-análise alguns achados sobre 

homogeneidade nos estudos indicaram, entre outros: satisfação no trabalho - 

relacionada à confiança cognitiva, virtudes cívicas - relacionadas à confiança 

“overall”, comprometimento organizacional- relacionado à confiança no líder 

direto. 

Na discussão do trabalho, Dirks e Ferrin (2002) colocam que o conceito de 

confiança na liderança tem desempenhado importante papel. Entretanto, não tem 

havido tentativas de sumarizar quantitativamente esse material e explorar os 

aspectos teóricos mais relevantes desse corpo de pesquisa. Neste artigo os 

autores promoveram uma primeira meta-análise sobre as relações primárias entre 

confiança na liderança e outros constructos, exploraram diferentes especificações 

do constructo e a influência de moderadores sobre essas relações primárias, 

buscando promover insight e oferecer critérios teóricos para a análise da literatura 

acerca de confiança na liderança. 
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Procuram, além disso, traçar um esquema teórico capaz de ajudar a 

organizar e discriminar entre duas perspectivas básicas: confiança baseada no 

relacionamento e baseada em aspectos do caráter. Essas duas perspectivas 

parecem ser funcionalmente equivalentes, partilhando o mesmo conjunto de 

antecedentes e conseqüências. Embora as teorias tenham processos que operam 

simultaneamente e podem afetar-se mutuamente, eles são independentes 

conceitualmente. Assim, por exemplo, um seguidor pode perceber que (a) o líder 

tem bom caráter, porém o seguidor não tem um bom relacionamento com ele, (b) 

o seguidor tem um relacionamento de alta qualidade com o lider, porém questiona 

aspectos cognitivos-afetivos (“overall”) de seu caráter (por exemplo: através da 

observação de sua conduta em relação a outras pessoas); (c) o lider tem caráter 

questionável e o seguidor não tem relacionamento de alta qualidade com ele, ou 

(d) o líder tem bom caráter, e o seguidor tem um relacionamento de alta qualidade 

com ele. 

As evidências desse estudo demonstraram que confiança na liderança é 

significativamente relacionada com cada um dos tipos de resultados: 

comportamentais, atitudinais e de performance. Os achados emprestam algum 

crédito a afirmações feitas por estudiosos e práticos de que confiança é muito 

importante para comportamentos e atitudes no trabalho. Como predito, confiança 

na liderança apresentou mais forte relacionamento com atitudes no trabalho, 

seguido pela maioria dos comportamentos de cidadania organizacional e, por 

último, performance no trabalho. 

Existem fatores situacionais que influenciam fortemente os níveis de 

vulnerabilidade e incerteza em um contexto, conduzindo à necessidade de se 

estar consciente a respeito da confiança e seus impactos sobre os resultados 

organizacionais. Os autores sugerem (DIRKS; FERRIN, 2002) que a pesquisa 

futura deve examinar se o impacto da confiança em resultados como altruísmo, 

comprometimento e intenção de demissão é ampliado em situações de fusão ou 

downsizings (paradoxalmente situações nas quais a confiança na liderança é 

frequentemente mais desafiada). Além disso, a pesquisa deve examinar se uma 

perspectiva teórica pode ser mais importante que outra sobre diferentes 

condições. Por exemplo, crença de que o líder tem integridade pode ter um 

impacto menor sobre os resultados do que crença de se ter um relacionamento de 
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alta qualidade com o líder, ou vice-versa, dependendo das condições. A 

exploração desses elementos pode ajudar a identificar áreas nas quais as duas 

perspectivas teóricas de confiança divergem em suas predições. Isto também 

pode auxiliar os praticantes a entenderem condições específicas nas quais é 

importante focalizar recursos na busca de estabelecimento da confiança. 

Quanto aos relacionamentos com antecedentes hipotetizados, o estudo de 

Dirks e Ferrin (2002) representa a primeira revisão sistemática de evidências 

empíricas de antecedentes para a confiança, tendo seus achados sugerido que o 

estilo da liderança e várias práticas gerenciais podem ser meios de incrementar 

confiança na liderança: assegurando procedimentos justos, resultados, e 

processos interacionais; utilizando processos participativos de tomada de decisão; 

provendo suporte organizacional; assegurando que as expectativas sejam 

alcançadas; e utilizando estilos de liderança transformacional e transacional. As 

conclusões apontaram que a extensão do relacionamento e a propensão para 

confiar tem pouca ou nenhuma importância na determinação de resultados 

significativos. Dados esses resultados, pode-se pensar que futuras pesquisas e 

práticas obterão sucesso em focalizar sobre o comportamento do líder e suas 

práticas, como é nossa intenção demonstrar.  

Examinando diferentes tipos de ações e práticas da liderança, encontramos 

que algumas variáveis possuem maiores graus de correlação com a confiança do 

que outras: 

- liderança transformacional, percepção de suporte organizacional e justiça 

interacional apresentam as maiores correlações (e se apresentam baseadas em 

confiança com base no relacionamento), seguidas por justiça processual, 

liderança transacional, justiça distributiva, participação em processos de decisão, 

e expectativas não atendidas (as quais se mostram relacionadas ou à confiança 

baseada no relacionamento e em características do líder, ou apenas nesta 

última).  

Os autores citados sugerem que pesquisas futuras devem explorar se as 

ações que operam pelos meios da teoria da confiança baseada nos 

relacionamentos são as ferramentas mais poderosas para estabelecer confiança 

na liderança. Por exemplo: a pesquisa deve explorar a extensão em que a 

construção de um relacionamento baseado em obrigações mútuas tem impacto 
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mais forte e robusto sobre a confiança do que alguém evidenciar que tem um bom 

caráter. Além disso, deve ser pesquisado em que situações cada um desses tipos 

poderá ser melhor empregado. Por exemplo: em situação de distância geográfica 

ou hierárquica, é possível que a perspectiva caráter-baseada funcione melhor, 

considerando-se a dificuldade do estabelecimento de relacionamento de alta 

qualidade. Finalmente, os pesquisadores devem examinar outras práticas e 

comportamentos que estão implicados nessas duas perspectivas como, por 

exemplo, práticas de treinamento que ajudam gerentes a serem mais efetivos no 

estabelecimento de relações de confiança com seus seguidores.  

Quanto aos efeitos moderadores do referente de confiança na liderança, 

oito em dez estudos demonstraram a influência de diferentes tipos de referentes 

(ou alvos, pode-se dizer assim) da confiança. Os efeitos do líder formal 

diretamente relacionado foram fortemente evidenciados como mais significativos 

do que da liderança organizacional, o que leva a conclusão de que investimentos 

maciços nessa direção podem trazer resultados significativos em relação à: 

performance, altruísmo, intenção de abandono e satisfação no trabalho. Além do 

mais, confiança no líder formal pode afetar a confiança na liderança 

organizacional, como os resultados demonstram, abstraindo-se os resultados 

específicos de cada um (por razões que não estão ainda claras). 

Práticas organizacionais, vistas como antecedentes, como: justiça 

interacional, procedimentos justos e participação no processo de decisão, embora 

relatados com interação com ambos os tipos de confiança, demonstraram maior 

correlação com o referente “líder formal”, enquanto a percepção de suporte 

organizacional permaneceu mais relacionada à liderança organizacional como 

hipotetizado. 

Finalmente, os autores sugerem que a pesquisa futura deve examinar a 

importância relativa de confiança na liderança versus outros tipos de referentes, 

como pares, e as diferentes conseqüências associadas a isso. 

Dirks e Ferrin (2001), levando em conta outros determinantes, encontraram 

que a confiança nos colegas de equipe não tem efeito sobre os resultados da 

equipe, enquanto confiança na liderança tem efeito substancial. Eles especulam 

que, sob condições diferentes, esses elementos podem evidenciar diferenças em 

relação à facilitação da performance do grupo. Particularmente em relação à 
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vulnerabilidade individual relativa em relação à cada referente – no caso se em 

relação ao grupo ou à liderança, pode fazer a diferença. Por exemplo, em 

situação de grupos autogestionários, no qual os membros do grupo têm maior 

relevância que o líder, confiança nos pares pode ser mais importante que 

confiança na liderança. Ou, ambos os tipos possuem efeitos, mas sobre 

diferentes resultados.  

Bastante relacionado à temática anterior, da confiança na liderança, é o 

trabalho desenvolvido por Korsgaard, Brodt e Whitener (2002), no qual os autores 

examinaram a maneira pela qual duas formas de comportamento confiável da 

gerência (comunicação aberta e demonstração de preocupação com os 

empregados) e regras organizacionais, relacionam-se às atribuições de culpa aos 

gerentes quando da ocorrência de eventos negativos no contexto organizacional. 

O estudo contou com a participação de 115 empregados de uma associação de 

crédito. Foi utilizada a técnica do incidente crítico, utilizada para focalizar algum 

desentendimento ocorrido entre gerentes e seguidores. Como hipotetizado, o 

comportamento confiável mostrou-se inversamente relacionado às atribuições de 

responsabilidade pessoal (culpa) por eventos negativos, sendo a relação mais 

acentuada quando as regras de recursos humanos eram consideradas injustas. 

Isto é: o gerente confiável não era considerado culpado no incidente crítico, e 

tanto menos quanto mais injustas fossem percebidas as regras de recursos 

humanos. 

O comportamento confiável da gerência (utilizando-se os indicadores 

selecionados acima mencionados: comunicação aberta e demonstração de 

preocupação com os empregados) estava também positivamente relacionado à 

confiança no gerente e ao comportamento do membro organizacional. Atribuições 

pessoais eram parcialmente mediadoras da relação entre o comportamento 

confiável e a confiança. 

Esse trabalho se baseou no entendimento de que a convivência com os 

gerentes, no ambiente de trabalho, afeta a confiança do empregado, a partir de 

teorias que sugerem que a confiança é construída ou comprometida através de 

trocas especificas entre indivíduos (LEWICKI; BUNKER, 1996), na medida em 

que eles compreendem os objetivos e intenções um do outro. Essas interações 

fornecem informações sobre as intenções do gerente, assim como evidências de 
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seu caráter. No entanto, nem todas as interações são positivas, e eventos 

negativos podem se tornar momentos decisivos no comprometimento da 

confiança, dependendo da maneira como sejam interpretados pelo subordinado 

(KORSGAARD et al., 2002). Sendo assim, pistas indicativas da intenção do 

gerente serão críticas para determinar se esses eventos ameaçarão a confiança 

do empregado no gerente. Essas pistas são fornecidas ao empregado pela 

conduta do gerente e pelas características do contexto (em geral pelo grau de 

justiça percebido na organização), e permitem que ele atribua sentido ao episódio. 

Korsgaard et al. (2002) justificaram a escolha das duas formas de 

comportamento confiável (comunicação aberta e demonstração de preocupação 

com os empregados), pelo fato de que outras formas de comportamento confiável 

(tais como comportamento consistente e integridade de ações), requerem 

observação repetida. Além disso, não examinaram delegação e participação no 

controle, porque queriam estudar o comportamento confiável de maneira 

independente de sua influência direta sobre o resultado de disputas.  

Desentendimentos e conflitos entre gerentes e empregados são eventos 

comuns e talvez inevitáveis nas organizações, e podem representar uma ameaça 

à construção de relações de cooperação e confiança. Entretanto, o sentido e o 

grau de atribuição de culpa aos gerentes pelos empregados variará em função de 

confiança prévia estabelecida na relação. De maneira geral, os autores do estudo 

identificaram que eventos negativos não estão necessariamente associados à 

baixa confiança. Simplesmente, em eventos negativos a confiança do empregado 

vai depender do comportamento do gerente e das atribuições de culpa que o 

próprio empregado fará. Um comportamento gerencial confiável foi associado a 

menos atribuições pessoais de culpa para eventos negativos. Isso é, quando 

desentendimentos entre gerentes e empregados ocorreram, gerentes foram 

culpados menos quando eles se comunicaram de maneira aberta e demonstraram 

preocupação. Além disso, as atribuições de culpa mediaram parcialmente a 

relação entre o comportamento gerencial confiável e a confiança do empregado. 

Apesar do comportamento do gerente estar diretamente relacionado à confiança 

do empregado, esta relação foi em parte explicada pelo grau de culpa atribuído 

pelo empregado ao gerente no evento negativo. Finalmente, o comportamento 

gerencial confiável foi relacionado ao comportamento do empregado como 
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membro da organização, sugerindo que os benefícios do comportamento 

confiável têm um alcance que vai além do gerente, afetando a relação do 

empregado com seu próprio comportamento no trabalho (KORSGAARD, et al., 

2002). 

Mais ainda, as atribuições de culpa dependem não só do comportamento 

do gerente mas, também, do contexto em que o evento ocorre. Especificamente, 

o comportamento confiável foi mais forte e negativamente relacionado à tendência 

do empregado de atribuir um evento negativo ao gerente quando as regras de RH 

eram menos justas. 

Entretanto, ao contrário do que foi hipotetizado, o contexto não demonstrou 

influenciar a relação entre o comportamento gerencial confiável e a confiança do 

empregado no gerente ou no comportamento do empregado como membro da 

organização. Independente do grau de justiça nas regras de RH, empregados 

responderam favoravelmente a gerentes que exibiram um comportamento 

confiável. Os resultados também se mostraram consistentes com descobertas de 

que uma política de reconhecimento de boa performance leva os empregados a 

mais inferências positivas sobre o caráter geral de seus gerentes e, 

subseqüentemente, colocam maior confiança em seus gerentes (MAYER et al., 

1995). 

Na prática, o estudo do comportamento gerencial no contexto de eventos 

negativos pode fornecer um insight da maneira pela qual o comportamento 

gerencial confiável pode afetar comportamentos importantes do empregado, tais 

como o comportamento como membro da organização. Por exemplo, o 

comportamento gerencial confiável parece, não apenas produzir mas, também, 

encorajar o comportamento “extrarole” (desempenho extra, ou além do papel), 

que é passível de observação por outros. Desta maneira, o comportamento 

gerencial confiável frente a situações negativas pode, na verdade, ter 

conseqüências amplamente benéficas para organização. 

Modelo desenvolvimental da confiança  

A dimensão temporal pode produzir importantes efeitos na confiança. Em 

estudo realizado por Lima et al. (2002), sobre as interações entre líderes e 

equipes parceiras, o conhecimento de ambos sobre o modo de trabalhar um do 
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outro, o desempenho e os resultados que vão sendo apresentados com o 

desenrolar do trabalho funcionam como informações relevantes para o 

estabelecimento ou não de uma relação de confiança, e de tipos determinados de 

confiança. Essa explicação é apoiada, em parte, pelo fato de que variáveis que 

descrevem essa interação (diferenças no modo de trabalhar e qualidade técnica 

das metas atingidas) aparecem como determinantes importantes da confiança no 

estágio inicial da pesquisa. 

A confiança do líder do projeto nas equipes parceiras mostrou-se, de modo 

geral, declinante ao longo do tempo. Quer dizer, considerando a confiança inicial, 

a prática de trabalho com a equipe parceira diminui a confiança do líder no 

trabalho dessa equipe. No entanto, esse decréscimo é maior para equipes que 

iniciaram com menor confiança do líder do projeto. Esse dado aponta para a 

importância da confiança inicial como determinante do fortalecimento da 

confiança posterior na equipe parceira. Esses resultados confirmam a pesquisa 

de Robinson (1996), sobre a importância da confiança inicial na determinação dos 

níveis de frustração por quebra de contrato psicológico. 

Haeberle (2002) lembra que evidenciar desconfiança pode ser 

desmotivador e contribuir para a corrosão do relacionamento, através do 

fenômeno conhecido como de “profecia auto-realizada” (HAEBERLE, 2002).  

Lewicki e Bunker (1996) apresentam um modelo evolutivo e 

desenvolvimental dos estágios de confiança que nos parece ao mesmo tempo 

simples, útil e dinâmico, integrando perspectivas anteriormente estanques. 

Segundo o modelo, a confiança se desenvolveria (ou não), através de três 

diferentes estágios de tempo:  

Primeiro estágio – Confiança calculada. 

Este estágio seria caracterizado pela confiança com base em cálculo 

racional, instrumental, visando conveniência e interesse, com análise de custos x 

benefícios. Neste estágio a confiança é bastante frágil por colocar-se em estreita 

e estrita dependência em relação ao cumprimento ou atendimento das 

expectativas colocadas. Isto é, ao menor sinal de que os benefícios não serão 

aqueles idealizados a decepção e o retrocesso fatalmente ocorrerão. Poderia ser 

considerada uma confiança frágil. 
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Segundo estágio – Confiança por conhecimento. 

Quando é superado o primeiro estágio, a relação passa ao segundo 

estágio, alicerçado agora em novas bases originadas de conhecimento adquirido 

na experiência anterior (“knowledge-based trust”), e desenvolvido a partir de um 

processo de comunicação regular, ou “cortejamento”, que possibilita a troca de 

informações relevantes sobre as partes, (preferências, idéias, modos de tratar os 

problemas). Nesse contexto, a transparência das comunicações é fundamental 

para a qualidade e permanência do vínculo. Este estágio de confiança é muito 

mais sólido que o anterior, resistindo melhor a eventos críticos que possam 

sobrevir ao relacionamento. 

Terceiro estágio- Confiança por identificação. 

Este estágio é representado pela evolução e amadurecimento máximos da 

relação de confiança (“identification-based trust”), sendo mais raramente atingido 

pela maior parte das relações. Quando esse processo de conhecimento mais 

aprofundado ocorre, com o surgimento da identidade de interesses, preferências 

e prioridades, os níveis de confiança permitem um “pensar como”, “sentir-se 

como” e “responder como” a outra parte (LEWICKI; BUNKER, 1996).  

A confiança por identificação não é necessariamente um requisito para o 

sucesso de uma relação de colaboração. Esse tipo de confiança depende do 

interesse das partes em desenvolvê-la, assim como do tempo disponível. 

Segundo Haeberle (2002), quatro fatores podem ter importância crítica 

para a sustentação de melhores níveis de confiança, no contexto organizacional, 

que seriam: o desenvolvimento de uma identidade coletiva ou de grupo (como o 

proporcionado por um nome, um logo); a colocação física no mesmo espaço; a 

definição do objetivo comum, e a vinculação declarada aos valores comuns 

partilhados (HAEBERLE, 2002).  

Nossa própria vivência na prática da consultoria organizacional, entretanto, 

nos conduz à avaliação de uma importância limitada dos fatores acima referidos, 

os quais consideramos apenas como condições facilitadoras para a obtenção de 

comportamentos genuinamente colaborativos e integrados. Apenas para citar três 

casos bastante representativos desse argumento, mencionaremos: 
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1o.) Intervenção realizada em empresa concessionária de serviços públicos 

que havia passado há um ano por um processo de fusão com outra do mesmo 

estado e do mesmo ramo de atividade. A demanda partiu do Diretor 

Administrativo, o qual percebia, (desde o simples “entrar no elevador”, ao 

recebimento de relatos de conflitos relacionados à fusão, vindos de várias 

unidades distribuídas por todo o estado), que, em sua expressão: “as empresas 

haviam sido fundidas apenas no papel, não tinha havido uma real integração, as 

culturas originais se mantinham inalteradas (sic)”;  

2o.) Fusão de três pequenas empresas de engenharia da iniciativa privada, 

do ramo da construção civil, no mesmo estado, passando por problemas 

semelhantes, e, 

3o.) Empresa de capital privado, cuja sede incorporara, recentemente, uma 

unidade regional localizada em cidade vizinha (bastante próxima), com objetivos 

de racionalização de custos e agilização de processos. Na queixa que originou a 

demanda foi explicitado que o “grupo de estrangeiros” não havia, absolutamente 

sido absorvido, o que resultara em prejuízo e não nos ganhos esperados.  

Nos três casos citados, as estratégias citadas por Haeberle (2002) haviam 

sido utilizadas, entretanto, sem sucesso. A identidade comum fora formalmente 

estabelecida ou reforçada (no primeiro caso até com a adoção de um novo nome 

comum); o espaço comum foi reestruturado, com a “queda de muros e barreiras 

físicas” através da utilização do sistema de “landscapes”; os objetivos comuns 

eram claros e conhecidos por todos, assim como a vinculação e adesão aos 

novos valores formalmente confirmados / professados. Tais recursos, entretanto, 

não se mostraram suficientes para a promoção de níveis de integração 

satisfatórios, nem a desejada troca de informações relevantes ao trabalho, com 

evidências de todos os tipos de escaramuças veladas ou explícitas entre as 

distintas partes. No primeiro caso o diretor em questão afirmou que: “até ao entrar 

no elevador posso identificar, mesmo sem conhecer, quem era de uma empresa 

ou de outra...”. 

Esses fatores de natureza racional, físicos, não se mostraram suficientes 

para o estabelecimento de comunicação e colaboração fluidas / francas, 

garantindo apenas um nível superficial e oneroso de relacionamentos, com 

elevação dos custos transacionais, pelo excessivo uso de estratégias defensivas. 
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Na verdade o que se constata é que as “distâncias” podem ser de naturezas 

distintas: física ou geográfica, cultural, lingüística, psicológica (como a provocada 

por interesses e expectativas diferentes em relação aos mesmos objetivos). As 

formas de intervenção devem, portanto, ser diferenciadas, específicas. O contato 

e a proximidade parecem favorecer, inegavelmente, o desenvolvimento e 

fortalecimento de relações de confiança. Para Handy (1995), “trust need touch”, 

enquanto as relações virtuais parecem propiciar um anonimato que favorece o 

oportunismo. Entretanto, a depender da qualidade do relacionamento que se 

estabelece, a proximidade pode contribuir para o desencantamento e frustração 

em relação às expectativas alimentadas. 

Um caso relatado por Haeberle (2002), mostra intervenção planejada, 

realizada pelo pessoal de recursos humanos da matriz da FIAT, em Turim, na 

Itália, em 2000, com o objetivo de facilitar o diálogo entre os responsáveis por 

unidades da empresa geográficamente descentralizadas. Sessenta pessoas 

provenientes da França, Brasil, India, EUA e da própria Itália, participaram de um 

“I Workshop de Pessoal e Organização”, para definir uma cultura mais 

homogênea, promovendo o conhecimento das diferenças e problemas (inclusive 

de natureza ideológica como a visão de “colonizadores versus colonizados”), 

desenvolvendo a confiança através do respeito às peculiaridades e 

particularidades singulares profissionais e culturais, ao mesmo tempo em que 

promovia a difusão de uma metodologia e competência comuns. 

A realização deste Workshop foi marcada por duas grandes fases: uma 

inicial de “quebra-gelo”, que introduziu um clima de informalidade e respeito às 

diferentes culturas ali representadas, e outra, de intensivo trabalho de elaboração 

de propostas comuns de funcionamento e aperfeiçoamento das relações. Como 

resultado final, os objetivos perseguidos foram alcançados, tendo a estratégia do 

Workshop respondido ao requisito de reconhecer e remover as barreiras à 

comunicação e ao entendimento, instaurando uma nova cultura em substituição à 

cultura anterior, diversificada e dispersa, e levando à criação de confiança 

recíproca (HAEBERLE, 2002).  

Correlacionando com o modelo de Lewicki e Bunker, o Workshop contribuiu 

para a passagem do primeiro para o segundo estágio de relacionamentos de 
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confiança, tornando as comunicações mais flúidas e efetivas (LEWICKI; 

BUNKER, 1996).  

Nos três casos de nossa própria experiência relatados, as estratégias de 

intervenção (com a utilização do recurso a seminários bastante similares), assim 

como os resultados, foram idênticos, com apenas uma importante e crucial 

ressalva: nos dois primeiros (relacionados à fusão de empresas), o resultado foi o 

esperado, e desencadeou inúmeras outras ações reforçadoras que conduziram 

ao sucessivo aperfeiçoamento dos ganhos conquistados. No terceiro caso, 

entretanto, (o da fusão de unidades de uma mesma empresa privada), após certa 

euforia pela superação das dificuldades iniciais e o alcance dos resultados 

objetivados, ocorreram condutas evidentemente manipulativas e oportunistas por 

parte dos responsáveis pela condução da empresa, as quais, por modelagem, 

promoveram rápido retorno ao estágio anterior de competição predatória vigente 

na organização.  

Esses resultados podem, também, ser correlacionados ao modelo proposto 

por Lewicki e Bunker (LEWICKI; BUNKER, 1996), observando-se progressão do 

primeiro para o segundo estágio nos dois primeiros casos e avanço ao segundo 

estágio com retorno ao primeiro, da confiança por interesse, oportunista, 

calculista, no último. Como agravante, julgamos que, nesses casos de retrocesso, 

o retorno ocorra em direção a patamares inferiores aos que motivaram a 

intervenção, pela decepção com a frustração das expectativas despertadas. 
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2.3. CAPITAL SOCIAL ORGANIZACIONAL 

UM CERTO TIPO DE CAPITAL 

O interesse pelo capital social começou a ser despertado em torno de 

1830, a partir das observações feitas pelo viajante francês Alexis de Tocqueville 

sobre a tendência marcadamente associativista que identificou na sociedade 

americana. Os mesmos aspectos foram ressaltados por Max Weber, depois de 

visitar aquele país, no fim do século XIX. A existência de numerosas associações, 

voluntárias e privadas imprimiam tal característica àquela sociedade, que este 

fenômeno passou a ser considerado fator crítico para o sucesso e prosperidade 

social, o que o fez merecer a analogia com valor, bem, vantagem, capital 

(Fukuyama, 1996).  

Discutindo os desafios da exclusão social, Kliksberg (1997), indaga quais 

seriam as ‘alavancas’ do desenvolvimento. Argumenta ele que, nos diversos 

países da América Latina, a tendência foi quase sempre a de dar ênfase à 

acumulação de capital como eixo central para o desenvolvimento, postergando ou 

relegando a plano secundário outras formas de gasto ou investimento, de sorte a 

privilegiar tal tipo de acumulação. Segundo o autor, este seria um exemplo de 

mito e crença profundamente enraizado nessas culturas. Entretanto, pela 

experiência histórica recente, o desenvolvimento demonstrou ser um processo 

muito mais complexo do que essa abordagem simplificadora fazia supor. 

O Banco Mundial, segundo Kliksberg (op.cit.), distingue atualmente quatro 

tipos de capital.  Um deles corresponde aos ativos naturais, isto é, aos recursos 

com os quais um país conta como dotação natural.  Outro é constituído dos ativos 

construídos, criados pelo trabalho dessa sociedade (que incluem, dentre outros, 

os ativos fixos, as infra-estruturas, o capital financeiro, e o capital comercial).  

Além desses ativos há outros dois tipos de capital: o capital humano – constituído 

da qualidade da população em questões-chave, como nutrição, saúde e educação 

– e o capital social. 

Capital social faz, portanto, referência ao acervo de valores, de cultura, de 

instituições com diferentes graus de inteligência, de uma sociedade.  A isto se 

agregam outros elementos intangíveis, mas de grande peso, como o “estoque de 

redes de cooperação” e a capacidade de gerá-las, permanentemente, de modo 
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que entrelacem e apóiem os esforços dos atores sociais e as metas de interesse 

coletivo.  Pesa, nesse conjunto, o “pluralismo organizacional”, quer dizer, o fato de 

que existam modos de organização que dêem às sociedades a maior flexibilidade 

possível para responder a seus diferentes desafios. 

Kliksberg (1997) afirma, no final da década de 90, que as visões de 

desenvolvimento, no final do milênio, deram peso cada vez maior a esses dois 

últimos tipos de capital: o capital humano e o capital social. Esses têm sido, cada 

vez mais, considerados como alavancas primordiais para o desenvolvimento, 

como se depreende da experiência de sociedades que investiram sistemática e 

consistentemente em seu potencial humano e, em alguns casos, em 

determinados tipos de capital social, e que vêm obtendo resultados importantes 

no que se refere ao progresso tecnológico e à competitividade. Para Amartya 

Senn, catedrático de Harvard e renomada autoridade no tema social, a realidade 

indica que há uma interdependência profunda entre o desenvolvimento humano e 

a expansão das capacidades produtivas (KLIKSBERG, op.cit.).  

Para Kliksberg (1997), as principais direções desse debate, na atualidade, 

são: 

I. O reconhecimento de que, ao contrário do que tem sido apregoado 

habitualmente como opção estratégica preferencial, o crescimento 

econômico, ainda que desejável ou mesmo imprescindível, não 

consegue, por si só, assegurar o progresso social.  Pode-se ir além, 

segundo ele, apoiando-se em evidências da história recente, observando-

se que um vigoroso desenvolvimento social é fundamental para que 

possa haver crescimento econômico sustentado. Desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento social são, portanto, processos 

interdependentes, mutuamente apoiadores. 

II. Outra dimensão desse debate é a que se desenvolve na defesa da 

necessidade de revalorização do capital humano.  As pessoas são, 

simultaneamente o objetivo final do desenvolvimento e, também seu 

recurso mais importante. A saúde, a qualificação, dos indivíduos 

componentes de uma sociedade, podem produzir diferenças centrais nos 

resultados dessa sociedade. O conhecimento tem sido visto hoje por 

muitos, como uma das únicas fontes sustentadas de vantagens 
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comparativas. Estimativas têm indicado que empresas que investem na 

educação de seus funcionários costumam obter, em média, por este 

investimento, retorno que pode alcançar o dobro do que é obtido por 

empresas que investem em planta física e equipamento (THUROW, 1996, 

apud KLIKSBERG, 1997). 

III. Uma terceira direção do debate, mencionada por Kliksberg (1997), 

enfatiza o papel do capital social, composto, dentre outros aspectos, pela 

capacidade de uma sociedade para armar projetos compartilhados;  para 

cultivar valores comuns;  para preservar e fortalecer sua cultura;  para 

construir instituições ‘inteligentes’ e flexíveis; para criar marcos de 

entendimento e cooperação.  

IV. Como quarta dimensão, coloca-se no foco do cenário histórico o tema 

dos graus de iniqüidade de uma sociedade, tanto nas relações entre 

países, quanto internamente aos mesmos. Organismos internacionais 

têm focalizado suas preocupações e intervenções sobre esse assunto, 

por considerarem os efeitos destrutivos e regressivos que imprime ao 

desenvolvimento. Sociedades que conseguem ampliar seus níveis de 

equidade têm, logicamente, maiores e melhores condições de 

desenvolvimento. 

V. Uma quinta dimensão que se coloca como extremamente relevante, é a 

da gestão dos programas e políticas sociais.  Enfoques gerenciais 

utilizados em outros campos, como o empresarial, ou derivados da 

administração pública tradicional, mostram-se inadequados ou 

insuficientes ante as singularidades da gestão no campo social.  Executar 

gestão social de qualidade é decisivo para que políticas sociais 

inovadoras possam converter-se em realidades operantes (KLIKSBERG, 

1997).  

Julgamos, entretanto, que se deve discutir, ainda, como aspecto crucial, o 

papel da(s) liderança(s) nesse desenvolvimento, ainda que reconhecendo as 

implicações e questões ideológicas envolvidas. Como as sociedades mais bem 

sucedidas chegaram a seus resultados?  Quais as explicações plausíveis para os 

mesmos e como são  mantidos e ampliados? Questões ideológicas sobre papel 

do Estado, da autoridade, e, no nível organizacional – da liderança e da gestão, 
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estarão, necessariamente, no foco de tal discussão. É oportuno lembrar aqui a 

questão colocada por Schein (1992) acerca do que acredita ser o papel mais 

importante, precípuo, da liderança na organização, qual seja o da formação de 

valores e manejo da cultura organizacional (o que seria coerente com o perfil da 

liderança carismática ou transformacional). A quinta dimensão apresentada por 

Kliksberg (1997), nos parece tratar de discussão menos ampla, ou menos 

estratégica que esta, situada no nível administrativo, gerencial, (correspondendo à 

atuação da liderança transacional). Esta última, embora imprescindível e 

relevante, diz respeito apenas à implantação de planos e orientações gerados 

fora de seu âmbito. Apontar heuristicamente tais rumos seria papel da liderança 

transformacional. 

Então, para o autor, a idéia reducionista de que se deve apostar 

exclusivamente na busca de crescimento econômico e, nesse ínterim, atenuar os 

“custos sociais” mediante políticas puramente assistenciais, demonstrou ser 

errônea e equivocada.  O novo debate está indicando direções muito mais amplas 

de pensamento e ação, apontando para um modelo de desenvolvimento integral 

(econômico e social), e compartilhado (gerador de benefícios para toda a 

população). Na visão de Kliksberg (1997), as explicações para a pobreza latino-

americana estariam mais diretamente associadas a fatores como: grave 

insensibilidade ética, severas insuficiências em termos de políticas econômicas e 

sociais, fixação em conceitos dogmáticos, marginalização sistemática do capital 

humano e do capital social, iniqüidade e ausência de uma gestão social 

adequada. Identifica ainda, nos marcos culturais vigentes, insuficiências que 

contribuem para o reforço e permanência desse quadro. 

Kliksberg (1997), ressalta a contribuição fundamental da cultura para o 

desenvolvimento social.  Os valores, as atitudes e as tradições favoráveis à 

cooperação, à solidariedade e ao trabalho voluntário, inscritos na cultura de 

alguns países, estão na base do êxito que obtiveram para a criação de uma 

sociedade civil forte e diversificada. As organizações voluntárias de trabalho 

social, por exemplo, têm como raiz comum o impulso cultural que estimula, 

permanentemente, o surgimento desse tipo de organização. 

Estudo sobre trabalho voluntário em Israel mostra que 25% da população 

cumprem tarefas voluntárias em serviços sociais, que geram 8% do Produto 
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Nacional Bruto.  Em 1984, havia 3.186 organizações voluntárias registradas; em 

1991, atingiram a casa das 15.000, sendo que a explicação para a força do 

voluntariado deve ser buscada, principalmente, na cultura: 

Os textos e as tradições hebraicas deram ênfase ao dever 
de servir a Deus e ao próximo como preceito a que estão 
obrigados todos e cada um. (...) A cultura judaica traz, na 
medula, os deveres de dar e de atuar para melhorar a 
realidade (FAIGON, 1992, apud KLIKSBERG, 1997).  

Mudanças desfavoráveis no campo da cultura podem fazer com que os 

êxitos alcançados comecem a retroceder, como aponta Putnam (1995), em seu 

trabalho sobre o comprometimento cívico na América, com acentuado declínio do 

capital social registrado a partir dos anos 70, o que, segundo ele, ocorreria em 

função da ação da televisão em substituição ao papel da interação familiar, 

difusora e formadora de valores socialmente relevantes e partilhados pela 

comunidade. 

Putnam afirma, neste polêmico estudo, que ocorreram mudanças na 

cultura, dentre as quais o maior tempo dedicado à televisão, que explicariam o 

deslocamento de parte da dedicação relacionada ao trabalho voluntário, 

resultando em declínio da credibilidade nas instituições em geral. 

Vê-se, portanto, o importante papel que é desempenhado pela cultura no 

que diz respeito ao capital social de uma sociedade. Podemos observar esse forte 

entrelaçamento quando, tratando da exclusão social na América Latina, Kliksberg 

(1997), defende que a cultura latino-americana pode ser uma formidável aliada 

para a geração de novas políticas sociais hoje requeridas, enumerando razões 

como o potencial criativo da população pobre (que pode ser canalizado em favor 

de alternativas adequadas à sua realidade e dificuldades), com a vantagem de 

poder constituir-se em fator crucial para melhorar sua auto-estima (o carnaval 

brasileiro, principalmente nas grandes capitais, tem fornecido amplas 

possibilidades de comprovação dessa tese). Justifica, ainda, que o trabalho 

cultural pode ampliar consideravelmente o âmbito de ação da tarefa educacional, 

podendo ter um papel importante na luta para prevenir o aumento alarmante da 

criminalidade. Em razão disso, conclui que a cultura é um ‘investimento social’ de 

altíssimo potencial, cujas conseqüências se multiplicam, podendo contribuir 

fortemente para o encaminhamento de alternativas de solução dos problemas 
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sociais. Analogia e aplicação dessa discussão a respeito da sociedade em geral 

às organizações são amplamente pertinentes, razões pelas quais as abordamos 

aqui.  

Capital humano e capital social têm sido considerados conceitos centrais 

do debate em várias áreas de conhecimento e da prática na contemporaneidade. 

Suas preocupações, inicialmente tratadas como discussão intelectual, acadêmica, 

vêm sendo gradativa e progressivamente absorvidas como necessidade 

imperiosa do campo prático, para fazer face às pressões e demandas originadas 

pelas significativas mudanças tecnológicas e culturais e pelas exigências da 

competitividade global. Abordaremos então, brevemente, suas conceituações: 

Capital Humano 

A teoria do capital humano é das que têm se evidenciado como de maior 

visibilidade e utilização em nosso meio organizacional, principalmente em 

empresas, sob a forma de alternativa coerente com cenários culturais 

individualistas e competitivos. Apresenta-se, segundo Cattani (1997), através de 

duas vertentes de significação articuladas. Na primeira, a melhor capacitação do 

trabalhador potencializaria os resultados da organização, revertendo, também, 

sob a forma de benefícios, para o próprio trabalhador. A promoção do 

desenvolvimento de habilidades e competências dos indivíduos em um contexto 

social seria obtida através dos processos educacionais formais, voltando-se para 

o plano do domínio individual sobre informações, conhecimentos, habilidades 

(FUKUYAMA, 1996).  

A segunda perspectiva aponta para estratégias individuais de avaliação de 

custos e benefícios de esforços pessoais investidos em capacitação, em 

qualificação, constituindo-se, dessa forma, em “capital pessoal”. Toda uma 

vertente de estudos e práticas sobre empregabilidade e empreendedorismo 

alicerça-se nessa lógica. 

Pode-se argumentar, entretanto, que o desenvolvimento individual tende a 

impactar, de forma mais direta, interesses particulares / individuais, de 

crescimento ou sucesso, porém não necessariamente promovendo retorno para a 

Instituição. Para que a Instituição também receba retornos desses investimentos, 

é necessário que haja a produção conjunta de um conhecimento socializado, 
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disseminado, e dinamicamente atualizado, na organização, que seja acessível 

aos que dele necessitem, na medida apontada pelas necessidades e interesses 

da organização e dos indivíduos que a integram. À medida que esses resultados 

compartilhados sejam obtidos, assim como institucionalizadas suas formas de 

obtenção, através da construção conjunta, é que a organização pode passar a 

incorporar um diferencial competitivo em relação às demais. Esse processo 

sinérgico apresenta peso e valor superior ao resultado do simples somatório das 

qualificações de membros individuais.  

O desafio do gestor seria, então, o de promover e liderar a construção das 

alternativas institucionais para a geração contínua desse conhecimento 

compartilhado, isto é, indo além do investimento no capital humano – individual, 

para investir também na construção do capital social, do coletivo. 

Capital Social: do individual ao coletivo 

O segundo conceito, ainda não tão difundido em nosso meio como o 

anterior, é o do capital social, o qual, por se constituir em um dos constructos de 

nosso trabalho, será melhor desenvolvido nos tópicos que se seguem.  

 

CONCEITOS E TIPOS DE CAPITAL SOCIAL 

O sociólogo James Coleman (1994), denomina “capital social” à 

capacidade disponível nos grupos humanos para trabalharem juntos, visando 

objetivos comuns. Acrescenta ainda que a capacidade de associação, que é parte 

vital do conceito de capital social, depende fortemente de normas e valores 

compartilhados, concernentes às possibilidades de subordinação dos interesses 

individuais aos coletivos. Uma vez que os interesses de diferentes indivíduos, 

influenciados que são por diferentes culturas, possuem, quando reunidos, graus 

variáveis de convergência e superposição, as condições para a ação conjunta 

dependeriam fortemente dessa resultante. As normas subjacentes compartilhadas 

podem se referir tanto a valores profundos quanto a padrões profissionais ou 

códigos de comportamento, assim como hábitos sociais. Em concordância com as 

colocações precedentes, o capital social, segundo Coleman (1994), é geralmente 

criado e transmitido através de mecanismos culturais como religião, tradição ou 
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hábitos históricos, podendo assumir a forma de uma característica ou propriedade 

denominada como sociabilidade espontânea, que pode ser considerada como 

uma variante do capital social. A sociabilidade espontânea seria a capacidade de 

adequar-se a novas associações e cooperar dentro de termos de referência 

estabelecidos. Essa idéia é desenvolvida pelos estudos de diferentes culturas 

realizado por Fukuyama (1996), o qual se refere à sociabilidade espontânea como 

dizendo respeito ao grau de abertura / disposição para a ação integrada existente 

em dada cultura, podendo resultar em culturas reconhecidas como coletivistas ou 

individualistas.  

É importante observar que o capital social requer adesão às normas morais 

de uma comunidade, a aquisição de virtudes como lealdade, honestidade e 

confiabilidade, não podendo ser adquirido apenas através de atuações 

individuais. É produto da adoção de normas comuns, de virtudes sociais, não 

sendo suficientes somente virtudes, valores, conhecimentos ou habilidades 

individuais, nem tampouco um somatório desses valores individuais, mas sim algo 

que seja produzido pelo conjunto, pelas trocas sociais em dado contexto. Para 

Fukuyama: 

O capital social é uma capacidade que decorre da 
prevalência de confiança numa sociedade, ou em certas 
partes dessa sociedade. Pode estar incorporada no menor e 
mais fundamental grupo social, a família, assim como no 
maior de todos os grupos, a nação, e em todos os demais 
grupos intermediários. (FUKUYAMA, 1996, p. 41). 

A imagem da rede pode produzir uma representação mais próxima do 

conceito, na qual os nós seriam as atuações individuais recíprocas. O Capital 

Social é, portanto, mais difícil de ser alcançado do que o Capital Humano, sendo 

também mais difícil de ser destruído, em razão de sua sólida base ética, 

construída na reciprocidade.  

Em trabalho intitulado “Social Capital: Prospects for a new concept”, Adler e 

Kwon (2000), afirmam que um número cada vez maior de sociólogos, cientistas 

políticos, economistas e teóricos das organizações, têm se utilizado do conceito 

de capital social na busca de respostas a questões relacionadas a seus 

respectivos campos de atuação. Esses autores apresentam uma síntese da 

pesquisa teórica sobre o tema, no intuito de clarificar o conceito e facilitar sua 
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utilização pela teoria organizacional. Desenvolvem, para tanto, uma estrutura 

conceitual comum, que identifica fontes, benefícios, custos e contingências do 

capital social, através de uma abordagem integrativa. Segundo os autores 

citados, o referencial teórico a respeito do capital social, visto de forma ampla 

como uma característica da estrutura de relações sociais que facilita a ação 

coletiva, têm sido utilizado nos estudos de famílias, problemas de comportamento 

de jovens, escolaridade e educação, saúde pública, vida comunitária, democracia 

e governo, desenvolvimento econômico e problemas gerais de ação coletiva. 

Partindo de uma utilização inicial em estudos sobre benefícios dos laços sociais 

de certo tipo - a amizade, ampliou-se para diferentes propósitos, abarcando 

assim, sob um mesmo conceito, um amplo espectro de aspectos das relações 

sociais, como: organização informal, confiança, cultura, suporte social, trocas 

sociais, recursos sociais, comprometimento, relacionamentos contratuais, redes 

sociais e redes interorganizacionais.  

Os níveis de aplicação habitualmente encontrados no trato do tema são: 

a) Interindividual; b) Interunidades; c) Interorganizacional. 

Coleman (1994) denomina essa propriedade como “apropriabilidade” da 

estrutura social, a qual permite abarcar inúmeros outros conceitos de uso 

corrente, como os citados, o que, de resto, é característico de noções heurísticas, 

capazes de produzir integração e fertilização de conhecimentos.  

Hirsch e Levin (HIRSCH e LEVIN 1999, apud ADLER; KWON, 2000) avaliam 

que há maior número de vantagens do que de perdas na utilização desse 

“conceito guarda-chuva”. Há, entretanto, numerosos críticos dessa visão, como 

Lappe e Du Bois (1997, p.119, apud ADLER; KWON, 2000), que entendem que o 

conceito de capital social representa “um maravilhoso termo elástico”, ou para 

Narayan e Pritchett, (1997), que o vêem como uma noção que significa “muitas 

coisas para muitas pessoas”, ou, ainda, “uma tenda de circo”, segundo De Souza 

Briggs (1997, p.111, apud ADLER; KWON, 2000). 

Adler e Kwon (op.cit.), trabalhando sobre o conceito de capital social, 

esforçam-se por ultrapassar o que Hirsch e Levin, (1999, apud ADLER; KWON, 

op.cit.), denominaram de fase de “excitação inicial” (a do conceito guarda-chuva), 

demonstrando ser factível um modelo integrativo que possa encaminhar para uma 
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outra fase, que denominam de “desafio da validação”. Tais esforços, segundo os 

autores, têm mostrado resultados bastante satisfatórios, oferecendo maior 

consistência e complementaridade ao conceito, através de abordagens de 

diversos domínios disciplinares, perspectivas teóricas, sacrificando o rigor pela 

relevância e enriquecimento. Um tal quadro conceitual pode ser capaz de 

proporcionar o mapeamento de várias correntes de pesquisas em andamento 

sobre o tema, identificando suas respectivas forças e limitações. Para alcançar 

esses objetivos, privilegiaram apenas aspectos conceituais, optando por deixar de 

lado a pesquisa empírica. 

O aspecto central que orienta a pesquisa do capital social, é o de que seus 

recursos são aqueles disponíveis para os atores em função de sua localização na 

estrutura das relações sociais. Pode-se diferenciar tipos de recursos através das 

dimensões específicas da estrutura social que lhes são subjacentes.  

Segundo Adler e Kwon (op. cit.), as classificações mais consideradas como 

dimensões possíveis das “relações sociais”, desde Blau e Homans, (BLAU, 1964; 

HOMANS, 1974, apud ADLER; KWON, 2000), são:  

* o mercado de trocas de produtos e serviços por dinheiro; 

* as trocas hierárquicas de obediência à autoridade, para segurança 

espiritual e material, e. 

* as trocas sociais de favores e presentes (ajuda). 

É esse terceiro tipo de interação social que constitui a dimensão subjacente 

ao capital social, embora esses limites não sejam sempre completamente 

precisos nas relações concretas. O capital social então, funciona de forma 

desvinculada da visão econômica e hierárquica do Homem (isto é, independente 

de pagamento ou uso de poder formal). 

Do ponto de vista do foco de análise, as definições do capital social, em 

geral, enfatizam um ou outro dos ângulos abaixo: 

* as relações que um ator mantêm com outros atores (vínculos externos: 

“bridging social capital”); 

* a estrutura das relações que um ator mantêm dentro de uma coletividade, 

(vínculos internos: “bonding social capital”) ou, 
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* ambos os tipos de vinculação. 

O primeiro conjunto procura explicar o sucesso de um indivíduo ou 

organização em relação à concorrência, a partir de seus relacionamentos 

externos (visão individualizada, que guarda semelhança com uma das acepções 

de capital humano). No segundo caso, há focalização nas características internas 

da estrutura de uma coletividade, que permitem coesão e facilitam o alcance de 

objetivos coletivos. 

Tais distinções vão depender do corte que se dê para a análise, tendo-se 

sempre em mente que essas categorias não são completa ou mutuamente 

exclusivas. 

A definição adotada, no modelo proposto por Adler e Kwon (2000), engloba 

as duas dimensões: 

Capital social é a soma de recursos e limitações disponível 
para um indivíduo ou grupo, em função de sua localização 
na estrutura de seus relacionamentos sociais mais ou menos 
constantes (duráveis). (ADLER; KWON, 2000). 

Trabalhos clássicos (e.g. BREHM; GATES, 2001, PUTNAM, 1995) focalizaram 

laços internos à dada sociedade. Neles o termo “networks” freqüentemente 

significa interações face a face entre os membros, e corresponde ao “bonding 

social capital”.  

Nosso interesse, quando da pesquisa empírica, situou-se nesta segunda 

dimensão apontada (“bonding social capital”), analisada do ponto de vista dos 

grupos de trabalho/equipes, e, também, de forma agregada, na integração do 

grupo com a organização como um todo.   

FONTES DE CAPITAL SOCIAL 

A questão consensual de que o capital social deriva de relações sociais, 

coloca o imperativo de identificar, de forma não tão genérica, que aspectos, mais 

especificamente, são relevantes. O estudo das fontes do capital social tem sido 

desenvolvido através de duas correntes principais, que são: 

1 - corrente teórica que localiza suas fontes nos laços da rede de 

relacionamentos e papéis de uma estrutura formal, (estudados pelas teorias de 

network que consideram, em geral, relacionamentos face a face), 
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2 - correntes que trabalham com o foco no conteúdo desses laços (como 

existência de normas e crenças compartilhadas, habilidades), estudados em 

outras disciplinas. 

É importante observar que a relevância dos laços não depende apenas de 

sua existência, quantidade ou intensidade, mas acima de tudo de seus conteúdos, 

como foi demonstrado empiricamente por Burt (BURT, 1997b, apud ADLER; 

KWON, 2000), em estudo sobre os efeitos de laços de amizade ou de 

relacionamento no trabalho sobre as taxas de promoção de gerentes. 

Observações sobre grupos criminosos ou anti-sociais também apontam 

inequivocamente na direção da análise ou foco nos conteúdos dos vínculos 

estabelecidos. 

Buscando sistematizar o conceito de capital social a partir de um ponto de 

vista integrativo, Adler e Kwon (2000), adotam esquema tradicionalmente utilizado 

por inúmeros outros autores por eles citados, no qual oportunidade, motivação e 

habilidade são identificadas como fontes primordiais do capital social. A definição 

de capital social proposta por Flap e de Graaf, engloba esses aspectos, ao 

considerar como capital social o intercâmbio ou troca social que provê favores 

sem que haja pagamento ou ordem diretos, como se pode observar:  

Capital social é o valor esperado de suporte social (...) 
resultante dos três aspectos seguintes: (1) o número de 
pessoas desejosas de receber ajuda, (2) a disponibilidade 
de recursos para esse fim, e (3) o grau em que a outra 
pessoa está obrigada a ajudar o indivíduo”. (FLAP; DE 
GRAAF, 1986, p.146, apud ADLER; KWON, 2000). 

Pode-se observar que tal proposição coloca claramente de lado as 

concepções de homo economicus e homo hierarquicus ao especificar o que 

realmente se pode caracterizar como capital social. 

Apresentamos abaixo, sucintamente, em que consiste cada uma das fontes 

de capital social acima consideradas: 

a) Oportunidades 

As oportunidades são criadas pelas redes de laços sociais desenvolvidas. 

Em nível mais agregado, laços gerados nas transações intraorganizacionais criam 
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condições para a ação conjunta, e os laços externos possibilitam acesso a outros 

recursos, disponíveis externamente.  

Coleman (1994) defende que a proximidade/ estreitamento de redes 

estruturais facilita a emergência de normas efetivas e mantêm a confiabilidade, 

fortalecendo o capital social. Isto porque, em uma estrutura mais aberta, violações 

de normas têm maior probabilidade de deixarem de ser detectadas e punidas. As 

pessoas passam, assim, a serem menos confiáveis umas às outras, 

enfraquecendo o capital social. Putnam (2001) trabalha também sobre esse 

argumento de fechamento de Coleman, argumentando que redes densas na 

sociedade civil reforçam a confiança e normas sociais compartilhadas, 

fortalecendo as instituições democráticas. Opondo-se às vantagens do 

fechamento, Burt (BURT, 1992, apud ADLER; KWON, 2000) argumenta que redes 

esparsas, com poucos laços redundantes, freqüentemente provêem maiores 

benefícios sociais, em função de sua focalização em aspectos externos (com 

papéis estruturados de corretores, “gatekeepers”, por exemplo).  

Essa discussão evidencia as vantagens de sistemas coesos e sinaliza para 

a ameaça de sistemas entrópicos, o que a torna bastante relevante para a 

discussão organizacional, em seus fenômenos de dispersão versus coesão 

interna de grupos organizacionais e, por outro lado, a questão dos feudos ou 

“cliks”, nos quais predominam interesses de grupos particulares, corporativistas, 

em detrimento do geral, do coletivo. A questão do conteúdo das normas que 

subjazem aos vínculos pode ser esclarecedora. 

b) Motivação 

Examinando os “microfundamentos” do capital social, Portes (PORTES, 

1998, apud ADLER; KWON, 2000) defende que a motivação se constitui não apenas 

como fator contingencial, mas como fonte direta de capital social, estando 

subjacente à afirmação de Putnam (1995), de que suas fontes repousam, não 

somente nas redes, mas também nas normas e na confiança (seus conteúdos).   

Leana e Van Buren (1999) também argumentam que as fontes do capital social 

podem ser encontradas na confiança e associabilidade, como se depreende do 

trecho: “a disposição e habilidade de indivíduos para definir metas conjuntas, isto 

é o que torna possível o coletivo”, (LEANA; VAN BUREN, 1999, p. 542).  Conteúdos 
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baseados em normas e valores compartilhados, baseados em confiança são, sem 

dúvida, fundamentais na motivação que determina do capital social. 

Alguns autores argumentam que não é necessário levar em conta a 

motivação nesses estudos, uma vez que consideram que os atores sociais estão 

uniformemente motivados por seus interesses próprios, e, dessa forma não faz 

diferença alguma considerá-la. Outra direção argumentativa derivada da 

sociologia é a de que a motivação é um efeito da estrutura da rede, o que tornaria 

redundante sua consideração.  

Segundo Adler e Kwon (2000), Portes oferece subsídios para a 

compreensão da motivação de doadores, em relacionamentos mediados pelo 

capital social, através da proposição de duas grandes categorias: 

* Motivação “consumatória”, baseada em normas profundamente 

internalizadas, (originárias da socialização na infância ou em experiências 

posteriores de vida, especialmente através da experiência de destino 

compartilhado com outros); e, 

* Motivação “instrumental”, também baseada em normas, mas que são 

mais superficialmente internalizadas. Ao contrário da primeira, esta é mais 

calculativa, mais racional, e pode basear-se em obrigações criadas através do 

processo diádico de trocas sociais, ou no que Portes denomina “enforced trust” 

(que poderíamos entender como “confiança forçada”), na qual as obrigações são 

impostas a ambas as partes pela comunidade mais ampla. 

Os modelos inspirados no ator econômico e racional, têm tido influência 

significativa sobre essas pesquisas, como se pode observar. Neles se assume 

implicitamente que os atores individuais e coletivos são movidos pela motivação 

instrumental, e, portanto, são vistos como cultivando e explorando capital social 

para alavancar suas carreiras, sobreviver no ambiente competitivo, ou para 

reduzir custos transacionais. Embora adequado para inúmeras situações reais, 

essa visão do capital social mais focalizada no indivíduo, fica mais próxima de 

uma das vertentes da teoria do capital humano, e não compatível com o 

“mainstream” da teoria e pesquisa sobre o capital social, segundo o qual se 

evidencia claramente a motivação através de compromissos normativos, do 

capital social. Sua natureza não se caracteriza de modo tão diretamente 
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instrumental, mas por normas de reciprocidade generalizada, do tipo “eu vou fazer 

isto por você agora, por acreditar que, em algum momento ou situação, você vai 

fazer algo por mim”, e não do tipo “eu vou fazer isso por você porque você tem 

mais poder que eu”, ou “vou fazer isso por você agora se você fizer aquilo por 

mim agora”.  Tais normas resolvem problemas de ação coletiva e unem a 

comunidade, transformando agentes individualistas e egocêntricos, com baixo 

senso de obrigação para com os outros, em membros de comunidades com 

interesses compartilhados, com uma identidade comum e comprometidos com o 

bem comum. 

Novamente se coloca a importância de observar a questão do conteúdo 

das normas, como demonstrados pelos estudos de Banfield (1998, apud ADLER; 

KWON, op. cit.), sobre o “familismo amoral” no sul da Itália, onde se pôde verificar 

a existência de normas fortemente compartilhadas, porém de um tipo que destrói 

o capital social ao invés de promovê-lo. O capital social criado pelos membros de 

uma associação depende, portanto, fundamentalmente dos propósitos dessa 

associação. Vemos, assim, que os aspectos éticos são fundamentais nessa 

discussão, por dizerem respeito a questões que preservam a convivência humana 

(logo, o social) a longo prazo. 

c) Habilidades 

As habilidades são citadas por dizerem respeito às competências e 

recursos dos elementos da rede, podendo determinar se a contribuição possível é 

relevante ou não para a solução de problemas ou obtenção de resultados na ação 

coletiva. Autores como Burt (BURT, 1997, p. 339, apud ADLER; KWON, 2000), por 

exemplo, somente levam em consideração habilidades no caso do capital 

humano, argumentando que capital social se refere à oportunidade. Outros 

autores defendem que, ao lado de motivação e oportunidade, habilidades são 

também fonte de capital social, considerando que crenças compartilhadas, por 

exemplo, demonstrariam um tipo de habilidade (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Para 

Portes (PORTES, 1998, apud ADLER; KWON, 2000), habilidades são um 

complemento do capital social.  

O conceito de capital social, de qualquer modo, deverá estar sempre 

colocado como uma relação social, nunca como uma coisa, ou algo concreto. O 

modelo heurístico proposto por Adler e Kwon (2000), sugere, com base na vasta e 
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aprofundada revisão da bibliografia por eles empreendida, que, na geração do 

capital social, as três fontes enunciadas devem ser consideradas, por 

considerarem que a ausência de qualquer uma delas pode comprometer o 

resultado.  

Há pouca pesquisa e pouca clareza acerca das características que a 

estrutura dos laços sociais deve possuir, para a obtenção de alta oportunidade de 

capital social. O estudo dos determinantes profundos do capital social pode talvez 

remeter aos papéis das relações hierárquicas e relações de mercado. Uma 

questão analisada por Dirks e Ferrin (2002), a propósito da confiança na 

liderança, poderia ser também de interesse nesse contexto: a de que, em 

contextos superdeterminados (como os que compreendem severos controles, 

hierarquia rigidamente estabelecida, etc), a confiança, e, no caso, o capital social, 

não seriam explicação para a ocorrência de comportamentos colaborativos, uma 

vez que superdeterminados, obrigatórios, compulsórios (como sugere o conceito 

de “enforced trust” de Portes, anteriormente citado). 

As relações entre confiança e capital social são abordadas segundo 

distintas colocações na literatura, como identificado por Adler e Kwon (op.cit.). 

Fukuyama (1996) equipara confiança e capital social; Putnam (1995) vê a 

confiança como uma fonte de capital social; Coleman (1994), a identifica como 

uma forma de capital social; Lin (LIN, 1999, apud ADLER; KWON, 2000) aponta 

confiança como uma vantagem coletiva resultante do capital social, construída 

como uma vantagem relacional. No esquema motivação-oportunidade-habilidade, 

a confiança é considerada como uma fonte motivacional chave para o capital 

social.    

CAPITAL SOCIAL E HIERARQUIA 

A hierarquia é uma importante dimensão da estrutura social que influencia 

diretamente o capital social, modelando suas relações. Ao especificar o fluxo do 

trabalho e das decisões, a hierarquia, dentro das organizações, pode influenciar 

as chances dos indivíduos, uma vez que muitos laços são estabelecidos como 

conseqüência das posições formais e não fruto de escolha voluntária, como bem 

observaram Podolny e Baron (PODOLNY; BARON, 1997, apud ADLER; KWON, 

2000). A hierarquia pode, além disso, influenciar a motivação (através da sua 
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repercussão nos incentivos e normas) e a capacidade de atuação (por seus 

efeitos sobre a autoridade, recursos, especialidades e crenças). 

No âmbito da discussão sobre poder hierárquico e capital social, inúmeros 

estudiosos têm criticado Putnam por uma visão que concede excessivo destaque 

à abordagem “de baixo-para-cima” (“bottom-up”) do capital social, pelo que 

insistem na abordagem comumente encontrada nas organizações formais, isto é, 

a “de cima-para-baixo” (“top-down”). Na perspectiva de Putnam a primeira 

condição é vista como facilitadora ou impeditiva para a emergência, ou 

manutenção, do capital social e da confiança, na sociedade civil.  

Como inicialmente apontado, há aspectos ideológicos importantes 

relacionados a esta questão, quando se considera que a corrente da pesquisa 

social de ideologia liberal, individualista e antiautoritária, atribui influências 

destrutivas aos efeitos da hierarquia sobre o capital social (em particular da 

burocracia para as organizações e do governo em relação às sociedades). Logo, 

considerar a hierarquia como um facilitador do capital social, é assumir posição 

contrária a tal ideologia. Uma avaliação mais objetiva das possibilidades acima 

revela que ambos os efeitos, tanto negativo como positivo, fazem parte da 

dinâmica do papel da autoridade formal nas organizações, o que ressalta a 

importância do papel da liderança.  Inúmeros cientistas políticos sustentam que 

uma forte sensibilidade governamental para as necessidades da população pode 

desempenhar um importante papel na construção do capital social, enquanto 

outras pesquisas indicaram diferenças entre as formas permissiva e coercitiva de 

burocracia em relação ao comprometimento dos empregados e à construção da 

cooperação informal dentro das organizações (ADLER; KWON, 2000), 

principalmente em função da maneira como as estruturas formais e os 

procedimentos são construídos e a forma como são implantados.  

Em relação a tais questões agregamos nossa vivência na prática da 

consultoria sobre aspectos psicossociológicos em mudanças organizacionais, 

quando introduzíamos abordagens participativas destinadas à construção 

conjunta de soluções para problemas identificados também conjuntamente, isto é, 

pelos participantes das próprias organizações clientes e consultores-especialistas 

externos. Tal vivência demonstrou, na prática, a superioridade de métodos 

participativos na obtenção de disposição para a ação conjunta capaz de produzir 
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mudanças concretas e duráveis, sobre métodos baseados no emprego do poder 

formal ou no conhecimento técnico especializado. O respeito aos “locais”, aos 

seus conhecimentos, normas e valores, trazidos à consideração, fornecia, sem 

questionamento as bases para a obtenção de melhorias desejadas pelo conjunto 

maior dos sistemas trabalhados. 

CUSTOS E BENEFÍCIOS DO CAPITAL SOCIAL 

Uma característica peculiar, tanto ao capital social quanto à confiança, é a 

de que o custo do não investimento, ou de investimentos insuficientes pode 

“transformar um ativo produtivo em restrição ou em um passivo” (ADLER; KWON, 

2000). Portanto, quanto a esse aspecto, se se considera dispendioso investir em 

confiança e em capital social, o preço do não investimento ou descuido de tais 

questões poderá vir a ser mais alto, se não a curto, seguramente a médio ou 

longo prazo. Na direção inversa, tal investimento pode potencializar resultados 

além dos esperados. 

Com relação ao foco da análise, pode ser simplista identificar resultados 

positivos em organizações complexas, se se adota apenas um ponto de vista. Isto 

porque interesses freqüentemente conflituosos, que simultaneamente compõem o 

campo de forças organizacional, podem estar sendo contrariados ou 

menosprezados, em função de uma visão eventualmente normativa. A utilidade 

para determinado ator ou foco de análise pode não ser a mesma que para o 

grupo em que ele está inserido, como se poderá observar em modelo 

interpretativo e heurístico proposto por Brown (2001), ao qual nos referiremos 

mais à frente. Desta maneira, o campo dinâmico de forças concorrentes e/ou 

interesses conflitivos precisa ser examinado/reconhecido, em uma análise mais 

completa (LEWIN, 1951), de forma a desvelar e considerar tais interesses em prol 

de pactos que sejam legitimados pelos envolvidos (HABERMAS, 1983). A análise 

dos custos e benefícios para o sistema como um todo é plenamente justificável, 

na consideração de aspectos relacionados a benefícios potenciais, à troca de 

informações, hierarquia (influência, controle e poder) e solidariedade, orientada 

por valores éticos que priorizem o coletivo quando no cotejo com objetivos 

individualizados ou corporativos. 
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Benefícios estabelecidos pela influência, controle e poder, dotam os atores 

que os detêm de meios favoráveis para atingirem as metas a que se propõem, ou 

seja, para “fazerem as coisas acontecerem”. O grupo ou unidade que congrega 

atores que fazem uso desses benefícios são os que acumulam mais poder e, 

conseqüentemente, podem atuar como líderes em determinadas circunstâncias, 

interna ou externamente. Mais uma vez, entretanto, é necessário atentar e 

analisar os demais interesses presentes no campo de forças total considerado, 

para avaliação dos resultados.  

Um terceiro benefício do capital social é a solidariedade, proporcionada 

pelo alto grau de coesão da rede social, com compartilhamento de normas e 

crenças. Nesse contexto, o estímulo à obediência a regras e costumes locais 

tende a propiciar a redução da necessidade de controles formais. Repercussões 

externas positivas, resultantes da solidariedade coletiva interna nas organizações, 

podem conduzir a um engajamento cívico na sociedade e numa conduta de 

cidadania ao nível da organização. Para Putnam (1995), associações internas 

podem infundir hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público em seus 

membros, os quais, por sua vez, são repassados e difundidos através do 

envolvimento desses em outras associações, generalizando níveis altos de 

confiança. A prática nas organizações oferece subsídios à comprovação dessa 

hipótese, como tivemos oportunidade de observar em inúmeras ocasiões, nas 

quais indivíduos que participavam de programas de treinamento e 

desenvolvimento relatavam atuação multiplicadora para além dos “muros” da 

organização, junto a suas famílias ou comunidades (por exemplo, em relação a 

noções sobre qualidade ou desenvolvimento de habilidades interativas e sociais). 

O custo do capital social pode, entretanto, tornar-se muito dispendioso. 

Pesquisa relativa aos benefícios da informação no capital social demonstrou que 

equipes de projeto com vínculos fortes com outras unidades freqüentemente 

levavam mais tempo para concluir suas tarefas do as que possuíam vínculos mais 

tênues (HENSEN, 1998, apud ADLER; KWON, 2000). A justificativa não está limitada 

ao acesso da informação, mas, sobretudo, porque, para estes últimos, os custos 

de manutenção dos vínculos são inferiores.   

Com relação à solidariedade, a intensidade com que é praticada entre os 

membros de um grupo pode chegar a ponto de conduzir ao isolamento ou a 



 108

comportamento paroquial, levando à inércia e dificultando a circulação de 

informações e o fluxo de novas idéias.  Os contatos em rede levam ao 

compartilhamento de obrigações de ajuda mútua, podendo conduzir à formação 

de blocos de competição e rivalidade de uma rede em relação a outras, ou 

ameaça à autoridade constituída.  

Considerando aspectos centrais do capital social, acima mencionados, 

como informação, influência do poder, efeitos da solidariedade, verifica-se que 

seu potencial de conduzir a repercussões negativas pode ser significativo. 

Portanto, a distribuição de investimentos para implementar políticas que visem 

desenvolver um ou outro aspecto do capital social, deve levar em consideração o 

balanceamento dos aspectos relevantes para o ator / foco em questão, 

estabelecendo prioridades recomendáveis ao contexto mais amplo. 

Adler e Kwon (2000) apresentam um exaustivo quadro a propósito dos 

custos e benefícios do capital social, do qual extraímos e adaptamos o resumo 

abaixo: 

Benefícios Custos 
1. Difusão positiva da informação (acesso 

a fontes, qualidade, quantidade, 
pertinência, através dos vínculos); 

 
2. Poder e influência (efetividade levando 

à liderança potencial, “status”, 
reconhecimento); 

 
3. Solidariedade, alinhamento de 

propósitos, boa-vontade (coesão, 
engajamento cívico/ organizacional-
cidadania, hábitos generalizáveis). 

1. Não investimento ou investimento 
insuficiente (pode constituir-se em 
empecilho ou passivo); 

 
2. Custo pode ser maior que os 

benefícios (a depender do 
tipo/conteúdo/natureza dos 
vínculos); 

 
3. Risco de isolamento, fechamento, 

entropia (feudos, corporativismo, 
competição). 

Adaptado de Adler e Kwon (2000). 

 

UM MODELO INTEGRATIVO DE CAPITAL SOCIAL 

Trabalhando sobre as perspectivas teóricas do capital social, Brown (2001) 

critica o excesso de explanações simplistas do termo, muitas vezes circunscritas 

a um único problema, restritas a uma única dimensão de análise, que não exibem 

consistência através de diferentes níveis de análise, não conseguem distinguir-se 

de teorias correlatas a respeito de motivação e organização social, ou ainda, que 
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não se beneficiam de conceitos de capital social, já formulados, e que se 

provaram viáveis. 

Em sua definição de capital social, Brown (2001) o considera como um 

sistema de distribuição de recursos através de uma estrutura social, de acordo 

com a relação entre os “nós” que integram essa estrutura (entendidos como elos 

na rede social, os quais, dependendo do nível de análise, podem significar 

indivíduos, organizações ou mesmo países). Tais recursos podem ser 

econômicos, ou de outra ordem, como por exemplo, o “status” de um desses 

elementos, ou elos, dentro da rede. 

O modelo proposto por Brown identifica três níveis de análise: os níveis 

micro, meso e macro-estruturais, que correspondem a gradações equivalentes às 

de uma hierarquia de sistemas. O nível do elemento individual, ou da unidade de 

análise, a depender do corte considerado (micro), o nível da rede de relações 

entre esses elementos individuais, (meso-estrutural), e, englobando os anteriores, 

o ambiente social onde se encontram as relações entre as redes de indivíduos 

(macro estrutural).  

Por exemplo, a relação entre diversos países (considerando-se cada país 

como o elemento individual, ou “elo” da rede) formaria uma rede a ser 

compreendida como de meso-nível, a qual, por sua vez, se inseriria em uma 

ordem global de relações entre nações (macro-nível). 

A proposta de Brown (2001) é a de uma construção conceitual que 

considere esses diferentes níveis, integrando os conceitos propostos por outros 

autores que trabalharam com o termo capital social. Seu objetivo é criar uma 

teoria geral que oriente a compreensão do capital social, dentro de uma 

perspectiva comparativa, superando ambigüidades e desarticulação no uso do 

termo até então. Na visão desse autor (Brown, 2001), a perspectiva de Coleman, 

de cunho funcionalista, não leva ao estabelecimento de uma teoria de estrutura 

social, mas sim de escolha e motivação de indivíduos, considerando o contexto 

social. A teoria de Coleman, embora útil, seria reducionista, por não considerar 

outros fatores motivacionais para formação de laços entre indivíduos, como por 

exemplo, a cultura da sociedade onde se insere uma rede de relações, ou seja, a 

influência do macro-nível sobre o meso-nível (BROWN, 2001). 
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Na opinião de Brown (2001), Alejandro Portes é mais bem sucedido ao 

conceituar capital social como algo não inerente aos indivíduos em si mesmos, 

mas a sua inserção numa configuração de relações entre outros indivíduos, como 

já fora apontado por Adler e Kwon (2000), incluindo-se, assim as características 

das redes sociais. As expectativas de reciprocidade e confiança mútua 

dependerão, assim, dessa inserção das relações entre indivíduos em redes 

sociais, que promoverá a introjeção, nos indivíduos, dos valores e normas 

cultivados em dada sociedade. 

Outra especificidade da visão de Brown (2001), diz respeito à 

representação dos diferentes níveis de poder entre indivíduos em uma 

determinada rede. Para esta representação, Brown oferece a perspectiva de 

diferenciar o poder que um indivíduo tem em função de suas características 

pessoais, como carisma e autoridade, do poder advindo de sua posição na rede 

social. Assinala, também, que determinados tipos de capital social geram 

resultados negativos para determinados indivíduos, ao mesmo tempo em que 

preservam o interesse do grupo social. E, que, de modo inverso, certos ganhos 

para indivíduos ou grupos, podem ser lesivos à sociedade (por exemplo, quando 

se tratar de grupos criminosos). 

Do ponto de vista estrutural, Brown (2001) confere destaque à teoria dos 

“buracos estruturais” de Burt (BURT, 1993, apud BROWN, 2001), para quem o 

capital social pertence a todas as partes envolvidas numa relação. Brown ilustra 

os buracos estruturais através da relação entre três atores, quando apenas um 

deles possui canais de comunicação com os outros dois, que não se comunicam 

entre si. Deste modo o ator central encontra-se em posição vantajosa, 

concentrando o fluxo de recursos em circulação no sistema através das ligações 

que estabelece com outros atores. Essa teoria ajuda a explicar por que recursos 

são canalizados em determinadas redes de capital social, enquanto outras ficam 

excluídas. 

Segundo o modelo de Brown (op.cit.), redes sociais estão inseridas em 

sistemas políticos, econômicos e culturais, que sobrepostos, influenciam os 

relacionamentos e fluxos de recursos nas meso-estruturas. Nessa perspectiva, os 

regimes macrossociais regulam e definem: i) os tipos e a quantidade de recursos 

disponíveis numa rede, ao longo do tempo; ii) com quem os atores podem 
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estabelecer ligações; iii) a legitimidade das transações; iv) as sanções em 

resposta a violações do sistema regulador; v) o “status” social dentro de uma 

rede; vi) as motivações subjacentes às transações. 

Para Brown (2001), as redes podem ser motivadas por fatores econômicos, 

de “status” ou por motivações sociais, enquanto que os regimes onde se 

encontram inseridas, podem ser macroeconômicos, culturais/normativos, ou 

políticos. Uma análise completa das estruturas interligadas deve considerar, não 

só as influências Macro => meso e Macro => micro, como também as influências 

Meso=> macro e Micro => macro, compreendendo repercussões que se refletem 

em todos os níveis de um sistema social. Alerta, entretanto, o autor, que no 

campo empírico é de se esperar encontrar redes que apresentem características 

mistas, de diferentes sistemas.  

 

CAPITAL SOCIAL ORGANIZACIONAL 

Assim como têm sido desenvolvidos estudos sobre países a partir da ótica 

do capital social, organizações também podem beneficiar-se, sem dúvida, em 

promovê-los, no intento de identificar e incrementar condições, em seu ambiente 

cultural, capazes de favorecer seus resultados. Grande parte da literatura recente 

da teoria e da pesquisa organizacionais vem se dedicando a essas questões, 

sendo tais aplicações consideradas bastante promissoras.  

Entretanto, embora sejam encontrados estudos do capital social 

relacionados a diferentes contextos, inclusive o das organizações, o papel das 

lideranças formais em sua produção ou administração não tem sido 

suficientemente estudado. Na verdade, Leana e Van Buren (1999) destacam até 

mesmo que suas aplicações ao contexto organizacional não são comuns. Sob a 

perspectiva organizacional, os autores citados vêem o capital social como um 

atributo que reflete o caráter das relações sociais dentro da organização, 

evidenciado pela orientação para objetivos comuns e pela confiança 

compartilhada, o que contribuiria para a facilitação de atividades coletivas de 

sucesso. (LEANA; VAN BUREN, 1999). Este é o entendimento que temos e 

adotamos para o presente trabalho. 



 112

2.4 LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 

PARADOXOS DA LIDERANÇA 

“O PROFESSOR ESTÁ SEMPRE ERRADO: Quando fala um minuto 
após o sinal, é um fominha para dar aula; quando pára de 
falar um minuto antes, está matando aula; quando fala com 
voz alta, grita; quando fala em tom normal, ninguém ouve; 
quando possui automóvel, é rico; quando não possui, é um 
coitado; quando é jovem, não tem experiência; quando é 
velho, está na hora de aposentar; quando nunca falta, é um 
Caxias; quando falta não quer nada; quando a prova é 
longa, não dá tempo; quando a prova é curta, tirou a chance 
do aluno; quando dá toda a matéria do programa, não tem 
dó do aluno; quando dá pouca matéria, não prepara o aluno 
para a série seguinte; quando repreende o aluno, é um 
chato; quando dá liberdade, é um bobo; quando dá tarefa, 
esquece que o aluno tem outras matérias; quando alcança o 
meio termo é um desconhecido... Tem jeito não. Apesar de 
tudo, nós hoje somos um pouco de vocês. Muito obrigado”. 1 

 

O texto acima, em que pese sua intenção caricatural, é bastante 

representativo de questões facilmente observáveis na vida cotidiana, assim como 

também da complexidade e ambivalência que caracterizam os fenômenos 

relacionados à liderança e às formas de manejo do poder, em geral. Outro 

exemplo eloqüente da complexidade dos referidos fenômenos pode ser obtido da 

leitura de recente reportagem de conhecida publicação nacional, 2 a qual retrata 

inúmeros casos de representações extremamente negativas feitas pelas pessoas 

entrevistadas acerca de suas chefias, sintomaticamente representadas, na capa 

da referida publicação, através de uma figura demoníaca.  

Uma terceira observação, extraída de nossa vivência cotidiana, aponta 

para constatação que curiosa e casualmente fazíamos, nos horários de almoço 

comercial, em restaurantes cheios do centro da cidade do Rio de Janeiro, sobre a 

temática preferida pelos comensais à nossa volta, a qual invariavelmente versava 

sobre a “malignidade” de suas respectivas chefias... Dessas memórias não foi 

                                            

1 Texto dedicado aos mestres, extraído do convite de formatura da turma de 
psicólogos de 2001/2, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

2 Revista Veja, n.43 de 31/10/2001, p. 102–109. 
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possível extrair uma única menção, sequer, que não tenha sido desairosa para 

com aqueles que administravam as decisões e o poder naquelas organizações. 

Talvez estas constatações possam conter ao menos parte da explicação acerca 

do por que tantos evitam ocupar tais posições. 

Em consonância com essas observações, Andriessen e Drenth iniciam 

capítulo acerca das Teorias e Modelos de Liderança com a seguinte citação, 

extraída do livro chinês da sabedoria, Tao Te King (600 a.C.): “A maior parte dos 

líderes é desprezada, alguns líderes são temidos, poucos são elogiados, e o raro 

bom líder nunca é ressaltado” (ANDRIESSEN; DRENTH, 1998, p. 321).  

Tais exemplos são apenas alguns indícios, dentre incontáveis outros, que 

colocam em evidência as incertezas e ambivalências que envolvem a questão da 

liderança, o que nos motivou ao título “paradoxo da liderança”, destinado a 

sublinhar as dificuldades que lhe são inerentes, notadamente no nível 

psicossociológico. 

A temática da liderança e do exercício do poder social sempre se constituiu 

em tema inquietante e controverso ao longo da história, capaz de despertar 

emoções, sentimentos e representações, freqüentemente contraditórias.  

Procuramos neste tópico identificar algumas das abordagens teóricas que 

buscam iluminar a compreensão de tão intrincado problema. Acreditamos que 

esse esforço nos permitirá avaliar, através de postulações divergentes, limitações 

ou incompletudes, a inquestionável complexidade de que se revestem as 

referidas questões, sempre submetidas a revisões, análises e retomadas de 

antigos paradigmas, que vão sendo colocados à margem, por novas tentativas de 

explicação de problemática tão antiga quanto a humanidade. Em particular, nosso 

interesse reside em analisar as possibilidades que as principais teorias e modelos 

encontrados na literatura tem de responder às pressões e demandas colocadas 

pelo contexto organizacional contemporâneo, marcado, como já pontuado, tanto 

interna quanto externamente, pela competição predatória, individualismo, medo e 

insegurança. Nesse contexto, a incumbência de obter comprometimento e 

colaboração que recai, sem sombra de dúvida, sobre os ombros da liderança 

formal, hierárquica, passa a constituir-se como um enorme desafio.  
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PODER, AUTORIDADE, CONTROLE E LIDERANÇA. 

Max Weber (1999), é, sem dúvida, referência obrigatória quando se pensa 

a respeito das questões relacionadas ao poder, à autoridade, à legitimidade. Em 

seu capítulo acerca dos tipos de dominação, ele assim a conceitua: 

A probabilidade de encontrar obediência para ordens 
específicas (ou todas), dentro de determinado grupo de 
pessoas. Não significa, portanto, toda espécie de 
possibilidade de exercer” poder “, ou” influência “sobre 
outras pessoas. Em cada caso individual, a dominação (“ 
autoridade “) assim definida pode basear-se nos mais 
diversos motivos de submissão: desde o hábito inconsciente 
até considerações puramente racionais, referentes a fins. 
Certo mínimo de vontade de obedecer, isto é, de interesse 
(externo ou interno) na obediência, faz parte de toda relação 
autêntica de dominação. (WEBER, 1999, p.139). 

Observa-se, então, que autoridade é referente à dominação, a qual se 

funda em algum tipo de interesse que a concretiza e legitima. Desse modo, não 

bastam os motivos materiais e racionais referentes a fins, ou afetivos, ou mesmo 

racionais referentes a valores, para que o fenômeno se evidencie. Há 

necessidade de uma crença na legitimidade da dominação (poder exercido pela 

autoridade). Estas fontes legitimadoras, que autorizam o poder, apresentam-se, 

segundo Weber, (1999), sob o caráter racional-legal, tradicional ou carismático. 

Para o autor, “a “involuntariedade” absoluta só existe no caso do escravo”. O fator 

decisivo, entretanto, para Weber, é que “a própria pretensão de legitimidade seja 

válida, em grau relevante, consolide sua existência, e determine, entre outros 

fatores, a natureza dos meios de dominação escolhidos” (WEBER, op. cit. p. 140). 

As fontes geradoras dos tipos puros de dominação legítima da tradição weberiana 

baseiam-se, portanto, na confiança nas leis e instituições (a do tipo racional-

legal), ou nas tradições (tradicional), ou em características do indivíduo 

(carismática - de “graça”, dom divino). 

A base da dominação de tipo tradicional acha-se enraizada na crença da 

autoridade inquestionada, que “existe desde sempre”. Por tradição, alguém é 

investido de poder, e o utiliza de forma pessoal. Há, nesse caso, uma relação de 

fidelidade instituída por força da educação, por condicionamento sócio-cultural 

(WEBER, 1999). No caso da dominação carismática, verifica-se a pressuposição 

de dons, capacidades ou poderes extraordinários, atribuídos ao dominador. Para 
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Weber (1999), esse reconhecimento de capacidades únicas, especiais, em 

outrem, representa, do ponto de vista psicológico, uma entrega crédula, sem 

questionamento, inteiramente pessoal, “nascida do entusiasmo ou da miséria e 

esperança” (p.159). Assim, enquanto a dominação racional-legal e a do tipo 

tradicional são formas cotidianas, correntes, de exercício do poder, a dominação 

carismática mostra-se revolucionária, no sentido de que não utiliza o passado 

como referencial ou valor, da mesma forma que não se orienta por regras que não 

as pessoais, idiossincráticas (WEBER, op. cit., p.160). Desse modo o carisma, em 

sua forma pura, acha-se desvinculado da economia e mostra-se como uma forma 

de “vocação” ou “missão” de foro íntimo. Quando submetido a um processo de 

rotinização, pode adquirir semelhança com os dois outros tipos de dominação 

mencionados. Weber, entretanto, não menciona o fenômeno do contágio social 

freqüentemente associado à liderança carismática.  

O risco potencial e a fragilidade das bases em que o vínculo do tipo 

carismático se assenta ficam evidenciados quando da não correspondência às 

expectativas extremadas que o originam. Tais expectativas, quando frustradas, 

podem conduzir a manifestações destrutivas, proporcionais às forças irracionais 

que as alimentaram, corroborando a observação, de senso comum, de que os 

maiores iconoclastas são os idólatras.  

Prosseguindo em sua construção, analisa Weber (1999), que as 

organizações por ele denominadas “modernas”, isto é, as burocracias, acham-se 

fundadas na autoridade do tipo racional-legal, caracterizada pela impessoalidade 

do exercício do poder, pela obediência às leis e regulamentos relativos ao papel, 

e não à pessoa do chefe. Tal compromisso é instituído pelo pacto burocrático, ou 

pela imposição de um conjunto de regras abstratas, referentes a fins ou valores, 

que “autorizam”, “legitimam” o chefe a exigir o cumprimento das referidas regras, 

às quais, por sua vez, também se acha submetido. Essa forma de poder apóia a 

autoridade institucional (WEBER, 1999, p.142). 

Observada do ponto de vista social a dominação burocrática se coloca 

como capaz de pautar-se pela valorização e legitimação dos profissionais mais 

qualificados, amadurecidos, isentos de paixões e interesses idiossincráticos. O 

que possui relevo e importância são as exigências regulamentares do papel. 

Entretanto, a experiência cotidiana, como a dos exemplos inicialmente citados, 
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parece demonstrar razoáveis dificuldades, ou mesmo a impossibilidade dessa 

atuação racional no cotidiano, na forma concebida e enunciada por Weber. 

Contrapondo-se à racionalidade presente na visão weberiana, Sennett 

(2001), em seus ensaios sobre vínculos emocionais na sociedade moderna, 

caracteriza a autoridade como uma emoção especificamente social, que se 

manifesta sob forma de vínculo. Trata-se, para o autor, do “vínculo entre 

desiguais”, estabelecido pela cumplicidade que visa interesses, (nem sempre 

claros ou reconhecidos), de complementaridade. O discurso da igualdade seria 

incoerente em relação à dinâmica profunda que suporta e mantém essa relação. 

No simbolismo das formas de articulação e estruturação social encontra-se 

virtualmente presente a instabilidade, que reflete a ambivalência subjacente ao 

almejar proteção versus rejeitar submissão, a prisão, a coerção, as limitações, por 

exemplo. A autoridade será tão mais poderosa, quanto mais frágil se perceber 

seu seguidor, e na instabilidade desse vínculo complementar reside toda a 

precariedade de uma relação que ameaça retirar do outro, em benefício próprio, o 

seu valor, sua força, seu poder. A questão da autonomia dos grupos, tida como a 

utopia das organizações, relaciona-se, necessariamente com essas questões. O 

paradoxo subjaz, claramente, nessa leitura, à própria condição de existência do 

fenômeno.  

Eliade, M. (s/d), nos apresenta também importantes contribuições para a 

compreensão do dinamismo profundo inerente a essas questões, ao discutir 

experiências fundadoras e estruturantes do psiquismo humano como as que são 

ligadas, desde tempos imemoriais, ao sagrado, à origem, ao processo de 

conhecimento, reconhecimento e valorização da realidade. Para esse autor 

(ELIADE, op. cit.), o sagrado se manifesta como algo de natureza completamente 

diversa do que é conhecido, familiar, previsível. Logo, fora do alcance do poder / 

controle do indivíduo, e, por conseguinte, ameaçador, representando um poder 

exterior, que passa a ser desejado como algo a ser incorporado, que pode 

acrescentar, complementar, fortalecer. Desse modo, o sagrado remete ao poder, 

e o legitima, conferindo-lhe sentido através da ligação com a origem. Isto porque 

seria a manifestação do sagrado que fundaria ontologicamente o mundo, dando-

lhe força, valor, significado. O espaço profano, para Eliade (op. cit. p. 36), é 

neutro, homogêneo, indiferenciado, caótico. Sua diferenciação por atribuição de 
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valor, sua sacralização, vai oferecer um ponto de apoio, de ancoragem, favorável 

à organização e ao controle – logo, ao poder, e comando sobre a própria vida. A 

não peculiarização de algo, ou fixação sobre algo considerado seguro, leva o 

indivíduo à deriva e à fragilidade diante da incerteza e do caos. Quando há 

investimento afetivo, valorativo, sobre algo que se distingue, que se separa para 

torná-lo único, especial, diferenciado, tem-se um fenômeno análogo ao da 

sacralização (consideramos aqui o sentido etimológico da palavra santo, que 

significa separado, diferente, distinto). Para que tal fenômeno ocorra, é necessário 

um ato fundador, algo que marque a fronteira entre o indiferenciado, amorfo, e o 

especial. Nas palavras do autor: “Pede-se um sinal para pôr fim à tensão 

provocada pela relatividade e à ansiedade alimentada pela desorientação. Em 

suma, para encontrar um ponto de apoio absoluto” (p. 41). É, portanto, a 

sacralização que define o indefinido.  

Tal fenômeno acha-se imbricado em todas as formas da existência e do 

agir humanos, fornecendo a matriz para a compreensão primeira sobre todos os 

demais processos de atribuição de valor e de sentido ao que é vivido. Um 

exemplo seria o do próprio conhecimento como algo sacralizado, por conferir 

sentido às coisas, por introduzir diferenciação no mundo caótico, incompreensível, 

(logo profano), organizando-o, permitindo seu manejo, controle, reduzindo a 

ansiedade pelo desconhecido. Teorias teriam essa propriedade de divinizar, 

diferenciar, dominar, estruturar, organizar as coisas, oferecendo proteção contra o 

retorno ao caos, à indiferenciação. Olhado por esse prisma, o fenômeno da 

resistência à mudança, o conflito entre o tradicional e a inovação (que traz em seu 

bojo o risco do mergulho no caos), remete a um sentido mais essencial, mais 

existencial e ameaçador.  

Essa mesma lógica se presta à leitura do significado profundo do papel do 

líder, responsável pelo resgate ou atribuição de sentido, transcendência, pela 

ligação com o divino, com a origem, com o centro das coisas. Ele é o que sabe, 

que organiza, controla, propicia a previsibilidade capaz de tranqüilizar, 

instaurando ou restabelecendo a segurança e a paz.  

Refletimos, então, a partir dessa lógica, sobre os paradoxos inicialmente 

apontados como inerentes à liderança: em um mundo crescentemente caótico, 

com a acelerada revolução das informações, das inovações tecnológicas, 
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mudanças vertiginosas de toda ordem, a ameaça contida tanto em relacionar-se 

quanto em isolar-se, com as ansiedades e indefinições decorrentes, faz com que 

aumentem, cada vez mais, as expectativas de proteção e orientação que tendem 

a ser colocadas sobre a liderança. Entretanto, a magnitude das limitações 

impostas aos que estão frente ao desafio de liderar, tem sistematicamente 

inviabilizado o atendimento às referidas necessidades e expectativas, elevando os 

níveis de frustração, inviabilizando pactos e vínculos de comprometimento. Essas 

frustrações costumam voltar-se, como vimos, sob a forma de crítica, cobrança, 

agressão, rejeição, às figuras idealizadas da liderança, das quais tudo ou muito se 

espera, e às quais nos entregamos à espera de orientação, solução, satisfação. 

Pode-se, assim, hipotetizar que, quanto maior se manifestar a dependência 

e expectativa dos liderados, quanto maior for a idealização da figura de um líder 

“salvador”, maior será a probabilidade de frustração e, conseqüentemente, de 

retorno agressivo, regressivo, ou desqualificador. Pode-se também, 

complementarmente, hipotetizar que as grandes resistências à ocupação dos 

postos de liderança que se pode observar nas instituições contemporâneas, 

podem ser atribuídas a tais impossibilidades e barreiras, vistas, muitas das vezes 

como intransponíveis. Ressalte-se, entretanto, que, pelo mesmo caminho se pode 

entender a procura por tais espaços por suas possibilidades de exploração e/ou 

manipulação de enormes contingentes de desassistidos. 

Essa análise nos mostra, entretanto, longe de um quadro desesperançoso 

e fatalístico sobre a liderança, a necessidade de um conhecimento mais difundido 

sobre esses fenômenos, “sacralizando-os”, dominando-os, através do maior 

controle racional sobre suas manifestações. Julgamos, assim, que indivíduos 

investidos de funções de liderança desavisados acerca da dinâmica que envolve 

tais fenômenos correm, no mínimo, dois grandes riscos, quais sejam: ao tentar 

corresponder a tais expectativas promover mais frustração, sentindo-se 

incompreendido e injustiçado pelas reações agressivas decorrentes, ou, ao 

desconhecê-las, assustar-se com cobranças não compreendidas.  

Habermas (1983), vai apontar, em sua teoria da competência comunicativa, 

uma abordagem política de consideração dos distintos interesses envolvidos no 

campo organizacional. Através da transparência se desenvolveria, de forma 

intencionalmente conduzida, a explicitação de interesses, expectativas e questões 
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habitualmente ocultas no dia a dia dos relacionamentos, tanto próprios quanto dos 

interlocutores, na busca do consenso fundado, legitimando pactos reconhecidos 

como válidos pelos envolvidos. Tais pactos negociados estariam mais próximos 

de realizações factíveis, transparentes, administráveis, e, além disso, duráveis, 

pela maior simetria e equilíbrio na satisfação dos interesses. 

Nessa linha de raciocínio pode-se entender a colocação de Luhmann 

(1992), de que: “O poder necessitaria, no final de contas, ser legitimado. A 

legitimidade é definida como consenso valoral. Um esclarecimento suficiente do 

que se entende por isso não parece, porém, ter sido obtido “. Em seu enfoque ao 

problema, propõe Luhmann, como possibilidade de clarificação, a tese de que as 

comunicações sobre o código de um meio devem ser sempre dirigidas por um 

outro meio (op. cit. p. 45). Estaríamos aqui diante da clássica questão, colocada 

por Sartre (2002), da necessidade de um “terceiro” na mediação da reciprocidade, 

na estruturação das relações humanas, representando o manejo do poder social.  

O raciocínio inicial desenvolvido por Luhmann, através da técnica do 

questionamento, é o de que a sociedade representa condição para a possibilidade 

do poder, o que leva a uma teoria do poder através de uma teoria da sociedade 

(LUHMANN, 1992, p. 4). As bases do fenômeno do poder encontram-se, para ele, 

nas diferenças de código e no processo de comunicação, assumindo que, em 

função de uma visão de sistemas sociais em seus processos de diferenciação e 

especialização, o poder poderia ser tratado como meio de comunicação 

generalizado simbolicamente.  Para este autor, os sistemas sociais só se 

constituem através da comunicação, em cujo processo está implicada a 

capacidade de gerar e/ou superar insegurança no outro, o que, portanto, tem 

relação direta com o exercício do poder. Nessa visão, o poder precisa considerar 

a possibilidade de escolhas, alternativas, sem o que se descaracterizaria, 

igualando-se à coação. Esta, em suas palavras, “significa abandono das 

vantagens da generalização simbólica e da direção da seletividade do parceiro”, 

representando, “para quem a usa, assumir o peso da seleção e da decisão”. O 

poder seria, então, proporcionalmente maior, à medida que haja, para ambas as 

partes, maior amplitude de escolhas. Diz ele: “o poder cresce com liberdade de 

ambos os lados: ele aumenta, por exemplo, numa sociedade, na medida em que 

gera alternativas” (LUHMANN, 1992, p. 9). O poder, na prática, como meio de 
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comunicação, reduz complexidade e variedade, limitando o espaço de seleção do 

outro, regulando contingências, o que nos parece, além de inevitável, desejável e 

adaptativo dentro de certa medida e circunstância, face à incomensurável 

complexidade da realidade, que a torna impossível de ser tratada em sua 

totalidade, e, portanto, inadministrável, a partir de uma perspectiva funcionalista. 

Logicamente se impõem, nessa ótica, as questões das responsabilidades e ônus 

das decisões acerca de tais limites, assim como seus aspectos éticos. 

Remetendo à questão do paradoxo da liderança, cabe lembrar que, 

embora bi-unívoco em sua essência, o fenômeno é considerado, no cotidiano, de 

forma unidimensional, sendo enfatizada, habitualmente, apenas a figura do “líder”, 

do detentor do “poder”.  

Não se pode deixar de considerar as contribuições oferecidas por 

Moscovici (1981), à análise de tais fenômenos. Ao revisitar a psicologia das 

massas, lembra-nos ele, em princípio, que tal psicologia surpreende, por abordar 

a natureza humana por um prisma muito distinto da tendência dominante àquela 

época: uma época de otimismo e valorização da racionalidade, com crescente 

desenvolvimento econômico e tecnológico, e de rompimento com as tradições do 

passado.  

Tal psicologia vai apontar, ao contrário, fortemente, para a influência do 

passado sobre o presente, manifestando-se na política, na cultura, indicando que 

forças arcaicas fundamentais, como a família, a hierarquia, a religião, 

permanecem imutáveis em sua essência, mudando apenas superficial e 

aparentemente. Em flagrante dissintonia com o enaltecimento da razão por parte 

dos meios científicos da época, oferece uma ciência da desrazão, do irracional, 

considerados como inerentes à natureza humana. Trata, além disso, de aspectos 

excluídos do contexto privilegiado de atenção da ciência e da sociedade, como as 

multidões, as crenças, a sugestão coletiva.  

E a questão da liderança se evidencia, uma vez que nessas proposições as 

massas são consideradas como aglomerados amorfos, incapazes de agir de 

forma racional, criativa. Já os grupos organizados, ao contrário, seriam 

responsáveis pelo progresso. Indivíduos na multidão mostrar-se-iam menos 

inteligentes, menos criativos, perdendo sua individualidade, e, com ela, a 

capacidade de discernimento, e de razão. A explicação do fenômeno da liderança 
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seria encontrada na emergência de indivíduos dotados de algo superior, capazes 

de controle emocional, e de introduzir inovação, direção. Ao serem copiados pelos 

demais, possibilitariam a reprodução dessa estrutura em uma hierarquia. Pelo 

fenômeno da sugestibilidade, as massas seriam subjugadas como crianças, como 

cordeiros. De onde viriam esses líderes, esses “iluminados”? Para sair desse 

círculo vicioso, observa Moscovici que é necessário rejeitar o próprio paradoxo 

(MOSCOVICI, 1981, pp. 211-212).  

Têm-se como decorrências dessas análises que: 

a) O centro da psicologia das massas se desloca para o líder, cujas ações 

explicariam as propriedades da massa, transformando-a em grupo 

artificial, (porque organizado). 

b) A imitação é o fenômeno central da vida social. 

c) A influência se dá através da comunicação, direta ou indireta (através 

dos meios de comunicação) o que veio introduz, no domínio da 

psicologia das multidões, os fenômenos de comunicação, cujos estudos 

e aplicações começaram então a desenvolver-se.  

Nessa lógica, o público seria como uma espécie de multidão invisível. 

(MOSCOVICI, 1981, p. 213). Para Tarde, afirma Moscovici (op.cit), o estado social é 

um estado hipnótico, de sonho, englobando comando e conseqüente ação 

obediente. O Homem é um animal social, o conformismo a primeira qualidade 

social – base da sugestibilidade, sendo a imitação o fenômeno social por 

excelência. A natureza e a organização da sociedade favorecem o sonambulismo, 

levando à imagem de uma grande maré humana. A visão é maniqueísta: a massa 

seria incapaz de percepção sobre perigos futuros através do uso da razão, e de 

um contato adequado com a realidade. 

Um dado curioso é assinalado por Moscovici: ele observa que as 

características atribuídas à multidão são análogas às atribuídas historicamente ao 

gênero feminino. A multidão, mesmo composta por indivíduos masculinos, é 

percebida como feminina. Então, para que alguém possa permanecer “masculino” 

deve manter-se sozinho, uma vez que a multidão está fadada a “ser possuída por 

um chefe”, em uma alusão de cunho sexual. O indivíduo se encontraria em 

oposição à sociedade como o masculino ao feminino. Logo, os seres dotados de 
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poderes superiores (homens / líderes), estão predestinados a dominar a massa 

(liderados / mulheres). Essa minoria decide. A massa turbulenta pode representar 

um perigo. As organizações têm a função de estruturar e regular o curso das 

imitações. Pode-se aí também perceber, claramente, a presença da dicotomia 

razão versus emoção, e sua associação ao gênero (MOSCOVICI, 1981, p. 218). 

A psicologia das massas vai contra as crenças vigentes de que a turba 

seria o desvio em uma sociedade básica, inicial, propondo o inverso como 

verdadeiro: a turba seria o fundamental, (a “sopa primordial”, diríamos), de onde 

se originariam grupos artificiais, porque organizados. Há, portanto, uma inversão 

radical na crença de que o que não está no padrão é disfunção, pois, na verdade, 

a disfunção é que seria o padrão. Outra idéia central desenvolvida por Moscovici 

nessa análise, é a de que o centro da psicologia das massas se desloca das 

massas, (amorfas, incapazes de criatividade), para o líder, que seria aquela figura 

fundadora, inovadora, em torno da qual se organizam seus imitadores / 

seguidores. 

Nessa descrição podemos reconhecer, em certa medida, características da 

liderança carismática identificada por Weber, a qual foi por ele relegada a plano 

inferior, porquanto fenômeno da ordem do emocional, não submetido à razão. 

O que se pressupunha, na tradição da psicologia das massas, era um 

maior controle racional por parte do líder, enquanto os seguidores seriam regidos 

pela emoção, pelo irracionalismo, como na concepção hobbesiana da natureza 

humana.  

Moscovici (1981) observa, em sua análise, o desenvolvimento de conceitos 

antitéticos nas obras de Tarde e Le Bon. São exemplos: natural (espontâneo), 

versus artificial (construído); invenção, ruptura, iniciação, inovação, versus 

imitação, conservação, reprodução; preguiça atávica versus inovação, iniciativa, 

criatividade.  Nota-se a intenção maniqueísta de privilegiar o ato criador, em 

detrimento da reprodução e da estabilidade. Ora, tais categorizações não 

suportam a visão mais atual da complexidade e simultaneidade de fenômenos, ou 

a visão sistêmica, que hoje os percebe como complementares, permitindo 

conceber, nesses aspectos anteriormente menosprezados, papéis e/ou funções 

igualmente imprescindíveis e importantes (MORIN, 1982). Os estudos sobre 

liderança transformacional e transacional apontam para uma abordagem 
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contingencial em relação a ambos os tipos, entendendo-os como complementares 

(e.g. DIRKS; FERRIN, 2002; ROBBINS, 2002). As forças psicológicas subjacentes à 

dinâmica entre conservação e inovação apóiam-se no medo do desconhecido, do 

não organizado, do que pode ser ameaçador à segurança obtida através de um 

conhecimento já estruturado sobre a realidade, o conhecimento como poder, 

como possibilidade de domínio e controle da situação, ou do Outro, do que é 

exterior, enfim.  

Decorre dessa visão, como comentado por Moscovici (1981), toda uma 

ênfase no líder (criador), como se os seguidores não tivessem nenhuma 

importância. O líder teria o “poder mágico” de lidar com o amorfo, como em Tarde 

e Le Bon. O coletivo, só pode existir como tal se tiver um líder, um chefe. Há 

sempre um grupo de “especiais” que dirige as massas sugestionáveis, incapazes 

de se dirigir racionalmente e carentes dessa direção. A questão sobre de onde 

emergiriam tais seres diferenciados, como vimos, não é colocada. 

Pode-se sobejamente reconhecer tais suposições e representações 

povoando, ainda nos dias atuais, o imaginário social. Entretanto, a proposta de 

Moscovici (1981), é a de ir além da idéia de uma sociedade racional como o dado 

primeiro, original, natural. Ele aponta para a evidência de tal fenômeno como algo 

não natural, que exige muito investimento, todo um esforço de construção. O 

natural seria o irracional. E a entropia representará aqui o grande desafio e 

obstáculo à realização da missão de organização, pela ameaça permanente de 

retorno. Remetemos aqui o raciocínio a uma analogia com as colocações de 

Sartre (2002), acerca do desenvolvimento de um grupo humano, ao tratar do 

medo permanentemente subjacente de retorno à “série”, à indiferenciação, ao 

caos original, medo esse que orienta a trajetória dos grupos, (como um “ovo de 

serpente”) na direção da burocracia e da instituição, (entendida a primeira como a 

estruturação e cristalização do conhecido e a segunda, como o resultado do 

alijamento do poder de direção do grupo sobre seu destino). Nesse processo, 

impõe-se terror aos desviantes. 

Vemos com Moscovici (1981, p. 220), que a própria existência de algo 

organizado implica a idéia de um comando que imprima direção, que dê sentido 

ao coletivo. Assim, faz-se necessário que primeiro haja um princípio organizador, 

assim como imprescindível investimento intencional na coesão e em sua 
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manutenção. Esse princípio organizador, integrador, é, sem dúvida, o lugar da 

liderança. 

Reconhecida a liderança como essencial para a existência de um grupo 

organizado, disciplinado, impõe-se, então, conhecer sua natureza. Justifica-se 

assim, toda uma ênfase que passa a orientar o desenvolvimento de inúmeras 

teorias de liderança centradas na figura do líder, em suas características. 

O papel fundamental do líder resulta de que é o único capaz de criatividade 

e iniciativa. Deduz-se daí que a superioridade dos indivíduos é a invenção. E 

mais, que uns estão destinados a liderar e outros a seguir. Para Tarde, a imitação 

supera a idéia de “consciência coletiva” de Durkheim e a de “alma das multidões” 

de Le Bon. O que existiria na realidade, para ele, seria a “alma do chefe”, uma vez 

que uma massa de cópias suscitaria a impressão de uma consciência coletiva. A 

alma das multidões e sua unidade mental seriam a do chefe ideal, que cada um 

porta dentro de si. Os homens isolados seriam livres, reunidos precisam de um 

chefe. Esta seria uma lei natural, existente desde sempre, e as provas disso 

estariam ao nosso redor, com a força de um axioma, ainda que chocante 

(MOSCOVICI, 1981, p. 230). Para a psicologia das massas o princípio da 

hierarquia e o da organização, são duas facetas do princípio do chefe. 

Se o anônimo, a massa, encontram, ou buscam no líder, um modelo que 

ofereça segurança contra as incertezas e o medo, o que o líder buscaria na/com a 

multidão? Ora, o líder nunca pode ser um anônimo, o desejo de ser e fazer-se um 

nome, de destacar-se da multidão, não é racional, é emocional. O 

reconhecimento é a recompensa, sem a qual o líder não é nada (MOSCOVICI, 

1981, p. 233). O processo de persuasão de multidões teria como objetivo a 

conservação do poder, da forma mais abrangente possível. 

O sentido da obra de Moscovici (1981), é o de questionar esse mito da 

liderança. A importância dos seguidores fica evidenciada quando se analisa o 

princípio da liderança, assim como também se destacam os componentes 

emocionais que regem cada parte da relação.  

A questão do poder é vista por Foucault (1982), através de uma 

abordagem por ele denominada de microfísica, a qual fragmenta o fenômeno para 
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alcançar seus inúmeros significados e papéis, afastando-se de generalizações 

abrangentes, capazes de obscurecer a visão dos fenômenos considerados.  

Não encontramos em Foucault, segundo Machado (FOUCAULT, 1982, p. 

XII), uma teoria geral do poder, em função de não ser no mesmo reconhecida 

nenhuma natureza ou realidade capaz de permitir sua definição através de 

categorias universais. Portanto, ele não é percebido como algo global ou unitário, 

mas sim reconhecível através de formas díspares, heterogêneas, em contínua 

transformação, construídas historicamente através da própria prática social. O 

que se pode, então, esperar da teoria, é a formulação e realização de análises 

fragmentárias e transformáveis sobre esta questão (op. cit. p. XIII). Diz Machado 

(FOUCAULT, 1982): “o que aparece como evidente é a existência de formas de 

exercício do poder diferentes do Estado, a ele articuladas de maneiras variadas, e 

que são indispensáveis, inclusive, à sua sustentação e atuação eficaz”.O poder 

possuiria existência própria, manifestada através de inúmeras formas específicas, 

em nível molecular, não sendo o Estado, nem o ponto de partida, nem o foco 

absoluto, no que diz respeito à origem do poder social. Então, para Foucault 

(1982), o poder não existe, o que existe são práticas, ou relações de poder. Trata-

se de uma relação, que a tudo permeia, e que se exerce através de uma 

multiplicidade de relações de força (op. cit. p. XVI). Vemos também em Lewin 

(1951), essa concepção do contexto do social como um campo dinâmico de 

forças, no qual, semelhantemente, se pode observar que onde há poder, há 

resistência, ambos distribuídos por toda a estrutura considerada, de forma móvel, 

transitória e dinâmica. 

Foucault rejeita a representação do poder como exclusivamente baseado 

na repressão, a partir do Estado. O que pretende desenvolver é que a dominação 

capitalista não se manteria caso se apoiasse tão somente na repressão. Assim, 

sua visão é mais ampla, mais abrangente, uma vez que engloba, além dos 

aspectos negativos da repressão, tais como excluir, reprimir, recalcar, etc, 

também aspectos positivos de construção, produção, transformação. Operaria, 

por um lado, aumentando a utilidade econômica, e, por outro, diminuindo a força 

política. O início das formulações teóricas de Foucault sobre o poder encontra-se 

circunscrito a objetos bem demarcados, de aplicação particularizada, referente à 

pesquisa sobre a história da penalidade. Observa, então, suas possibilidades de 
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extensão a outras instituições totais ou nas quais também se pode observar a 

utilização de toda uma tecnologia de dominação e de controle sobre o próprio 

corpo dos indivíduos a ela submetidos, como demonstra o Panopticon, de Jeremy 

Bentham (FOUCAULT, 1982, p. XIX).  

Esse tipo particular de poder, que o autor denominou disciplina, ou poder 

disciplinar, manipula, desde o exterior, o corpo dos indivíduos, produz seu 

comportamento, adequando-o às demandas do sistema de produção no modelo 

capitalista. O corpo, assim sujeitado, é transformado em força de trabalho. É, em 

primeiro lugar, um tipo de organização do espaço – delimitado, hierarquizado, que 

produz, também, controle sobre o tempo, ao determinar os tempos em que 

funções específicas devem ser executadas. A vigilância torna-se, portanto, um 

instrumento de controle capaz de produzir conhecimento, saber, através de seus 

registros. A dualidade é ressaltada, mais uma vez, através da afirmação: 

A grande importância estratégica que as relações de poder 
disciplinares desempenham nas sociedades modernas 
depois do século XIX, vem justamente do fato de elas não 
serem negativas, mas positivas, quando tiramos desses 
termos qualquer juízo de valor moral ou político e pensamos 
unicamente na tecnologia empregada. É então que surge 
uma das teses fundamentais da genealogia: o poder é 
produtor de individualidade. O indivíduo é uma produção do 
poder e do saber. (FOUCAULT, 1982, p. XXI). 

O indivíduo é, assim, um dos mais importantes efeitos do poder disciplinar.  

As mútuas implicações entre saber e poder determinam a impossibilidade 

da existência de um saber neutro, apolítico, uma vez que sua gênese remonta a 

relações de poder, e seu exercício e sua prática o asseguram e reafirmam. O 

fundamental não seria apenas e simplesmente o aspecto negativo da proibição, 

mas, nas palavras de Foucault: 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 
simplesmente que ele não pesa só como força que diz não, 
mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 
forma saber, produz discurso. (FOULCAULT, op. cit. p. 8). 

Pode-se então atribuir ao fenômeno um sentido positivo, de rede produtiva. 

Começa-se a vislumbrar, sob essa ótica, aspectos que imprimem sentido à 

ambigüidade que impregna as representações sociais a respeito do papel de 
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lideranças instituídas, os chefes, ou gerentes, das organizações de produção no 

modo capitalista: talvez muitas das queixas dirigidas aos ocupantes desse lugar 

possam ser atribuídas ao uso indiscriminado, descontextualizado, abusivo, desse 

poder disciplinador ao qual Foucault se refere.  

Sobre isso Dejours, aponta que: 

... não é o aparelho psíquico que aparece como primeira 
vítima do sistema, mas sobretudo o corpo dócil e 
disciplinado, entregue, sem obstáculos, à injunção da 
organização do trabalho, ao engenheiro de produção e à 
direção hierarquizada do comando. Corpo doente, portanto, 
ou que corre o risco de tornar-se doente. (DEJOURS, 1987, 
p.19). 

Controle excessivo, de fato, é considerado por muitos como um indicador 

de climas de trabalho marcados pela insatisfação, característicos de baixos níveis 

de confiança e improdutivos. Pesquisa de Brehm e Gates (2001), em 

organizações públicas, burocracias de trabalho social, utiliza a gradação entre 

controle próximo versus delegação, como indicadora de graus de confiança ou de 

desconfiança, nas relações de trabalho. Esses autores, trabalhando sobre 

questões relacionadas à confiança e ao capital social, operacionalizaram o 

conceito de confiança dos supervisores em seus subordinados como a delegação 

de tarefas de risco sem monitoramento, como esclarecem em seu relato. A 

confiança dos subordinados no supervisor, por sua vez, é trabalhada sob o prisma 

dos indicadores: proteção contra ameaças externas e contra os efeitos de uma 

supervisão mais coercitiva. Na discussão desse trabalho, os autores argumentam 

que seus resultados indicam os benefícios de relações de confiança para os 

resultados organizacionais, e sugerem que a transparência e a comunicação são 

os melhores caminhos para alcançá-las. Concluem, ainda, que confiança 

subentende suporte, que subentende proteção. Proteção geraria confiança e 

confiança, asseguram, faz diferença, é relevante (BREHM; GATE, 2001, p. 30). 

Motta e Freitas (2000), relacionam formas de controle social identificadas 

por Enriquez como: a primeira delas, a física, funda-se na violência. A segunda 

seria o controle burocrático, que exige obediência às instruções dadas e ao plano 

global da organização, no qual qualquer espírito de iniciativa é, para dizer o 

mínimo, desencorajado. A terceira modalidade seria a do controle por resultados, 

originado na competição econômica. Já se utiliza aqui o apelo à inventividade e à 

i.exe
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iniciativa individuais. Para Motta e Freitas (2000), isso faz das organizações 

verdadeiras prisões psíquicas, nas quais o preço da vitória é a ansiedade e o 

prazer prometido, porém jamais realizado. A quarta modalidade se refere à 

democracia, enquanto, a quinta, é a do controle pelo amor, que atua através da 

total identificação ou da expressão de confiança. A sexta forma de controle social 

é o controle por saturação, caracterizado pela repetição e da uniformização e 

monopólio do discurso social, seguido de censura generalizada, através do que 

se busca privar o conjunto social de seus próprios desejos e meios de expressão, 

ocasionando, apatia e submissão a uma vontade que é exterior. A sétima e última 

seria a do controle pela dissuasão, que se dá pela instauração de um aparelho de 

intervenção. A idéia de demonstrar força para não ter que usá-la, rege esse tipo 

de controle. 

Esses autores argumentam que as organizações, sendo culturas, são 

conseqüentemente sistemas de controle social nos quais se encontram 

evidenciados, além dos controles burocrático e tecnocrático (que são os mais 

óbvios), todas as modalidades anteriormente descritas (MOTTA; FREITAS, 2000, 

p. 81). 

Em sua obra sobre Cultura Organizacional e Liderança, Schein, E. (1985), 

enfatiza o papel da liderança no manejo da cultura organizacional, destacando 

que a cultura é o produto do aprendizado do grupo em determinadas 

circunstâncias. Ele analisa o papel do fundador e o processo através do qual o 

mesmo incute seus pressupostos nos seguidores, formando a cultura da 

organização. Associa, além disso, as habilidades de liderança (como o carisma), 

com mecanismos de formação cultural, como a habilidade de expor valores e 

pressupostos de forma clara. Schein afirma que alguns mecanismos usados pelos 

líderes são conscientes e outros inconscientes, sendo tais mecanismos avaliados 

quanto (1) ao poder de seus efeitos, (2) o quanto são implícitos ou explícitos e (3) 

quanto ao seu grau de intencionalidade. 

Schein (1985), defende que o papel do líder deve ser diferente nos 

diversos estágios da evolução organizacional. Ele afirma que "a única e essencial 

função da liderança é o manejo da cultura", para o que seria necessário possuir 

como atributos do papel: (1) percepção e insight, (2) motivação e perfil, (3) força 
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emocional, (4) habilidade para mudar os pressupostos culturais, (5) criação de 

envolvimento e participação, e (6) profundidade da visão.  

Após essas considerações, passaremos a abordar algumas das inúmeras 

visões e teorias tradicionais da liderança. Contraditórias por vezes, parciais outras 

tantas, conduzem-nos à única certeza possível: a de nos encontrarmos diante de 

fenômeno extremamente complexo, repleto de ambigüidade, marcado por 

motivações inconscientes e conteúdos irracionais, conforme sinalizado pelos 

autores precedentes. 

CONCEPÇÕES SOBRE LIDERANÇA: PRINCIPAIS TEORIAS E MODELOS 

Segundo Robbins (2002), para John Kotter, da Harvard Business School, 

“a administração diz respeito ao enfrentamento da complexidade”, que busca 

incutir ordem, estruturação e previsibilidade ao ambiente organizacional, através 

da elaboração, implementação e avaliação de planos formais. Por outro lado, a 

liderança estabeleceria direções, através do desenvolvimento de uma visão de 

futuro, na qual engajam e encorajam pessoas para seu atingimento. A mesma 

linha argumentativa é citada como proposta por Robert House (apud ROBBINS, 

2002), para quem o administrador utiliza a autoridade formal, de sua posição na 

organização, para obter o comprometimento dos membros na implementação da 

visão e das estratégias oferecidas pelos líderes (ROBBINS, 2002, p. 303). Vistas 

sob este prisma, as chefias, os gerentes, os administradores e gestores teriam 

função tática, enquanto que aos líderes estariam reservadas as funções 

estratégicas, voltadas para a identificação da missão, da visão de organização 

que molda as ações de todo o conjunto ao longo do tempo, projetando para o 

futuro. Desse modo, a liderança formal emerge da estrutura de poder e de 

controle da organização. A liderança informal emergirá da legitimação que é 

conferida pelos liderados. O fato desses dois tipos se encontrarem, 

eventualmente, superpostos, conferiria grande reforço à ação. É interessante 

notar que, tanto as funções descritas como sendo dos administradores, como as 

dos líderes, são indispensáveis à sobrevivência e desenvolvimento 

organizacionais, uma vez que a primeira cuidará do dia-a-dia, do cotidiano e a 

segunda providenciará rumos para o futuro, ambos importantes e 

complementares. 
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Segundo Robbins, na pesquisa de traços da liderança (que teve seu 

apogeu na década de 30), em que pese os resultados, além de inconclusivos, 

terem sido, até mesmo decepcionantes, algumas características: como ambição e 

energia, desejo de liderar, honestidade e integridade, auto-confiança, inteligência 

e conhecimentos relevantes para o trabalho proposto mostraram consistência 

para a distinção entre líderes e liderados (ROBBINS, 2002, p. 304-305). Deve ser 

frisado que esses traços podem influenciar a probabilidade de emergência da 

liderança, sem representarem, entretanto, garantia de seu sucesso. 

Gordon Allport, na introdução à coletânea de textos de Lewin (1973), indica 

as considerações desse autor sobre liderança: 

A liderança é o determinante decisivo da atmosfera do 
grupo. Em quase todos os casos, uma boa solução dos 
conflitos sociais exige a  atividade de líderes preparados 
e democráticos. Essa liderança  não é uma simples 
utilização de alguns meios engenhosos para permitir que as 
pessoas se sintam bem: um líder democrático não é apenas 
uma pessoa hábil, capaz de convencer. O processo 
democrático é complexo e é preciso preparar tanto os 
líderes como os membros do grupo para nele desempenhar 
os respectivos papéis. Mesmo os norte-americanos, apesar 
de sua familiaridade intrínseca com a democracia, precisam 
praticá-la continuamente e aperfeiçoar suas atividades de 
grupo (p. 11). 

Kurt Lewin foi responsável pela condução e orientação de estudos teóricos 

e pesquisas experimentais sobre liderança que vieram a tornar-se referências 

clássicas sobre o campo até os dias atuais. As pesquisas relacionadas à 

influência do estilo de liderança sobre a atmosfera do grupo, (LEWIN, 1973), 

realizadas no contexto das grandes conflagrações mundiais, focalizaram três 

estilos de liderança, (autocrático, democrático e laissez-faire), altamente 

significativos naquele momento histórico. Tais estudos tomaram como fatores 

relevantes na análise do fenômeno da liderança os objetivos comuns, a situação 

enfrentada pelo grupo e características de personalidade dos membros. A 

ideologia democrática professada pelos autores, a filosofia humanista que 

embasava tais estudos apontava, no contexto histórico de privação de liberdades, 

dominação e arbitrariedades, para a supremacia de um modo ideal de condução 

do poder: o estilo democrático. Tal constatação predominou fortemente sobre as 

considerações situacionais pretendidas, posicionando tais estudos no conjunto de 



 131

teorias de liderança ideal, anterior à visão contingencial.  Julgamos que a morte 

prematura de Lewin o impediu de desenvolver melhor seus estudos nesse campo, 

em que foi precursor. Também Moreno, que o antecedeu, já havia sinalizado para 

diferentes possibilidades de exercer liderança emanada do grupo, a chamada 

liderança sociométrica. 

Fatores psicológicos, sociais, históricos, organizacionais e culturais 

começam a ser considerados importantes na análise dos fenômenos da liderança, 

implicando no seu reconhecimento e percepção não como um papel social fixo, 

passível de ser definido por normas estáveis, mas como um fenômeno 

contingente, emergente, influenciado e influenciando circunstâncias de tempo e 

de lugar.  

A falência da crença na figura central de um líder, portador de 

características pessoais superiores, com padrões de desempenho universais e 

eficazes para qualquer situação ou contexto, pode, entre outros fatores, ser 

atribuída à falta de apoio em bases antropológicas que justifiquem tal 

superioridade. Entretanto, embora atributos de personalidade sejam fonte de 

variação em processos de liderança, pode-se observar certa estabilidade nas 

funções conferidas aos líderes.  

Afirma Krüger (1995), em artigo em que aborda o papel da liderança na 

sociedade e na história: 

A liderança só se torna efetiva quando houver a percepção 
de que a conduta do líder atende, ainda que parcialmente, 
às expectativas sociais, sendo pouco provável que a 
influenciação social venha a ser eficaz quando for 
significativa a distância entre a conduta atual do líder e a 
esperada pelos membros do grupo ou coletividade (KRÜGER, 
op. cit. p. 52).  

Pode-se daí destacar a complexidade e dinamismo desse processo, no 

qual o papel de líder pode até mesmo ser exercido de forma intercambiável pelos 

membros do grupo, dependendo da estrutura das relações estabelecidas. As 

possibilidades de alternância de desempenho dos papéis de liderança ocorrem, 

entretanto, com maior probabilidade, em grupos informais, tendo em vista a 

rigidez que caracteriza estruturas mais formais e hierarquizadas. Nesses casos, 

habitualmente quando o desempenho das lideranças formalmente instituídas 
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deixa de atender aos reclamos da situação, líderes informais vêm preencher tais 

lacunas.   

Destaca Krüger, (1995), que o estudo da influenciação social remonta a 

épocas anteriores ao próprio estabelecimento das ciências sociais e humanas, 

citando, em retrospectiva, que: o tema foi tratado na República de Platão (427-

348 a.C., apud KRÜGER, op. cit.), a propósito do exercício do poder e da educação 

dos que deveriam exercê-lo, e através das observações daquele filósofo acerca 

da organização da sociedade – com funções reservadas a cada membro segundo 

suas habilidades e conhecimento. Mencionando que quarenta e seis heróis 

gregos e romanos acham-se biografados na obra de Plutarco (46-120 d.C., Vidas 

Paralelas, apud KRÜGER, op. cit), com a intenção de apontá-los como modelos ou 

exemplos inspiradores aos mais jovens. De modo análogo, o Antigo Testamento 

oferece a biografia de profetas, propostos como representativos dos ideais de 

moralidade e transcendência que se pretendia, então, instaurar. 

Lembra-nos Krüger (op.cit.), que o processo de influenciação social 

independe de contato pessoal. O aspecto mais pregnante é assumido pelas 

representações subjetivas derivadas dos modelos sociais adotados, não sendo 

relevante a sua existência real – podem ser mitológicos ou lendários. O fator 

determinante da influência deverá ser sua congruência com o sistema de crenças, 

valores e ideais de realização individual, ou vigentes no meio social. Já a 

liderança, é sempre baseada em relações interpessoais. Este é, portanto, um 

diferencial importante a ser destacado. 

Para Jaspers (1967, apud KRÜGER, 1995), Sócrates, Buda, Confúcio e 

Jesus seriam modelos sociais definitivos. 

Embora as formas e situações de liderança sejam muito variáveis, em 

qualquer de suas manifestações seu processo se caracterizará, segundo Hogan 

et al. (HOGAN et al., 1994, p. 493, apud KRÜGER, op. cit.), por uma persuasão 

eficaz de pessoas, no sentido de fazer com que elas deixem, por um certo tempo, 

de lado, seus objetivos particulares, e se dediquem à realização de tarefas 

subordinadas a interesses gerais. Líderes conseguem fazer com que o egoísmo 

pessoal dos membros de grupos e coletividades seja provisoriamente substituído 

por uma disposição coletiva de agir em prol de metas comuns.  
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Essa observação vem coadunar-se com a perspectiva habermasiana 

(HABERMAS, 1983), que trata da competência comunicativa, vista como capaz de 

legitimar pactos orientadores das ações coletivas colaborativas, por considerarem 

interesses particulares quando da tomada de decisões gerais. Tal competência 

implicaria na explicitação dos próprios interesses – através da franqueza e 

transparência, assim como à busca de conhecimento acerca de interesses 

idiossincráticos, particulares, explícitos ou não, dos demais atores envolvidos no 

processo coletivo.  

Vemos nas proposições de Weber (1999), que a legitimidade da liderança 

advém de suas fontes de autoridade, caracterizadas como tradicional, legal e 

carismática. Sociedades democráticas tendem a entender como não aceitável ou 

desejável a liderança baseada em poder personalista, isto é, a carismática, por 

suas possibilidades de utilização de forma idiossincrática, divorciada dos 

interesses gerais, coletivos. Entretanto, para Di Tomaso (DI TOMASO, 1993, 

apud KRÜGER, 1995), haveria certas  situações de crise social, institucional ou 

organizacional, que demandariam a intervenção de pessoas dotadas de 

qualidades excepcionais, carismáticas. Em assim sendo, a necessidade de 

adequação da personalidade do líder à época e às características próprias da 

sociedade ou do grupo de seguidores pode ser tomada como requisito preliminar 

em relação ao tipo de influenciação social, sendo questão enfocada pelas teorias 

de enfoque contingencial. 

Dentre as principais, com seu caráter inovador, encontra-se a Teoria 

Contingencial da Liderança de Fiedler (1967, apud KRÜGER, 1995), propõe como 

elementos centrais da análise as estruturas denominadas de consideração (em 

que a liderança está baseada em relações afetivas), e de iniciação, relacionada a 

iniciar estruturação da tarefa, (na qual a liderança é conduzida em função do 

objetivo a alcançar, através do cumprimento de tarefas). Tais parâmetros levam 

em conta, respectivamente, fatores ligados à subjetividade e aos objetivos da 

tarefa. 

Schein (1992), identifica a existência de quatro dimensões básicas, nas 

organizações formais, a saber: i)existência de objetivos comuns e explícitos, 

ii)divisão sistemática do trabalho, iii)coordenação planejada das atividades 

realizadas pelo grupo e, iv) estabelecimento de uma hierarquia de autoridade e 
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responsabilidade. Decorre, então, que o estilo e o desempenho dos líderes sofre 

a influência das características do sistema em que se encontram, bem como das 

características e restrições decorrentes de seu nível hierárquico (ou de seu “nível 

de autonomia”, como se usa dizer no meio organizacional). Para Derakhshan e 

Fatehi (DERAKHSHAN e FATEHI apud KRÜGER, 1995), a rigidez burocrática substitui 

a liderança, sobretudo se esta for frágil. Por outro lado, observa com muita 

propriedade Krüger (op.cit.), que uma das conseqüências imediatas do 

continuado e sistemático exercício da influenciação social sobre os indivíduos é o 

incremento da atribuição externa, através da qual se cristalizam convicções de 

que as fontes de determinação das ações são extrínsecas aos mesmos, inibindo, 

portanto o crescimento e a autodeterminação. 

James R. Meindl (1993), em trabalho denominado “Reinventando a 

liderança: Uma visão sócio-psicológica radical” clama por mais perspectivas 

sócio-psicológicas na liderança. Segundo ele, tal visão representaria, ao contrário 

da visão proposta pela sabedoria convencional, o empreendimento de estudos 

enfatizando os seguidores e seus contextos, ao invés de fatores associados aos 

próprios líderes. Em sua colocação do problema Meindl (1993), argumenta que a 

liderança é tudo e, ao mesmo tempo é nada, pois poucos tópicos, no campo do 

comportamento organizacional, inspiraram tanta paixão e polarização ao longo 

dos anos, através de estudos voltados para as mais variadas facetas e enfoques. 

Segundo o autor, ocorreu em função disto uma grande perda de credibilidade a 

respeito do benefício desses investimentos, que se distanciaram das questões e 

possibilidades de contribuição mais relevante sobre tema de tão significativa 

relevância. Daí porque a ácida crítica de que liderança pode ser tudo e, pela 

pouca contribuição, resultar em nada.  

A situação descrita tem, segundo este autor, conduzido à marginalização 

da questão, por parte da Psicologia Social, o que não deixa de ser irônico, 

considerando-se o papel proeminente que os estudos sobre a liderança tiveram 

em sua história. Lembra-nos Meindl (1993), que figuras importantes no 

desenvolvimento da área – incluindo Lewin, Sherif and Sherif, Bogardus, 

Tannenbaum e muitos outros, apresentaram contribuições significativas à 

Psicologia Social através de estudos de liderança, particularmente no contexto de 

pequenos grupos. Alguns, como Hollander, (1978, apud MEINDL, 1993), passaram 
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a maior parte de suas carreiras conduzindo questões sócio-psicológicas 

significativas sobre o tema, com contribuições que vêm a ser consideradas por 

muitos como verdadeiros “universais” em pesquisa da área. Meindl recorda que 

Hollander oferece uma grande revisão desses estudos, especialmente ligados a 

poder e a influência, e aponta o declínio de estudos de liderança pelos psicólogos 

sociais dos anos 70 e início dos anos 80, tendência que é observada por Meindl 

como mantida até 1991, parecendo indicar também um declínio geral do interesse 

no estudo de pequenos grupos pela psicologia social. Para o autor, os modismos 

vêm e vão, interesses crescem e diminuem, e o que ele bem observa e pontua é 

que a maior parte desses trabalhos pode, na verdade, ser considerada de 

psicologia anti-social (referindo-se, muito provavelmente à hegemonia de estudos 

da liderança tomada sob aspectos personalísticos). 

Continuando esse raciocínio, Meindl (1993), argumenta que a tradição 

lewiniana agrega apenas uma importância secundária à personalidade e 

diferenças individuais, interessando-se muito mais pelos efeitos situacionais. 

Desta maneira, um forte olhar psicológico social sobre qualquer coisa, incluindo 

liderança, enfatizaria as influências situacionais e contextuais, acima de todo o 

resto. Ele observa, entretanto, que, quando afastado da psicologia social, o 

enfoque da questão tende a atribuir, (e ele aqui utiliza, como referência, a 

conhecida fórmula lewiniana para o comportamento: B = f (P, S)), maior peso ou 

importância a variáveis personalógicas da figura do líder (P), do que às variáveis 

situacionais (S).  

Hollander (1978, apud MEINDL, 1993), vê o “locus de liderança” residindo na 

junção do líder, do seguidor, e do contexto em que se inserem. Entretanto, 

embora esta visão seja freqüentemente defendida, os contextos e seguidores tem 

se demonstrado como de interesse teórico limitado entre pesquisadores 

contemporâneos de liderança. Aventamos que, muito provavelmente, as razões 

para isto resultam de que é mais econômico, do ponto de vista de custos e 

esforços, na atuação em pesquisa, ou nas ações de formação de lideranças 

organizacionais, do que sobre todo o seu corpo funcional ou suas estruturas mais 

complexas. 

Os enfoques à liderança podem ser bastante diferentes uns dos outros em 

termos de quem e o que é estudado. Líderes ou seguidores, fatores de pessoa ou 
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situação podem encontrar-se no centro de análise. Os enfoques convencionais, 

segundo Meindl (op.cit.), têm tendência a enfatizar líder / pessoa, enquanto os 

enfoques sócio-psicológicos anticonvencionais priorizam estudos sobre seguidor / 

situação.  

Meindl promove o que ele denomina de “um tour pelas décadas de 1970 e 

1980”, por ele consideradas como turbulentas, enumerando, exaustivamente, as 

idas e vindas das teorias e propostas sobre a temática da liderança, o que seria 

ocioso reproduzir aqui, pelo que indicamos ao leitor interessado a consulta à 

referida fonte (MEINDL, 1993). 

Em artigo anterior sobre o que denominaram romantismo da liderança, 

Meindl et al. (MEINDL; ERLICH; DUKERICH, 1985, apud MEINDL, 1993), desferiram o 

que o primeiro chama de um “golpe final” em concepções, a seu ver, 

equivocadas, argumentando que as concepções de liderança representavam 

expressões culturais, profundamente arraigadas, de um compromisso coletivo 

para entender desempenhos organizacionais através de líderes. Os estudos 

mostravam que as atribuições de interesses coletivos em líderes eram muito 

pronunciadas quando o desempenho era extremamente bom e/ou extremamente 

ruim. Neste aspecto, liderança era vista como uma maneira simplificada, 

tendenciosa e atraente de compreender desempenho organizacional. Mais ou 

menos nesta época, Zaleznik (ZALEZNIK, 1977, apud MEINDL, op.cit.), escreve 

artigo controverso para a Harvard Business Review, no qual ele descreve a 

distinção entre a liderança “real” e mera administração, cujas atuações se 

encontrariam baseadas em psicologias muito diferentes, levando a depreender-

se, em conclusão, que não se podia ser um bom gerente e um bom líder ao 

mesmo tempo. Tais argumentos são hoje difundidos em relação à diferenciação 

entre “liderança” e “chefia”, em que o primeiro termo faz referência à escolha 

sociométrica e o segundo a injunções de caráter hierárquico. 

Durante estes anos, segundo Meindl, reclamava-se de um “vazio de 

liderança” e uma “crise de liderança”, em alusão à ausência de habilidades 

adequadas de liderança e oportunidades, tanto nos setores públicos quanto 

privados (e.g., BENNIS, 1977; ZALEZNIK, 1983, apud MEINDL, 1993). Este vazio, no 

entanto, foi logo comparado com um novo tipo de líder / salvador, cujas 

características estavam ligadas a uma das mais antigas tradições em estudos de 
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liderança: o aspecto carismático, originário dos estudos de Weber sobre 

autoridade organizacional. Segundo Meindl (1993), este aspecto ressurgiu com 

Burns, em trabalhos datados de 1978 e House, em 1977. Nestes estudos, Burns 

distinguia entre as lideranças transacional e transformacional (este último, termo 

com o qual designa a liderança carismática). Prossegue Meindl sobre carisma: 

No final dos anos oitenta, os assuntos de liderança 
transformacional e carisma se tornaram os objetos 
dominantes de energia intelectual nos estudos sobre 
liderança. Alguns escritores focalizaram na conexão entre 
carisma e cultura, e vários estudos de caso de líderes 
proeminentes foram publicados (e.g., Trice; Beyer, 1986). Se 
carisma no passado era percebido como uma ocorrência 
relativamente rara na maioria dos ambientes 
organizacionais, (Katz; Kahn, 1966), era agora considerado 
potencialmente corriqueiro (e.g., Tich; DeVanna, 1986). 
Vários modelos e perspectivas sobre liderança carismática e 
transformacional proliferam, muitos deles coletados num 
volume de Conger e Kanungo (1988). (MEINDL, 1993, p. 95). 

Como observado, em seu estudo sobre o “romance da liderança”, Meindl 

coloca no foco de sua crítica enfoques convencionais sobre liderança, sugerindo 

que tais conceituações e modos de pensar oferecem uma perspectiva muito 

estreita do real significado da liderança. Uma chave, segundo ele, para entender e 

conceituar liderança, deve ser construída sobre os alicerces de uma psicologia 

ingênua. Assim, define liderança como uma experiência sentida por seguidores 

(grifo nosso). As bases de seu questionamento são: o que aconteceria se a visão 

de liderança não estivesse tão diretamente dependente da pessoa e do 

comportamento do líder? Poderia um enfoque centrado mais no seguidor ser 

construído? Que tipo de agenda de pesquisa isto implicaria? O que tal enfoque 

poderia nos ensinar? 

Lembra-nos esse autor que, na maioria dos contextos organizacionais, as 

designações de papéis de supervisor e subordinado são definidas formalmente, o 

que torna as indicações um denominador constante. Mas a indicação é 

simplesmente um contexto de onde poderá surgir liderança ou não.  A liderança 

não é atribuível através da ocupação de papéis hierárquicos, uma vez que líderes 

e seguidores são criações que, na maior parte, descrevem aspectos informais do 

relacionamento, enquanto que subordinação descreve os aspectos formais. A 
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emergência da liderança então, implica em mais do que subordinação: representa 

um enriquecimento na conceituação do relacionamento.  

Meindl (1993), considera que: 

Hoje em dia, estudos desse tipo são relativamente raros na 
comparação com os tópicos mais da linha principal em 
liderança, em parte por causa da visão equivocada que eles 
não são apropriados para entender liderança nos seus 
contextos organizacionais, onde os chamados líderes são 
designados através de suas posições de autoridade legítima 
dentro da estrutura hierárquica. A implicação é que a 
liderança não tem que necessariamente surgir porque já 
está lá. É claro, nada poderia estar mais longe da verdade. 
(MEINDL, 1993, pp. 98-99). 

Nessa abrangente revisão sobre o tema, Meindl (op. cit.), analisa a 

liderança vista como ideologia, a qual alimenta agenda de pesquisa centrada no 

líder: que comportamentos do líder constituem uma boa ou má liderança, e quais 

traços de personalidade, e outros talentos são conduzidos à explicação de 

comportamentos de liderança como um esforço habilidoso e eficaz. A emergência 

da liderança, de acordo com esta visão, está intensamente dependente de quem 

é o líder, e o que ele faz.  

Seguidores e subordinados são os alvos finais dos estudos convencionais 

sobre liderança, mas os lideres são definitivamente os objetos do seu estudo. A 

alternativa seria inverter o foco de análise, definindo seguidores como objetos, e 

líderes como alvos, se se considerar que a liderança emerge na mente dos 

seguidores. Sem esta experiência, acrescenta, sem estar no estado de liderança, 

não existem seguidores, e então não se pode dizer que a liderança tenha 

emergido. Desse modo a liderança é a emergência de uma ideologia, uma vez 

que os líderes somente são importantes quando se tornam alvos dos sistemas de 

pensamento dos seguidores.  

Meindl (op. cit.), analisa, no trabalho considerado, estudos que consideram 

processo versus resultados em liderança, liderança de contágio e carismática 

(vista como uma situação de contágio social), além de outros ângulos, referentes 

à adoção de um referencial considerado tradicional. Contrapõe a esses os que 

remetem ao estudo das representações que, a partir dos seguidores, propiciam a 

emergência do fenômeno. 
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Assim, argumenta ele, citando Katz e Kahn (1973), que, se a personalidade 

tem um papel significativo no fenômeno da liderança carismática, então está 

provavelmente refletida nos atributos pessoais e características dos seguidores, 

uma vez que são eles que criam a possibilidade para a emergência de líderes e, 

por fim se submetem às suas criações (MEINDL, 1993).  

É também essa a direção apontada pelo enfoque psicanalítico da 

afetividade grupal, proposto por Bion, pelo qual o líder viria a ser um mero 

“joguete” das hipóteses de base atuantes em dado momento do grupo, as quais, 

segundo a teoria citada seriam originadas a partir de conteúdos protomentais 

reativados através do fenômeno da valência (PAGÈS, 1982). 

Nos dias atuais, o que se observa, com freqüência, é que a crescente 

complexidade das condições social praticamente inviabiliza o alcance de 

resultados de ações projetadas ou de expectativas. Além disso, se pode observar 

que a imagem da grande maioria de líderes contemporâneos pouco corresponde 

às reais características de seu personagem. A liderança tornou-se produto 

estratégico, definido pelo marketing, muito provavelmente composto com base 

nas expectativas e representações auscultadas junto aos seguidores. Pode-se, 

em função disto, depreender o quadro de frustração e descrédito generalizado 

que se instala, e o prejuízo decorrente para as instituições sociais.  

Andriessen e Drenth (1998), apresentam também vasta revisão sobre o 

tema da liderança, através de cujos conceitos, segundo os autores, muitas 

influências têm sido exercidas na política, nas instituições sociais de todos os 

tipos e nas organizações de trabalho. Através do surgimento de novas questões e 

idéias, muitas mudanças têm sido introduzidas em relação ao assunto, como a 

própria alteração da importância de seu papel, em função da atribuição de 

primazia ao grupo de liderados. Assim, como já apontado por Meindl (1993), 

assinalam esses autores a existência de um grande número de pesquisas sobre o 

tema, refletindo-se em confusão e falta de clareza. A importância dada à 

autoridade carismática foi abandonada, o movimento de identificação das 

qualidades do líder, servindo de base à seleção também não ficou muito em voga.  

Destacam alguns modelos mais significativos de Liderança, tais como: o 

contingencial, o das múltiplas conexões, o das lideranças transformacional e 

transacional, da liderança simbólica e da liderança social interativa.  Todos estes 
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modelos e teorias, incluindo a diversidade de metodologias utilizadas, dificultam o 

alcance de uma visão global, além de, na maior parte dos casos, induzirem a 

posturas simplificadoras em relação à questão. 

Andriessen e Drenth (1998), situam sua análise no comportamento dos 

líderes em grandes organizações, nas quais se observa autoridade oficial, através 

das relações hierárquicas, estruturas complexas e tecnologia altamente 

especializada, ignorando os fenômenos da emergência e funcionamento da 

liderança em pequenos grupos. Dentre os inúmeros conceitos mencionados por 

esses autores, destaca-se aquele que adotam, o de que a liderança é: 

A parte do papel do líder (apontado ou eleito) que está 
diretamente ligada à sua influência sobre o comportamento 
grupal, e como é expressado através da direção e 
coordenação das atividades que são importantes em relação 
às tarefas do grupo (dentro da organização). (ANDRIESSEN; 
DRENTH, 1998, p. 323). 

Assim, o comportamento de liderar é apenas uma parte, destacam eles, 

das atividades do líder, atividades essas que compreendem o desempenho de 

várias outras funções. As implicações trazidas por essa complexidade são 

inúmeras. A mais importante delas, entretanto, nos parece a evidência da 

influência de variáveis do contexto na determinação do comportamento mais 

eficaz. Pode, portanto, ocorrer que o aspecto liderança seja o menos importante 

na determinação dos resultados, em uma dada situação ou contexto, o que 

significa que o esforço da liderança não pode estar separado das características 

da organização como um todo. 

Diferentes perspectivas são adotadas na análise das organizações e seus 

processos. Tais perspectivas originam análises divergentes, que determinam, por 

sua vez, diferentes recomendações acerca do que seria desejável para o 

funcionamento efetivo da organização e de seu gerenciamento. Os principais 

enfoques citados, sobre os quais não nos deteremos aqui, são: o Taylorismo, a 

Teoria das Relações Humanas, de Recursos Humanos e Participação, o Modelo 

de Sistemas, o de Arena Política, dentre outros. Nessa última concepção a noção 

de poder é fundamental, o qual se mostra como derivado da posição oficial, com o 

controle de recursos e de mecanismos de punição, da especialização, do charme 
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pessoal ou do acesso a privilégios.  Em todas as situações há sempre a tentativa 

de aumentar o poder, buscando reforçá-lo (ANDRIESSEN; DRENTH, 1998, p. 325). 

Na cronologia sobre os estudos da liderança teorias evoluíram de uma 

abordagem dos traços - que enfocavam e enfatizavam certas características 

personalógicas dos líderes, passando pelas teorias referentes a estilos, as quais 

se apoiavam em referenciais como os de consideração, iniciação de estrutura e 

participação, como indicativos de conjuntos de comportamentos determinantes de 

estilos particulares ao exercício da liderança. Dentre os autores que trabalharam 

com esses enfoques encontram-se os que defenderam abordagem mais flexível e 

capaz de lidar com a complexidade e dinamismo apontados por cada situação, de 

forma contingencial.  

Entretanto, mesmo entre aqueles que se auto-intitularam situacionistas, 

freqüentemente prevaleceu a tendência à indicação de estilos que poderíamos 

denominar de “ideais”, por seus aspectos universalizantes. Podemos, entretanto, 

argumentar, que a liderança, considerada como estilo de comportamento, não 

consegue abarcar a complexidade das organizações modernas, nas quais se 

deve considerar tanto o contexto mais permanente e estrutural, quanto os fatores 

situacionais emergentes, extremamente impactantes, voláteis e dinâmicos. As 

necessidades motivacionais, os interesses inerentes ao campo de forças 

organizacional, no qual as relações entre líder e membros do grupo ocorrem, 

situam-se em posição central na determinação de suas características e 

resultados, na situação específica. 

O mais importante, entretanto, que novas teorias de liderança precisam 

considerar, segundo Andriessen e Drenth (1998, p. 332), são novos paradigmas 

acerca de um modelo diferenciado de Homem, que evoluam, de proposições 

simplistas e parciais acerca da motivação humana, passando a considerar que as 

pessoas são portadoras de múltiplas necessidades, que mudam dinamicamente, 

muitas das quais passíveis de serem realizadas na situação de trabalho. 

O ponto central das teorias modernas de liderança é a idéia de que, se o 

líder quer influenciar o comportamento dos membros do grupo, deve identificar 

suas necessidades, oferecendo incentivos capazes de promover seu 

atendimento. Assim, um bom líder seria sensível ao que os membros do grupo 

necessitam em dada situação. A motivação das pessoas é determinada não só 
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pela possibilidade de gratificações, prêmios, mas também pelas expectativas que 

nutrem no sentido da possibilidade de alcançar, ou não, esses “prêmios”, através 

de seus esforços. É importante atentar que tais expectativas tanto podem referir-

se a aspectos objetivos, instrumentais, quanto subjetivos, no campo afetivo. 

Um chefe, (e aqui sublinhamos a utilização do termo, significativo do 

manejo do poder formal, nem sempre característico da liderança, porém 

adequado à abordagem organizacional proposta pelos autores considerados), 

pode também desempenhar um importante papel na busca de clarificação das 

expectativas dos membros do grupo. Como vimos em Habermas (1982), este 

resultado seria função de uma competência comunicativa a ser buscada através 

da explicitação e negociação dos múltiplos interesses presentes no contexto do 

trabalho e das relações humanas em geral. 

Influentes teorias de liderança, como a da “Gerência por Objetivos”, 

(DRUCKER, 1954), identificam a formulação de metas conjuntas como sendo uma 

das mais importantes funções da liderança. Não se deve considerar, obviamente, 

que somente as metas relativas às expectativas da gerência pertinentes a 

necessidades da organização, sejam contempladas, mas que também outros 

tipos de expectativas, com maior ou menor grau de explicitação, sejam 

contempladas e cotejadas, (como demandas pessoais do líder, dos 

colaboradores, de uniões estabelecidas, de membros da família, entre outros 

vetores constitutivos do campo de forças organizacional), contribuem para a 

determinação do comportamento.  

Correlações positivas têm sido freqüentemente encontradas reforçando a 

conclusão de que o comportamento do líder é o principal fator determinante nas 

atitudes e desempenho do grupo, da mesma forma que estudos sistemáticos 

(experimentos de laboratório e estudos longitudinais de campo) têm demonstrado 

que mudança no, ou do líder, pode causar mudanças no comportamento do 

grupo.  

A atenção às teorias contingenciais apareceu em 1960, admitindo inclusive 

a importância do conhecimento de certas variáveis no nível da micro-estrutura, 

tais como estrutura da tarefa, relações do grupo, normas de grupo. Contudo, 

como as teorias organizacionais têm mostrado, o comportamento humano é 
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também determinado pela natureza do processo de produção, pelas regras e 

regulamentos, e pelos padrões de comunicação. 

Uma síntese bem apresentada, do ponto de vista da organização, é a de 

Mintzberg (MINTZBERG, 1979, 1983, apud ANDRIESSEN; DRENTH, 1998), na qual 

aquele autor argumenta que a liderança direta pode ser considerada um dos 

mecanismos de coordenação usados para harmonizar os comportamentos 

individuais e de grupo aos propósitos da organização. As diferenciações das 

atividades, seguidas por especializações e divisão de tarefas, criam a 

necessidade de mecanismos integrativos, pelos quais os membros da 

organização possam ser dirigidos e controlados (LAWRENCE; LORSCH, 1967, apud 

ANDRISSEN; DRENTH, 1998.). 

Razões enunciadas por Katz e Kahn (1974), reafirmam a ênfase dada 

pelos citados autores na necessidade e importância da liderança nas 

organizações, corroborada não somente pela prática, como também pela teoria e 

pesquisas empíricas. Segundo eles: 

• Nenhum esquema organizacional ou cenário pode ser exaustivamente 

coberto em todas as atividades – dimensões; 

• Organizações são sistemas abertos, envolvidos em constantes mudanças 

ambientais. Mudanças ambientais trazem ou ocasionam mudanças na 

organização. 

• Uma organização é constituída por subsistemas que, com freqüência, não 

se acham alinhados, apresentando metas divergentes. O líder tem, 

portanto, importante função delimitadora, ou integradora, sendo sua tarefa 

a regulação das relações com outros grupos, assim como a de criar as 

melhores condições de trabalho para seu próprio grupo. 

• Membros da organização são, ao mesmo tempo, membros de outros 

sistemas (família, clube, etc.) Esses sistemas podem também causar 

mudanças no comportamento do líder. É tarefa do líder reagir a essas 

mudanças a fim de garantir a direção, o curso da organização. 

GESTÃO E LIDERANÇA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Nas últimas duas décadas, E. Schein (1992), identificado por muitos como 

um dos “pais” da Psicologia Organizacional vem enfaticamente destacando como 
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sendo a principal missão da liderança manejar e atuar sobre a cultura da 

organização. Quer seja instaurando-a, quando fundador, quer seja perpetuando-a 

como continuador/seguidor, atualizando-a ou mesmo destruindo-a, quando 

necessário (p. 5). Para Schein (1992), o interesse pelo tema da cultura, 

intensificado nos anos 80, deveu-se não somente as possibilidades de que o 

conceito auxiliasse a compreensão de fenômenos organizacionais, muitas vezes 

“ocultos”, mas principalmente pelas perspectivas de obtenção de maior 

efetividade através de seu manejo (p. xi). 

A partir dessa visão, muitos problemas organizacionais difusamente 

identificados, como “falhas de comunicação”, ou dificuldades ligadas à “integração 

de grupos de trabalho”, começaram a ser mais claramente diagnosticados como 

falhas ou barreiras nas comunicações entre diferentes subculturas, abrigadas no 

contexto organizacional. É interessante notar as influências que diferentes 

tecnologias imprimem sobre as áreas organizacionais ou profissionais que as 

utilizam, o que tende a dificultar a comunicação entre esses distintos conjuntos. A 

cultura organizacional maior, assim como as subculturas que nela coexistem, 

influenciam e são influenciadas pelos pressupostos científicos subjacentes a 

teorias, práticas e instrumentos, utilizados por diferentes especialidades. Formas 

diferenciadas de valorizar, considerar e mesmo conhecer a realidade, peculiares a 

várias subculturas, como, por exemplo, de profissões, gêneros, faixas etárias, ou 

tempos de experiência (“tempo de casa”) diferentes, minorias, etc., 

freqüentemente produzem ruídos na comunicação e na integração entre esses 

segmentos. 

O que Schein (1992) vai, então, destacar, é que a missão de criar e 

manejar a cultura organizacional é função precípua da liderança. A habilidade 

fundamental da liderança seria, portanto, a de iniciar o processo de mudança 

evolucionária, capaz de identificar aspectos desadaptativos e promover 

desenvolvimento e adequação. 

A diferenciação que habitualmente se faz entre administradores, chefes, 

gerentes ou gestores, por um lado, e líderes, por outro, é a de que os primeiros 

são indicados através de meios formais, investidos de poder instituído, enquanto 

os líderes são legitimados pelos seguidores. Entretanto, para Schein (1992), o 

que realmente diferencia a liderança das demais categorias acima mencionadas, 
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é o fato de que os líderes criam e mudam culturas, enquanto os demais vivem 

dentro delas.  

É interessante observar como os fenômenos culturais representam 

dificuldades especiais para os novos membros da organização, que precisam 

decifrar os padrões vigentes, geralmente implícitos em regras informais, não 

escritas, as quais, muitas das vezes, em que pese serem tão pouco palpáveis, 

podem determinar o sucesso ou o insucesso dentro da organização. Schein 

define cultura, como sendo: 

Um padrão de princípios básicos compartilhados que o 
grupo considerou capazes de resolver seus problemas de 
adaptação externa ou integração interna, que funcionaram 
bem o bastante para serem considerados válidos e, ser, 
portanto, ensinado aos novos membros como a forma 
correta de perceber, pensar e sentir em relação a estes 
problemas (SCHEIN, 1992, p.12).  

Para o cumprimento da missão de liderar a cultura organizacional, faz-se 

necessária a consideração desses fenômenos, de uma forma ou outra sempre 

presentes. Isto não é, entretanto suficiente. Da mesma forma, é importante a 

consideração do contexto social mais amplo em que as organizações se acham 

imersas, o cenário em que se encontram inseridas em um dado momento 

histórico, antecipando também, tendências. 

Podemos observar nessa proposição, tão valorizada ultimamente nos 

meios organizacionais, um ressurgimento do “princípio do chefe” originário da 

psicologia das massas, assim como semelhanças com o conceito de liderança 

carismática de Weber (1999), da liderança transformacional de Burns (BURNS, 

1978, apud MEINDL, 1993), e também com a idéia da liderança como força 

sacralizadora, iniciadora/condutora, tranqüilizadora, tal como explorado por Eliade 

(s/d, op. cit.), dentre as já mencionadas. 

Estudos conduzidos por Koorsgaard, Brodt e Whitener (2002), investigaram 

o papel das atribuições, na modelagem da confiança de empregados em seus 

gerentes, no contexto de eventos negativos. Dentre os estudos da confiança 

encontram-se os que a abordam como fenômeno que se desenvolve ou inviabiliza 

através dos relacionamentos que se estabelecem. A conduta dos gerentes, suas 

práticas, assim como características do contexto, fornecem “pistas” para 
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atribuição de sentido às experiências vivenciadas.  No caso do estudo citado, o 

contexto considerado foi o dos graus de justiça percebidos nas políticas de RH de 

uma dada organização, sendo selecionadas como critérios de práticas gerenciais 

confiáveis para efeito da referida pesquisa: a comunicação aberta e a 

demonstração de preocupação com os empregados. Os eventos negativos foram 

eliciados através de abordagem metodológica utilizando a técnica do incidente 

crítico, selecionado dentre desentendimentos recentes com os gerentes. Outros 

critérios indicativos de comportamentos confiáveis do gerente não foram 

considerados (como: comportamento consistente, integridade das ações, 

delegação e participação no controle), tendo sido selecionados apenas os dois 

critérios acima mencionados, em função de sua melhor adequação à metodologia 

adotada na investigação. 

O processo de estabelecimento de vínculos de confiança mútua se 

estabelece na medida em que as partes compreendem os objetivos e intenções 

umas das outras. Os relacionamentos fornecem “pistas”, ou informações, sobre 

as intenções do gerente, assim como evidências de seu caráter. A consideração 

de um evento como positivo ou negativo na construção da confiança dependerá 

de como as partes o interpretarem. Pistas indicativas da intenção do gerente são 

críticas para avaliar a atribuição de causalidade ao gerente pelo incidente 

negativo, ameaçando a confiança. Assim, atributos das partes (dentre as quais se 

pode relacionar a propensão para confiar), interações e contexto são elementos 

constitutivos da confiança interpessoal, construída no relacionamento. 

Os autores desse estudo (KORSGAARD et al., 2002), observaram que a 

conduta do gerente, e o contexto no qual ela ocorre, fornecem pistas essenciais 

ao empregado, para que ele dê sentido ao episódio. Além do comportamento do 

gerente no episódio, as avaliações são, em geral, ajustadas pelo grau de justiça 

das regras da organização.  

De uma maneira geral os pesquisadores descobriram que eventos 

negativos não estão necessariamente associados à baixa confiança. Na prática, 

quando de eventos negativos, a confiança do empregado vai depender do 

comportamento do gerente e das atribuições de culpa produzidas pelo próprio 

empregado. O estudo demonstrou que o comportamento gerencial confiável foi 

associado a menos atribuições de culpa pessoal aos gerentes, quando de 
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eventos negativos. Isso é, quando desentendimentos entre gerentes e 

empregados ocorreram, gerentes foram menos inculpados quando eles se 

comunicaram de maneira aberta e demonstraram preocupação. Além disso, o 

comportamento gerencial confiável foi relacionado ao comportamento do 

empregado como membro da organização, sugerindo que os benefícios do 

comportamento confiável têm um alcance que vai além do gerente, impactando o 

comportamento do empregado no trabalho.  

Mais ainda, as atribuições de culpa dependem, não só do comportamento 

do gerente, mas também do contexto em que o evento ocorre. Entretanto, 

independente do grau de justiça nas regras de RH, empregados responderam 

favoravelmente a gerentes que exibiram um comportamento confiável.  

Apesar disso, políticas organizacionais de reconhecimento de boa 

performance levam os empregados a mais inferências positivas sobre o caráter 

geral de seus gerentes e, subseqüentemente, colocam maior confiança em seus 

gerentes (MAYER et al. 1995). 

Desse modo, como os autores demonstraram em seu experimento, na 

prática, o estudo do comportamento gerencial em contexto de eventos negativos, 

foi capaz de fornecer “insight” sobre a maneira pela qual o comportamento 

gerencial confiável pode afetar comportamentos de importância do empregado, 

tais como o comportamento como membro da organização. Por exemplo, o 

comportamento gerencial confiável parece, não apenas produzir, mas também 

encorajar o comportamento “extrarole”, (desempenho de um papel extra) que é 

passível de observação por outros. Desta maneira, o comportamento gerencial 

confiável frente a situações negativas pode, na verdade, ter conseqüências 

amplamente benéficas para organização (KOORSGARD, et al., 2002), e nós 

acreditamos que, também, para seus membros individuais. 

Julgamos que as conclusões desse estudo encontram apoio também nos 

achados de Robinson (1996), que demonstraram que uma boa base de confiança 

inicial funcionava como atenuante, frente a situações posteriores de quebra de 

contrato psicológico, enquanto que baixos níveis iniciais não favoreciam suporte 

frente aos mesmos.  A associação com a noção de um “capital”, ao qual se pode 

(ou não) recorrer, no momento necessário, nos parece muito natural nesses 

casos. 
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Em outra consubstanciada coletânea histórica da teoria e da pesquisa 

sobre a liderança, na qual o foco estabelecido foi a coesão e trabalho em times, 

Chemers, M. (2000) fornece oportunidade para integração da enorme variedade 

encontrada. Como os demais, ele também afirma que grande parte dessa história 

resultou em um conjunto repartido e difuso de idéias contraditórias, e até mesmo 

incoerentes. Apesar disso, assegura que é possível observar uma parte comum 

passível de ser consistida na forma de conhecimento útil. Propõe e utiliza como 

definição da liderança: “um processo de influência social no qual uma pessoa é 

capaz de reunir a ajuda e apoio de outros no desempenho de uma tarefa comum”. 

Essa definição coloca claramente o constructo da liderança na ótica e no campo 

da Psicologia Social. 

Nessa retrospectiva histórica, Chemers (2000), promove o agrupamento 

dos estudos precedentes em 4 (quatro) grandes campos ou períodos 

razoavelmente homogêneos: 

a) período anterior à apresentação do modelo contingencial de 
Fiedler (1964); 

b) período entre 1965 e 1975, concentrado no desenvolvimento 
e elaboração de teorias contingenciais; 

c) período entre 1975 e 1985, marcado pela influência das 
teorias cognitivas (com o início das preocupações sobre 
diferenças de gênero); e. 

d) período a partir de 1985, que tem se concentrado mais 
extensivamente em teorias de transformação e influências 
culturais. (CHEMERS, 2000, p. 27). 

 

A análise histórica é seguida pela apresentação de um esquema integrativo 

e sugestões para a direção de estudos futuros. O primeiro conjunto analisado é 

intitulado, jocosa e pertinentemente pelo autor, como: “Antes da Teoria da 

Contingência: perdidos na selva”. Como característica principal dos estudos até 

essa fase, encontra-se o forte interesse pela identificação de premissas 

explicativas das características de líderes, em consonância com um contexto 

culturalmente marcado por forte cultura individualista. Tal aspecto pode ser 

exemplarmente ilustrado pela Teoria do Grande Homem, na qual Carlyle (apud 

CHEMERS, 2000), argumentava que líderes de sucesso possuíam qualidades de 

personalidade e caráter que os diferenciavam de seus seguidores. Este interesse 

nas características individuais de líderes e o desenvolvimento de testes de 
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inteligência, no início do século 20, reforçaram-se mutuamente. A psicologia 

empírica voltou-se, então, para o estudo dessas qualidades diferenciais, sendo 

seguida pelo florescente campo de estudos da liderança. A escolha de qualidades 

que eram estereotipadamente associadas à liderança, como domínio, 

assertividade, inteligência, estatura física, sensibilidade social, assim como muitas 

outras, baseava-se em critérios populares, da psicologia ingênua. O típico formato 

de pesquisa para esses estudos era: identificar um grupo com líderes e 

seguidores, e testar diferenças nas medidas de características  selecionadas  

(CHEMERS, 2000, p. 27). 

Uma revisão de 30 anos de estudos sobre liderança promovida por Stogdill 

(STOGDILL, 1948, apud CHEMERS,2000) preparou o caminho para a percepção 

das influências contextuais sobre o fenômeno da liderança, embora isso não 

tenha sido, de imediato reconhecido. Stogdill concluíra que, apesar das diferenças 

individuais serem significativas para a indicação de lideranças emergentes ou 

efetivas, a grande diversidade de contextos de atuação dos líderes dificultava o 

estabelecimento de características universais. A teoria e a pesquisa continuaram 

entretanto, no caminho da visão individualista, personalógica, com abordagens 

não mais de características de personalidade e caráter, mas agora de 

comportamentos e estilos manifestos. Este estágio é exemplificado pelos 

trabalhos de Lewin, Lippitt e White, publicados em 1939, sobre a influência de 

estilos de liderança sobre a atmosfera do grupo; pelas pesquisas em laboratório 

realizadas por Bales e Slater em 1955 sobre processos de tomada de decisão; 

pelos estudos realizados por Hemphill, da Universidade de Ohio, em 1950, (no 

qual foi elaborado um inventário com cerca de 150 itens comportamentais para a 

coleta de dados sobre líderes, junto aos subordinados), com a obtenção de 

grupamento desses tópicos em duas categorias principais, denominadas 

Consideração e Iniciação de Estrutura, (já com Halpin e Wiener, em 1957), todos 

citados por Chemers (2000). 

Chemers destaca ainda que um dos mais brilhantes estudos empíricos 

iniciais em liderança foi o de uma série de pesquisas conduzidas por Hollander 

(HOLLANDER, 1964, apud CHEMERS, 2000), que lançaram luz sobre facetas do 

aumento de “status” e legitimação da liderança. Tanto no laboratório quanto no 

campo, esses pesquisadores encontraram que os indivíduos ganham “status” no 



 150

grupo basicamente através de duas variantes: demonstrações de competência 

relacionada à tarefa e lealdade aos valores do grupo. Nesse processo são 

adquiridos os chamados “créditos idiossincráticos”, que podem ser pensados 

como unidades de aceitação grupal que fornecem créditos, por assim dizer, para 

influenciar outros e promover desvios das normas do grupo, capazes de introduzir 

inovação e mudanças. 

Esses estudos mantiveram sua influência até os dias atuais, provavelmente 

devido ao fato de terem levado em consideração não somente variáveis 

comportamentais como também cognitivas. Por exemplo, trabalhos mais ou 

menos recentes de Hogg et al. (HOGG, 1998, apud CHEMERS, 2000), que 

aplicaram a teoria da identificação social à percepção da liderança, indicaram 

que, apesar da tendência dos seguidores para valorizar líderes que incorporem 

valores do grupo (que representa a base das percepções de confiabilidade no 

modelo de Hollander), grande peso foi também atribuído à competência na tarefa, 

quando da avaliação da liderança, confirmando os estudos anteriores de 

Hollander. 

A literatura da pesquisa a respeito das teorias da contingência sugere que 

as ações do líder de um grupo podem afetar fortemente os estados emocionais e 

motivacionais dos seguidores, assim como o alcance dos objetivos da tarefa do 

grupo. A relação entre ações específicas do líder e esses resultados, depende da 

interação dessas ações com aspectos relevantes do contexto da tarefa e dos 

relacionamentos no grupo. 

A fase dos estudos cognitivos demonstrou que a legitimação da liderança 

depende das percepções dos liderados, uma vez que se trata de uma atribuição, 

que não existe por si mesma. Nesse sentido, foram estudados basicamente dois 

processos atribucionais: o de Reconhecimento (através do qual estereótipos 

construídos sobre a liderança são atribuídos ou não), e Inferência (pelo qual, uma 

vez que um indivíduo seja ou não reconhecido como líder, atenção e memória 

seletivas vão reforçando a inferência feita). 

 Meindl (1993), demonstrou, em seu “Romance da Liderança”, grande 

incidência de atribuições cegas, indicativas de vieses perceptivos, através dos 

quais resultados importantes, tanto negativos quanto positivos, podem ser 

atribuídos ao líder, independente de qualquer vinculação ou evidência. 
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As pesquisas têm fartamente demonstrado que a liderança é um processo 

específico de influência social e que, portanto, os fatores que afetam a 

legitimidade, credibilidade e influência do líder são cruciais para seu exercício. 

Esse processo de atribuição é suscetível à ocorrência do denominado erro 

fundamental de atribuição, no qual os resultados de performance são mais 

propensos de serem atribuídos a causas internas (motivação ou habilidades do 

líder) do que a causas externas (como treinamento deficiente, falta de recursos ou 

apoio, etc). Por outro lado, falhas dos subordinados podem evidenciar falhas da 

liderança, apesar de serem comumente encontradas atitudes defensivas de 

líderes ao atribuírem erros aos subordinados, e/ou creditarem-se os sucessos do 

grupo. 

A última fase analisada por Chemers (2000), iniciada em meados dos anos 

oitenta, exibiu a popularização de categorias, criadas pelo historiador político 

Burns em 1978 para diferenciar dois principais tipos de liderança, por ele 

denominadas: transformacional e transacional. Na primeira delas o líder é capaz 

de influenciar os subordinados a transcenderem seus próprios interesses, 

transformando-se em agentes do atingimento de metas coletivas, na segunda, o 

relacionamento com os seguidores é baseado em transações mutuamente 

benéficas. A primeira designação é costumeiramente equiparada ao conceito de 

carisma, o qual já havia sido, um ano antes, portanto em 1977, recuperado por 

House, em análise histórica acerca das características de grandes líderes de 

todos os tempos, que inspiraram grande devoção, como, por exemplo, foi o caso 

de Gandhi, de Martin Luther King. Na concepção de House (HOUSE,1977, apud 

CHEMERS, 2000), três conjuntos de características podem tipificar líderes 

carismáticos: 

Características pessoais – que incluem uma forte crença na justeza moral 

de suas próprias convicções, alto nível de autoconfiança e forte necessidade de 

dominar outros; 

Comportamentos – incluindo objetivos fortemente articulados, papel 

modelador de comportamentos e atitudes desejáveis, construção de imagem, 

exibição de altas expectativas e confiança em relação aos subordinados, 

despertando neles motivos consistentes com comportamentos desejados (por 

exemplo: motivos agressivos ou altruísticos); e, finalmente, 



 152

Influências situacionais - podendo incluir altos níveis de stress ambiental, 

como crises econômicas, ou a oportunidade para expressar os objetivos do grupo 

em termos moralísticos ou espirituais. 

Bass et al. (BASS, 1985; AVOLIO; BASS, 1990A, 1990B., 1993, apud CHEMERS, 

2000), retomaram a proposição anterior de Burns, citada, promovendo exaustivos 

estudos sobre os dois tipos de liderança ali propostos. Foram então associados 4 

(quatro) grupos de fatores a atuações ligadas a altos níveis de satisfação do 

grupo de liderados e sucesso organizacional, que foram: 

a) Influência idealizada (carismática) – refletindo níveis extremamente 

altos de competência do líder, confiabilidade, ou ambos; 

b) Motivação inspiracional – envolvendo a articulação dos objetivos do 

grupo em termos emocionais, morais ou visionários; 

c) Estimulação intelectual – encorajamento para novos desafios; 

d) Consideração individualizada – relacionada com a capacidade do 

líder de entender as necessidades e objetivos particulares a cada 

um dos liderados.  

 

As pesquisas baseadas em análise cultural evidenciaram, entre outros 

achados e conclusões importantes, que a dimensão cultural afeta fortemente as 

expectativas dos liderados, influindo, portanto, sobre a atribuição da liderança. 

Sob essa ótica, o líder de sucesso é aquele que provê uma atmosfera propícia ao 

alcance dos objetivos e necessidades dos subordinados, as quais variam em 

função do processo de socialização dos valores em dada cultura (sendo exemplos 

principais as diferenças observadas em sociedades individualistas ou coletivistas). 

 

Chemers propõe um modelo integrativo que se beneficia de inúmeros 

achados precedentes, emprestando-lhes sentido, em uma lógica que considera 

como as 3 (três) funções principais da liderança: 

 

a) Gerência da imagem - Um líder deve construir credibilidade na 

legitimidade de sua autoridade, através da projeção de uma imagem 

que provoque um sentimento de confiança em seus seguidores; 
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b) Desenvolvimento das relações - Um líder deve desenvolver relações 

com subordinados que permitam que esses caminhem na direção da 

obtenção dos objetivos individuais e coletivos; e, finalmente, 

c) Utilização de recursos - líderes devem utilizar, de maneira efetiva, o 

conhecimento, habilidades, e recursos materiais presentes em seu 

grupo, canalizando-os para alcançar a missão do grupo. 

A literatura sobre liderança carismática e transformacional mostra-se 

consistente com os inúmeros estudos e pesquisas que corroboraram a idéia de 

que a confiança é base fundamental para o fenômeno social da liderança. Tal 

importância é evidenciada em vários níveis, como do ponto de vista da 

autoconfiança dos líderes, passível de impactar favoravelmente o desempenho 

das diferentes funções, citadas por Chemers (2000), ou no sentido da 

autoconfiança do grupo, impactando favoravelmente seus resultados, ou, 

principalmente, no nível dos relacionamentos entre líder e liderados e entre 

liderados. 

Chemers (op. cit.), conclui que a pesquisa realizada comprovou os 

modismos sucessivos que influenciaram o estudo da liderança: com ênfase em 

qualidades ou características, em um momento, em cognições em outro, o que 

não o impediu de, em uma visão longitudinal de longo alcance, identificar 

descobertas comuns e correntes de pensamento similares nas várias 

perspectivas teóricas, tornando possível um conhecimento cumulativo.  

Adotando uma abordagem integrativa, com o aproveitamento de achados 

precedentes que se mostraram valiosos, este autor defende que líderes devem, 

primeiro, estabelecer a legitimidade de sua autoridade, mostrando competência e 

o quanto são dignos da confiança de seus seguidores (os que conseguem, 

segundo o autor, gerenciar bem a sua imagem, podem ser vistos como 

possuidores de níveis impressionantes e carismáticos de capacidade e 

confiança). Devem, depois, supervisionar, guiar e apoiar seus seguidores de uma 

maneira que permita a eles contribuir para a obtenção do objetivo do grupo, e, 

concomitantemente satisfazer suas próprias necessidades e objetivos. Para fazer 

isso, líderes devem compreender as habilidades, valores e personalidades de 

seus subordinados, de maneira a fornecer o tipo de supervisão e apoio que será 

mais efetivo. Líderes bem sucedidos em criar um ambiente de motivação podem 
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influenciar no sentido de que os seguidores combinem seus objetivos pessoais 

com os objetivos coletivos, transformando-se nesse processo. E, finalmente, 

líderes efetivos devem utilizar as habilidades e talentos próprios e de seu 

seguidores para atingir a missão do grupo. O primeiro passo na utilização desses 

recursos é criar uma sensação de confiança e poder pessoal que encorajará cada 

membro do grupo a se esforçar ao máximo. O segundo passo é concentrar os 

recursos resultantes no ambiente da tarefa de uma maneira que forneça a melhor 

combinação entre o processo do grupo e as demandas do ambiente. O 

processamento criterioso da informação e a tomada de decisão inteligente são as 

chaves para essa interface do grupo com o ambiente.  

Este autor acredita que sentimentos de eficiência no papel de liderança 

levam a decisões tranqüilas, relações interpessoais sensíveis, estabelecimento de 

objetivos ambiciosos, ações corajosas e perseverança de longo termo, que 

energizam e mantém o líder e seus seguidores num esforço comum efetivo 

(CHEMERS, 2000). 
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2.5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ARTICULAÇÃO E SÍNTESE 

A partir da revisão teórica empreendida por Dirks e Ferrin (2001, 2002), 

pode-se observar que existe uma lacuna no que diz respeito à pesquisa sobre os 

componentes afetivos da confiança. O mesmo ocorre em relação a estudos 

acerca do papel, dificuldades e desafios vivenciados pela liderança / gestão 

organizacionais, em lidar com as questões relacionadas à colaboração, em um 

cenário marcado pelo individualismo, agressivamente competitivo. Nós 

entendemos que a confiança, vista como base para o comportamento 

colaborativo imprescindível à obtenção de capital social, é questão nodal neste 

contexto.  

Resultados empíricos de estudos sobre confiança na liderança têm 

apontado o estilo transformacional como o mais eficaz no desenvolvimento da 

confiança dos liderados. Entretanto, confiança no líder não garante a confiança 

nos colegas, ou na instituição. A confiança no colega, no “outro”, representa, sem 

dúvida, um dos principais condicionantes da produção coletiva.  

É forçoso reconhecer que, dentre as maiores dificuldades na vida das 

organizações, encontram-se as questões humanas, em especial os aspectos 

relacionados à liderança, à confiança, à colaboração, à motivação. Entretanto, 

inúmeros fatores têm contribuído, na atualidade, para o aprofundamento dessas 

dificuldades, uma vez que, até um passado bastante recente, as organizações 

operavam em um contexto de razoável previsibilidade. Regras claras e 

duradouras regiam pactos de reciprocidade, garantindo vinculação coerente entre 

esforços e recompensa. O emprego era freqüentemente estável, os mercados, 

em grande parte, “cativos”. O conhecimento, a especialização, o domínio de 

tecnologias avançadas para seu tempo eram atributos de poucos, o que 

assegurava, tradicionalmente, segurança e/ou sucesso profissional. Os níveis de 

competição, tanto interna quanto externa, não chegavam a constituir-se em 

grande preocupação, uma vez que aqueles que se esforçavam conseguiam, via 

de regra, seu galardão. 

Nas últimas décadas assistimos, entretanto, os principais marcos de 

referência que orientavam a vida no trabalho serem simultânea, profunda e 

aceleradamente abalados, configurando uma crise sem precedentes. O medo, a 
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ameaça, a insegurança fazem hoje parte do cenário comum às organizações de 

produção.  

Sobre crise, afirma Offe (1989), que se trata de “uma situação na qual, 

repentinamente, instituições tradicionais e evidências antes incontestáveis 

tornam-se controversas”, ou mesmo “quando, inesperadamente, surgem 

dificuldades de relevância fundamental, quando não se sabe o que acontecerá”. 

Para o autor, os fenômenos atualmente observados, tanto no mercado, quanto na 

“sociedade do trabalho”, expressão cunhada por Dahrendorf, (apud OFFE, 1989, 

p. 13), têm essa característica. Sendo o trabalho marca tão determinante de 

nossa sociedade, pode-se avaliar o impacto causado na vida dos indivíduos pelo 

crescente alijamento de enormes contingentes humanos do mercado produtivo, 

promovido pelos fenômenos da globalização, com redução da significação e do 

espaço social, além do próprio senso de identidade e importância pessoal 

(SENNETT, 2001). 

Masi (1999), entretanto, entende que: “não é a sociedade que está em 

crise, mas sim nosso modo de compreendê-la e avaliá-la”, pois “como as 

categorias mentais assimiladas (e profundamente enraizadas) da época industrial 

não podem mais nos explicar o que está acontecendo, somos induzidos a 

desconfiar do que está acontecendo e a perceber o advento do futuro como crise 

do presente.”(MASI, op. cit. p. 28).  

Segundo Masi (1999), a sensação de crise tem seu esteio na falta de 

referências, na ausência de modelos interpretativos para a compreensão da 

realidade, o que viria a configurar-se como fenômeno de resistência a mudanças, 

associado à insegurança face ao desconhecido, e referente, no caso, à imensa 

defasagem entre nossos comportamentos, atitudes e crenças, extremamente 

arraigados, moldados por séculos rurais e industriais e as demandas e 

características de uma nova realidade, ainda não compreendida, de uma 

sociedade que se convencionou, (como evidência da influência do marco 

anterior), chamar “sociedade pós - industrial” (MASI, 1999). Entretanto, nesse 

caso, julgamos que se deve argumentar que os fenômenos de resistência a 

mudanças não comportam apenas conotação ou função negativa, mas também 

adaptativa, protetora e salutar, freqüentemente simultâneos, a depender do tipo 

de mudança proposto, do ponto de vista da análise de seus benefícios ou 
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ameaças, e dos interesses em questão. Na análise em questão não paira mais 

nenhuma dúvida acerca dos efeitos destrutivos e da insustentabilidade do modelo 

adotado, do ponto de vista da sociedade como um todo. 

Há algumas poucas décadas atrás, pareceu lógico pensar que o 

desenvolvimento econômico, potencializado pelos avanços tecnológicos, traria 

como conseqüência o desenvolvimento social. Entretanto, segundo Rattner, o que 

realmente se pôde observar foi sua surpreendente associação à deterioração 

social, com o agravamento do quadro de desigualdades e contradições internas 

nas sociedades, principalmente naquelas menos desenvolvidas. O caráter político 

subjacente ao econômico e ao administrativo tornou-se, desse modo, evidente, a 

despeito de uma pretensa neutralidade (RATTNER, 1979, p.144). 

As crescentes crises do emprego e do trabalho, decorrentes do que Rattner 

denominou “industrialização perversa”, (na qual a produção de bens e serviços é 

do tipo capital-intensivo, poupador de “mão de obra”), abalaram os vínculos de 

confiança baseados em reciprocidade, imprescindíveis ao funcionamento 

organizacional. Organizações não podem ser pensadas sem a existência de 

comportamentos colaborativos, integrados em redes coordenadas de multimetas, 

direcionadas para o alcance de seus objetivos, a menos que sejam abandonadas 

preocupações de ordem econômica, ética ou social.  

A deterioração e precarização do trabalho, com extinção de inúmeras 

formas tradicionais sem reposição de alternativas suficientes à demanda, hoje 

observadas, representam uma radical ruptura com sistemas tradicionais de 

produção, não tão fragmentados, nos quais as próprias dimensões de espaço e 

tempo, achavam-se circunscritas aos limites da condição humana. 

Relacionamentos virtuais (propriamente ditos ou mesmo face a face), cada vez 

mais, substituem trocas humanas mais autênticas, apoiadas na lealdade e 

confiança mútuas, propiciadas pelo compartilhamento de regras e valores 

culturais. Não há mais dúvida, hoje em dia, de que as repercussões desse 

processo são identificáveis na acelerada deterioração do tecido social, nas 

sociedades contemporâneas. A incerteza em relação ao futuro contamina, de 

forma perversa, os resultados do presente. 

Além da crise social e econômica, outra não menos grave, a de valores, 

incide sobre as possibilidades de se ver o trabalho como “opus”, como fonte de 
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realização. A estagnação, os ônus à produtividade e ao crescimento, o 

absenteísmo, os índices de acidentes e doenças relacionadas com a 

desmotivação oferecem quadro sintomático da “crise da motivação”, apontada por 

Levi-Leboyer (1994), resultando na sensação de “vazio existencial”, provocador 

da “doença existencial”, a que se refere Moura (1998). 

Já é possível assistir, na atualidade, à “mea culpa”, ainda que tímida, de 

organismos internacionais e de seus ideólogos, apologistas dessas macro-

orientações, hoje pressionados pela sociedade, como demonstrado pelos dados 

da pesquisa sobre os níveis atuais de confiança nas instituições, por toda parte, 

como vimos anteriormente. (World Economic Forum, 2002). 

A corrosão de valores tradicionais, os estágios atuais de deterioração 

social, têm sido freqüentemente atribuídos à frustração de expectativas e quebras 

de pactos de lealdade, em níveis nunca anteriormente verificados, no âmbito das 

instituições sociais de todas as naturezas. No afã de lidar com demandas 

tecnológicas e econômicas, as mudanças organizacionais se sucedem 

vertiginosamente, sob as mais variadas formas e modismos, tais como: 

“downsizing”, informatização, fusões e incorporações, reduções drásticas de 

custos, reengenharia, “empowerment”, descentralização, horizontalização, 

parcerias, trabalho remoto, demissões em massa, para citar apenas algumas. 

Nelas predominam a impessoalidade, os contatos virtuais, a pulverização das 

ações e dos interesses, o descompromisso generalizado. 

Em decorrência desse quadro, um extremo individualismo se manifesta 

através de competição desenfreada e predatória, que a nada, além dos interesses 

pessoais e imediatos respeita. Este fenômeno tem se manifestado em todos os 

níveis da cadeia social, do micro (individual) ao macro (sociedade, países). Torna-

se, desse modo, crítico o papel das instâncias destinadas a promover integração 

e convergência, dentro da complexa trama de desempenho de papéis e da 

interdependência que caracterizam e constituem a vida em sociedade.  

Como explorado por Eliade (S/D), não suportamos a desordem, o caos, (“o 

profano”), pelo que fazemos uso de inúmeros recursos de marcação, 

identificação, reconhecimento, verdadeiros “etiquetamentos” da realidade, que 

visam torná-la familiar, conhecida, dominada, ou administrável. Como observado 

por inúmeros estudiosos da confiança, é possível atribuir ao fenômeno uma 
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função redutora de variedade, favorecendo, conseqüentemente, maior 

simplificação e estruturação da complexidade inerente ao contexto social. No 

cenário de incerteza e competitividade crescentes das organizações 

contemporâneas, tais questões se apresentam como altamente relevantes. 

A obtenção de ganhos de “capital social”, resultante de relacionamentos 

baseados em confiança, pode ser hoje, portanto, considerada importante 

vantagem competitiva, tanto para indivíduos, grupos, organizações, quanto para 

sociedades e países. Tais benefícios são mais significativos para a organização 

do que os passíveis de serem adquiridos através do investimento no “capital 

humano”, (Cattani, 1997), ou mesmo do que os originados do “capital social” 

quando tomado no sentido individualizado do termo. Esses últimos, embora 

vantajosos do ponto de vista individual, apresentam retorno incerto para o 

conjunto social maior. São, ainda, certamente superiores aos ganhos obtidos 

através das formas tradicionalmente conhecidas de capital, que se referem a 

aspectos financeiros, ou tecnológicos, materiais. 

Entretanto, como visto, na prática cotidiana das organizações o que se 

observa é que as sucessivas e aceleradas mudanças introduzidas nos modos de 

produção, têm contribuído, cada vez mais, para o aprofundamento do quadro de 

dificuldades relacionados ao estabelecimento das condições psicossociológicas 

que servem de base ao capital social. A erosão de tais bases tem inviabilizado o 

estabelecimento ou manutenção de contratos psicológicos (subjacentes aos 

contratos formais e racionais), comprometendo o estabelecimento de pactos 

considerados legítimos e confiáveis pelos envolvidos (Sennet, 1999).  

É importante ressaltar que esse contrato psicológico, nem sempre 

identificado ou explicitado, envolve expectativas de lealdade e confiança mútuas, 

permanência relativa no tempo, reciprocidade, condições com as quais já não se 

pode contar nas sociedades contemporâneas (Sennet, op. cit.). O conceito de 

“modernidade líquida”, introduzido por Bauman (2001), sinaliza para o 

rompimento com as estruturas de tempo e de espaço que serviram, desde tempos 

imemoriais, para ancoragem do psiquismo humano. 

Inúmeras variáveis têm contribuído para a promoção de impactos 

extremamente significativos nos dois tipos de contratos sociais mencionados: 

tanto em relação ao formal e explícito, quanto ao informal, comumente 
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subentendido, velado, de cunho essencialmente psicológico. A revolução das 

comunicações, por exemplo, tem introduzido alterações nesse último, no sentido 

de inaugurar um tipo novo de situação na qual "subordinados" de hoje podem 

deter tanto ou mais informações relevantes que suas chefias. Ameaça, 

desconfiança, insegurança, medo, decorrentes da não compreensão e/ou 

atendimento dessas questões, tendem a conduzir a inúmeras disfunções e 

rupturas. O sofrimento psíquico, causado pela incerteza em relação ao futuro, 

pode ser um dos exemplos de conseqüências para o trabalhador, enquanto que, 

por parte da organização, reações defensivas a comportamentos não 

colaborativos podem promover a proliferação de controles, que “engessam” sua 

dinâmica e comprometem sua funcionalidade. 

No plano organizacional, podemos observar que a característica que mais 

fortemente pode diferenciar uma organização de um aglomerado amorfo de 

individualidades conflitantes, conferindo-lhe unidade, é a interdependência, são as 

trocas interativas, baseadas na reciprocidade, através de investimentos mútuos 

confiáveis. O lugar da liderança, que é ocupado hierarquicamente pelo gestor, 

seria idealmente o espaço da busca de integração, apaziguador dos medos, 

agressões, ameaças, da resolução produtiva dos conflitos de interesses, 

promovendo colaboração e investimento no coletivo. Entretanto, no cumprimento 

desse papel, nos dias atuais, torna-se imperioso lidar com fatores psicossociais 

decorrentes de rupturas e contradições que inviabilizam os pactos de confiança 

necessários. Como tais questões vêm sendo percebidas em nosso contexto 

organizacional hoje, e que conseqüências práticas derivam das mesmas? 

Sabemos que a motivação, assim como os vínculos com a Instituição e 

com o trabalho, são forjados na relação, sendo dinâmica e dialeticamente 

construídos, (o que, por sinal, impossibilita sua detecção através de testes 

empíricos ou outros, quando em processos seletivos). As áreas responsáveis pela 

obtenção de pessoas “motivadas”, “comprometidas”, “alinhadas”, como 

freqüentemente solicitado, têm encontrado severas dificuldades em lidar com tais 

demandas nos dias atuais. 

Ao considerar as práticas da liderança (ou gestão) organizacionais, como 

fatores possivelmente intervenientes, moderadores na ação de integração e 

comprometimento para com os objetivos da organização, nos deparamos com a 
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importância crucial da comunicação, tomada em sentido amplo, pelas 

possibilidades de instrumentalizar e viabilizar o processo que vai da intenção de 

promover a confiança à obtenção de possíveis resultados. Nesse sentido, a 

contribuição habermasiana sobre aspectos da competência no agir comunicativo 

torna-se fundamental para o entendimento do campo de forças político resultante 

dos interesses gerais e particulares colocados, implícita ou explícitamente no 

campo organizacional (HABERMAS, 1983). A consideração e análise dos 

interesses, a legitimidade dos pactos e consensos que regem as relações de 

poder presentes no ambiente organizacional, integram tais contribuições. As 

possibilidades de atendimento a demandas e expectativas que se originam dos 

diferentes interesses (particulares e gerais) presentes no campo, influenciam a 

legitimação dos pactos que se estabelecem. Assim, a competência comunicativa 

pode ser considerada como das mais relevantes práticas da liderança, pelas 

possibilidades de alcançar efetividade através de consensos fundados em pactos 

considerados legítimos (HABERMAS, 1983). A competência comunicativa da 

liderança pode ser capaz de influir na formação de uma sólida base social, 

assentada em confiança mútua (FUKUYAMA, 1996; HABERMAS, 1983), através da 

criação de condições para o desenvolvimento de valores e normas sociais 

significativos e compartilhados. A produção e a acumulação desse “capital social”, 

em uma dada cultura, dependeriam fortemente do atendimento às expectativas de 

reciprocidade que caracterizam o fenômeno da confiança (COLEMAN, 1994). 

Entretanto, não é apenas o auto-interesse que se mostra relevante nesse caso: 

acima de tudo é através do compartilhamento de normas e valores éticos e 

morais que se obtem a colaboração em níveis capazes de gerar abundante 

capital social em conjuntos humanos (FUKUYAMA, 1996, p. 41). 

A abordagem de Fukuyama (1996), que trata da relevância da confiança 

para as organizações e para a prosperidade social, adquire, portanto, importância 

fundamental no desenvolvimento dessas questões. Uma vez que as normas e 

valores culturais podem ser considerados como referenciais norteadores da ação, 

funcionando como trilhas perceptivas na captação e interpretação de uma 

realidade altamente complexa, multifacetada e dinâmica, seu compartilhamento 

pode proporcionar condições de maior previsibilidade, segurança e confiança 

mútua. A confiança preencheria lacunas e distorções provocadas pela abordagem 
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burocrática pura, ou pelos contratos econômicos baseados em normas e regras 

explícitas que regem os interesses envolvidos, uma vez que propiciaria melhores 

condições para expressão de comportamentos de inovação e iniciativa, ágeis e 

flexíveis, requeridos pela multiplicidade e complexidade dos fenômenos sociais e 

pela velocidade das mudanças que abalam vertiginosamente referenciais 

estabelecidos. 

Apresentamos, a seguir, uma síntese de cada um dos constructos 

utilizados na pesquisa, com vistas à clarificação conceitual.  

 

Da confiança 

No refinamento dos constructos com vistas à configuração do modelo 

teórico da pesquisa, a confiança foi entendida por nós a partir do enfoque cross-

disciplinary proposto por Rousseau et al. (1998), que a vêem como “...um estado 

psicológico que compreende a intenção de aceitar vulnerabilidade com base em 

expectativa positiva acerca das intenções ou comportamentos de outro”, 

implicando em crença ou convicção a respeito do alvo da confiança. Sobre essa 

base se desenvolve a disposição, (consciente ou inconsciente), de agir de forma 

confiante, isto é, colocando-se, de alguma forma, em condição de vulnerabilidade, 

dependência e risco, em relação a essa parte na qual se confia. Tal conceituação, 

que considera tanto componentes afetivos e quanto cognitivos, configuraria a 

abordagem denominada global (“overall”), pela classificação de Dirks e Ferrin 

(2002).  

O risco ao qual se submete o confiador pode ser menor do que o de não 

confiar, quer seja pela possibilidade de inviabilizar a relação em curso, quer seja 

pela exposição a outras ameaças, consideradas de maior monta. Entretanto, 

ainda que o ato de confiar implique risco de que as expectativas depositadas 

sejam frustradas, pode oferecer, em contrapartida, a perspectiva de contribuir 

para o fortalecimento e aperfeiçoamento da relação. Isto porque confiança pode 

potencializar mais confiança, não sendo dilapidada pelo uso, mas, ao contrário, 

fortalecendo-se e evoluindo para vínculos mais sólidos e duradouros, como 

proposto por Lewicki e Bunker (1996).  
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Confiar, portanto, compreende riscos e vantagens, dentre as quais a de 

poder orientar-se por algum referencial, quando outros, por qualquer razão, 

faltam, ou quando resulta impossível, adotando uma visão econômica, arcar com 

os custos de controlar toda a complexidade presente em dada situação ou 

contexto (WILLIAMSON, 1975, apud HAEBERLE, 2002). É interessante notar que 

esse enfoque econômico pode ser útil, não somente no que diz respeito ao custo 

financeiro representado por esses esforços, como também quando se considera, 

por analogia, desgaste emocional, custos psicológicos, dentre outros aspectos 

subjetivos. Ainda como vantagem econômica, se pode considerar a possibilidade 

de alinhamento das diferentes contribuições individuais aos propósitos coletivos, 

promovidos pelo efeito catalisador da confiança. 

Entende-se a confiança como condição fundamental ao processo de 

influência social que explica e/ou suporta a liderança. Tem sua importância 

acentuada em função das características do ambiente contemporâneo, marcado 

por fatores de risco, instabilidade e ameaça, e pela competição predatória que 

infunde medo, gera instabilidade e ameaça o desenvolvimento ou a própria 

sobrevivência. A confiança, como visto, se origina de representações individuais e 

grupais, voltadas para aspectos relacionados à tarefa (como a percepção da 

competência ou de habilidades), assim como relacionados aos interesses e 

objetivos, individuais e coletivos, em um campo dinâmico de forças considerado. 

Para Chemers (2000), a liderança carismática, ou transformacional, é consistente 

com percepções que infundem confiança. Entretanto, se assumirmos a crítica de 

Meindl (1993), podemos entender carisma como uma representação social que 

está, antes na mente dos seguidores, (e, logicamente, em suas necessidades e 

carências), do que na pessoa do líder, funcionando por contágio, e pelos 

processos de produção social dessas crenças e representações.  

No modelo integrativo proposto por Chemers (2000), pode-se observar que 

a confiança exerce múltiplos e fundamentais papéis em relação ao bom 

desempenho das funções de liderança, desde o seu início (na auto-confiança 

necessária à imagem do líder), até a auto-confiança dos liderados/grupo (respeito, 

autonomia), passando por um processo de construção através das trocas e 

interações comunicativas transparentes, apoio e delegação, vínculos de lealdade 

e reciprocidade na consideração dos interesses). É de se esperar que um 
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processo que contenha confiança como elemento constitutivo em todas as suas 

fases, não poderá deixar de contê-la, também, em seus resultados, beneficiando 

a organização. Um processo dessa natureza tenderá a acumular um tipo de 

capital, bem ou riqueza de certa ordem, ao qual se convencionou chamar de 

capital social. 

Inúmeros estudiosos apontam a confiança como o principal ingrediente do 

capital social, o qual é hoje reconhecido como vantagem que pode, até mesmo, 

ser fortemente associado ao sucesso econômico de um país (e.g. COLEMAN, 1994; 

FUKUYAMA, 1995; PUTNAM, 1993). Além disso, é também evidente a mútua 

determinação entre capital social e desenvolvimento social (e.g. FUKUYAMA, 1996; 

KLIKSBERG, 1997). 

O foco de nossa observação do constructo confiança foi direcionado para a 

relação líder-liderados, (isto é, no nível intragrupal, das equipes de trabalho das 

unidades selecionadas), estendido, também, quando possível, ao nível 

institucional (da organização como um todo). Portanto, pretendemos analisar 

múltiplos referentes para a confiança, isto é: em primeira instância, o líder 

organizacional direto (as chefias ou gerências formais); o relacionamento no 

grupo de trabalho e, então, a instituição como um todo. Práticas da liderança 

direta selecionadas para a pesquisa foram entendidas como passíveis de 

exercerem função facilitadora, catalisadora, moderadora, na construção ou 

manutenção de vínculos de confiança na liderança, além de no grupo de trabalho 

e na instituição.  

Foram considerados como indicadores da confiança estabelecida, as 

informações fornecidas pelos sujeitos voluntários da pesquisa sobre alguns tipos 

de atitudes, comportamentos e performance que se mostrem desejados ou 

esperados do grupo de colaboradores (liderados), os quais serão melhor 

especificados adiante. 

Da liderança 

Sabemos que os estudos sobre a liderança conduzem a diferentes 

enfoques e significações quando abordados pela teoria administrativa ou pela 

psicologia social. Diversos termos são utilizados corriqueiramente e suas 

conotações distintas não ficam claramente estabelecidas. Assim, adotamos a 
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designação de líder formal  para o executor das práticas analisadas neste estudo, 

o qual se constitui no referente da confiança. Utilizamos, ainda, a designação de 

Gerente, nos instrumentos da pesquisa. A acepção é utilizada no sentido de 

exercício de poder hierárquico, mais freqüentemente utilizado no campo 

organizacional e nos estudos da administração. A liderança, tal como conceituada 

por Meindl (1993), que a vê como “uma experiência sentida por seguidores”, ou 

como proposta por Chemers (2000), para quem a liderança é “um processo de 

influência social no qual uma pessoa é capaz de reunir a ajuda e o apoio de 

outros no desempenho de uma tarefa comum” pode, ou não, superpor-se à 

liderança formal, hierarquicamente estabelecida (CHEMERS, 2000;MEINDL, 

1993). Acreditamos, (articulando os temas nodais do estudo), que a evidenciação 

do fenômeno tal como visto pelo enfoque psicossociológico (isto é, como uma 

representação mental dos seguidores), depende da construção de uma atmosfera 

de confiança, facilitada pela utilização de práticas condizentes com as 

expectativas e necessidades dos seguidores, tal como as que analisamos na 

pesquisa empírica.  

Uma chave, segundo Meindl, (1993), para entender e conceituar liderança, 

deve ser construída sobre os alicerces de uma perspectiva psicológica ingênua. 

Afirma Krüger (1996), em artigo em que aborda o papel da liderança na 

sociedade e na história, que “a liderança só se torna efetiva quando houver a 

percepção de que a conduta do líder atende, ainda que parcialmente, às 

expectativas sociais, sendo pouco provável que a influenciação social venha a ser 

eficaz quando for significativa a distância entre a conduta atual do líder e a 

esperada pelos membros do grupo ou coletividade.” 

A utilização inicial do foco no líder formal direto tem consonância com a 

quase totalidade dos estudos sobre confiança constantes da literatura, segundo 

Dirks e Ferrin (op. cit.). Entretanto, esposamos o entendimento desses autores, 

de que esse líder formal direto (mais comumente denominado chefe, seja o 

supervisor, coordenador, gerente ou gestor), pode atuar como mediador na 

catalisação de resultados de comprometimento com a organização, através de 

suas práticas, a despeito do fato de que 90% dos cerca de 15.500 estudos por 

eles analisados, consideraram tal atuação como variável causal, ou independente 

(DIRKS e FERRIN, 2002).  
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Do Capital Social 

Em relação à compreensão do constructo do capital social, tomamos a 

orientação de autores que estão alinhados com a classificação de abordagem 

interna do fenômeno, oferecida por Adler e Kwon (2000). Dentre esses, 

específicamente Putnam (1995), Fukuyama (1996), e Coleman (1994). Para 

Putnam (1993), o capital social amplia os benefícios de investimentos em capital 

físico e humano (respectivamente: ferramentas e treinamento, capazes de 

promover a produtividade individual), definindo-o como “... características da 

organização social, tais como redes, normas, e confiança, que facilitam a 

coordenação e cooperação para benefícios mútuos.” A conceituação de Coleman 

(1994), que considera capital social como “a capacidade de pessoas trabalharem 

juntas, visando objetivos comuns, em grupos e organizações”, é também 

expressão direta do foco de nosso interesse, e semelhante à citada conceituação 

de Putnam (1995). Para esses autores, tal capacidade depende do grau em que 

as comunidades compartilham normas e valores, e demonstram disposição para 

subordinar interesses individuais aos coletivos. Outra definição do tipo interno que 

utilizaremos é a de Fukuyama (1996), que entende o capital social como “a 

habilidade de pessoas para trabalharem juntas, para propósitos comuns, em 

grupos ou organizações”. Para Fukuyama, o capital social pode ser definido, 

simplesmente, como a existência de um certo conjunto de valores comuns ou 

normas compartilhadas entre membros de um grupo, que permite cooperação 

entre eles, concluindo que a confiança deriva desses valores compartilhados, 

constituindo-se em importante fator do ponto de vista da alavancagem econômica.  

Na revisão da literatura empreendida foram observadas três possibilidades 

de abordagem ao constructo do capital social, quais sejam: as quais focalizam os 

laços originados em indivíduos (visão muito semelhante à da noção de “capital 

humano”), denominada “brindging social capital”; as que analisam os laços e 

vínculos internos a dado grupo, (que tanto podem oferecer aspectos positivos – 

de coesão interna, quanto negativos – pela possibilidade de fechamento, entropia, 

segregação, a partir de seus relacionamentos e vinculações com o ambiente 

externo e da permeabilidade de suas fronteiras), denominada “bonding social 
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capital”; assim como uma terceira alternativa, que engloba as duas perspectivas. 

O foco de nossa pesquisa situou-se na segunda perspectiva, ainda que não 

exclusivamente, para que fosse possível analisar a integração do grupo com 

outros setores da organização. Também Adler e Kwon (2000), em seu modelo, 

entendem que os dois primeiros tipos não são mutuamente exclusivos, o que 

justifica a terceira abordagem. Nosso foco primário localizou-se, portanto, nas 

relações intra-organizacionais, mantidas por: 

• Líderes formais dos grupos (gerentes), com outros atores (no caso com 

membros da hierarquia em linha descendente – isto é, elementos da 

própria equipe subordinada, e em linha ascendente – com suas chefias 

superiores e pares), e, 

• Grupo de colaboradores pertencentes a setores organizacionais, suas  

lideranças formais imediatas, entre si e com a organização, como 

instituição. 

Nesta acepção de capital social foram focalizadas as percepções sobre as 

trocas entre atores coletivos, sobre a coesão interna observada e sua capacidade 

de alcançar objetivos comuns, segundo a ótica dos sujeitos do campo, através 

das informações coletadas através de participação voluntária.  

O conceito que melhor sintetiza e representa a acepção tomada por esse 

estudo é o apresentado por Leana e Van Buren (1999), para quem o capital social 

organizacional é visto como um atributo que reflete o caráter das relações sociais 

dentro da organização, evidenciando-se pela orientação para objetivos comuns e 

pela confiança compartilhada. Tais características, para os autores, promovem a 

facilitação de atividades coletivas bem sucedidas. (LEANA E VAN BUREN, 1999). 

Assumimos, assim, que a liderança na organização é um processo de 

influência social, a qual depende de confiança, e que confiança, por sua vez, 

depende de percepções e representações socialmente construídas pelos 

liderados, podendo resultar em diferentes níveis capital social organizacional. E 

que, portanto, ser líder, ser confiável, não depende de se possuir certas 

qualidades ou características personalógicas, mas sim de representações mentais 

que emergem na relação, em um dado contexto situacional. Investigamos a 
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hipótese de que certas crenças, posturas e práticas do líder formal podem facilitar 

a emergência desses tipos de relação. 

Assim podemos sintetizar apontando que o modelo teórico no qual a 

pesquisa aqui descrita se fundamentou considera o papel e práticas da liderança 

como fatores moderadores na construção da confiança institucional, atuando 

sobre as ameaças presentes nos ambientes interno e externo, extremamente 

competitivos, das organizações contemporâneas. Caberia à liderança promover 

as bases psicológicas sobre as quais a colaboração e o comprometimento 

poderiam ocorrer, pela integração e apaziguamento das forças competitivas 

conflitivas, baseadas em interesses. Relacionamentos fundados em confiança 

poderiam sedimentar comportamentos colaborativos e interdependentes 

decorrentes do contrato psicológico, em pactos de convivência social 

considerados legítimos pelos envolvidos, com a resultante de comprometimento 

com a organização. Para tanto, torna-se imprescindível que os líderes estejam 

preparados para lidar eficazmente com esse “capital social”, o que certamente vai 

além de declarações do tipo “nosso maior capital são nossos recursos humanos” 

e outras semelhantes, as quais, muitas das vezes, constam de credos escritos, 

mas são imperceptíveis nas ações e práticas cotidianas. 

 

Indicadores Selecionados 

Confiança subentende expectativas de suporte, proteção, como 

demonstrado por Brehm e Gates, 2001), quando de situações de incerteza ou 

risco. São considerados elementos constitutivos da confiança interpessoal: 

atributos das partes (incluindo a propensão para confiar); as interações, assim 

como o contexto em que ocorrem (KORSGAARD et al., 2002). O contexto, tal como 

o consideramos aqui, é o do ambiente competitivo, de risco e insegurança, com a 

ocorrência ou ameaça de “enxugamentos” e precarização do trabalho, 

característicos do cenário atual das organizações. As representações que os 

atores sociais, sujeitos da pesquisa, fazem a respeito de seu ambiente de 

trabalho, constituem-se no foco da análise em pauta. 

Encontramos na revisão bibliográfica empreendida, inúmeras contribuições 

teóricas à tarefa de construção de indicadores para a pesquisa empírica. Por 
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exemplo, Brehm e Gates (2001), utilizam em seu trabalho, como indicadores de 

confiança do líder nos liderados, os graus de delegação ou controle, em relação a 

tarefas importantes ou de risco, ou delegação de tarefas de risco sem 

monitoramento. Outra contribuição importante é a de Hollander, (apud CHEMERS, 

2000), a propósito dos “créditos idiossincráticos”, através dos quais se processa o 

reconhecimento ou atribuição de “status” e legitimidade à liderança. Tal 

contribuição acha-se presente em praticamente toda a produção que lhe foi 

posterior, razão pela qual os referidos “créditos” são considerados verdadeiros 

“universais”. Segundo aquele autor, para que ocorra reconhecimento ou atribuição 

de liderança é importante a percepção, pelos liderados, de atributos do líder 

relacionados à competência na tarefa em questão, tanto quanto lealdade aos 

valores do grupo.  

Fatores ou práticas da liderança habitualmente citados na literatura como 

capazes de promover ou facilitar a criação de vínculos de confiança no ambiente 

organizacional, são coerentes com os referidos “universais” de Hollander (apud 

CHEMERS, 2000), como se pode observar em alguns dentre os principais: 

• Competência percebida (nos aspectos relacionados ao desempenho 

esperado na função); 

• Abertura e honestidade (compartilhamento de informações, 

consideradas do ponto de vista quantitativo e qualitativo); 

• Consideração (grau de empatia, tolerância, apoio, segurança); 

• Confiabilidade (ações consistentes, firmes, seguras);  

• Identificação (objetivos, crenças, valores e normas compartilhados). 

Assim, definimos o líder direto como o referente da confiança dos 

liderados, aqui denominados colaboradores. Como critérios ou indicadores do que 

convencionamos denominar de práticas da liderança, (entenda-se do líder direto), 

hipoteticamente capazes de mediar a construção da confiança no nível do grupo, 

selecionamos as que se referem aos aspectos citados: 

• As comunicações - seu nível de credibilidade e transparência; 

• O estímulo à cooperação – tanto relacionado à integração e 

cooperação na equipe quanto entre os segmentos da organização; 

• Proteção contra ameaças, presentes no ambiente organizacional. 
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• Demonstração de respeito, consideração e / ou preocupação com os 

colaboradores (que representa um indicador bastante citado na 

literatura da área, através do termo benevolence, em inglês, cuja 

tradução direta encontrada pelo termo benevolência, encontrada 

entre nós, não corresponde, a nosso ver, semanticamente, ao 

sentido apropriado). 

A análise da confiança na instituição foi obtida da agregação de dados 

originários de diferentes instrumentos da pesquisa, além dos levantados 

focalizando especificamente a instituição. Para a análise dos moderadores da 

confiança no nível institucional, foram consideradas, além das práticas do líder 

direto cujos conteúdos se relacionem ao estabelecimento da confiança na 

instituição, (indo além da confiança circunscrita ao âmbito do próprio grupo), 

também “pistas” e informações obtidas, principalmente através das entrevistas em 

profundidade ou de através de outras fontes, internas e/ou externas (como da 

mídia, por ex.).  

Como critérios de resultados da utilização/adoção das práticas da liderança 

a serem identificados nos colaboradores, tivemos:  

• comportamentos (de comprometimento com o grupo e com a 

organização; atendimento a solicitações extras (“extrarole”); 

permanência na organização); 

• atitudes (bom clima organizacional; satisfação no trabalho; 

colaboração); 

• performance (alcance de resultados e metas do grupo e da 

organização). 

O material trabalhado pela pesquisa, em função da lógica que a preside, 

originou-se, é importante frisar, do levantamento das percepções que os sujeitos 

voluntariamente ofereceram, a propósito dos tópicos investigados. 
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3. OBJETIVOS 

Este capítulo se destina a explicitar os principais problemas que se 

colocam à investigação, delineando hipótese e objetivos que nortearam a 

pesquisa empírica. 

3.1 PRINCIPAIS PROBLEMAS 

Indivíduos, grupos, organizações e sociedade influenciam-se mutuamente, 

freqüentemente em ordem inversa de impacto. As organizações encontram-se 

imersas em realidades culturais que lhes imprimem padrões de atuação 

característicos. Assim, normas, crenças e valores esposados criam o “caldo de 

cultura” no qual se estabelecem relacionamentos ágeis e profícuos, baseados em 

confiança mútua, ou dispendiosos e disfuncionais, os quais redundarão em 

resultados correspondentes. Existe todo um balanço interno, subjetivo, entre o 

que se dá e o que se recebe, que implicam em julgamentos críticos e decisões 

práticas, e repercutem nas ações dos indivíduos e grupos, e, conseqüentemente 

no clima e nos resultados organizacionais.  

Observa-se no cotidiano das organizações, que o individualismo e a 

competição são vistos como inevitáveis e acabam reforçados, esgarçando o 

tecido social, inviabilizando ou enfraquecendo as conquistas grupais, a lealdade 

para com os grupos e a organização. Diante do medo e da ameaça reinantes, 

originados, principalmente, pela escassez de oportunidades e recursos, os líderes 

organizacionais formais são reforçados, por sua vez, a seguir a lógica do controle 

e da punição. O problema que se coloca, então, à investigação, é o do dilema 

representado, por um lado, pela naturalização da competição, estabelecida com 

status de paradigma hoje, como única alternativa possível face aos desafios da 

sobrevivência, manutenção e desenvolvimento das organizações. No cenário da 

globalização da economia, como sabemos, forças desiguais competem pelos 

mesmos recursos escassos, alimentando comportamentos predatórios. A outra 

face do dilema é representada pela indispensabilidade da obtenção de 

comportamentos colaborativos, pela necessidade de integração, 

comprometimento e alinhamento com as políticas e objetivos organizacionais, de 
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investimento no coletivo, em detrimento de alcance de interesses puramente 

individuais. Tais desafios colocam exigências ao desempenho do papel das 

lideranças formais nas organizações contemporâneas. A principal dessas 

exigências é, sem dúvida, a da conscientização acerca da complexidade e 

características do problema, ultrapassando a visão naturalizada do paradigma, da 

verdade que existe desde sempre, do “isto faz parte da natureza humana...”, ou 

“não há outro caminho ou possibilidade”. Ultrapassada esta limitação ou barreira, 

abre-se o caminho para a busca da construção de uma base de confiança capaz 

de viabilizar a formação e desenvolvimento de capital social, no contexto do 

trabalho.  

Esforços de formação de lideranças costumeiramente encontram-se 

voltados para o desenvolvimento de atributos e competências individuais. 

Entretanto, o desenvolvimento de atributos individuais fora do contexto (campo) 

ou a mera atribuição formal, não oferecem garantias para a emergência da 

verdadeira liderança, do poder de influência sobre o grupo, e, conseqüentemente, 

do desenvolvimento de uma competência coletiva. Liderança e confiança acham-

se assim em estreita interdependência. A construção da confiança dependerá de 

práticas que sejam avaliadas como adequadas pelos colaboradores, compatíveis 

com as suas expectativas, uma vez que deles emanará, ou não, a legitimação do 

fenômeno da liderança. 

As diferentes formas de manejo do poder contextualizadas no cenário 

marcadamente competitivo e hostil da atualidade constituem-se, desse modo, em 

destacado campo de interesse, tanto prático quanto teórico. Recentemente, como 

vimos, tem sido possível observar atenção crescente por parte dos cientistas 

sociais, sobre o papel que a confiança desempenha em relação aos fenômenos e 

processos relacionados à liderança (e.g., COLEMAN, 1994; FUKUYAMA, 1996; 

KRAMER, 1999; PUTNAM, 1995). Segundo Kramer (1999), têm-se, igualmente, 

buscado aplicar os emergentes conhecimentos da teoria da confiança, à 

compreensão de importantes problemas e fenômenos organizacionais (e.g., 

BROWN, 1994; CARNEVALE, 1995; SHAW, 1997; WHITNEY, 1994; ZAND, 

1997; apud  KRAMER, 1999). Estudos relacionados ao papel da liderança formal 

face à confiança e ao capital social no campo organizacional, entretanto, não são 

numerosos (e.g., DIRKS; FERRIN, 2002, LEANA; VAN BUREN, 1999). 
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Através da articulação entre as pesquisas teórica e de campo, 

pretendemos explorar os desafios que se colocam para o desempenho de líderes 

formais hoje, a partir da identificação das percepções e representações presentes 

no cotidiano de nossas organizações.  

Consideramos que o contexto de mudanças no qual estão as mesmas 

inseridas, introduz instabilidade nas antigas certezas, quebrando velhos 

paradigmas. Modelos organizacionais baseados na hierarquia como dado 

fundamental, apoiados em regras racionais-burocráticas, convivem com 

fenômenos inteiramente novos, para os quais não foram ainda desenvolvidas 

respostas. A ampla democratização da informação (que têm provocado a quebra 

de estratégias e táticas consagradas de manipulação do poder, obtido através da 

retenção, omissão, ou administração controlada de informações), fornece 

exemplo para tais dificuldades.  

Essas novas condições têm contribuído fortemente para o aumento da 

demanda por participação nas decisões e, conseqüentemente compartilhamento 

do poder, o que tende a gerar fortes tensões e desequilíbrio nos sistemas 

organizacionais. Suas conseqüências não estão, ainda, muito claramente 

compreendidas, mas incidem, certamente, sobre o manejo do poder formal, face à 

irrupção de fontes alternativas de poder informal, propiciada, não somente pelas 

já mencionadas disseminação e democratização das informações como por 

inúmeros outros fatores, dentre os quais podemos, ainda, citar os relacionados ao 

cenário econômico ou das mudanças dos valores em relação à autoridade, 

verificada em todo o mundo contemporâneo. Estas são apenas algumas das 

complexas questões que permeiam, na atualidade, as relações sociais nas 

organizações, influenciando seus resultados. 

As múltiplas formas assumidas pela motivação, pelos interesses, criam, 

cada vez mais, a necessidade do desenvolvimento de habilidades de negociação, 

possibilitando a construção de conhecimento compartilhado e vínculos mais 

legitimados do que aqueles previstos no contrato burocrático. Tais práticas e 

habilidades comunicativas são exigências que se impõem na atualidade, como 

forma de superação de conflitos e paradoxos, diante de situações 

excessivamente ambivalentes, capazes não só de, por um lado gerar sofrimento 

quanto, por outro, causar prejuízos à produção. Práticas comunicativas eficazes 
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permitem, ainda, a indispensável construção de sentido, em lugar da obediência 

“cega”, empobrecedora. Facilitam a consideração de interesses que vão além 

daqueles explicitados, buscando “o encoberto”, “o não dito”, o conhecimento 

construído de forma compartilhada sobre a realidade circundante, favorecendo a 

integração e a consolidação de papéis e decisões sustentáveis, porque 

considerados(as) legítimos pelos envolvidos.  

3.2 HIPÓTESE 

Hipotetizamos assim, no desenvolvimento deste trabalho, que a liderança 

organizacional formal tem condições de catalisar, positiva ou negativamente 

(efeito moderador), o incremento, manutenção ou a destruição de climas de 

confiança, nos níveis grupal e institucional, através do reconhecimento, pelos 

colaboradores, da adequação de suas práticas. A neutralização das ameaças 

decorrentes da competição vigente poderia favorecer a cooperação, apoiada em 

confiança, repercutindo sobre comportamentos, atitudes e performance 

compatíveis com a geração de capital social organizacional. 

Conforme estudos precedentes sobre confiança, Brehm e Gates (2001), 

asseguram que confiança subentende expectativas de suporte, proteção, na 

ocorrência de situações de incerteza ou risco. Korsgaard, Brodt e Whitener 

(2002), apontam para a importância do contexto em que as relações ocorrem 

como elemento constitutivo fundamental da confiança interpessoal. Nesse 

sentido, o contexto percebido como base e referência para esse estudo acerca da 

influência da liderança na construção da confiança e na geração de capital social 

organizacional, é, como vimos, o de um ambiente extremamente competitivo, de 

riscos e de escassez, gerador de medo e insegurança, propiciado pela 

intercorrência ou ameaça de “enxugamentos”, reestruturações. Imperam nesse 

ambiente tanto a impessoalidade quanto o individualismo, a precarização do 

trabalho, a alienação, que os quais representam fenômenos que se colocam em 

oposição aos que se espera onde a interdependência e a colaboração mútua são 

imprescindíveis para a obtenção de resultados coletivos. 

O objeto de nosso trabalho são as práticas dos líderes formais nas 

organizações e suas implicações sobre o clima de confiança e a respectiva 

produção do capital social organizacional. Um dos principais pilares considerados 
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na análise é o das percepções que os colaboradores têm sobre tais práticas, 

buscando-se, sob esta ótica, identificar elementos importantes na construção de 

tal clima.  

3.3 OBJETIVOS 

A partir dessa delimitação do campo do estudo, foram colocados como 

objetivos para este trabalho: 

Objetivo Geral:  

• Estudar práticas da liderança formal consideradas como facilitadoras 

em relação ao desenvolvimento de clima de confiança mútua 

necessário à integração dos coletivos voltados para a produção (de 

bens ou serviços) com geração de capital social organizacional.  

 

Objetivos Específicos: 

• Estudar a importância da confiança no contexto atual do trabalho; 

• Estudar estratégias de intervenção e elaborar instrumentos de coleta de 

dados voltados para o desenvolvimento de habilidades de líderes 

organizacionais formais; 

• Produzir subsídios para o desenvolvimento de habilidades de líderes e 

gestores voltados para a facilitação de climas de confiança e produção 

de capital social organizacional face aos desafios e demandas 

contemporâneas sobre o mundo do trabalho. 
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4. METODOLOGIA 

Este capítulo contém seis seções: a primeira delas trata de considerações 

gerais, introdutórias, sobre  metodologia e conhecimento científico, a segunda 

explicita marcos importantes das opções metodológicas adotadas para a pesquisa 

empírica. A terceira apresenta as estratégias e técnicas utilizadas. A quarta 

descreve a forma de operacionalização e procedimentos da ação no campo. A 

quinta tratou das considerações e preocupações éticas norteadoras e a sexta e 

última apresenta informações sobre análise dos dados. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A elaboração de uma tese vista de forma prática, do ponto de vista de seu 

processo, significa, para Eco (1983): 

1) Identificar um tema preciso; 2) Recolher documentação 
sobre ele; 3) Pôr em ordem esses documentos; 4) 
Reexaminar em primeira mão o tema à luz da documentação 
recolhida; 5) Dar forma orgânica a todas as reflexões 
precedentes; 6) Empenhar-se para que o leitor compreenda 
o que se quis dizer e possa, se for o caso, recorrer à mesma 
documentação a fim de retomar o tema por conta própria”. 
(ECO, 1983, p.5). 

Segundo Eco (1983), esta é “uma experiência de trabalho metódico”, na 

qual se procura construir um “objeto” tal, que seja útil também para outros. Assim 

fazendo, a forma com que se executa tal trabalho adquire tanta importância 

quanto o próprio tema em si. Sugere o autor, à guisa de recomendação, que 

quanto mais se restringir o campo de trabalho, melhor e maior segurança se 

obterá em seu desenvolvimento. Em alguns campos de conhecimento e tipos de 

pesquisa, como o que aqui consideramos, entretanto, tal tarefa se mostra penosa, 

se se considera a complexidade e simultaneidade dos fenômenos que 

caracterizam o campo dinâmico e multifacetado das organizações (ECO, 1983). 

A atividade científica, desde seus primórdios, preocupa-se com o 

estabelecimento de critérios que assegurem rigor ao conhecimento originado por 

seus esforços. As ciências sociais, entretanto, sempre se constituíram em um 
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terreno repleto de discussões acerca dos pressupostos e conceitos basilares para 

seu desenvolvimento. Com o advento da chamada pós-modernidade, tal situação 

vem a caracterizar-se como uma verdadeira “crise dos pressupostos” (GERGEN; 

TOJO, 2001).  

Questões relacionadas à metodologia centralizaram esse debate, 

resultando hoje inquestionável que os pressupostos subjacentes condicionam, (ou 

devem condicionar, para que se obtenha coerência), os métodos e técnicas 

adotados, os quais, por sua vez, conformam os resultados obtidos. 

A busca de conhecimento acerca da realidade sempre foi uma 

preocupação para a humanidade, desde tempos imemoriais. Acreditamos que 

uma das principais, senão a principal motivação para esse fato provenha da 

necessidade de se garantir a sobrevivência e a preservação tanto do ponto de 

vista filogenético, quanto ontogenético. Desde os povos primitivos até os dias 

atuais, a necessidade de explicação de uma realidade por vezes ameaçadora, 

tem inspirado a produção de mitos, crenças e religiões que procuram dar conta da 

complexidade e imprevisibilidade do mundo. Para Minayo (1999), a ciência é 

apenas uma dessas formas de expressão. Bruyne e colaboradores (apud MINAYO, 

1999), defendem que a idéia de cientificidade admite tanto possibilidades de 

unidade quanto de diversidade, pelo que asseguram que a construção de 

conhecimentos não pode ser reduzida a uma determinada forma, sob pena de 

entrar em desacordo com o sentido mais amplo da própria experiência humana, a 

qual contém, em si mesma, potencial inesgotável de possibilidades.  

Encontram-se no foco dessas críticas as tentativas de redução da 

possibilidade de conhecimento científico apenas através de formas consagradas 

ao conhecimento do mundo natural, nas ciências da natureza, em oposição a 

inúmeras outras que tem se evidenciado produtivas no campo das ciências 

humanas.  

Para Minayo (1999), alguns aspectos dessa discussão interessam de perto 

à pesquisa social. Por exemplo, o que diz respeito às possibilidades de 

objetivação, de consideração “isenta” de uma realidade da qual o próprio ser 

humano é agente, parte integrante. Na busca de objetivação “neutra”, distanciada, 

da realidade humana, segundo o pretendido modelo das ciências naturais, não se 

estaria perdendo a essência daquilo que se pretende conhecer, que seria de outra 
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natureza? Que método geral poderia dar conta dessas especificidades e 

diferenciações, indaga a autora (MINAYO, 1999, p.11-12). 

Demo (1995), conceitua etimologicamente metodologia como estudo dos 

caminhos e instrumentos usados para se fazer ciência, situando-a como uma 

disciplina instrumental, destinada a orientar a condução da pesquisa. Não a limita, 

entretanto, a esse escopo utilitário, posicionando-a como responsável pela 

problematização crítica acerca dos limites da própria ciência, em sua capacidade 

de conhecer, (epistemológica), assim como de ação/intervenção sobre a 

realidade. O referido autor sublinha a conhecida distinção conceitual entre 

metodologia, por um lado, e métodos e técnicas de outro, posicionando a primeira 

como de amplitude e responsabilidade maiores, pela mencionada função meta-

teórica de problematizar as próprias formas de obtenção do conhecimento, 

enquanto que os demais fariam referência a aspectos puramente empíricos 

(DEMO, 1995, p. 12).  

Para este autor, a partir da problematização colocada pelo estudo 

metodológico da ciência já se encontra, como característica intrínseca ao fazer 

científico, o caráter provisório de seus achados, quer porque “... nunca esgotamos 

a realidade”, quer porque “...as maneiras como a tratamos podem sempre ser 

questionadas.” (DEMO, op. cit., p. 12).  

Seoane (1996), afirma que “já não se perseguem supostas propriedades 

universais, mas se faz uma reflexão contextualizada que explica as circunstâncias 

históricas da investigação”, acrescentando que “a tensão dos anos 70 tende a ser 

resolvida agora, não pela obsessão de justificar a Psicologia Social como ciência, 

mas sim por suas possibilidades sociais como prática transformadora” (SEOANE, 

1996, p. 25).  

Uma visão da pesquisa como trabalho de coleta e sistematização de dados 

pertencentes a uma realidade que é exterior ao sujeito-pesquisador, resultando 

em descrição dessa realidade através da construção teórica restrita, e, portanto, 

na tentativa de representação do que existe, segundo uma abordagem nomotética 

da ciência, diferirá substancialmente de outra que, a partir de concepção distinta 

da realidade e da pesquisa, adotará como posicionamento básico a visão 

necessariamente integrada e indissociável entre teoria e prática, entre 

compreensão e intervenção, como faces de uma mesma moeda. Caracterizar-se-
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á, esta última, como abordagem descritiva (ou idiográfica), que se propõe a 

explicar a realidade, em busca do por que existe (DEMO, 1995. p.11). 

Entretanto, segundo Krüger (1996), não se trata de banir o empirismo 

lógico, racionalista, experimentalista, (o qual propõe, primeiro, a observação da 

realidade, para então empreender a teorização decorrente (explicativa)). Trata-se 

de complementá-lo com uma abordagem compreensivista, que promova uma 

ampliação de suas possibilidades de apreensão do objeto de estudo, em suas 

características e peculiaridades. Vemos, nessa possibilidade,,um importante 

potencial de enriquecimento e contribuição. 

Para Demo (1995), quatro tipos de pesquisa intercomunicados podem ser 

distinguidos: a pesquisa teórica, a metodológica, a empírica e a pesquisa prática. 

Adverte, entretanto, que essas categorias não são, ou não deveriam ser, 

mutuamente exclusivas, sob pena de comprometimento da qualidade ou da 

credibilidade do trabalho. A proposta de trabalho deste autor acha-se referenciada 

como dialética histórico-estrutural, ligada à orientação da chamada “Escola de 

Frankfurt”, e orientada para a busca de metodologias alternativas que promovam 

a integração entre teoria e prática, assim como entre quantidade e qualidade. 

Assinala ele que: 

... construir ciências sociais não é pretender produtos 
acabados, verdades definitivas, mas cultivar um processo de 
criatividade marcado pelo diálogo consciente com a 
realidade social que a quer compreender, também para a 
transformar. (DEMO, 1995, p.14). 

Então, como se pode concluir, constitui-se preocupação fundamental em 

ciência a identificação das bases em que se assentam as convicções acerca da 

realidade. Será a partir dessas convicções que os métodos de investigação 

poderão ser estabelecidos. Realidade percebida como exterior, pronta, 

estruturada, independente do sujeito, ou historicamente produzida, ou, ainda, 

formas híbridas, que buscam compor essas duas percepções, resultarão na 

adoção de distintos métodos. 

Segundo Eco (1983), “para alguns, a ciência se identifica com as ciências 

naturais ou com a pesquisa em bases quantitativas: uma pesquisa não é científica 

se não se conduzir mediante fórmulas e diagramas” (p. 21). E defende que um 

estudo pode ser considerado científico quando atender a requisitos como: possuir 
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um objeto reconhecível e definido de forma a ser igualmente reconhecido por 

outros; quando disser do objeto algo que ainda não foi dito, ou que o diga de 

forma a rever óticas anteriormente apresentadas sobre o mesmo objeto; deve ser 

útil aos demais; apresentando, além disso, elementos que permitam verificação 

ou refutação de suas conclusões. Para esses objetivos se necessita apresentar 

hipóteses, provas e procedimentos de confirmação e contestação. A objetividade 

da ciência não é fruto apenas da atitude crítica do cientista, mas da sujeição das 

idéias à crítica mais ampla de uma exigente comunidade de outros cientistas, pois 

parecer evidente a um único pensador isolado não é o bastante, como defende 

Nagel (1975). A ciência construída na intersubjetividade é hoje considerada como 

passível de oferecer melhores respostas aos reclamos dos novos paradigmas. 

Segundo Demo (1995), o que se poderia estabelecer como critério de 

cientificidade pode ser situado em um continuum, que progrediria do senso 

comum até a ideologia, passando pela ciência. A primeira posição se 

caracterizaria pelo conhecimento acrítico e crédulo, enquanto que a última pela 

defesa tendenciosa de posições sociais vantajosas para alguns interesses. 

Prossegue Demo (1995,. p. 19), afirmando que: “Ideologia não é apenas sistema 

de crenças, mundi-visão, maneira particular de ver as coisas, mas específica 

justificação de serviço ao poder”. Entretanto, como argumentou Véron (1977), o 

efeito ideológico é inevitável e inerente a toda e qualquer ciência, como 

construção social historicamente determinada, ainda que atuando de forma 

diferenciada em um continuum de incidência ou de influência. As ciências 

humanas e sociais, como vimos, encontram-se em posição de extrema influência, 

uma vez que sujeito e objeto do conhecimento encontram-se superpostos. A 

datação histórica desse conhecimento imprime, também condições de 

relativização que contribuem para tornar as ciências sociais ainda mais 

portadoras de especificidades e diferenciais. Os maiores impactos desses 

aspectos podem ser encontrados nas questões relacionadas à objetividade e 

racionalidade pretendidas. 

Vemos que a argumentação de Demo (1995), caminha nessa direção, ao 

admitir que “não existe história neutra, assim como não existe ator social neutro. 

É possível controlar a ideologia, mas não suprimí-la”. Assim, a ciência se 

estabeleceria nessa interseção entre o senso comum e a ideologia, trabalhando 
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sobre parcelas da realidade que sempre compreendem áreas preenchidas, por 

assim dizer, por conhecimento ingênuo, pré-existente, pré-concebido, e, ainda, 

por aspectos influenciados historicamente por interesses diversos (DEMO, 1995, 

p. 20).  

Critérios internos e externos ao próprio corpo da ciência são utilizados na 

contínua busca de aperfeiçoamento dos conhecimentos e desenvolvimentos 

científicos. Como critérios internos de validade podemos citar a coerência, 

consistência, originalidade e objetivação, nos quais se pode observar 

preocupações de natureza tanto formal, quanto política. A intersubjetividade é 

considerada como o principal dos critérios externos de validação.  

Também Vergara (2004) observa que suposições ontológicas, 

epistemológicas ou da natureza humana direcionam a metodologia adotada pelo 

pesquisador. Desse modo, buscamos então, sucintamente, explicitar suposições 

que adotamos nos três contextos apontados.  

Do ponto de vista ontológico, nos propusemos a tratar de questões cuja 

natureza e essência podem ser encontradas nas trocas e relacionamentos 

sociais. O material coletado, e que se constituiu em objeto de análise, refere-se a 

percepções do social e auto-percepções da própria inserção individual e grupal no 

campo de forças constituído pela situação de interação organizacional. Os 

sujeitos (indivíduos e grupos), foram chamados a contribuir com a sua forma de 

perceber as questões colocadas para sua avaliação, e foi assumido que o fariam 

na medida em que suas peculiares formas de perceber os graus de segurança 

e/ou risco envolvidos na situação o permitissem. Do mesmo modo que se 

presume, também, que a mesma medida é certamente empregada em seus 

desempenhos habituais, no trabalho cotidiano. O grau de credibilidade ou de 

importância, que indivíduos e grupos sujeitos atribuíram à pesquisa e seus 

processos, dentro do campo organizacional específico, foram, portanto, 

condicionantes intrínsecos da qualidade do material objeto de análise. Qualquer 

discussão sobre sua “veracidade”, sobre sua correspondência com fatos 

objetivos, torna-se, desse modo, ociosa, uma vez que implica questionar, 

redundantemente, o quanto os indivíduos conseguem ser autênticos em sua 

contribuição à organização. Dados individuais foram acolhidos, assim como os 

resultantes de sua transformação pela construção intersubjetiva, originada tanto 
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da vivência laboral, quanto nas situações de discussão em grupo, propiciadas 

pelo desenho metodológico.  

Esposamos a crença no conhecimento como um processo contínuo, 

construído intersubjetivamente nas condições permitidas pelos arranjos de forças 

contemporâneas do campo considerado. Isto implica reconhecê-lo como 

provisório, além de histórica e socialmente condicionado. À linguagem capaz de 

transmití-lo, não se pode, igualmente atribuir características de neutralidade e 

racionalidade em um vácuo, mas sim como algo dinamicamente em busca de tais 

propriedades e que se constrói e encontra sua razão de ser nesse percurso.  

Suposições acerca da natureza humana são estabelecidas a partir da 

percepção um ser humano complexo, construído no social, portador de 

contradições, ambigüidades e paradoxos. A indissociabilidade entre razão e 

emoção integra tais suposições, e sua interdependência e mútua influenciação 

são reconhecidas e tomadas como dadas. 

Assim, optamos por proceder ao levantamento de percepções acerca das 

representações que os sujeitos possuíam sobre os temas centrais da pesquisa, 

adotando estratégias que podem ser configuradas como de “imersão” no campo 

psicossociológico delimitado para o estudo, através da observação participante, 

entendendo-o tal como concebido por Lewin, (1965), isto é, como aquele 

percebido por seus próprios protagonistas. Percepção e auto-percepção, 

avaliação e auto-avaliação, foram as estratégias utilizadas para este “ouvir o 

campo”, buscando apreendê-lo através de seu próprio olhar. 

No sentido aqui considerado, a metodologia é vista em sua vertente 

empírica, contemplando a leitura operacional do quadro teórico, (o qual inclui a 

problematização epistemológica orientadora), traduzindo-a em diretrizes 

operacionais para a atuação subseqüente, que compreende a exploração do 

campo, escolha do espaço da pesquisa, grupo de pesquisa, critérios de 

amostragem e construção de estratégias para entrada no campo, assim como 

definição de instrumentos e procedimentos para coleta e análise dos dados, 

dentre as principais. 

A ciência organizacional foi marcada, até o século XX, pela crença no 

homem como agente racional, pela valorização cartesiana da razão, que 
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alicerçaram o Iluminismo do século XVIII. No contexto pós-moderno Gergen 

(1992), aponta como uma das principais críticas aos pressupostos modernistas, a 

que pretende destituir o empirismo sistemático de seu pretendido monopólio 

sobre as possibilidades de obtenção de conhecimento válido acerca de uma 

realidade que se entendia como externa e pré-existente.  

Incontáveis teorias e abordagens na ciência organizacional apóiam-se na 

presunção de uma racionalidade individual que, remontando ao “penso logo 

existo” de Descartes, tem inspirado tanto teorias fundadoras das ciências 

organizacionais, como o tailorismo, quanto abordagens recentes, como, por 

exemplo, as da Qualidade Total, da Avaliação de Resultados, para citar apenas 

algumas. Tais abordagens pressupõem o controle do comportamento através do 

manejo dos “inputs” organizacionais. A racionalidade que se pode pretender, 

segundo as tendências pós-modernas da ciência seria, como propõe Gergen 

(op.cit.), a racionalidade comunal, não aquela descoberta no íntimo dos 

indivíduos, em decorrência de treinamento em habilidades do pensamento lógico 

ou do desenvolvimento científico individual, mas sim a que é construída 

conjuntamente na intersubjetividade social. 

Outra discussão atual é a crítica da linguagem entendida como 

representação do real, e, portanto, veículo do conhecimento preciso e verdadeiro. 

Entretanto, sua natureza e constituição como um sistema de símbolos e regras, a 

desnudam como recurso condicionado e condicionante em relação à dada cultura 

ou contexto. Discorrendo sobre questões relacionada à objetividade da ciência, 

Gergen e Tojo (2001) apontaram dificuldades relativas à neutralidade e 

objetividade da ciência, em função da linguagem, pela constatação de que a 

mesma depende de significados que são atribuídos por indivíduos e culturas 

(GERGEN; TOJO, 2001). Dessa forma, para que a linguagem venha a fazer 

sentido, o necessário não é a existência de uma realidade objetiva, mas sim a 

possibilidade de uma tarefa social, empreendida conjuntamente, como anteviu 

Lewin (1965; 1973). 

Minayo (1999), conjectura que o trabalho científico caminha sempre em 

duas direções, uma vez que, se por um lado elabora teorias, métodos, princípios 

gerais e obtêm resultados, por outro avalia e reformula sua própria atividade, em 

busca de contínuo aperfeiçoamento e legitimação. Em decorrência se pode 
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afirmar que tal processo, além de evidentemente histórico, comporta a humildade 

do reconhecimento, da constatação, de que todo e qualquer conhecimento é 

sempre aproximado, construído (MINAYO, 1999, p.12-13). 

A ciência, para Lewin (1951), é um empreendimento que se faz por 

aproximações sucessivas à "verdade" e por muitas pequenas incursões ao 

desconhecido. Sua obra enfatiza a necessidade do reconhecimento da influência 

das ideologias e crenças do próprio cientista sobre sua produção, evidenciando-

se, por exemplo, através do modo pelo qual coleta os dados, ou quando elege o 

próprio fenômeno a ser observado. 

As preocupações de Kurt Lewin (1965; 1973), com os fenômenos que se 

manifestam no processo de comunicação social, caracterizado por diferenças 

potenciais entre a mensagem emitida e a recebida, assim como sua concepção 

do campo psicológico de indivíduos e grupos como uma construção peculiar e 

particular, anteciparam-se, precursoramente, às críticas contemporâneas 

mencionadas. Acreditamos que esses aspectos tornaram Lewin inegavelmente 

pioneiro das tendências e idéias encontradas no cerne das críticas ao 

modernismo, antecipando as questões da complexidade, da simultaneidade e a 

ambivalência dos fenômenos no campo social. Também Morin (1982), oferece 

importante contribuição a esse debate. A proposta lewiniana de considerar o 

campo psicológico e social como a realidade tal como percebida pelos indivíduos 

e grupos do campo considerado, e não como algo pré-existente, fornece os meios 

para uma atuação científica integrativa, ultrapassando e superando, a nosso ver, 

a esterilidade do debate anterior. 

 

4.2 OPÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

Cabe aqui, apontar os três pilares principais adotados por este estudo: 1-

Concepção de campo, baseada principalmente nos enfoques cognitivista de K. 

Lewin (LEWIN, 1965), político de J. Habermas (1983) e sartreana (2002); 2- 

Contribuições da Teoria das Representações Sociais (JODELET, 1988; SÁ, 1996); 

e, 3- Abordagens qualitativa e quantitativa complementares. 

Eco (1983), em manual de orientação para elaboração de trabalhos 

científicos, aponta que aqueles de natureza histórica ou filológica podem lançar 
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mão de métodos tradicionais de pesquisa, enquanto que, “para os trabalhos sobre 

fenômenos sociais em evolução, muitas vezes o método precisa ser inventado” 

(ECO, 1983, p. 27). Acreditamos, entretanto, que utilização dos referenciais acima 

mencionados, tais questões, embora contendo desafios não superados, foram 

beneficiadas com a redução da utilização de métodos improvisados, como os 

referidos por Eco (op. cit.).  

A esse propósito, Sá (1996), afirma que: 

... a pesquisa das representações sociais tem se 
caracterizado, desde o início, por uma utilização bastante 
criativa e diversificada de métodos e pelo desenvolvimento 
contínuo de novas técnicas, tanto no que se refere à coleta 
quanto ao tratamento dos dados. (p. 99). 

Patton (1990), sinaliza fortemente para o rumo que escolhemos, além de 

coadunar-se com orientações advindas da discussão metodológica anterior, como 

se pode depreender da citação que traduzimos abaixo: 

E as crianças disseram a Halcolm: 
 “Nós queremos entender o mundo. Diga-nos, oh Sábio, o 
que nós devemos fazer para conhecer o mundo.” 
“Vocês já leram as palavras de nossos grandes 
pensadores?” 
“Sim, Mestre, cada uma delas, como fomos instruídos.” 
“E vocês praticaram diligentemente suas meditações de 
forma a tornar-se Um com a infinitude do universo?” 
“Sim, Mestre, com devoção e disciplina.” 
“Vocês estudaram os experimentos, as pesquisas, os 
modelos matemáticos das Ciências?” 
“Acima de todo questionamento, Mestre, nos estudamos nas 
câmaras mais recônditas onde os experimentos e pesquisas 
são analisados, e onde os modelos matemáticos são 
desenvolvidos e testados.” 
“E vocês ainda não estão satisfeitos? Ainda querem 
conhecer mais?” 
“Sim, Mestre, nós queremos compreender o mundo.” 
“Então, meus filhos, vocês devem ir ao mundo. Viver entre 
as pessoas do mundo como elas vivem. Aprendam sua 
linguagem. Participem de seus rituais e rotinas. Provem o 
mundo. Cheirem-no. Observem e ouçam. Toquem e sejam 
tocados. Registrem o que viram e ouviram, como eles 
pensam e como vocês se sentem.Adentrem o mundo. 
Observem-no e se maravilhem. Experienciem-no e reflitam. 
Para entender um mundo precisamos tornar-nos parte desse 
mundo, enquanto, ao mesmo tempo, permanecemos 
separados, como parte dele e apartado dele. 
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Vão, então, e retornem para contar-me o que vocês viram e 
ouviram, o que vocês aprenderam e o que vocês vêm para 
entender. (PATTON, 1990, p. 199). 
 

O campo organizacional 

A concepção lewiniana do campo psicológico nos remete a seu 

entendimento como um espaço extremamente complexo e dinâmico, 

idiossincrático e simbólico, o qual é construído e representado a partir da 

interação social no tempo e contexto presentes (princípio da contemporaneidade), 

através de diferentes percepções da realidade circundante.  

Nesta ótica, a construção teórica que o pesquisador deve considerar é 

aquela que compreende o "espaço vital" de um indivíduo ou grupo, isto é, ele 

próprio e seu meio, tal como existente para tal indivíduo ou grupo considerado. 

Todo o comportamento (individual ou grupal, incluindo a ação, o pensamento, o 

desejo, a busca, a valorização, etc.), resultaria de mudanças ocorridas na 

representação de algum estado do campo psicológico individual ou grupal, numa 

dada unidade de tempo. 

São, assim, características do campo, nessa construção teórica: 

• sua existência, compreendendo todos os fatos que existem para o 

indivíduo ou o grupo num momento dado e excluindo os que não 

existem. 

• sua interdependência, pela qual nenhuma parte constituinte do 

espaço de vida é totalmente independente das demais.  

• a contemporaneidade da causalidade, segundo a qual os únicos 

determinantes do comportamento seriam as propriedades do campo 

naquele momento. Embora o "espaço da vida" se mantenha através 

do tempo, sendo modificado por fatos e produto da história, somente 

o sistema contemporâneo pode ter efeitos num dado momento.  

• o dinamismo de sua constelação de fôrças, de cuja conjugação e 

interação resulta a determinação do comportamento. Essas forças 

são exercidas  sobre os indivíduos ou grupos pelos diferentes 
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elementos da situação, dentre aspectos psicológicos e não 

psicológicos. (LEWIN, 1965). 

 

Um dado interessante sobre a questão do campo foi obtido através de 

levantamentos preliminares realizados com objetivo de conhecer as significações 

dos constructos da confiança e da liderança em nosso ambiente, tendo em vista 

que as teorias e a  literatura disponíveis sobre esses aspectos são basicamente 

importadas de contextos culturais distintos de nosso ambiente. Os resultados 

desses levantamentos ofereceram indicações para uma distinção significativa 

entre as formas de representação desses constructos, a partir da inserção ou não 

dos sujeitos no campo (capítulo V, item 5.1). Sujeitos não inseridos no campo 

organizacional, como os estudantes de graduação de Psicologia e de 

Administração entrevistados, tenderam a compreender liderança a partir de 

atributos, relacionando-a a características associadas a poder pessoal, enquanto 

a pequena amostra de 12 profissionais (equipe completa da área financeira de 

empresa de engenharia nacional), correlacionou liderança ao respeito e 

consideração para com o grupo e ao desenvolvimento de relacionamentos 

baseados em confiança. A representação socialmente construída sobre a 

liderança, quando independente de sua prática, pareceu conduzir a expectativas 

de uma figura parental e salvadora, associada a poder (o líder é aquele que pode, 

que tem poder, é poderoso), ao passo que os sujeitos, submetidos a injunções 

das forças do campo, pareceram valorizar aspectos relacionados a trocas 

interpessoais baseadas em respeito e confiança, mutuamente construídas e 

reforçadas. 

Várias estratégias e técnicas, que serão melhor descritas na seção 

seguinte, foram utilizadas para a facilitação do acesso ao campo, com o qual o 

pesquisador, uma vez inserido, interage, no intuito da produção de um 

conhecimento mais próximo desta realidade social única. Procura-se, dessa 

forma, “fazer falar” e, principalmente, “ouvir” o campo. Esta concepção de campo 

leva em consideração e reconhece a interferência da pesquisa sobre o mesmo, 

mas, sobretudo, valoriza as trocas mútuas possíveis e necessárias entre os 

saberes formal e informal.  
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Assim, a “verdade” aqui considerada, foi uma verdade construída na 

intersubjetividade, alicerçada nas percepções e auto-percepções dos sujeitos 

acerca de sua realidade e cotejada com olhares e leituras exteriores ao campo, 

originados do saber formal (teórico).  

Rodrigues et. al. (2000), apresentam a denominação de esquemas para “as 

estruturas organizadas de conhecimentos acerca das pessoas, assuntos, objetos, 

etc, que usamos para entender o mundo que nos cerca” (p. 69). Quando trata de 

auto-percepção, adotam o termo auto-esquema, para representar estruturas de 

conhecimento que estabelecemos sobre nós mesmos, influenciados por 

experiências passadas, a partir das trocas sociais. Buscamos, assim, através do 

instrumental da pesquisa, acessar tais percepções e construções sobre a 

realidade vivenciada pelos atores organizacionais. 

A concepção lewiniana do campo enfatiza sua complexidade e dinamismo, 

que compreendem a atuação de forças contemporâneas restritivas e/ou 

propulsoras em relação a um dado fenômeno. Contribuições à compreensão 

dessas forças podem ser trazidas e/ou enriquecidas através da incorporação de 

outros estudos. Por exemplo, as reflexões de Habermas (1983) sobre os 

interesses particulares e gerais e os pactos de convivência social. Segundo essa 

visão política, as principais forças atuantes no campo decorreriam da satisfação 

ou não desses interesses (particulares, idiossincráticos, individuais, mais 

freqüentes, numerosos e espontâneos, quer gerais, coletivos, da organização), 

resultando em forças restritivas ou propulsoras. As resultantes apontariam para a 

viabilização ou inviabilização do alcance de metas pretendidas.  

Os interesses gerais, coletivos, são produções sociais que necessitam de 

ação intencional para sua construção, consolidação e manutenção, através da 

qualidade dos relacionamentos estabelecidos, da negociação de conflitos, 

estabelecimento de pactos,para que não ocorra sua rápida corrosão ou 

deterioração em decorrência de desequilíbrios entre as forças e pressões 

presentes no dinamismo do campo.  

Outra contribuição interessante à compreensão desses fenômenos pode 

ser obtida da análise sartreana sobre o grupo e sua história. O nascimento do 

grupo, dar-se-ia a partir da série (a matriz dos grupos, o individual), através do 

processo de fusão. Compromissos que se vão progressivamente estabelecendo, 
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como forma de proteção contra a constante ameaça de retorno à origem (a 

dispersão na série), tenderiam a tornar-se sufocantes, podendo conduzir, 

paradoxalmente, o grupo à paralização, à burocracia, à morte do grupo vivo 

originado pela fusão inicial (SARTRE, 2002). Também aqui se observa a 

presença dos interesses particulares (da “série” / indivíduo), e gerais (do grupo) 

imprimindo complexidade, dinamismo e contribuindo fortemente no 

direcionamento e determinação da história do grupo.  

Na construção teórica obtida através da articulação dessas concepções a 

liderança adquiriria papel promotor e facilitador, necessitando atuar no sentido da 

obtenção de resultantes mais favoráveis aos interesses coletivos, através da 

mediação dos conflitos, da negociação, favorecendo a colaboração. Seu principal 

recurso é a competência comunicativa, a qual precisa fundamentar-se na 

transparência para ser capaz de clarificar e trazer à consideração os interesses 

presentes no campo, muitas vezes ocultos, clarificando-os, apontando caminhos 

possíveis de compartilhamento, de inclusão de parcelas significativas dos 

interesses individuais no coletivo. A confiança é recurso fundamental nessas 

possibilidades, atuando tanto como condição necessária quanto como 

decorrência das atmosferas estabelecidas. 

 

Representações Sociais 

Vemos em Sá (1998), que “os fenômenos das representações sociais 

estão “espalhados por aí”, na cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas 

comunicações interpessoais e de massa e nos pensamentos individuais. Eles 

são, por natureza, difusos, fugidios, multifacetados, em constante movimento e 

presentes em inúmeras instâncias da interação social” (p. 21). Dada a 

complexidade dos próprios fenômenos que investiga, não é tarefa fácil conceituar 

o que sejam representações sociais, embora, em princípio, o termo englobe tanto 

um conjunto de fenômenos quanto a teoria construída para explicá-los (SÁ, 1996, 

p. 29). Tais representações são reconhecidas como fenômenos psicossociais 

histórica e culturalmente condicionados, encontrados tanto na cultura, quanto na 

cognição, como afirmado por Farr (1992, apud SÁ, 1996, p. 22). Os resultados da 

pesquisa empírica das representações sociais, por serem particulares a seu 
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contexto, não são replicáveis ou generalizáveis para outros contextos (SÁ, 1996, 

p. 22). 

Observa Sá (1996), que a psicologia social americana, apesar de algumas 

abordagens teóricas mais abrangentes, como as de Kurt Lewin e de Fritz Heider, 

desenvolveu caminho em direção oposta, limitando e restringindo seu foco de 

investigação e interesse no sentido de uma progressivamente maior 

microteorização (op. cit. p. 20), como já apontado por Krüger (1986). Este 

movimento de busca de maior precisão, fidedignidade e objetividade, produziu, 

paradoxalmente, ampliação do risco de perda da essência do objeto pesquisado, 

naquilo que ele representa ou contêm de idiossincrático, peculiar e mais 

característico. 

De acordo com Doise, (apud Sá, 1996), observa-se que a teoria das 

representações sociais, (tanto a chamada Grande Teoria quanto a Teoria 

complementar do Núcleo Central), difere dos procedimentos experimentais, que 

privilegiam as técnicas e abordagens quantitativas, no trato de fenômenos 

psicossociais que considera histórica e culturalmente condicionados. Parece-nos 

assim que a escolha metodológica deve esforçar-se por considerar, da melhor 

forma possível, o amplo leque de possibilidades e a variedade que caracterizam o 

campo social, .no caso particular, o contexto de organizações sociais de 

produção. (SÁ, 1996) 

Conceituando representação social, Jodelet (1988), considera que: 

... o conceito de representação social designa uma forma 
específica de conhecimento: o saber do senso comum, cujos 
conteúdos manifestam a operação dos processos 
generativos e funcionais socialmente marcados. De modo 
mais amplo, designa uma forma de pensamento social. As 
representações sociais são modalidades de pensamento 
prático, orientadas para a comunicação, a compreensão e o 
domínio do ambiente social, material e ideal. Enquanto tais, 
elas apresentam caracteres específicos no plano da 
organização dos conteúdos, das operações mentais, e da 
lógica. .... Seu conteúdo se relaciona a um objeto: um 
trabalho, um fato econômico, um personagem social, etc. ... 
toda representação social é sempre representação de algo e 
de alguém. ... Ela é o processo pelo qual se estabelece sua 
relação (entre o sujeito e o objeto do conhecimento)... no 
fundo de qualquer representação, devemos procurar essa 
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relação com o mundo e as coisas. (JODELET, 1988, pp.9-
10). 

 

Abordagens Qualitativa e Quantitativa Complementares 

Como observado no capítulo dois, referente à fundamentação teórica, a 

discussão dicotômica e maniqueísta sobre a cientificidade dos métodos e 

procedimentos das ciências naturais, em contraposição a métodos mais 

qualitativos aplicados às ciências sociais, vem sendo superada por uma visão 

integrativa, que busca, através da complementaridade, o aproveitamento de 

vantagens e diminuição de desvantagens de cada uma delas, tendo em vista o 

aproveitamento das possibilidades de enriquecimento mútuo na compreensão do 

campo, através da utilização de seus diferentes recursos e possibilidades.  

 

4.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

O trabalho não se baseou em pesquisa documental, optando por investigar 

os aspectos subjetivos presentes no campo, em corte transversal que levou em 

conta o campo de forças atuantes nos grupos no momento considerado, a partir 

das percepções e construções dos atores sociais acerca de sua realidade.  

As técnicas foram aplicadas através de seminários, que utilizaram recursos 

da Dinâmica de Grupos, como discussão de grupos, exposições teóricas com 

utilização de recursos instrucionais (como projeção de transparências e filme de 

vídeo). Essas atividades proporcionaram tanto a realização da observação 

participante dos grupos em diferentes momentos e atividades (realizada pela 

coordenadora da pesquisa e seus auxiliares)(Anexo 8), como a realização de 

contrapartida de ação de treinamento/desenvolvimento oferecida à organização 

por ocasião das negociações preliminares.  

As principais técnicas qualitativas e quantitativas utilizadas são descritas 

abaixo: 
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Qualitativas: 

• Observação participante (Anexo 8) 

Foi desenvolvido um procedimento para a observação participante. Esse 

procedimento pode ser sintetizado da seguinte maneira: um roteiro foi construído 

para oferecer algumas orientações gerais acerca de campos a serem observados. 

Seu preenchimento, entretanto não foi colocado como uma exigência burocrática 

a ser cumprida, mas apenas como balizamento para a observação. Ao final, o 

grupo de observadores discutia e complementava suas observações em forma de 

síntese dos aspectos principais relacionados aos interesses centrais do estudo. O 

roteiro mencionado pode ser examinado no Anexo 7. 

• Entrevistas em profundidade  

As entrevistas em profundidade foram realizadas em etapa posterior aos 

seminários, de modo a permitir o aprofundamento da compreensão dos temas 

pesquisados, subsidiando as observações participantes e as informações obtidas 

nos instrumentos preenchidos. As entrevistas foram gravadas, com o 

consentimento prévio dos sujeitos, transcritas posteriormente, passando por um 

protocolo seletivo, através do qual foram extraídos os trechos mais relevantes 

para o foco da análise. Um roteiro foi fornecido aos entrevistadores, apenas como 

orientação, não necessitando ser rigorosamente cumprido (Anexo 7a)  

 

Quantitativas 

Dados quantitativos foram obtidos através da aplicação de inventários com 

escalas do tipo Likert, e questionários semi-estruturados, construídos para os 

propósitos da pesquisa, com posterior tratamento estatístico dos dados: 

• Questionário (Anexo 4) 

Para avaliar representações sociais foi utilizado um questionário baseado 

no método da evocação livre. Foi solicitado o seguinte de cada participante: “Dê 

pelo menos três idéias principais, em ordem de importância (da mais importante 

para a menos importante) que resumam sua visão sobre o que é ....”. Quatro 
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objetos sociais foram o alvo dessa pergunta: Chefe, Líder, Confiança e Trabalhar 

em equipe.  

• Inventários de percepções (Anexos 5 e 6) 

Dois inventários foram desenvolvidos por nós, com objetivo de avaliar  

percepções acerca das práticas gerenciais (o Inventário de Práticas Gerenciais 

para Gerentes e o Inventário de Práticas gerenciais para Colaboradores) e dois 

inventários para avaliar percepções sobre o grupo de Colaboradores (o Inventário 

de Percepções do Grupo para Gerentes e o Inventário de Percepções do Grupo 

para Colaboradores). Todos esses quatro inventários possuem 14 itens com 

formato tipo escala de Likert. Os gerentes e colaboradores foram instruídos a 

responder cada item de acordo com uma escala de 7 níveis: Nunca (1), Muito 

raramente (2), Raramente (3), Ocasionalmente (4), Freqüentemente (5), Muito 

Freqüentemente (6), e Sempre (7). Os escores de cada inventários ou sub-escala 

do inventário (ver descrição abaixo) foram obtidos através da média simples de 

resultados em cada inventário ou sub-escala do inventário. 

Além dos inventários descritos acima, foram ainda aplicados aos Gerentes 

dois pequenos inventários: um para avaliar como estes percebiam seu 

relacionamento com sua chefia imediata e outro para avaliar como os gerentes 

percebiam seu relacionamento com sua equipe. Os Colaboradores, por sua vez 

também responderam dois pequenos inventários adicionais: um avaliou a 

percepção destes sobre o seu relacionamento com sua chefia imediata, o outro a 

percepção dos colaboradores sobre seu relacionamento com seus colegas de 

trabalho. Todas esses inventários possuíam dois itens e a mesma estrutura (tipo 

Likert) dos inventários já descritos. Os instrumentos utilizados na pesquisa podem 

ser examinados nos Anexos 5 e 6. 

 

Avaliação das Práticas Gerenciais 

O Inventário de Práticas Gerenciais para Gerentes (IPG-G) foi utilizado 

para avaliar as percepções dos Gerentes sobre suas próprias práticas (ver Anexo 

5, Escala A, Item A). O IPG-G possui 14 itens distribuídos em 4 sub-escalas: 1) 

Comunicação (i.e., com que freqüência o Gerente se manifesta de maneira clara), 
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por exemplo: “Consigo ser transparente, sincero, aberto e franco quando me 

comunico.”; 2) Estímulo à cooperação (i.e., com que freqüência o Gerente 

estimula cooperação), por exemplo: “Estimulo a cooperação dentro de minha 

equipe.”); 3) Proteção (i.e., com que freqüência o Gerente se percebe protegendo 

seus colaboradores de ameaças), por exemplo: “Atuo em defesa de membros de 

meu grupo, em relação a arbitrariedades ou ameaças originadas dentro da 

Organização”; 4) Consideração (i.e., com que freqüência o Gerente demonstra 

consideração e respeito pelos seus colaboradores), por exemplo: “Preocupo-me 

com o bem estar dos membros de minha equipe”. Os escores do inventário e de 

cada sub-escala do inventário podiam variar de 1 a 7. Por exemplo: escores 

próximos a 1 na sub-escala Comunicação indicariam que o gerente avalia que 

muito raramente é claro em sua comunicação. Por outro lado, escores próximos a 

7 indicariam que o gerente avalia que muito freqüentemente é claro em suas 

comunicações. Em um estudo preliminar, Drummond (2003a) aplicou o IPG-G em 

uma amostra de 52 gerentes e verificou, entre outros aspectos, que o inventário e 

suas sub-escalas apresentaram coeficientes de consistência interna apropriados. 

Os alfas de Cronbach (1996), para Comunicação, Estimulo à Cooperação, 

Proteção, Consideração e Escala total foram: 0,83; 0,69; 0,92; 0,86; 0,93; 

respectivamente. No presente estudo os alfas oscilaram entre 0,65 e 0,85, sendo 

considerados apropriados. 

O Inventário de Práticas Gerenciais para Colaboradores (IPG-C) foi 

utilizado para avaliar as percepções dos Colaboradores sobre as práticas 

gerenciais de seus líderes formais (ver Anexo 6, Escala B, Item A). O IPG-C tem 

exatamente a mesma estrutura que o IPG-G. As afirmações contidas no 

inventário para Gerentes (IPG-G) foram levemente modificadas para permitir que 

os Colaboradores avaliassem as práticas gerenciais de seus líderes formais. Por 

exemplo: Comunicação, “Sua chefia consegue ser transparente, sincera, aberta e 

franca quando se comunica”. Drummond (2003a) aplicou o IPG-C em uma 

amostra de 42 Colaboradores e verificou que o inventário e suas sub-escalas 

apresentaram coeficientes de consistência interna apropriados. Os alfas de 

Cronbach para Comunicação, Estimulo à cooperação, Proteção, Consideração e 

Escala total foram: 0,87; 0,82; 0,70; 0,86; 0,91; respectivamente. No presente 

estudo os alfas oscilaram entre 0,70 e 0,86, sendo considerados apropriados. 
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Avaliação das Percepções sobre o Grupo 

O Inventário de Percepções sobre o Grupo para Gerentes (IPEG-G) foi 

utilizado para avaliar as percepções dos Gerentes sobre suas equipes (ver Anexo 

5, Escala A, Item B). O IPEG-G possui 14 itens distribuídos em três sub-escalas: 

1) Comportamentos (i.e., com que freqüência o Gerente avalia que o grupo 

apresenta comportamentos desejáveis para a organização), por exemplo: “Elas 

apresentam sugestões para o desenvolvimento das tarefas do grupo.”; 2) Atitudes 

(i.e com que freqüência o Gerente avalia que o grupo apresenta atitudes 

desejáveis para a organização), por exemplo: “Elas mostram satisfação com o 

trabalho”; 3) Performance (i.e com que freqüência o Gerente avalia que o grupo 

apresenta performance desejável para a organização), por exemplo: “Elas 

alcançam resultados esperados no trabalho de seu grupo ou setor”. Os escores 

do inventário e de cada sub-escala do inventário podiam variar de 1 a 7. Por 

exemplo: escores próximos a 1 na sub-escala Comportamentos indicariam que o 

Gerente avalia que muito raramente o grupo apresenta comportamentos 

desejáveis. Por outro lado, escores próximos a 7 indicariam que o Gerente avalia 

que muito freqüentemente o grupo apresenta comportamentos adequados. Em 

um estudo preliminar, Drummond (2003a) aplicou o IPEG-G em uma amostra de 

52 gerentes e verificou, entre outros aspectos, que o inventário e suas sub-

escalas apresentaram coeficientes de consistência interna apropriados. Os alfas 

de Cronbach (1996) para Comportamento, Atitudes, Performance e Escala total 

foram: 0,83; 0,92; 0,94; 0,94; respectivamente. No presente estudo os alfas 

oscilaram entre 0,69 e 0,91. 

O Inventário de Percepções sobre o Grupo para Colaboradores (IPG-C) foi 

utilizado para avaliar as percepções dos Colaboradores sobre o seu grupo de 

trabalho (ver Anexo 6, Escala B, Item B). O IPEG-C tem exatamente a mesma 

estrutura que o IPEG-G. As afirmações contidas na escala para Gerentes (IPEG-

G) foram levemente modificadas para permitir que os Colaboradores avaliassem 

seu grupo. Por exemplo: Comportamentos, “Elas apresentam sugestões para o 

desenvolvimento das tarefas do grupo”. Drummond (2003a) aplicou o IPEG-C em 

uma amostra de 42 Colaboradores e verificou que o inventário e suas sub-escalas 
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apresentaram coeficientes de consistência interna apropriados. Os alfas de 

Cronbach para Comportamento, Atitudes, Performance e Escala total foram: 0,84; 

0,89; 0,79; 0,92; respectivamente. No presente estudo os alfas oscilaram entre 

0,79 e 0,92, sendo considerados apropriados. 

 

Avaliação sobre Relacionamentos 

Os Gerentes completaram ainda dois inventários: uma para avaliar a 

percepção sobre a sua relação com sua liderança formal (por exemplo: “Coloco 

claramente minhas opiniões, sentimentos e percepções para minha chefia 

imediata”) e outra para avaliar seu relacionamento com seus Colaboradores (por 

exemplo: “Procuro levar em consideração as opiniões, sentimentos e percepções 

de minha equipe sobre minhas atitudes e comportamentos.”) (ver Anexo 5, Escala 

A, Item C). Os escores do inventário e de cada sub-escala podiam variar de 1 a 7. 

Valores próximos a 1 indicariam que o Gerente avalia muito negativamente seu 

relacionamento. Por outro lado, valores próximos a 7 indicariam que o Gerente 

avalia muito positivamente seu relacionamento. Em um estudo preliminar, 

Drummond (2003a) verificou que as sub-escalas apresentaram consistência 

interna (correlação entre itens) apropriada. Os coeficientes de Pearson foram: 

0,69; 0,78; respectivamente. 

Os Colaboradores também completaram dois inventários adicionais: uma 

para avaliar a percepção sobre a sua relação com sua chefia e outra para avaliar 

seu relacionamento com seus colegas (ver Anexo 6, Escala B, Item C). Os 

escores do inventário e de cada sub-escala podiam variar de 1 a 7. Valores 

próximos a 1 indicariam que o Colaborador avalia muito negativamente seu 

relacionamento. Por outro lado, valores próximos a 7 indicariam que o 

colaborador avalia muito positivamente seu relacionamento. Em um estudo 

preliminar, Drummond (2003a) verificou que as sub-escalas apresentaram 

consistência interna (correlação entre itens) apropriada. Os coeficientes de 

Pearson foram: 0,79; 0,80; respectivamente. 
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4.4 A PESQUISA DE CAMPO: OPERACIONALIZAÇÃO 

A pesquisa foi realizada em duas organizações brasileiras, com sede na 

cidade do Rio de Janeiro. Essas organizações foram caracterizadas como 

empresas de médio porte, de capital privado. As organizações receberam as 

denominações de Organização 1 e Organização 2. Melhor caracterização dessas 

organizações pode ser encontrada no capítulo referente à apresentação dos 

resultados. 

 

PARTICIPANTES 

Participaram do estudo 18 gerentes e 19 colaboradores da Organização 1 

e 19 gerentes e 17 colaboradores da Organização 2. A participação na pesquisa 

foi voluntária. Em cada organização, o grupo dos gerentes foi formado por 

profissionais que exerciam, no momento da realização da pesquisa, uma função 

de chefia (i.e., gestores, gerentes, coordenadores de grupos), ao passo que o 

grupo dos colaboradores foi formado por profissionais sem função de chefia 

relacionados hierarquicamente aos gerentes. Descrições detalhadas dos 

participantes de cada organização são apresentadas no capítulo referente à 

apresentação de resultados. 

 

PROCEDIMENTO 

O procedimento  da pesquisa foi organizado em cinco grandes etapas ou 

fases, descritas a seguir: 

1a Fase - Contato e contratos iniciais 

Inicialmente foram estabelecidos contatos preliminares com as 

organizações, através de consultas sobre o interesse e disponibilidade para a 

realização da pesquisa. Neste momento eram fornecidas informações que 

caracterizavam a pesquisa como uma ação em mão dupla, isto é, para coleta de 

dados e informações do campo organizacional por um lado, e, por outro, 

benefícios que a organização poderia vir a auferir, em contrapartida, através de 

subsídios para treinamento, desenvolvimento e mudança, caso houvesse 

interesse. Negociações preliminares buscaram oferecer tais esclarecimentos e 
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propostas, visando o estabelecimento dos contratos formal (objetivos, vinculações 

institucionais, prazos, níveis e tipos de inserção, detalhes logísticos e formais) e 

psicológico (papéis, responsabilidades, expectativas, implicações). Nesses 

contatos iniciais buscou-se clarificar as possibilidades de ganhos e colaboração 

mútuos e obter subsídios para o ajustamento de aspectos operacionais à 

disponibilidade e características de cada organização.  

Foi solicitada às organizações a divulgação da pesquisa e de seus 

propósitos, a abertura de voluntariado para a participação e a formação de dois 

grupos de participantes: um composto por empregados no exercício de funções 

de liderança formal na organização e outro composto de colaboradores 

hierarquicamente subordinados aos primeiros. 

2a Fase - Realização de seminários para coleta de dados (interesse acadêmico) e 

oferecimento de subsídios para desenvolvimento de habilidades de liderança e 

desenvolvimento organizacional (contrapartida oferecida à organização) 

Para realizar a pesquisa foram adotados procedimentos de coleta de dados 

e discussões, sob a forma de seminários, tendo em vista o duplo objetivo 

especificado nas negociações preliminares. Dessa forma, em cada organização 

foi realizado um workshop com Gerentes (assim denominando o grupo dos líderes 

formais), e um workshop com Colaboradores. Os seminários tiveram uma duração 

aproximada de 5 a 6 horas. Embora tenham sido conduzidos seminários 

separadamente para Gerentes e para Colaboradores, a mesma sistemática foi 

adotada para ambos os grupos.  

Os seminários foram iniciados com os esclarecimentos sobre o estudo e 

suas características, sendo apresentado e elucidado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 2), firmado entre os sujeitos participantes da pesquisa 

e a coordenadora do estudo. Este Termo foi elaborado com a finalidade de 

assegurar os compromissos éticos da pesquisa, informando sobre os cuidados 

relacionados ao tratamento e uso das informações (ver Anexo 2). 

Para a primeira coleta de dados foram utilizados, basicamente, três tipos 

de instrumentos: 1) um questionário para a coleta de dados sócio-demográficos 

dos participantes (Anexo 3), 2) inventários (escalas do tipo Likert) para a 

avaliação das percepções das práticas gerenciais e das percepções sobre o 
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grupo, (Anexos 5 e 6) e 3) questionários desenvolvidos para avaliar as formas 

como os participantes representavam constructos como liderança, confiança e o 

trabalho em equipe (este último adotado para investigação acerca do capital 

social organizacional) (Anexo 4). Os inventários foram desenvolvidos 

especificamente para cada um dos grupos de participantes (gerentes e 

colaboradores).  

Após a apresentação do Termo de Consentimento (Anexo 2), os 

instrumentos utilizados na pesquisa foram preenchidos de forma individual e 

anônima pelos participantes. Após o preenchimento dos instrumentos, foram 

realizadas apresentações, em forma de exposição dialogada, a respeito da base 

teórica utilizada, constituindo-se em uma contrapartida em forma de atualização e 

treinamento sobre a temática da pesquisa. Os temas centrais abordados nos 

seminários relacionavam-se à liderança, dificuldades e alternativas relacionadas a 

seu exercício, à confiança, assim como aos graus de cooperação e de 

comprometimento com a organização, percebidos pelos participantes (capital 

social). Num momento posterior do workshop, esses temas foram objeto de 

discussões em subgrupos, com vistas à obtenção de respostas de consenso, 

basicamente com objetivos de promover sensibilização para mudanças e 

integração de percepções dos grupos constituintes dos seminários. 

Ao final dos seminários foi solicitado, a cada grupo, uma avaliação acerca 

do trabalho realizado, (avaliação de reação) e o preenchimento, também 

voluntário, de fichas com informação sobre a disponibilidade em participar de 

entrevistas posteriores, com vistas ao esclarecimento de dúvidas e eventual 

aprofundamento de questões (ver Anexo 7). 

Adicionalmente, registros de observação participante foram realizados por 

membros da equipe da pesquisa, durante os seminários. Esses registros foram 

preliminarmente discutidos e aceitos pelos grupos, ressaltando-se a natureza 

impessoal das observações e seus objetivos (ver Anexo 8). 

3a Fase - Fase de tratamento e análise dos dados coletados nos seminários 

Os dados coletados durante os seminários foram tratados segundo 

descrição apresentada no item 4.7: Tratamento de dados.  
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4a Fase - Entrevistas em profundidade 

Foram realizadas entrevistas individuais com aproximadamente 10% dos 

gerentes e colaboradores que participaram do estudo. Essas entrevistas 

forneceram dados em profundidade que permitiram conhecer melhor as 

organizações. 

5a Fase - Reunião de Devolução – condicionada pelo interesse e disponibilidade 

das organizações envolvidas. 

Foi planejada a realização de uma reunião de devolução para cada 

organização, com objetivo de apresentar e discutir os resultados obtidos. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

A presente pesquisa está em consonância com legislação vigente referente 

a pesquisas envolvendo seres humanos (Conselho Nacional de Saúde, 1996). O 

termo de consentimento utilizado na pesquisa pode ser examinado no Anexo 2. A 

participação nesta pesquisa não envolveu riscos ou desconfortos substantivos 

para aos participantes. 

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

Foi utilizada estatística descritiva (e.g., média, desvio padrão) para analisar 

os dados obtidos através do Questionário de Dados Sócio-demográficos. 

Os dados obtidos com a aplicação dos inventários foram convertidos em 

escores. Posteriormente, foi utilizada estatística descritiva para apresentar os 

dados e estatística inferencial para comparações. Mais especificamente, foi 

utilizado o teste t para comparar resultados entre grupos (e.g., Gerentes e 

Colaboradores) e a análise de correlação de Pearson para explorar as possíveis 

associações entre os itens investigados. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio do SPSS (Statistical Package for Social Sciences for 

Windows, versão 11.5) 
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Os dados referentes às representações sociais foram tratados de maneira 

usualmente utilizada para análise de evocações. Todas as evocações 

apresentadas pelos participantes foram inseridas em uma planilha e analisadas. 

Evocações com conteúdo semelhante (e.g., organização, ser organizado, 

organizador, ter organização) foram uniformizadas (i.e., um único termo, o mais 

freqüentemente evocado, foi utilizado em substituição aos demais). No exemplo 

em questão todas as evocações foram substituídas pelo termo organização. As 

evocações mais freqüentemente apresentadas foram identificadas e contadas. 

Uma planilha Excel foi utilizada para realizar essa tarefa. Posteriormente, foram 

realizadas comparações entre os grupos, promovendo-se análise qualitativa dos 

resultados, à luz do referencial teórico utilizado pela pesquisa. 

 



 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 205

5. RESULTADOS 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa. Para tanto a 

seguinte estrutura foi adotada: Inicialmente são apresentados os resultados de 

levantamentos preliminares acerca dos constructos da liderança e da confiança, 

com vistas a verificações sobre suas formas de representação em nosso contexto 

contemporâneo. Comparações entre resultados de evocações de sujeitos 

inseridos e não inseridos no campo organizacional foram realizadas, e seus 

resultados apresentados e comentados. A seguir serão apresentados e 

comentados os dados obtidos em cada uma das organizações que tomaram parte 

no estudo. Ao final, oferecemos uma visão conjunta dos resultados das duas 

organizações em relação aos mesmos tópicos, seguida das observações que 

julgamos pertinentes. Os resultados e comentários referentes a cada organização, 

de per si, obedecem à seguinte seqüência: 1. Breve apresentação da organização 

em questão; 2. Descrição dos participantes, aos quais tivemos acesso, através de 

participação voluntária estimulada pela organização; 3. Resultados obtidos com a 

aplicação dos inventários; 4. Resultados da aplicação dos questionários; 5. 

Correlações entre as variáveis do estudo; 6. Síntese das entrevistas e das 

observações participantes. Após a exposição dos principais dados obtidos em 

cada uma das organizações estudadas, como já indicado, apresentamos ao final 

síntese comparativa que relaciona esses resultados (qualitativos e quantitativos) 

às práticas gerenciais estudadas (comunicação, estímulo à cooperação, proteção 

e consideração), e aos principais constructos do estudo (confiança, capital social 

e liderança). 

 

5.1 LEVANTAMENTOS PRELIMINARES SOBRE OS CONSTRUCTOS DA LIDERANÇA E DA 
CONFIANÇA 

Foi conduzido um levantamento de representações sociais relacionadas 

aos constructos da liderança e da confiança no contexto do trabalho com sujeitos 

inseridos e não inseridos no campo organizacional Drummond et al. (2002). Ao 

todo, 90 estudantes de graduação em Psicologia, 66 estudantes de graduação em 
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Administração de Empresas e 12 profissionais da área financeira de uma 

empresa nacional de engenharia (de grande porte), participaram do estudo. 

 

O levantamento foi baseado no método de associação livre, através da 

utilização de questionários semi-estruturados e entrevistas, para identificação de 

idéias centrais das representações sociais no universo considerado, visando 

correlacioná-las com as teorias existentes sobre a temática de interesse da 

pesquisa. Os conceitos investigados foram os da Confiança e o da Liderança. 

 

Segundo Sá (1996), a associação ou evocação livre, é considerada por 

Abric como “uma técnica maior para coletar os elementos constitutivos do 

conteúdo de uma representação” (ABRIC, 1994d, p.66), consistindo em se pedir 

aos sujeitos que, a partir de um termo indutor (normalmente, o próprio rótulo 

verbal que designa o objeto da representação) apresentado pelo pesquisador, 

enunciem palavras ou expressões que lhes tenham vindo imediatamente à 

lembrança” (ABRIC, 1994d, p.115, apud SÁ, 1996). 

 

As evocações eliciadas pela palavra Liderança foram classificadas em três 

categorias: Poder, Confiança e Grupo. As evocações referentes à Confiança 

foram classificadas em duas categorias: Relacionamento e Competência. 

 

Análises preliminares apontaram para estreita associação entre os 

constructos confiança e liderança, além da associação com idéias de poder 

personalizado, presentes no imaginário social. Estudantes de graduação em 

psicologia e administração demonstraram maior tendência a relacionar o conceito 

de liderança à atributos personalógicos relacionados a poder, apresentando, 

respectivamente, 54% e 56% de evocações nesta categoria. Já os profissionais 

da área financeira (inseridos no campo) demonstraram maior tendência a 

relacionar o constructo liderança à idéia de confiança (36%). Ver gráfico 5.1. 
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Gráfico 5.1 - Evocações eliciadas pela palavra Liderança 
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Por outro lado, os profissionais na área financeira demonstraram maior 

tendência a relacionar confiança à idéia de relacionamento, já os universitários 

não apresentaram diferenças significativas entre as categorias adotadas. 

Esses resultados preliminares foram amplamente divulgados, através de 

palestras e apresentações em congressos e em mais de uma Jornadas de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Gráfico 5.2 - Evocações eliciadas pela palavra Confiança 
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De uma maneira geral, pode-se dizer que esses levantamentos 

preliminares, de caráter exploratório revelaram uma grande dispersão nas 

associações relacionadas aos constructos investigados. O que essa dispersão a 

propósito de temas que tão fortemente influenciam a vida social e as 

organizações em geral, pode significar, na prática? Sabemos que integração e 

sinergia dependem, fundamentalmente, da convergência de vetores e que 

dispersão de visões e concepções sobre a realidade vivenciada em comum pode 

sinalizar problemas dessa ordem, com comprometimento dos resultados. 

Pudemos observar, pela análise das categorias definidas para o tratamento dos 

dados, que as representações sociais acerca da Liderança podem estar sendo 

modificadas (deslocando-se de visões mais ligadas a atributos pessoais ou a 

poder hierárquico), tendendo a associar-se a aspectos como lealdade e 

honestidade, (que integram o constructo da Confiança), notadamente quando 

experiências passam a ser vivenciadas no contexto do campo de forças das 

organizações. Os resultados obtidos junto aos grupos de universitários pareceram 

sinalizar para expectativas de uma figura de liderança forte, patriarcal, enquanto 

os profissionais apontaram para correlações de uma liderança baseada em 

confiança, construída através de relacionamentos democráticos estabelecidos na 

vivência cotidiana. Acreditamos que o aprofundamento dessas questões possa 

contribuir para melhor compreensão de parcela significativa dos conflitos 

relacionados ao exercício da liderança formal, no campo organizacional. 

 

Passaremos a apresentar os resultados obtidos em cada uma das 

organizações do campo para, ao final, tratar de analisa-los comparativamente. É 

imperioso ressaltar que as intervenções foram fundamentalmente semelhantes 

nas duas organizações. Salientamos, entretanto, que, considerando-se os 

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa, adaptações às condições, 

possibilidades e características de cada uma das organizações foram efetivadas. 

Por exemplo, a duração dos seminários variou de 5:00h a 6:00h. Entretanto, a 

sistemática do atendimento aos dois grupos (de Gerentes e Colaboradores) foi 

mantida constante em cada uma das organizações. 
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5.2 ORGANIZAÇÃO 1 

Através de entrevistas com a Gerente de Recursos Humanos (RH), foram 

obtidas as seguintes informações sobre a Organização 1:  

A Organização 1 tinha cerca de 16 anos no mercado, sendo considerada 

de médio porte. Pertence ao ramo de comércio varejista e há pelo menos dez 

anos ao atacadista, possuindo 16 franquias (14 espalhadas pelo país e 2 em 

Portugal). Eram 12 lojas próprias (10 no Rio de Janeiro e 2 fora do estado) e a 

fábrica. Na fábrica estavam situados os seguintes departamentos: Financeiro, 

Recursos Humanos, Comercial, Produção, Marketing, Compras e Estilo, dando 

suporte para a saída do produto final, através das lojas. Essa organização 

contava com um total de 327 funcionários nas lojas próprias e fábrica. Foi-nos 

informado que a rotatividade de seu quadro de pessoal podia ser considerada 

baixa em comparação com outras de seu ramo de atividade (vendas). 

A Organização 1 podia ser considerada como “top” dentro do mercado 

nacional, estando bastante exposta na mídia e começava a ser também 

reconhecida internacionalmente. Segundo documentos a que tivemos acesso, em 

2002 a organização teve um crescimento de faturamento de 119%, e, em 2003, 

crescimento de 198% (Varela; Rego, 2003). Os funcionários tinham conhecimento 

desse crescimento e valorizavam sua participação na organização, 

reconhecendo-a como uma empresa bem colocada em seu mercado e em 

constante crescimento. 

Apesar de vir apresentando crescimento em ritmo bastante acelerado, esta 

organização conservou seu perfil de empresa familiar. O acesso ao presidente era 

bastante próximo para a maioria dos funcionários da sede e das principais lojas, a 

hierarquia não muito rígida, mas bastante respeitada, com relacionamentos 

baseados nas trocas de informações, sendo comuns as atividades conjuntas 

entre os departamentos. Os Gerentes  também costumavam responder por mais 

de um departamento, fazendo com que a aproximação fosse ainda maior. Bons 

exemplos dessa integração eram as reuniões gerenciais com a diretoria 

administrativa, que aconteciam uma vez por semana. Nessas reuniões assuntos 

diversos eram discutidos e as tomadas de decisão eram conjuntas e em 

consenso. Ocorriam, ainda, encontros semestrais bastante abrangentes, fora dos 

locais de trabalho (hotéis), conhecidos como meetings, para veiculação das 



 210

políticas e disseminação dos conceitos das novas coleções e produtos, além de 

premiações e confraternização. Ao início dos contatos com vistas à realização da 

pesquisa, foi-nos oferecida a oportunidade de assistir a um desses encontros 

(Anexo 15).  

 

PARTICIPANTES 

Ao todo, 37 funcionários da Organização 1 (18 Gerentes  e 19 

Colaboradores) participaram do estudo. Esse número representava 11,37% do 

total de funcionários da organização. Os Gerentes encontravam-se maciçamente 

representados nesta amostra. Neste cômputo não foram considerados os 

membros da equipe de Recursos Humanos e os Diretores e Coordenadores 

gerais da organização. Embora tenham participado das atividades iniciais, (os 

primeiros), ou da reunião final de devolução de resultados (todos), envolvendo-se, 

de alguma forma com a pesquisa, eles não participaram dos seminários de coleta 

de dados. A tabela 5.1 apresenta uma descrição dos participantes, obtida dos 

dados coletados pelo Questionário de Dados Sócio-Demográficos (Anexo 3) 

Tabela 5.1 Participantes – Organização 1 

 Gerentes Colaboradores t ** 
N 18 19  
Idade (anos) 27,5 (3,09) 25,8 (4,24) 1,39 
Escolaridade1 4,94 (0,54) 4,82 (0,53) 0,67 
Tempo na organização (anos) 4,38 (2,40) 1,95 (1,68) 3,45* 
Sexo (%)    
    Homens 70,6 58,8  
    Mulheres 29,4 41,2  
Média (Desvio padrão), 1Escala de 7 níveis adaptada de Hollingshead (1975), *p 
< 0,05. (**)Teste t de Student. 

 

A idade média dos Gerentes foi de 27,5 anos, enquanto que a dos 

Colaboradores foi de 25,8 anos. A escolaridade média dos Gerentes, medida com 

a escala de 7 níveis adaptada de Hollingshead (1, primário incompleto; 2, primário 

completo; 3, secundário incompleto; 4, secundário completo; 5, superior 

incompleto; 6, superior completo; 7, pós-graduação), foi de 4,94, enquanto que a 

escolaridade dos Colaboradores foi de 4,82. Esses valores indicam que a grande 

maioria dos Gerentes e Colaboradores possuía nível de escolaridade secundário 
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ou nível superior incompleto. Considerando um p < 0,05, verificamos que os 

Gerentes  e Colaboradores não diferiram significativamente no que se refere à 

idade e à escolaridade. Entretanto, os Gerentes apresentaram um tempo na 

organização significativamente superior aos Colaboradores. Participantes do sexo 

masculino eram predominantes em ambos os grupos, sendo, dentre os Gerentes, 

em número significativamente superior (mais do que o dobro). Em média, os 

Gerentes eram responsáveis por 3,83 funcionários. 

 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS 

As tabelas 5.2a, 5.2b e 5.2c apresentam as médias obtidas pelos Gerentes 

e Colaboradores da Organização 1, com a aplicação dos inventários. Os 

inventários podem ser examinados nos Anexos 5 (Gerentes) e 6 (Colaboradores). 

Os líderes responderam ao Inventário de Práticas Gerenciais para Líderes, ao 

Inventário sobre Percepções do Grupo para Líderes, e ao Inventário de 

Relacionamento para Líderes. Os Colaboradores responderam às versões 

correspondentes destes inventários, desenvolvidas especificamente para eles. 

Considerando que os inventários (inventário completo e sub-escalas do 

inventário) admitiam avaliações de 1 a 7, sendo 7 a pontuação máxima, podemos 

fazer algumas observações. Em primeiro lugar, devemos assinalar, considerando 

p < 0,05, que não foi observada diferença significativa entre Gerentes e 

Colaboradores nas medidas investigadas. Podemos também observar que 

Gerentes e Colaboradores avaliaram de maneira bastante positiva as práticas 

gerenciais, seus grupos de trabalho e relacionamentos intra equipes e entre as 

equipes e suas chefias. 

Tabela 5.2a – Avaliação das Práticas Gerenciais – Organização 1 

 Gerentes Colaboradores t * 
Avaliação das práticas gerenciais 6,16 5,89 1,17 
    Comunicação 6,27 6,09 0,72 
    Estimular Cooperação 6,17 5,93 0,99 
    Proteção 5,83 5,68 0,51 
    Consideração 6,44 6,03 1,42 
Não foram identificadas diferenças significativas. (*) Teste t de Student. 
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Tabela 5.2b –Avaliação das Percepções sobre o Grupo. – Organização 1 

 Gerentes Colaboradores t * 
Percepções sobre o Grupo 5,41 5,43 -0,08
    Comportamento 5,32 5,18  0,50
    Atitudes 5,47 5,63 -0,59
    Performance 5,42 5,34  0,26
Não foram identificadas diferenças significativas.(*) Teste t de Student. 

 

Tabela 5.2c – Avaliação dos Relacionamentos – Organização 1 

 Gerentes Colaboradores t * 
Relacionamento 6,14 6,17 -0,13 
    Relacionamento com Equipe 6,47 6,32  0,71 
    Relacionamento com Chefia 5,81 6,03 -0,58 
Não foram identificadas diferenças significativas.(*) Teste t de Student. 
 

A Tabela 5.2d apresenta uma visão consolidada das Tabelas 5.2a-c, e 

oferece adicionalmente informações sobre desvios padrão. Como já assinalamos, 

não foram identificadas diferenças significativas entre gerentes e colaboradores 

nas medidas investigadas, nesta organização. 

Tabela 5.2d – Consolidação dos Dados – Organização 1 

 Gerentes Colaboradores t * 
Avaliação das práticas gerenciais 6,16 (0,46) 5,89 (0,78)  1,17 
    Comunicação 6,27 (0,52) 6,09 (0,88)  0,72 
    Estimular Cooperação 6,17 (0,49) 5,93 (0,90)  0,99 
    Proteção 5,83 (0,82) 5,68 (0,94)  0,51 
    Consideração 6,44 (0,69) 6,03 (0,70)  1,42 
Percepções sobre o Grupo 5,41 (0,58) 5,43 (0,92) -0,08 
    Comportamento 5,32 (0,65) 5,18 (1,02)  0,50 
    Atitudes 5,47 (0,58) 5,63 (1,02) -0,59 
    Performance 5,42 (0,81) 5,34 (0,91)  0,26 
Relacionamento 6,14 (0,80) 6,17 (0,73) -0,13 
    Relacionamento com Equipe 6,47 (0,40) 6,32 (0,85)  0,71 
    Relacionamento com Chefia 5,81 (1,36) 6,03 (0,90) -0,58 
 Não foram identificadas diferenças significativas.(*) Teste t de Student. 

Como se pode melhor observar no quadro de resultados consolidados 5.d, 

em todos os itens de avaliação das práticas gerenciais, Gerentes tiveram auto-

avaliação um pouco mais positiva do que a visão de seus Colaboradores sobre as 

mesmas práticas. Colaboradores tiveram os itens Percepções gerais sobre o 

grupo e Atitudes um pouco melhor avaliados por seu próprio grupo (enfoque de 
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auto-avaliação dos Colaboradores) do que a percepção dos Gerentes sobre os 

mesmos itens.  

No campo de investigação sobre Relacionamentos pode-se observar que o 

grupo de Colaboradores indica ter melhor relacionamento com suas chefias do 

que os chefes com seus superiores (Direção). 

Considerando-se, entretanto, que nenhuma das citadas diferenças se 

mostrou significativa, do ponto de vista estatístico, nota-se grande positividade e 

homogeneidade de percepções e avaliações entre Gerentes e Colaboradores, 

compatíveis com relacionamento harmonioso e com comunicações eficazes no 

contexto desta organização 

 

QUESTIONÁRIOS  DE EVOCAÇÕES 

A tabela 5.3 abaixo apresenta as principais evocações de Gerentes e 

Colaboradores da Organização 1, em relação aos temas centrais da pesquisa, 

obtidos através da aplicação de questionário individual (Anexo 4). 

Tabela 5.3 – Resultados dos questionários  – Organização 1 

 Gerentes Colaboradores 
O que é ser chefe? Liderança 

Responsabilidade 
Organização 

Responsabilidade
Liderança 
Confiança 

O que é ser líder? Confiança 
Motivador 
Respeito 

Atitude 
Confiança 
Respeito 

O que significa confiança? Honestidade 
Comprometimento
Responsabilidade 

Honestidade 
Respeito 
Responsabilidade

O que significa trabalhar em equipe? Companheiro 
Respeito 
Organização 

Amizade 
Respeito 
Confiança 

 

A análise desses resultados revelou que Gerentes e Colaboradores da 

Organização 1 apresentaram grande similaridade na forma como representam o 

que é ser chefe, o que é ser líder, o que significa confiança no contexto de seu 

trabalho, e sobre o trabalhar em equipe. Esses resultados parecem sugerir um 

ambiente no qual existe facilidade para o entendimento, favorável à comunicação. 

Alguns comentários são mencionados abaixo sobre as formas de representação. 
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Pode-se observar, nestes resultados, que tanto os Gerentes como os 

Colaboradores, nesta organização, evocaram, com maior freqüência, 

CONFIANÇA e RESPEITO, (com um total de 05 (cinco) evocações cada uma), 

(assinaladas, respectivamente, em negrito e em negrito e itálico, na tabela 5.3.). 

RESPONSABILIDADE foi outra das evocações mais freqüentes, entre os dois 

grupos considerados  (com 04 (quatro) evocações). 

Essas evocações, hierarquizadas pelos participantes em ordem de 

importância, eram relacionadas às quatro questões referentes ao ambiente da 

produção coletiva integrantes do questionário aplicado (Anexo 4). Como se pode 

observar, para os Gerentes da Organização 1, ser chefe é liderar, assumir 

responsabilidade, organizar as tarefas dos demais. Os Colaboradores, por sua 

vez, percebem o chefe como aquele que assume responsabilidade, lidera o 

grupo, e em quem se pode / deve confiar. Gerentes e Colaboradores diferiram em 

relação à imagem do chefe, então, apenas pela indicação da idéia de organização 

(os primeiros), que pode estar sinalizando para os aspectos estruturais, formais, 

de atribuição hierárquica, dentro de uma lógica burocrática, a partir da qual é 

atribuída ao Gerente a função de estruturar as tarefas do grupo, através da 

função clássica denominada organização. Em contrapartida a esse aspecto 

burocrático tem-se a indicação, pelos Colaboradores, da confiança, como 

elemento importante da função de chefiar. 

Para os Gerentes, ser líder é ser confiável, motivador, demonstrando 

respeito pelo outro. Para os Colaboradores, o líder é alguém confiável, que 

demonstra respeito / é respeitado, mas, principalmente, com “atitude” (a qual, 

como se pode observar através de dados colhidos nas entrevistas, possui os 

sentidos de firmeza, capacidade de decisão, iniciativa) (ver Anexo 10).  

Quanto ao quesito que indagava sobre as formas de representar a 

confiança, nota-se uma grande identidade de percepções e mesmo de ordem de 

importância dessas percepções, entre os dois grupos, (honestidade em primeiro 

lugar, responsabilidade em terceiro) diferindo, apenas, quanto à segunda 

evocação em ordem de importância. Nesta segunda posição, os Gerentes 

indicam que confiam em quem demonstra comprometimento, naqueles com quem 

se pode contar quando se necessita, enquanto, para os Colaboradores, é digno 
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de confiança, nesse grau de importância, aquele que demonstra respeito para 

com o outro (ver Anexo 10). 

Novamente uma grande identidade de percepções se manifesta entre 

Gerentes e Colaboradores nesta organização, em relação à idéia de trabalho de 

equipe. A esse respeito, vemos que participantes de ambos os grupos associam 

ao tópico, em primeiro lugar, as idéias de companheirismo / amizade, 

respectivamente, sendo respeito colocado em segundo lugar por ambos os 

grupos. Ocorre novamente aqui a evocação de organização para os Gerentes, 

enquanto a evocação correspondente para os Colaboradores, é confiança. Neste 

interessante contraponto observamos, desse modo, que enquanto os Gerentes 

associaram, (em terceiro lugar numa hierarquia de importância), a questão da 

organização, tanto ao que é ser chefe quanto à idéia do que representa trabalho 

em equipe, os Colaboradores, em idêntica situação, representaram que a 

confiança é importante na caracterização do que é ser chefe e do que significa 

trabalhar em equipe. 

Cabe ressaltar que esses dados foram obtidos de modo espontâneo, uma 

vez que foram colhidos antes que os conteúdos teóricos e temas centrais do 

estudo fossem explorados e discutidos, nos seminários, (o que, como 

anteriormente assinalado, foi considerado e oferecido às organizações que 

abriram seu campo à pesquisa, como contrapartida em termos de treinamento / 

desenvolvimento). Na verdade os temas foram somente citados, anteriormente à 

coleta de dados, quando da abertura dos trabalhos e apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 

 

CORRELAÇÕES  

A tabela 5.4 apresenta as correlações de Pearson entre os diversos ítens 

avaliados nos inventários respondidos pelos colaboradores. As correlações 

significativas foram assinaladas com um asterisco (*). 
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Tabela 5.4 – Correlações entre medidas – Colaboradores da Organização 1 

 Variável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Práticas gerenciais -           
2     Comunicação 0,93* -          
3     Estimular Cooperação 0,88* 0,76* -         
4     Proteção 0,85* 0,69* 0,64* -        
5     Consideração 0,84* 0,78* 0,76* 0,73* -       
6 Percepções Grupo 0,63* 0,52* 0,57* 0,54* 0,66* -      
7     Comportamento 0,62* 0,54* 0,44 0,61* 0,70* 0,93* -     
8     Atitudes 0,59* 0,49* 0,56* 0,47* 0,56* 0,97* 0,84* -    
9     Performance 0,42 0,26 0,56* 0,28 0,49* 0,67* 0,47* 0,62* -   
10 Relacionamento 0,64* 0,64* 0,65* 0,47* 0,57* 0,26 0,22 0,24 0,31 -  
11     com Equipe 0,78* 0,81* 0,78* 0,52* 0,69* 0,18 0,17 0,15 0,17 0,82* - 
12     com Chefia 0,29 0,26 0,31 0,26 0,26 0,25 0,19 0,24 0,34 0,84* 0,37
* p < 0,05 

 

Como se pode observar na tabela 5.4, todas as avaliações que os 

Colaboradores da Organização 1 fizeram acerca das práticas de seus Gerentes 

(Comunicação, Estimular Cooperação, Proteção, Consideração) mostraram-se 

significativamente correlacionadas com a visão geral de percepção que esses 

Colaboradores tinham do seu grupo (item 6 da tabela 5.4). Quando consideradas 

separadamente, vê-se que a medida Comportamento dos Colaboradores não 

apresentou correlação significativa com a prática de Estimular cooperação. Vê-se, 

ainda, que o item Performance dos Colaboradores não apresentou correlação 

significativa com a média das medidas das práticas gerenciais, nem tampouco 

com as práticas específicas referentes à Comunicação e Proteção, apresentando 

correlação significativa apenas com as práticas: Estímulo à cooperação e 

Consideração. De uma maneira geral pode-se, entretanto, observar que, quanto 

melhor a avaliação das práticas gerenciais, melhor a percepção dos 

colaboradores acerca do próprio grupo. É oportuno lembrar que as avaliações dos 

Gerentes acerca dos itens relacionados à avaliação de seus Colaboradores (ver 

Tabelas 5.b e 5.d), foram positivas, não discrepantes significativamente das auto-

avaliações produzidas pelo próprio grupo de Colaboradores, e mesmo, em alguns 

casos, superior àquelas (p. ex. nos itens Comportamento e Performance). 

As correlações identificadas entre as variáveis e medidas apresentadas na 

tabela em questão, indicaram que, tanto a média das avaliações do Inventário 

sobre Relacionamento, quanto o ítem específico do Relacionamento com a 

Equipe correlacionaram-se significativamente com todas as medidas referentes a 

práticas gerenciais. O item Relacionamento com a Chefia não se relacionou com 
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a variável  Relacionamento com a Equipe. Isto pode indicar que o relacionamento 

é muito bom e não houve variação suficiente para identificar correlação. 

Entretanto, dados obtidos das observações participantes sugerem que o 

relacionamento dos Gerentes com suas equipes de Colaboradores é mais fácil, 

próximo e melhor avaliado, do que o dos Gerentes com seus superiores (nível da 

Diretoria), ou o dos Colaboradores com a Diretoria, quando um respeito algo 

temeroso pode ser facilmente observado (Anexos 11 e 15 e entrevista inicial com 

RH). 

 

SÍNTESE DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE – ORGANIZAÇÃO 1 

 

Quadro 5.1 - Síntese das entrevistas em profundidade  
Organização 1  Gerentes Colaboradores 
Entrevistas em 
Profundidade 

- Percepção de 
transparência nas 
comunicações;  

- Desconfiança genérica 
quanto aos interesses de 
organizações privadas; 

- Sentimentos de 
valorização, de 
reciprocidade; 

- Boa percepção do papel do 
lider direto na organização;

- Liderança associada a 
propriedades inatas ou a 
conhecimento técnico; 

- Confiam em quem 
demonstra engajamento, 
comprometimento; 

- O gerente principal 
(proprietário) é visto como 
liderança forte e positiva. 
(Anexo 10). 

- Insegurança face ao cenário externo 
de desemprego;  

- Em alguns casos há sentimento de 
injustiça (favorecimentos); 

- Maior dedicação, produção, são 
garantias de estabilidade (como 
reciprocidade); 

-- Percepção de apoio e estímulo ao 
desenvolvimento. Bom 
relacionamento com as chefias;  

- Acreditam que os Gerentes são mais 
comprometidos com a organização do 
que os Colaboradores; 

- Apesar da competição individual 
(típica de vendas) que gera 
desconfiança, há estímulo à 
cooperação; 

- Sentem certo distanciamento em 
relação à administração central. 
(Anexo 10) 

 

 

SÍNTESE DAS OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES: SEMINÁRIOS   

O quadro 5.2 apresenta os principais aspectos identificados através das 

observações participantes nos seminários com Gerentes e com Colaboradores 

(Anexo 9).  
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Quadro 5.2 – Síntese das observações participantes: Seminários 
Organização1  Gerentes Colaboradores 
Seminários - Cautelosos no início, com 

progressivo envolvimento de 
todos; 

- Participação e interesse no 
plenário. Maior ainda nos 
trabalhos de grupo; 

- Interessados em aprendizado / 
desenvolvimento; 

- Correlações e analogias entre 
teoria e prática; 

- Clima amistoso, descontraído e 
democrático; 

- Avaliações bastante positivas 
do Seminário, com 
agradecimentos à equipe da 
pesquisa, ao final.  

Expressões evocadas na 
Avaliação de Reação ao 
Seminário: Integração / 
Compartilhamento de aspectos 
comuns / Comunicação / 
Entrosamento / Reflexão / 
Aprendizagem / Mudança 
antes-depois / Convívio / 
Motivação / Liderança.(Anexo 
9). 

- Maior interesse e participação, e 
menor dispersão desde o início 
(parecendo indicar que não houve o 
elemento surpresa); 

- Discussões mais aprofundadas nos 
subgrupos; debates ricos; 

- Todos eram chamados a contribuir e 
ouvidos; 

- Os temas eram explorados à luz da 
vivência cotidiana; 

- Bastante interessados em 
aprendizado / desenvolvimento; 

- Clima amistoso, descontraído e 
democrático; 

- Avaliações bastante positivas do 
Seminário, entusiasmo e 
manifestações de agradecimento à 
equipe da pesquisa, ao final.  

Expressões evocadas na Avaliação de 
Reação ao Seminário: Integração / 
União / Entrosamento / Reflexão / 
Aprendizagem / Esclarecimento / 
Reciclagem nos valores / 
Desenvolvimento / Progresso / 
Harmonia / Esperança.(Anexo 9). 

 

 

O quadro abaixo (5.3) apresenta a síntese das observações participantes 

realizadas durante a reunião de devolução de resultados, ao término dos 

trabalhos de campo (Anexo 11). 

 

Quadro 5.3 - Síntese das observações participantes - Reunião de devolução 
Organização 1  
Reunião de 
Devolução 

- Não houve a presença de Colaboradores (questões de serviço); 
- Presença austera de Diretora (expressão severa, consultando o 
relógio, por ex.); 

- Grupo inibido, cauteloso e algo apreensivo. Os Gerentes participam 
apenas como ouvintes interessados; 

- Clima se descontrai um pouco, ao final, com sensação de alívio pelos 
resultados positivos apresentados (Anexo 11). 
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Com se pode observar, os resultados qualitativos e quantitativos 

mostraram-se bastante consistentes nessa organização. O número de 

participantes do sexo masculino foi significativamente maior no grupo de Gerentes 

e ligeiramente maior no grupo de Colaboradores. Não houve diferenças 

significativas na média das idades e de escolaridade entre os dois grupos citados. 

Os Gerentes exibiram um tempo bastante superior de permanência na 

organização (mais do que o dobro), quando comparados ao dos Colaboradores 

(Tabela 5.1).  

A análise dos dados quantitativos indicou haver uma grande 

homogeneidade nas percepções de Gerentes e Colaboradores acerca das 

práticas de líderes diretos e dos comportamentos, atitudes e performances do 

grupo de Colaboradores. Em ambos os ângulos da análise, (auto e hetero 

percepções), as avaliações foram bastante positivas. Também foram positivas as 

avaliações sobre relacionamentos nas equipes e destas com seus Gerentes. O 

relacionamento dos Gerentes com suas chefias (nível diretor), teve avaliação um 

pouco menos positiva do que a dos Colaboradores com seus Gerentes, 

parecendo indicar um certo distanciamento hierárquico (Tabela 5.2c). Tal 

distanciamento pode ser depreendido também pela entrevista inicial, (realizada 

com a Gerente da área de Recursos Humanos), quando foi assinalado que “a 

hierarquia não era rígida, porém bastante respeitada”. Este aspecto foi também 

observado por ocasião da reunião de devolução dos resultados e no meeting 

(Anexo 11 e 15). Essa questão pode apresentar aspectos tanto positivos quanto 

negativos para a dinâmica organizacional. Por um lado a estratégia adotada até 

agora pela organização (intencionalmente ou não), tem-se mostrado bastante 

funcional, com concentração de investimentos no alinhamento do nível gerencial 

(dentre outras mediadas, através de reuniões constantes), qualificando-o e 

reforçando-o através da delegação, conferindo flexibilidade, agilidade e economia 

de esforços e custos, inclusive transacionais. Por outro lado, o aspecto negativo 

pode encontrar-se relacionado a perdas em termos de aproveitamento do 

potencial de capital social organizacional ainda disponível. 

 

Também as formas de representar os principais constructos em estudo: os 

de chefia, liderança, confiança e trabalho em equipe, foram bastante homogêneas 
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nesta organização, sem grandes discrepâncias, sugerindo a existência de um 

clima de bom entendimento, com utilização produtiva das comunicações (Tabela 

5.3). Nesses resultados é interessante notar que os Gerentes associaram a idéia 

de organização (que faz parte das expectativas de seu papel) à chefia e ao 

trabalho em equipe, enquanto os Colaboradores valorizam, em seu lugar, a 

confiança. O dado mais significativo foi a ênfase conferida ao RESPEITO, 

CONFIANÇA e, em menor grau, à RESPONSABILIDADE, entre os dois grupos. 

 

Considerando-se as percepções dos Colaboradores, todas as práticas 

gerenciais avaliadas, exceto Estimular Cooperação (0,44), demonstraram-se 

significativamente relacionadas a comportamentos do grupo (em termos de 

demonstração de comprometimento com o próprio grupo e com a organização), 

atendimento a solicitações extras, permanência na organização), sendo que a 

mais alta correlação é a estabelecida com a prática da Consideração (0,70), a 

qual, como se pode depreender das entrevistas em profundidade, é considerada 

alta na organização (vide Anexo 10). Todas as práticas analisadas mostraram 

correlações significativas com os resultados do grupo de Colaboradores, em 

geral, sendo Consideração e Estimulo à Cooperação, respectivamente, as que 

demonstraram melhor desempenho. Adotando-se o ponto de vista dos 

Colaboradores, apenas as práticas de Estimular Cooperação (0,56) e demonstrar 

Consideração (0,49) mostraram-se correlacionadas com os resultados de 

Performance do grupo (resultados esperados no nível do grupo e resultados 

esperados pela organização) (ver Tabela 5.4). 

 

5.3 ORGANIZAÇÃO 2 

 

Através de entrevistas com o Diretor Administrativo Financeiro e com a 

Gerente de Recursos Humanos, foram obtidas as seguintes informações sobre a 

Organização 2: 

Empresa atuante na área de ensino profissionalizante de Informática, 

possuía uma sede ou matriz, quatro filiais e sete unidades franqueadas no 
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momento da pesquisa. Através do processo de abertura de franquia, a 

organização vinha promovendo modificações em sua estrutura, com vistas a 

constituir-se em um núcleo central mais “enxuto”, fornecedor de orientação 

normativa e suporte às franqueadas, estas administrativamente autônomas. Havia 

ainda uma empresa de contabilidade dentro da estrutura, sendo que esta unidade 

prestava serviços tanto à própria organização quanto a clientes externos. 

A Organização 2 possuía 116 funcionários. Nos últimos 03 anos houve 

expansão da empresa, com aquisição de duas novas unidades próprias. Houve 

um aumento de quadro administrativo, entretanto, o quadro técnico (que é 

formado basicamente por professores) praticamente não sofreu alterações.  

Foi informado que não se realizava cálculo relacionado à rotatividade de 

pessoal. Entretanto, como afirmou o entrevistado, esse índice seria bastante 

elevado na organização, pelo excessivo número de demissões. Segundo ele, o 

mercado, hoje em dia, sofre do mesmo problema, sendo o “pessoal de vendas” o 

maior responsável por esse fato (sic). A empresa adotou recentemente um 

programa de recrutamento e seleção “mais dirigido” para tentar melhorar esse 

quadro, o que, no caso, representou eliminar a atuação de psicólogos no 

processo (apontada por ele como “pouco objetiva”, “pouco dirigida”) (sic.). Nos 

últimos dois anos tinha ocorrido melhoria e atualização de 50% dos 

equipamentos, o que possibilitou a oferta de novos cursos que antes não podiam 

ser oferecidos em função da defasagem dos equipamentos. 

A empresa não possuía bom posicionamento no ranking de suas 

congêneres, ou seja, no nicho de mercado de ensino profissionalizante, situando-

se, talvez em uma quinta colocação, o que fazia com que restassem talvez 

apenas uma ou duas concorrentes abaixo dela. O faturamento da organização 

vinha caindo desde 2003, e continuava em queda acentuada. Estava ocorrendo 

uma grande evasão de alunos, problema com o qual vinham tentando lidar, 

basicamente através de campanhas e programas de premiação por cotas de 

vendas (como gincanas, por exemplo). 

O entrevistado comentou que, desde o início de sua atuação (havia pouco 

mais de um ano), vinha tentando introduzir mudanças na cultura e práticas da 

organização, como, por exemplo, condução de reuniões para discussão e 

resolução de problemas diários, sempre respeitando horários de inicio e fim. As 
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reuniões marcadas pelo presidente não respeitavam essas características 

básicas, além de trazerem ou provocarem muitos conflitos. 

Havia grande interferência do presidente sobre a gestão da organização, 

com a centralização das decisões e o não estabelecimento de planejamento 

prévio das questões a serem tratadas. Alterações propostas no novo 

organograma não eram respeitadas na prática, apesar de já terem sido 

estabelecidas há algum tempo. A maioria dos funcionários insistia em fazer 

contatos e reportar-se diretamente ao presidente, o qual, por sua vez, reforçava 

tais práticas. 

As funções de Recursos Humanos estavam bastante descentralizadas, em 

virtude da necessidade de ajustar a estrutura para atender às franquias. Desse 

modo, as unidades ganharam mais autonomia e a sede ficou responsável pelo 

controle de toda a rede. Entretanto, observamos que as atividades de Recursos 

Humanos restringiam-se quase que exclusivamente à procedimentos 

burocráticos, uma vez que as tentativas empreendidas pela profissional 

contratada no ano anterior para implantar modificações foram abortadas, em 

função da interferência ou resistência do gerente proprietário. 

É relevante assinalar que, ao final de entrevista, o referido Gerente 

Administrativo Financeiro, (que era diretamente ligado à Presidência e a quem 

todas as demais unidades da estrutura organizacional deviam se reportar), nos 

confidenciou que já havia solicitado sua demissão, por não concordar com as 

práticas de atuação do gerente proprietário (Presidente), e por reconhecer que 

suas tentativas de introduzir mudanças na organização, em face de tais 

obstáculos, vinham se mostrando infrutíferas e frustrantes.  

A possibilidade de aplicação de nossa pesquisa fora aberta pela 

profissional contratada pela empresa para implantar e modernizar a área de 

Recursos Humanos, acima mencionada. Essa profissional (psicóloga), nos 

reportou à ocasião, ter recebido “carta branca” do presidente para empreender 

ações voltadas para aquela finalidade. Entretanto, antes que fosse possível 

agendar a reunião final de devolução dos dados à organização, esta profissional e 

suas auxiliares (estagiárias de psicologia) solicitaram seus desligamentos da 

organização, face à impossibilidade de implementação de ações condizentes com 

as finalidades que haviam motivado suas contratações. 
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Informações colhidas junto à profissional acima referida indicaram, ainda, 

que a necessidade de alcançar metas individuais de vendas, através das 

campanhas empreendidas, estimulava um clima bastante competitivo na 

organização. Tais esforços, além disto, acabavam por não corresponder a 

resultados efetivos, uma vez que apenas 50% das promessas de vendas eram 

realmente efetivadas na prática. Após esforços de retrabalho, tal índice 

costumava subir para algo em torno de 65% de aproveitamento, entretanto, com 

custo adicional alto. Aspectos quantitativos eram muito mais valorizados na 

organização que os qualitativos, uma vez que o trabalho era sempre feito corrido, 

para atingir metas, sem preocupação com a sua qualidade.  

O processo admissional era muito pouco estruturado, o que contribuía para 

a transmissão de insegurança. O imediatismo era um dado marcante nas práticas 

da organização, que se caracterizava por uma extrema dependência em relação à 

figura do gerente proprietário. 

 

PARTICIPANTES 

Ao todo, 37 funcionários da Organização 2 (20 Gerentes e 17 

Colaboradores) participaram do estudo. Esse número representava 32% do total 

de funcionários da organização, encontrando-se a categoria Gerentes bastante 

representada neste cômputo. A tabela 5.5 apresenta uma descrição dos 

participantes, obtida através do Questionário de Dados Sócio-Demográficos 

(Anexo 3). 

Tabela 5.5 - Participantes – Organização 2 

 Gerentes Colaboradores t * 
N 20 17  
Idade (anos) 28,50 (6,49) 24,18 (7,15) 1,89 
Escolaridade1 4,60 (0,68) 4,06 (0,43) 2,83* 
Tempo na organização (anos) 2,12 (1,98) 0,74 (0,67) 2,51* 
Sexo (%)    
    Homens 41,2 29,4  
    Mulheres 58,8 70,6  
Média (Desvio padrão), 1Escala de 7 níveis adaptada de Hollingshead (1975), p < 
0,05. (*) Teste t de Student. 
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A idade média dos Gerentes foi de 28,5 anos, enquanto que a dos 

Colaboradores foi de 24,18 anos. Participantes do sexo masculino foram maioria 

no campo dos Gerentes, enquanto participantes do sexo feminino foram maioria 

no grupo de Colaboradores. A escolaridade média dos Gerentes, medida com a 

escala de 7 níveis adaptada de Hollingshead, foi de 4,60, enquanto que a 

escolaridade dos Colaboradores foi de 4,06. Esses valores indicam que a grande 

maioria dos Gerentes  possuía nível de escolaridade secundário ou nível superior 

incompleto, enquanto que a grande maioria dos Colaboradores possuía nível de 

escolaridade secundário. Considerando um p < 0,05, verificamos que os Gerentes  

e Colaboradores não diferiram significativamente no que se refere à idade. 

Entretanto, os Gerentes apresentaram escolaridade e tempo na organização 

significativamente maior que os Colaboradores. Em média, os Gerentes eram 

responsáveis por 3,17 funcionários. 

 

INVENTÁRIOS 

As tabelas 5.6a-c, à semelhança do que foi visto com relação à 

Organização 1, apresentam as médias obtidas pelos Gerentes e Colaboradores 

da Organização 2, com a aplicação dos inventários. Os inventários podem ser 

examinados nos Anexos 5 (Gerentes) e 6 (Colaboradores). Os líderes 

responderam ao Inventário de Práticas Gerenciais para Líderes, ao Inventário 

sobre Percepções do Grupo para Líderes, e ao Inventário de Relacionamento 

para Líderes. Os colaboradores responderam as versões correspondentes destes 

inventários, desenvolvidas especificamente para eles. 

 

Tabela 5.6a – Avaliação das Práticas Gerenciais – Organização 2 

 Gerentes Colaboradores     T * 
Avaliação das práticas gerenciais 6,16 4,84 4,31*◄ 
    Comunicação 6,17 4,90 3,85*◄ 
    Estimular Cooperação 6,05 5,27 2,21*◄ 
    Proteção 5,93 4,31 4,32*◄ 
    Consideração 6,45 4,53 4,32*◄ 
◄ Diferença significativa para p < 0,05. (*) Teste t de Stuident. 
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Como se pode observar, todas as medidas relacionadas à avaliação dos 

Colaboradores sobre as práticas seus Gerentes apresentaram discrepâncias 

significativas entre as medidas auto-avaliativas (feitas pelos próprios Gerentes) e 

hetero-avaliativas (feitas pelos Colaboradores sobre práticas de seus Gerentes) 

obtidas para os mesmos quesitos.  

 

Tabela 5.6b – Avaliação das Percepções sobre o Grupo – Organização 2 

 Gerentes Colaboradores   t * 
Percepções sobre o Grupo 5,47 4,83 2,00*◄
    Comportamento 5,41 4,75 1,95 
    Atitudes 5,54 4,85 1,84 
    Performance 5,35 4,97 1,07 
◄ Diferença significativa para p < 0,05. (*) Teste t de Student, 

 

Tabela 5.6c – Avaliações dos Relacionamentos – Organização 2 

 Gerentes Colaboradores t  * 
Relacionamento 5,94 5,68 0,69 
    Relacionamento com Equipe 6,03 5,68 0,97 
    Relacionamento com Chefia 5,85 5,68 0,38 
Não foram identificadas diferenças significativas., (*) Teste t de Student. 

 

A Tabela 5.6d apresenta uma visão consolidada das Tabelas 5.6a-c, e 

oferece, adicionalmente, informações sobre desvios padrão.  
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Tabela 5.6d – Consolidação dos Dados – Organização 2 

 Gerentes  Colaboradores t  ** 
Avaliação das práticas gerenciais 6,16 (0,65) 4,84 (1,18) 4,31* 
    Comunicação 6,17 (0,81) 4,90 (1,18) 3,85* 
    Estimular Cooperação 6,05 (0,76) 5,27 (1,34) 2,21* 
    Proteção 5,93 (0,89) 4,31 (1,37) 4,32* 
    Consideração 6,45 (0,6) 4,53 (1,88) 4,32* 
Percepções sobre o Grupo 5,47 (0,91) 4,83 (1,02) 2,00* 
    Comportamento 5,41 (0,85) 4,75 (1,19) 1,95 
    Atitudes 5,54 (1,08) 4,85 (1,22) 1,84 
    Performance 5,35 (1,17) 4,97 (0,94) 1,07 
Relacionamento 5,94 (0,86) 5,68 (1,42) 0,69 
    Relacionamento com Equipe 6,03 (0,70) 5,68 (1,42) 0,97 
    Relacionamento com Chefia 5,85 (1,25) 5,68 (1,53) 0,38 
Média (Desvio padrão), p < 0,05. (**) Teste t de Student. 

 

Vimos assim, em relação a estes resultados, que, em primeiro lugar, 

considerando p < 0,05, foram observadas diversas diferenças significativas entre 

as percepções de Gerentes  e Colaboradores nas medidas investigadas. Os 

Colaboradores apresentaram uma avaliação mais negativa de todos os quesitos 

avaliados, quando comparados com as avaliações realizadas pelos Gerentes. 

Desse modo, as práticas gerenciais foram avaliadas mais negativamente do ponto 

de vista de seus receptores do que do ponto de vista auto-avaliativo, de quem as 

emite, isto é, os próprios Gerentes. Além disso, a percepção geral de seu próprio 

grupo (auto-avaliação dos Colaboradores), foi ligeiramente mais negativa que a 

avaliação apresentada pelos Gerentes sobre esses Colaboradores, a ponto de 

apontar para significância estatística. Além disso, pode-se observar que, embora 

Consideração tenha sido o item em que os Gerentes atribuíram a si mesmos 

maior pontuação, Proteção e Consideração foram, respectivamente, os itens em 

que os Colaboradores atribuíram pontuação mais baixa, gerando as diferenças 

mais significativas entre as avaliações.  

Esses resultados são coerentes com os dados obtidos nas entrevistas 

iniciais com dirigentes da organização, já relatadas, sobre a instabilidade e 

rotatividade no emprego, nesta organização, levando à falta de segurança. 

Performance do grupo de Colaboradores (que corresponde ao alcance de 

resultados esperados do grupo e pela organização), foi o indicador que obteve 

avaliação mais negativa por parte dos Gerentes, enquanto o item Comportamento 



 227

(relacionado a mostrar esforço na realização da tarefa, apresentar sugestões, 

interessar-se por seu próprio desenvolvimento, ser prestativo e mostrar boa 

vontade quando necessário, executar tarefas não estritamente ligadas a seus 

cargos: “extra-role”) foi o que evidenciou resultados mais baixos, na auto-

avaliação do grupo de Colaboradores, inclusive mais baixos do que a avaliação 

externa (dos Gerentes) indicou. Atitudes dos Colaboradores foi o quesito que 

recebeu a pontuação mais alta dos Gerentes.  

Os Gerentes demonstraram estimar possuírem melhor relacionamento com 

suas equipes do que elas próprias consideravam. De qualquer modo, os dados 

sugerem a existência de dificuldades em relação tanto ao exercício da liderança, 

quanto a atmosfera de trabalho, face às discrepâncias significativas entre as 

percepções de Gerentes e Colaboradores sobre todos os itens avaliados. Duas 

hipóteses podem ser aventadas a partir da observação dessas discrepâncias 

(com auto-avaliações mais positivas dos Gerentes, e as respectivas avaliações 

dos Colaboradores significativamente mais negativas): uma delas é a de que os 

resultados indiquem ausência de auto-crítica por parte desses Gerentes. A 

segunda seria a de uma visão acentuadamente negativa dos Colaboradores. Não 

deve ser desprezada, ainda, a possibilidade de que ambas as coisas ocorram 

simultânea e complementarmente. Uma vez que a liderança é entendida, a partir 

do modelo teórico adotado, como uma experiência que ocorre na mente dos 

seguidores, depreendemos dos resultados a existência de subordinação 

hierárquica (ou seja, chefia), mas não de liderança. 

 

QUESTIONÁRIOS 

A tabela 5.7 apresenta as principais idéias através das quais Gerentes e 

seus Colaboradores representaram os temas centrais da pesquisa:  

 



 228

Tabela 5.7 – Resultados dos questionários – Organização 2 

 Gerentes  Colaboradores 
O que é ser chefe? Autoridade 

Liderança 
Organização 

Liderança 
Conhecimento 
Organização 

O que é ser líder? Liderança 
Ágil 
Sinceridade 

Dinâmico 
Responsabilidade
Amigo 

O que significa confiança? Saber ouvir 
Acreditar 
Honestidade 

Sinceridade 
Amizade 
Responsabilidade

O que significa trabalhar em equipe? Bom relacionamento
Compreensão 
Respeito 

Amizade 
Confiança 
Ajuda 

 

A análise desses resultados revelou que Gerentes e Colaboradores da 

Organização 2 apresentaram grande heterogeneidade de percepções acerca de 

como representam o que é ser chefe, o que é ser líder, o que significa confiança 

no contexto de seu trabalho, e sobre o trabalhar em equipe. Esses resultados 

corroboram os dados anteriores, dando sustentação a hipóteses de dificuldades 

de entendimento, no nível das comunicações, com reflexos no clima 

organizacional, no contexto estudado. A heterogeneidade observada pode estar 

articulada com indicações de desorientação sobre rumos e decisões a tomar, nas 

ações cotidianas, incerteza com relação ao que é ou não esperado, desejado, ou 

o que é passível de punição, gerando perplexidade e confusão, desorientando a 

ação. Muito da carga de retrabalho e da carga emocional negativa, ambos  

geradores de stress, talvez possa ser atribuído a tais aspectos. Mais alguns 

comentários são tecidos abaixo, sobre as formas de representação identificadas. 

 

O grupo de Gerentes demonstrou representar a figura do chefe como uma 

figura de autoridade, que deve liderar e organizar as tarefas do grupo. Os 

Colaboradores demonstraram atribuir importância, em relação à figura do chefe, 

em primeiro lugar, ao aspecto liderança, sendo importante também o 

conhecimento técnico e a capacidade de organização. O que representou um 

diferencial, em relação a este campo, foi o contraponto entre autoridade (do 

cargo, hierárquica), presente nas representações dos Gerentes, correspondendo 
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à importância atribuída ao conhecimento, por parte dos Colaboradores, para o 

exercício das funções de chefia (autoridade pela competência técnica). 

Ressaltamos ainda, como significativas, as idéias de agilidade (entre os 

Gerentes), e dinamismo (entre os Colaboradores), relacionadas à liderança, que 

parecem referendar indicações fornecidas nas entrevistas iniciais, de que há 

maior preocupação e valorização de aspectos relacionados à quantidade, na 

organização, do que em relação à obtenção de resultados mais consistentes e de 

melhor qualidade. Confiança é representada como fruto de bons relacionamentos, 

saber ouvir e ser honesto, para o grupo de Gerentes. Colaboradores associam 

confiança à sinceridade, amizade (à semelhança do relacionamento para os 

Gerentes), atribuível aos que são responsáveis.  

 

Trabalhar em equipe significa para os Gerentes ter bom relacionamento, 

compreensão e respeito pelo outro, e para os Colaboradores ter amizade, confiar 

e ajudar-se mutuamente. Entrevistas em profundidade corroboraram este 

elemento das representações sobre o trabalho em equipe, ao fornecerem 

indicações de que os Colaboradores são mais unidos, como forma de ajuda 

mútua e proteção, enquanto os Gerentes são percebidos como desunidos e 

competitivos. A esse respeito pode ser relevante observar a importância dada 

pelos Colaboradores à questão da amizade (assinalada em negrito na tabela 5.7), 

e da ajuda (em itálico e negrito na mesma tabela), em relação aos temas 

investigados, que dizem respeito aos principais fenômenos que regem a produção 

coletiva. Pode ser significativo também, que responsabilidade seja aspecto 

apontado em dois momentos (relacionada à liderança e à confiança), pelos 

Colaboradores, e, em nenhum momento pelos Gerentes, que evidenciaram 

grande dispersão nas evocações, com certa ênfase em aspectos como 

organização, autoridade, liderança e agilidade, por um lado, e sinceridade, saber 

ouvir, acreditar, honestidade, bom relacionamento, compreensão e respeito, por 

outro. 
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CORRELAÇÕES  

A tabela 5.8 apresenta as correlações de Pearson entre os diversos itens 

avaliados nos inventários aplicadas aos Colaboradores. Correlações significativas 

foram assinaladas com um asterisco (*). 

 

Tabela 5.8 – Correlação entre medidas – Colaboradores da Organização 2 
 Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Práticas gerenciais -           
2     Comunicação 0,92* -          
3     Estimular Cooperação 0,87* 0,82* -         
4     Proteção 0,81* 0,62* 0,50* -        
5     Consideração 0,83* 0,63* 0,66* 0,74* -       
6 Percepções Grupo 0,57* 0,39 0,51* 0,56* 0,65* -      
7     Comportamento 0,52* 0,40 0,50* 0,47 0,58* 0,87* -     
8     Atitudes 0,52* 0,31 0,49* 0,50* 0,57* 0,95* 0,71* -    
9     Performance 0,31 0,21 0,05 0,44 0,45 0,47 0,22 0,42 -   
10 Relacionamento 0,79* 0,73* 0,85* 0,47 0,63* 0,54* 0,51* 0,52* 0,10 -  
11     com Equipe 0,78* 0,75* 0,86* 0,46 0,59* 0,44 0,40 0,43 0,18 0,96* - 
12     com Chefia 0,73* 0,66* 0,78* 0,45 0,63* 0,58* 0,57* 0,57* 0,01 0,96* 0,84*
* p < 0,05 

 

Observa-se por esses resultados que as avaliações que os Colaboradores 

da Organização 2 fizeram sobre as práticas de seus Gerentes e as percepções 

sobre seu próprio grupo, tomadas no geral (itens 1 e 6), mostraram-se 

significativamente correlacionadas. Entretanto, nenhuma das práticas gerenciais 

consideradas se mostrou significativamente associada à percepção da 

Performance do grupo nesta organização. Uma indicação muito importante 

oferecida pelos resultados é a de que a Comunicação gerencial, tal como avaliada 

pelo grupo receptor, não mostrou correlação significativa com nenhum dos itens 

relacionados ao grupo de Colaboradores (i.e., seus Comportamentos, Atitudes e 

Performance). Verificou-se, ainda, que o relacionamento com a equipe, tal como 

avaliado pelos Colaboradores, se mostrou diretamente relacionado às percepções 

dos mesmos acerca de praticamente todas as práticas gerenciais investigadas 

(exceção feita à prática da proteção).  

Estes resultados indicam a grande importância das práticas das lideranças 

formais assinaladas, sobre o relacionamento e o clima, na organização (a 

influência, no caso, foi negativa). A prática da Proteção pareceu constituir-se em 
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uma grande carência, frente à insegurança reinante nos cenários externo e 

interno da organização.  

 

SÍNTESE DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE – ORGANIZAÇÃO 2 

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos principais aspectos das 

entrevistas em profundidade, realizadas após os seminários com Gerentes e 

Colaboradores da Organização 2.  

 

Quadro 5.4 – Síntese das entrevistas em profundidade  - Organização 2 
Organização 2 Gerentes  Colaboradores 

Entrevistas em 
profundidade 

- Ficou bastante 
evidenciada a falta de 
transparência nas 
comunicações, que são 
deficientes em quantidade 
e qualidade; 

- Sentimentos de baixa 
valorização profissional; 

- Ambiente competitivo, 
desunião entre os 
Gerentes; 

- Figura do presidente -
proprietário inspira temor e 
é percebida como não 
confiável pela maioria. 
(Anexo 13) 

- Há maior união e solidariedade entre 
os Colaboradores, como forma de 
auto-proteção; 

- Sentimentos de baixa valorização 
profissional; 

- Vínculo instrumental / calculista, com a 
organização; 

- Não percebem chefias como líderes 
(ausência das práticas 
correspondentes e pelo estilo 
centralizador e autoritário do 
presidente-proprietário). 

  
 ( Anexo 13) 

 

SINTESE DAS OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES: SEMINÁRIOS – ORGANIZAÇÃO 2 

 

O quadro 5.5 abaixo, apresenta os principais aspectos identificados através 

da observação participante nos seminários realizados com Gerentes e 

Colaboradores da Organização 2.  
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Quadro 5.5 - Síntese das observações participantes: Seminários 
Organização 2 Gerentes  Colaboradores 

Seminários - Inicialmente cautelosos e 
reservados; 

- Atentos, mas pouco participativos no 
plenário, melhorando um pouco nos 
trabalhos de grupo; 

- Interessados em aprendizado / 
desenvolvimento; 

- Clima cordial, entretanto, notava-se 
certa tensão.  

- O seminário pareceu propiciar certa 
catarse no grupo, que se mostrou 
mais aliviado ao final do trabalho; 

- Correlações e analogias entre teoria 
e prática eram mais veladas ou 
insinuadas, de cunho fortemente 
crítico; 

- Pareciam descrentes de 
possibilidades de melhoras. Para 
eles, o mundo do trabalho hoje em 
dia é caracterizado por sofrimento, 
stress, muita mudança, insegurança, 
competição, desgastante; 

- Avaliações bastante positivas do 
seminário, com agradecimentos à 
equipe da pesquisa, ao final.  

- Expressões apresentadas na 
Avaliação de Reação ao Seminário: 
Motivação / Valorização pessoal e 
para a Empresa / Nova forma de 
visão / Aprendizado / Enriquecimento 
/ Crescimento (duas citações) / 
Produtivo / Acreditar / Conquista /  
Relacionamento.  

(vide Anexo 12)   

- Mais interessados e participativos 
que o grupo dos Gerentes  
(parecendo indicar que não houve o 
elemento surpresa); 

- Interessados em aprendizado / 
desenvolvimento; 

- Aproveitavam as oportunidades de 
discussão em subgrupos para falar 
de seus problemas no dia a dia da 
empresa; 

- Clima amistoso entre as pessoas, 
mas de insatisfação em relação à 
organização. Ansiosos por  
melhorias nas condições de trabalho;

- Para eles, igualmente, o mundo do 
trabalho é representado por 
expressões como sofrimento, stress, 
insegurança; 

- O seminário pareceu propiciar para 
este grupo oportunidade catártica 
ainda maior do que para o grupo de 
Gerentes, provocando sensação de 
alívio e de união entre eles; 

- Avaliações bastante positivas do 
seminário, manifestações carinhosas 
e de agradecimento à equipe da 
pesquisa.  

- Expressões apresentadas como 
Avaliação de Reação ao Seminário: 
Motivação / Reflexão / Conhecimento 
de coisas que parecem simples, mas 
que são muito importantes / 
Aprendizado / Experiência.  

(vide Anexo 12) 
 

 

SINTESE DAS OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES- REUNIÃO DEVOLUÇÃO- ORGANIZAÇÃO 2 

 

Quadro 5.6 - Síntese das observações participantes –Reunião de devolução 
Organização 2  

Reunião de 
Devolução 

- Não houve reunião conjunta de devolução dos resultados como 
proposta pela metodologia da pesquisa, em função da recusa do 
presidente-proprietário em admitir crítica de qualquer espécie, 
impossibilitando o  aprendizado, crescimento e mudança 
organizacionais. Devolução apenas à Gerente de RH e ao Diretor 
Administrativo Financeiro (separadamente), ambos demissionários. 
Ambos lamentaram a possibilidade perdida de promover 
conscientização para mudanças na organização, que o trabalho 
poderia propiciar. (Anexo 14) 
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5.4  ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

A seguir apresentamos os resultados das duas organizações em relação a 

cada um dos campos anteriormente considerados, seguidos de análises 

comparativas e comentários. 

 

AS ORGANIZAÇÕES 

As duas organizações do estudo apresentavam natureza (capital privado) e 

porte semelhantes (médio porte), sendo ambas do ramo do comércio, de bens 

(organização 1) ou de serviços (organização 2). Ambas possuíam proprietários 

como seus dirigentes máximos. Entretanto, os resultados da pesquisa indicaram 

diferenças significativas entre essas organizações, as quais avaliamos que não 

possam ser creditadas apenas, por exemplo, à natureza algo diferente de suas 

atividades-fim ou a questões de mercado, uma vez que tanto produtos da 

primeira, quanto serviços da segunda, são amplamente demandados na 

atualidade. O quadro 5.7 oferece uma visão comparativa entre essas duas 

organizações. 

 

Quadro 5.7 – Características das Organizações. 

Organização 1 Organização 2 
Empresa privada de médio porte 
Comércio varejista e atacadista 
Franquias: Nac./Internacionais 
Sujeitos: 18 Gerentes  
               19 Colaboradores 

Empresa privada de médio porte 
Ensino profissionalizante 
Franquias: Nacionais 
Sujeitos: 20 Gerentes  
               17 Colaboradores 

 

PARTICIPANTES 

A tabela 5.9 apresenta uma comparação entre características dos Gerentes 

e Colaboradores das organizações 
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Tabela 5.9 - Características dos participantes  -  Organizações 1 e 2. 
 Organização  
 1 2 t ** 
Gerentes     
    N 18 20  
    Idade (anos) 27,5 (3,09) 28,50 (6,49) -0,58 
    Escolaridade1 4,94 (0,54) 4,60 (0,68)  1,72 
   Tempo na organização 4,38 (2,40) 2,12 (1,98)  3,18*
Colaboradores   
    N 19 17 
    Idade (anos) 25,8 (4,24) 24,18 (7,15)  0,79 
    Escolaridade1 4,82 (0,53) 4,06 (0,43)  4,63*
   Tempo na organização 1,95 (1,68) 0,74 (0,67)  2,54*
Média (Desvio padrão), 1Escala de 7 níveis adaptada de Hollingshead (1975),*p < 
0,05. (**) Teste t de Student. 

 

Considerando p < 0,05, testes t revelaram que tanto os Gerentes  quanto 

Colaboradores da Organização 1 apresentaram tempo significativamente maior 

de permanência na organização (medido em anos), quando comparados a 

Gerentes  e Colaboradores da Organização 2. Os Colaboradores da Organização 

1 apresentaram, ainda, escolaridade maior que a dos Colaboradores da 

Organização 2. 

A diferença percebida no tempo de permanência nas duas organizações 

pode sinalizar para algumas questões importantes investigadas pela pesquisa. 

Por exemplo, autores indicam que relações de confiança precisam de tempo para 

se estabelecerem e fortalecerem, sendo também importantes para que normas e 

valores possam ser compartilhados, favorecendo o funcionamento mais 

harmônico de uma estrutura social (FUKUYAMA, 1996; SENNETT, 1999). Este 

dado pode, igualmente, oferecer indicações sobre o respeito e consideração, 

apoio e segurança, prevalecentes, ou não, em cada uma das organizações, que 

vão impactar índices de rotatividade de pessoal, clima e resultados 

organizacionais decorrentes.  Tais condições são, como vimos, da maior 

relevância para as condições presentes no cenário de incerteza e risco da 

atualidade, com as quais as lideranças formais da organização precisam lidar, por 

exemplo, através de práticas específicas adequadas. 
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A escolaridade maior dos Colaboradores da Organização 1 pode ser, 

também, indicadora da consideração apontada pelos mesmos em relação à forma 

como são incentivados por suas lideranças a investir em seu desenvolvimento, o 

que não se verifica na Organização 2. Nesse sentido, os Colaboradores da 

Organização 2, que possuíam menor escolaridade e apresentaram tempo de 

permanência bastante reduzido, evocaram em sua representação da chefia a 

questão do conhecimento, e, ainda, a questão ajuda, como representação do 

trabalhar em equipe (vide tabela 5.7). Na verdade, como se pode observar (vide 

quadro 5.5 e Anexo 13), os Colaboradores da Organização 2 evidenciaram 

sentimentos de baixa valorização profissional e baixa estima, o que parece 

apontar para a busca de associação entre os pares como forma de auto-proteção. 

 

INVENTÁRIOS 

A tabela 5.10 apresenta uma visão conjunta os resultados dos inventários 

aplicados nas Organizações: 1 e 2, assinalando-se as discrepâncias percebidas 

entre as percepções de Gerentes  e Colaboradores, em cada uma delas.  

 

Tabela 5.10 - Percepções dos Gerentes – Organizações 1 e 2. 

Gerentes Org.1 Org.2 gl t ** 
     
Avaliação das práticas gerenciais 6,16 (0,46) 6,16 (0,65) 36 -0,03 
    Comunicação 6,27 (0,52) 6,17 (0,81) 36  0,44 
    Estimular Cooperação 6,17 (0,49) 6,05 (0,76) 36  0,56 
    Proteção 5,83 (0,82) 5,93 (0,89) 36 -0,33 
    Consideração 6,44 (0,69) 6,45 (0,60) 36 -0,07 
Percepções sobre o Grupo 5,41 (0,58) 5,47 (0,91) 36 -0,24 
    Comportamento 5,32 (0,65) 5,41 (0,85) 36 -0,35 
    Atitudes 5,47 (0,58) 5,54 (1,08) 36 -0,26 
    Performance 5,42 (0,81) 5,35 (1,17) 36  0,20 
Relacionamento 6,14 (0,80) 5,94 (0,86) 36  0,75 
    Relacionamento com Equipe 6,47 (0,40) 6,03 (0,70) 36  2,39* 
    Relacionamento com Chefia 5,81 (1,36) 5,85 (1,25) 36 -0,10 
Média (Desvio padrão), p < 0,05. (**) Teste t de Student. 
 
 
Tabela 5.11 -  Percepções dos Colaboradores - Organizações 1 e 2. 
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              Colaboradores   Org.   1   Org.   2 Gl    t 
Avaliação das práticas gerenciais 5,89 (0,78) 4,84 (1,18) 34 3,17* 
    Comunicação 6,09 (0,88) 4,90 (1,18) 34 3,46* 
    Estimular Cooperação 5,93 (0,90) 5,27 (1,34) 34 1,74 
    Proteção 5,68 (0,94) 4,31 (1,37) 34 3,54* 
    Consideração 6,03 (0,70) 4,53 (1,88) 34 3,23* 
Percepções sobre o Grupo 5,43 (0,92) 4,83 (1,02) 34 1,83 
    Comportamento 5,18 (1,02) 4,75 (1,19) 34 1,17 
    Atitudes 5,63 (1,02) 4,85 (1,22) 34 2,09* 
    Performance 5,34 (0,91) 4,97 (0,94) 34 1,20 
Relacionamento 6,17 (0,73) 5,68 (1,42) 34 1,34 
    Relacionamento com Equipe 6,32 (0,85) 5,68 (1,42) 34 1,65 
    Relacionamento com Chefia 6,03 (0,90) 5,68 (1,53) 34 0,85 

Média (Desvio padrão), p < 0,05. (**) Teste t de Student. 

 

Como se pode observar dos resultados exibidos, são comparadas entre si 

as avaliações de Gerentes e de Colaboradores de cada uma das duas 

organizações, assinalando as discrepâncias internas entre as percepções desses 

dois grupos. Testes t revelaram, inicialmente, que os Gerentes das duas 

organizações não diferiram significativamente em suas avaliações de suas 

próprias práticas e nem nas suas percepções acerca de seus grupos de 

Colaboradores. Entretanto, a avaliação que os Gerentes da Organização 1 

fizeram de seu relacionamento com suas equipes foi significativamente mais 

positiva do que a apresentada pelos Gerentes  da Organização 2 em relação à 

mesma questão. 

Embora as avaliações dos grupos de Gerentes das duas organizações 

tenham sido similares, os dois grupos de Colaboradores revelaram diferenças 

significativas através dos testes t, em várias das medidas consideradas. Na 

verdade os grupos de Colaboradores das duas organizações diferiram 

significativamente em praticamente todas a medidas referentes às práticas 

gerenciais em suas organizações e em uma das medidas referente à percepção 

de seus próprios grupos (no quesito atitudes). De uma maneira geral, os 

Colaboradores da Organização 1 diferiram em mostrar  avaliações 

significativamente mais positivas das práticas de seus Gerentes, assim como 

também das medidas relacionadas a seu próprio grupo (incluindo a diferença 

significativa para atitudes). 
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As avaliações mais positivas encontradas foram as que os Gerentes da 

organização 1 fizeram sobre seus relacionamentos com suas equipes e suas 

próprias avaliações acerca do quanto demonstram consideração por seus 

Colaboradores. As percepções dos Colaboradores a respeito desses dois 

quesitos, embora avaliada em graus inferiores, não chegam a apresentar 

discrepâncias significativas, o que reforça a hipótese da existência de um clima de 

grande comunicabilidade e entrosamento. Coerentemente, as avaliações a 

respeito da transparência da comunicação, são também altas, nos dois grupos. 

Embora a percepção a respeito dos graus de proteção / apoio aos Colaboradores 

tenha sido um pouco mais baixa, tanto na visão dos Gerentes sobre si mesmos 

(provavelmente em função de não se perceberem com poder suficiente para dar 

maiores garantias a seus Colaboradores, uma vez que eles próprios também se 

encontram em um macro cenário de riscos iminentes (ver Anexo 10)), quanto na 

dos Colaboradores (os quais, como encontrado nos achados das entrevistas em 

profundidade (Anexo 10), tenderam a atribuir ameaças à sua segurança e bem 

estar à causalidade externa, mais do que a suas lideranças, tanto direta quanto 

institucional). 

 

As avaliações mais negativas encontradas foram as dos Colaboradores da 

organização 2 em relação às práticas de seus líderes, principalmente aquelas 

referentes à proteção (o mais negativo) e à consideração. É também mais 

negativa, comparativamente, a percepção geral desses Colaboradores sobre seus 

próprios grupos. 

 

RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS -ORGANIZAÇÕES 1 E 2 

 

A tabela 5.12 indica as principais evocações apresentadas pelos Gerentes 

e Colaboradores das duas organizações pesquisadas sobre os temas centrais do 

estudo. 
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Tabela 5.12– Evocações sobre os temas da pesquisa - Organizações 1 e 2 
Organização 1 Organização 2  Gerentes  Colaboradores Gerentes  Colaboradores 

Liderança Responsabilidade Autoridade Liderança 
Responsabilidade Liderança Liderança Conhecimento 

O que é ser 
Chefe? 

Organização Confiança Organização Organização 
Confiança Atitude Liderança Dinâmico 
Motivador Confiança Ágil Responsabilidade

O que é ser Líder?

Respeito Respeito Sinceridade Amigo 
Honestidade Honestidade Saber Ouvir Sinceridade 
Comprometimento Respeito Acreditar Amizade 

O que significa 
Confiança? 

Responsabilidade Responsabilidade Honestidade Responsabilidade
Companheiro Amizade Bom Relac. Amizade 
Respeito Respeito Compreensão Confiança 

O que significa 
Trabalhar em 
Equipe? Organização Confiança Respeito Ajuda 

 

Como anteriormente assinalado, quando das análises dos resultados de 

cada organização, que Gerentes e Colaboradores da Organização 1 mostraram 

maior consistência e homogeneidade em suas percepções sobre os temas 

colocados em questão, do que ocorreu na Organização 2.  

 

Pode-se observar, na visão comparativa das evocações com relação às 

representações sobre a figura do chefe existe certa homogeneidade nas 

percepções dos grupos, nas duas Organizações, em torno das idéias de 

liderança, responsabilidade, organização, autoridade. Destaca-se, entretanto, na 

comparação, que os Colaboradores da Organização 1 evocam confiança em 

relação à chefia, enquanto os Colaboradores da Organização 2 evocam 

conhecimento, como um atributo da chefia. Colaboradores da Organização 1 

enfatizaram confiança e respeito em suas representações do ambiente laboral, 

enquanto Colaboradores da Organização 2 enfatizaram a amizade. Parece 

significativo observar que representações dos Gerentes da Organização 1 sobre a 

liderança incluem o aspecto motivador, que se contrapõe, na mesma posição, à 

evocação de ágil, como um atributo da liderança, para os Gerentes da 

Organização 2. 
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CORRELAÇÕES ENTRE AS MEDIDAS DOS INVENTÁRIOS - ORGANIZAÇÕES 1 E 2 

A tabela 5.13 apresenta as correlações entre os diversos itens avaliados 

pelos inventários aplicados aos Colaboradores das duas organizações. 

Correlações significativas foram assinaladas com um asterisco (*). 

Tabela 5.13 – Correlações entre medidas – Colaboradores das Organizações 1 e 
2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Práticas gerenciais -           
2     Comunicação 0,93* -          
3     Estimular Cooperação 0,91* 0,83* -         
4     Proteção 0,84* 0,66* 0,66* -        
5     Consideração 0,90* 0,79* 0,77* 0,80* -       
6 Percepções Grupo 0,55* 0,58* 0,49* 0,37* 0,53* -      
7     Comportamento 0,50* 0,55* 0,42* 0,32* 0,51* 0,91* -     
8     Atitudes 0,56* 0,56* 0,54* 0,39* 0,52* 0,96* 0,78* -    
9     Performance 0,21 0,27* 0,11 0,12 0,20 0,66* 0,52* 0,54* -   
10 Relacionamento 0,38* 0,41* 0,36* 0,27* 0,39* 0,31* 0,28* 0,33* 0,03 -  
11     Com Equipe 0,46* 0,49* 0,44* 0,34* 0,44* 0,24* 0,20 0,29* -0,05 0,89* - 
12     Com Chefia 0,18 0,21 0,18 0,12 0,24* 0,30* 0,30* 0,30* 0,11 0,86* 0,53*
* p < 0,05 

Em que pese o fato de que os cálculos em questão dizem respeito a 

dinâmicas organizacionais bastante diversas, uma visão geral dos resultados 

apresentados pelas duas organizações revelou que todas as variáveis, dentro de 

um mesmo instrumento se correlacionaram. Esse fato confirma a avaliação da 

consistência dos inventários. Além disso, praticamente todas as avaliações que 

os Colaboradores fizeram das práticas gerenciais (comunicação transparente, 

estímulo à cooperação, proteção, consideração) se mostraram de alguma forma 

correlacionadas com as avaliações que estes fizeram de seus próprios grupos, 

em termos de comportamentos, atitudes e performance. O resultado geral indicou 

claramente que, quanto melhor a avaliação das práticas gerenciais pelos 

Colaboradores, melhor a avaliação que fizeram de seu próprio grupo. Pode-se 

também observar que, quando considerados os dados das duas organizações, as 

medidas relacionamento, relacionamento com a equipe e relacionamento com a 

chefia se correlacionaram com praticamente todas as medidas de percepções 

sobre os Colaboradores (comportamentos, atitudes, performance), assim como 

com as práticas gerenciais investigadas (comunicação, estimular cooperação, 

proteção, consideração). Atitudes dos Colaboradores foi o quesito que apresentou 

maior correlação com as práticas gerenciais investigadas, enquanto Performance 
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só apresentou alguma correlação com a prática da Comunicação, quando 

considerado o conjunto dos resultados.  

SÍNTESE GERAL DAS OBSERVAÇÕES – ORGANIZAÇÕES 1 E 2 

Os quadros abaixo apresentam, uma síntese dos principais pontos 

observados nas Organizações 1 e 2, em relação aos tópicos de interesse do 

estudo, acompanhados dos respectivos comentários. O primeiro deles, (quadro 

5.8), apresenta uma visão comparativa das duas organizações, seus respectivos 

participantes e os principais aspectos coletados através dos principais 

instrumentos utilizados, em cada uma delas. O segundo quadro (quadro 5.9), 

apresenta uma síntese de como as práticas da liderança formal investigadas 

foram percebidas nas duas organizações, a partir da análise do conjunto de 

dados obtidos. Um terceiro quadro, (quadro 5.10), apresenta uma síntese dos 

comentários sobre aspectos relacionados à confiança, capital social e liderança, 

em cada uma das organizações em estudo, a partir do conjunto de dados, 

qualitativos e quantitativos, considerados.  

 

Quadro 5.8 - Síntese comparativa dos principais aspectos destacados, 
Organizações 1 e 2. 

 Organização 1 Organização 2 
Características  
Organizacionais 

 
- Semelhantes 

 
- Semelhantes 

Participantes - Mesmo número 
- Idades semelhantes 
- Melhor escolaridade 
- Maior permanência na 
organização  (Tabela 5.1) 

- Mesmo número 
- Idades semelhantes 
- Um pouco menor escolaridade 
- Menor permanência na  
organização (Tabela 5.5) 

Inventários  - Concordância nas 
avaliações Gerentes-
Colaboradores; 

- Itens sobre Gerentes e 
Colaboradores  
consensualmente bem 
avaliados 

- Melhor relacionamento 
entre Gerentes e equipes 
de Colaboradores; 

 (Tabela 5.10) 

- Discordância nas avaliações 
Gerentes-Colaboradores; 

- Colaboradores têm imagem mais 
negativa sobre todas as práticas 
de seus Gerentes e sobre seu 
próprio grupo que a dos Gerentes. 

- Gerentes percebem 
relacionamento com suas equipes 
mais negativamente que os da 
organização 1. 

  (Tabela 5.10)  
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 Organização 1 Organização 2 
Questionários - Grande homogeneidade e 

concordância entre as 
percepções de Gerentes e 
Colaboradores; 

- Percepção do papel das 
lideranças formais, clareza 
sobre sua função de 
integração 

- A evocação da confiança, 
respeito e responsabilidade 
mostrou ser bastante 
significativa nas 
representações da chefia, da 
liderança e do trabalho em 
equipe.(Tabela 11) 

- Grande dispersão e 
heterogeneidade nas 
percepções de Gerentes e 
Colaboradores; 

- Aspectos relacionados à 
estruturação, organização, 
competência e conhecimentos 
técnicos, dinamismo e 
agilidade, mostraram-se  
relacionados à idéia da 
liderança 

- Confiança só foi evocada 
pelos Colaboradores, em 
relação à representação do 
trabalho em equipe (chefia, 
liderança não suscitaram 
evocações da confiança). 
(Tabela 11) 

Entrevistas em 
Profundidade 
 

- Homogeneidade nas 
percepções e avaliações dos 
relacionamentos na 
organização; 

- Percebe-se orgulho por 
pertencer à organização, a 
permanência é vista como 
recompensa por esforços e 
dedicação; 

- Percepção de um bom clima 
organizacional, com 
comunicações quantitativa e 
qualitativamente adequadas; 

- Consideração e  respeito são 
nitidamente percebidos, 
pricipalmente pelo estímulo ao 
desenvolvimento e 
permanência;  

- Bom relacionamento entre 
Gerentes e Colaboradores, e 
clima de colaboração nas 
equipes, apesar da 
competição (vendas); 

- Liderança institucional forte e 
respeitada. Percebe-se que há 
delegação. (Anexo 10). 

- Grande heterogeneidade na 
percepções entre os 
entrevistados; 

- Percepção de um clima 
organizacional prejudicado 
pela falta de confiança, 
insegurança, competição;  

, Comunicações deficientes, 
percebe-se desorientação 
entre Gerentes e entre os 
Colaboradores;  

- Autoritarismo, falta de 
consideração dos interesses e 
necessidades dos 
empregados; 

- Há chefia, mas não liderança. 
- Líderes formais enfraquecidos 
pela postura centralizadora do 
Presidente; 

- Há temor pelo Presidente. 
(Anexo 13). 
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 Organização 1 Organização 2 
Observações 
Participantes 
(seminários 
e/ou reuniões 
de devolução) 

- Participação interessada nas 
atividades da pesquisa (vista 
como desenvolvimento) 

- Percepção de um bom clima 
organizacional, com  
comunicações quantitativa e 
qualitativamente adequadas, 
consideração, respeito, estímulo 
ao desenvolvimento.  

- Liderança institucional forte e 
respeitada. Há bastante 
delegação. 

  (Anexos 9; 11 e 15). 

- Participação interessada 
nas atividades da pesquisa 
(vista como possibilidade de 
integração e de catarse) 

- Percepção de um clima 
organizacional prejudicado 
pela falta de confiança, 
insegurança, competição, 
comunicações deficientes, 
desorientação.  

- Autoritarismo, falta de 
consideração dos 
interesses e necessidades 
dos empregados. Existe 
chefia, mas não liderança.  

- Líderes formais 
enfraquecidos pela 
excessiva centralização. 
(Anexos 12 e 14). 

 

Pode-se observar que as duas organizações onde a pesquisa foi realizada, 

ainda que apresentando algumas semelhanças, evidenciaram modos muito 

diferentes de lidar com o potencial de seus Colaboradores, conforme se 

depreende da análise das práticas de liderança utilizadas como critérios. O tempo 

de permanência dos empregados na organização 1 era duas vezes maior que na 

Organização 2, o que, por um lado, pode evidenciar maior consideração e 

respeito para com os empregados, por parte da organização, e, por outro, pode 

ter resultado no estabelecimento de vínculos mais sólidos, e de melhor qualidade, 

com a organização. A análise da performance de cada organização, através das 

informações às quais tivemos acesso, indicou diferenças significativas entre as 

mesmas: bom desempenho financeiro, boa posição no ranking de suas 

concorrentes, boa imagem da marca na mídia, por parte da organização 1, 

enquanto que a organização 2 apresentava queda na lucratividade, alta 

rotatividade de funcionários em todos os níveis hierárquicos, com descontinuidade 

administrativa, levando a um baixo desempenho em comparação com suas 

concorrentes.  

No quadro 5.5 podemos observar, comparativamente, as formas como as 

práticas da liderança adotadas como indicadores foram percebidas nas duas 
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organizações, a partir da análise conjunta dos dados quantitativos e qualitativos 

coletados nos respectivos campos organizacionais: 

 

Quadro 5.9- Síntese das observações sobre as práticas da liderança – 
Organizações 1 e 2. 

 

Práticas da 
Liderança 

Organização 1 Organização 2 

Comunicação 
 

- Maior transparência 
- Maior convergência percepções 
Líderes – Colaboradores.  

- Maior clareza dos objetivos, 
- Comportamentos mais orientados e 
estruturados. 

- Maiores trocas intersetoriais, visão 
mais integrada da Organização. 

- Nível gerencial melhor informado. 
- Hierarquia é respeitada. 
(Anexos 10 e 16) 

- Pouca transparência  
- Maiores divergências entre 
Líderes –Colaboradores. 

- Menor clareza acerca dos 
objetivos organizacionais. 

- Pouca orientação e 
estruturação com maiores 
pressões e cobranças por 
resultados. 

- Hierarquia não é respeitada. 
 (entrevista Gerente Financeiro)  

Apoio / 
Proteção 
 

- Maior sensação de apoio/proteção: 
Permanência percebida como prêmio. 

- Nível gerencial experimenta maior 
sensação de segurança do que os 
Colaboradores. 

- Regras claras: dedicação e 
comprometimento geram segurança; 

- Tendência à atribuição de 
causalidade externa às ameaças. A 
insegurança tende a ser mais 
conceitual e genérica (Anexo 10) 

- Proteção tem avaliação 
bastante negativa. 

-Imprevisibilidade da gestão 
gerando insegurança. 

 - Insegurança e insatisfação em 
todos os níveis.  

- Regras não são claras, 
gerando mais insegurança;  

-Tendência à atribuição de 
causalidade interna (aos 
Gerentes e Presidente) diante 
dos problemas, ameaças e 
insegurança. Ameaça próxima 
e concreta. (Anexo 13). 

Consideração   -Percebem práticas de valorização e 
estímulo ao desenvolvimento dos 
empregados. 

-Tendência a perceber que os 
interesses dos empregados são 
levados em conta.  

- Permanência como consideração e 
respeito às necessidades 

- Algumas manifestações de 
descontentamento com situações 
percebidas como de 
favorecimento/injustiça.(Anexo 10) 

 - Avaliação negativa da 
valorização. Não há 
investimento em 
desenvolvimento. 

- Forte sentimento de 
desconsideração (critérios 
discriminatórios e pessoais). 

- Necessidades e interesses não 
são respeitados.(Anexo 13) 
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Práticas da 
Liderança 

Organização 1 Organização 2 

Estímulo à 
Cooper 

- Apesar do estímulo à competição 
individual visto como característico da 
área de vendas, são percebidos 
mecanismos de integração, com bons 
resultados. 

- A solidariedade é estimulada.(Anexo 10) 

- Estimulo à competição. 
- Alianças entre os mais 
“fracos”. 

- Exemplo fornecido pelas 
lideranças formais é de 
desunião e competição 
(Anexo 13). 

 

Podemos observar, pelo quadro abaixo, (Quadro 5.6), aspectos mais 

relevantes observados em cada uma das organizações estudadas, acerca dos 

principais constructos focalizados pela pesquisa, a partir de análise integrada dos 

dados qualitativos e quantitativos obtidos no campo. 

 

Quadro 5.10 - Síntese  sobre os constructos estudados - Organizações 1 e 2. 
Tópico Organização 1 Organização 2 

Liderança - Líderes formais se 
percebem e são percebidos 
como elos vitais da estrutura;

- Práticas dos Líderes são 
bem avaliadas/percebidas 
pelos Colaboradores; 

- Estilos mais democráticos e 
participativos; 

- Gerentes  são percebidos 
como mais integrados à 
Organização, e mais 
comprometidos, do que os 
Colaboradores (Anexo 10); 

- Parece haver mais 
investimento da Organização 
em seus Gerentes  do que 
estes em suas equipes; 

- Liderança do Presidente é 
forte, respeitada e admirada.

- Líderes formais são frágeis pela 
centralização e arbítrio do Presidente 
(aspectos formais), e pela falta de 
respeito e consideração para com os 
Colaboradores (aspectos informais); 

- Discrepâncias significativas entre as 
percepções de Líder e Colaboradores; 
avaliação mais negativa das práticas; 

- Estilos mais autocráticos de liderança;
- Gerentes  não se mostram 
comprometidos com a Organização; 
Não se percebe investimento da 
Organização na preparação de 
pessoal ( Gerentes  e Colaboradores), 
dado a alta rotatividade, punições em 
lugar de treinamento, entre outros). 
(Entrevistas iniciais com Gerente de 
RH e com Diretor Administrativo-
Financeiro e Anexo 13); 

- Liderança do Presidente é forte e 
temida. 
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Tópico Organização 1 Organização 2 
Confiança - Maior confiança  no Líder Direto e 

na Instituição.    
- Razoável confiança nas equipes 
de trabalho (competição por metas 
de vendas, vista como inevitável).; 

- Regras claras.  
- Ocorre também desconfiança 
(Anexo 10). 

-Tendência  generalizada a 
desconfiar;   

- Deslealdade, comunicações não 
confiáveis; 

- Promessas não são cumpridas; 
- Regras não são claramente 
percebidas. (Anexo 13).   

Capital Social 
Organizacional 
 

-Convergência de percepções, 
sinergia. Regras conhecidas e 
compartilhadas; 

-Há um sentimento de orgulho e de 
identificação com o sucesso  da 
Organização; 

-Pertencer e permanecer na 
Organização é considerado um 
benefício, assim como o estímulo 
ao desenvolvimento também; 

-A Organização é percebida como 
preocupada com o 
desenvolvimento e crescimento 
mútuo. (Anexo 10) 

-Percepções discordantes, 
conflitos nas  relações. Regras 
não são compreendidas ou 
compartilhadas; 

-Desorientação dos esforços    
com prejuízos pessoais    (stress  
e problemas de  saúde  
decorrentes) e organizacionais 
(queda da lucratividade, 
desperdício de esforços). 

-Valores não compartilhados:   
“cada um por  si”. Competição. 

-Vínculo calculista com a 
Organização (pressão da 
sobrevivência). (Anexo 13). 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo são apresentadas as considerações e conclusões do 

estudo, levando-se em conta os propósitos que motivaram seu desenvolvimento.   

A hipótese de trabalho adotada para a investigação obteve como vimos, 

forte comprovação através dos dados empíricos coletados, mostrando-se 

bastante consistente com os resultados obtidos no campo. Como visto no capítulo 

3 (três), nossa hipótese considerava que líderes formais poderiam apresentar 

condições de catalisar, positiva ou negativamente (efeito moderador), o 

incremento, manutenção ou a destruição de climas de confiança, nos níveis de 

seus grupos e da instituição como um todo.   

As avaliações que os Colaboradores fizeram sobre comportamentos, 

atitudes e performance, de seu próprio grupo (de Colaboradores), mostraram 

estreita vinculação com a avaliação que fizeram acerca das práticas de seus 

líderes formais. Além disso, demonstraram também correlacionar tais práticas 

com os relacionamentos nas equipes de trabalho e destas com suas lideranças. 

Esses dados indicaram claramente a mediação das práticas desses líderes 

formais (tal como percebidas pelos Colaboradores), na obtenção de climas de 

integração e relacionamentos mais confiáveis e produtivos nos grupos (Ver 

tabelas 5.4; 5.8; 5.13).  

O exercício dos papéis de liderança formal foi avaliado através da forma 

como suas práticas eram percebidas por seus Colaboradores. Como apontado 

por Meindl (1993), a chave para entender e conceituar liderança pode ser obtida a 

partir de uma visão essencialmente psicossociológica, entendendo a liderança 

como uma experiência sentida por seguidores.  

A incorporação da visão dos liderados adotada pelo estudo, e defendida 

por Meindl (1993), representou, a nosso ver, um caminho extremamente 

promissor para o desenvolvimento da compreensão e manejo desse importante 

fenômeno social. A esse respeito Meindl considerou, há uma década atrás, que 

estudos desse tipo são relativamente raros em comparação com os da linha 

principal em liderança (personalógica), em parte por causa da visão equivocada 
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de que não seriam apropriados para entender liderança no contexto 

organizacional, onde os chamados “líderes” são designados através de suas 

posições de autoridade legítima dentro da estrutura hierárquica. A implicação 

disto seria a de que a liderança não tem que necessariamente surgir, porque já 

estaria lá. Nada poderia estar mais longe da verdade, concluiu Meindl 

(MEINDL,1993). 

De fato, as percepções dos grupos de Colaboradores sobre a adequação 

das práticas de seus líderes mostraram-se diretamente relacionadas às 

avaliações que esses Colaboradores fizeram de seus próprios comportamentos, 

atitudes e performance, confirmando nossa hipótese (Tabela 5.13). A análise das 

correlações demonstrou que quanto mais positiva (ou negativamente) foram 

avaliadas as práticas da liderança formal nessas organizações, mais positiva (ou 

negativamente) foram avaliados os indicadores do grupo dos respectivos  

Colaboradores (Tabela 5.13).  Além disso, as práticas dos líderes formais 

mostraram-se também claramente relacionadas às possibilidades de obtenção de 

climas de maior confiança e integração nas equipes de trabalho, com o 

conseqüente aumento do capital social organizacional, como se depreende, por 

exemplo, das análises que levam em conta o item Relacionamento com Equipe 

(Tabelas 5.10 e 5.13), e de informações obtidas através das entrevistas em 

profundidade (Anexos 10 e 13).  

Sabe-se que práticas da liderança formal não funcionam isoladamente, 

mas sim articuladas e em relação de estreita interdependência com o contexto 

organizacional que as reforça e suporta. Elas tanto refletem a atmosfera criada 

pelas políticas, explícitas ou implícitas, vigentes em seus distintos campos de 

forças organizacionais quanto por sua vez, os reforçam, dialeticamente. Estudos 

conduzidos por Mayer et. al. (1995) demonstraram que políticas organizacionais 

de reconhecimento de boa performance, por exemplo, levam os empregados a 

mais inferências positivas sobre o caráter geral de seus gerentes e, 

subseqüentemente, a colocar neles maior confiança (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 

1995). 

As duas organizações que serviram de campo para a pesquisa 

apresentavam, como vimos, várias semelhanças (Tabela 5.9; Quadro 5.7). Assim, 

podemos considerar que uma base razoavelmente comum para o 
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estabelecimento de comparações pode ser estabelecida.  Neste aspecto, um 

dado muito importante pode ser destacado, inclusive em função de seu peso na 

determinação de significativas forças restritivas do campo. Trata-se do 

reconhecimento de que ambas se encontravam igualmente submetidas às  

condições adversas de um mesmo cenário externo, caracterizado pelo 

desemprego, instabilidade, insegurança e excessiva competição, condições essas 

potencialmente capazes de produzirem os mesmos reflexos e impactos sobre a 

ambiência interna dessas organizações (Anexos 10 e 13).   

As avaliações que os Gerentes fizeram sobre suas próprias práticas foram 

mais um aspecto de semelhança entre as duas organizações. Entretanto, 

diferentes formas de lidar com essa base comum de características e condições 

ser identificadas, como os resultados obtidos demonstraram. 

Os Colaboradores das duas organizações diferiram, entretanto, em relação 

a avaliações mais positivas (Organização 1), ou mais negativas (Organização 2), 

acerca das práticas de seus líderes, resultados de seu próprio grupo (sob forma 

de comportamentos, atitudes e performance), além das percepções acerca dos 

relacionamentos nas equipes de trabalho (Tabela 5.10; 5.11; 5.13) 

Analisando as práticas das lideranças formais nessas duas organizações, 

observa-se que a Organização 1 evidenciou, desde o início de nossos contatos, 

como interessada em desenvolvimento, o que pode ser verificado pela abertura 

do campo e interesse pelos seus resultados. Demonstrou-se, além disso,  

incentivadora do desenvolvimento de seus empregados (através da flexibilização 

de horários ou remanejamento de local de trabalho para facilitação dos estudos 

dos empregados, cobranças amistosas e incentivadoras para o desenvolvimento, 

com uso de expressões do tipo: “e aí, como vai o estudo?!”...entre outras 

manifestações). Foi verificado que tais práticas eram extremamente valorizadas 

pelos empregados, por serem percebidas como de consideração e interesse por 

seus interesses e necessidades (Anexo 10). Os seminários propostos pela 

metodologia da pesquisa foram considerados como investimento no 

desenvolvimento de habilidades de líderes formais e de seus colaboradores (os 

quais se demonstraram sentir-se prestigiados com a oportunidade de participar de 

uma pesquisa ligada à Universidade). Para exemplificação desse fato, todos os 

participantes receberam certificados, (valorizados como enriquecimento de seus 
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currículos profissionais), para o que foram chamados, ao término de cada 

seminário, em um breve ritual de “formatura”, um a um, sendo aplaudidos e 

incentivados pelos demais. 

Outras práticas de valorização, reconhecimento, consideração, foram 

registradas na Organização 1, como premiações, por exemplo (Anexo 15). É 

interessante mencionar que a própria permanência na organização, por tempo 

reconhecidamente superior ao de outras congêneres, que atuam com vendas, 

(observável através da baixa rotatividade de pessoal), é percebida como 

recompensa por boa performance (Quadro 5.1 e Anexo 10). Essa maior 

permanência tanto pode ser analisada, na perspectiva dos colaboradores, sob a 

ótica de diferentes práticas analisadas, isto é, vista como valorização e 

reconhecimento, como de consideração e respeito em relação às necessidades e 

interesses em jogo, além de representar segurança e proteção, face ao contexto 

de desemprego.  

O leque de benefícios para a organização, capaz de ser abrangido pelas 

práticas mencionadas é, como se pode observar, enorme. Paradoxalmente, 

entretanto, poucas organizações parecem perceber tais evidências, optando pelo 

caminho que lhes parece mais fácil, aparentemente sem se darem conta da 

irreparável dilapidação de seu patrimônio em termos de capital social.  

Observou-se, ainda, através da análise dos dados coletados na 

Organização 1, a existência de  bons níveis de delegação (Entrevista com RH, 

Anexos 10 e 15). Como Brehm e Gates (2001) demonstraram, supervisão 

constante e próxima, controle excessivo, são denotativos de relações baseadas 

na desconfiança, podendo atuar corrosivamente em relação à confiança, quando 

existente. Já a delegação, denota, não somente a presença da confiança, como 

um investimento no seu fortalecimento. 

Na Organização 2 não pode ser observada preocupação com 

desenvolvimento, ou mudança. Ao contrário, não houve qualquer interesse por 

parte da administração central da organização em conhecer os resultados da 

pesquisa. Não foi percebido, também, através de nenhum dado ou informação, 

que ocorresse interesse pelo desenvolvimento dos empregados. Na verdade, os 

Colaboradores da Organização 2, apresentaram nível de escolaridade 

significativamente inferior aos Colaboradores da outra organização (a qual, deve-
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se lembrar, também trabalha como vendas) (Tabela 5.9). Por outro lado, foi 

possível observar, nessa organização, grande preocupação com a recuperação 

de prejuízos crescentes, através de pressões para o alcance de metas de 

produção, de forma rápida, a qualquer custo, lançando mão de repreensões e 

punições, altos níveis de demissões, centralização das decisões, desrespeito à 

hierarquia, reestruturações conduzidas de forma desrespeitosa e desleal (Anexo 

13), e condutas de desconsideração para com os empregados. Essas práticas se 

demonstraram, como vimos, infrutíferas em relação a seus objetivos e predatórias 

do capital social organizacional.  

A análise dos dados sócio-demográficos dos participantes de ambas as 

organizações (Tabela 5.9), aponta outro dado importante de evidenciação das 

práticas da liderança, nessa organização: como se pode verificar, o tempo de 

permanência tanto de Gerentes quanto de Colaboradores da Organização 1 

mostrou-se significativamente superior ao dos Gerentes e Colaboradores da 

Organização 2. Os Colaboradores da Organização 2 tem o menor tempo médio 

de permanência, dentre os grupos considerados. Esses números fornecem um 

indicador do alto nível de rotatividade de pessoal praticado pela Organização 2, 

assim com uma demonstração concreta da baixa proteção e da baixa 

consideração em relação aos seus empregados praticadas nessa organização.  

A apontar tal situação (de alta rotatividade de pessoal), o Diretor 

Administrativo Financeiro (o segundo na hierarquia organizacional), ofereceu 

explicação através da qual o fenômeno foi “naturalizado” e minimizado, eximindo 

a gestão de qualquer papel ou responsabilidade, ao afirmar que “esse pessoal de 

vendas é assim mesmo...”. Entretanto devemos lembrar, que as demissões 

ocorriam quase exclusivamente por iniciativa da organização, e não dos 

empregados, que expressavam, ao contrário, forte medo do desemprego, 

percepção de falta de opções no mercado de trabalho, dificuldades presumidas 

quanto as alternativas de sobrevivência. A esse respeito, observamos a iniciativa 

do pedido de demissão apenas por parte do escalão superior da organização 2, 

nos casos da Gerente de Recursos Humanos e desse mesmo Diretor, os quais, 

nesse caso, por serem profissionais mais qualificados, apresentavam maiores 

alternativas em termos de mercado de trabalho. O que se depreende, dessa 

explanação é a dificuldade encontrada nas lideranças formais dessa organização, 



 252

a partir de seu Presidente, na compreensão dos reais problemas enfrentados e 

criados por suas próprias práticas. 

Assim como os estudos promovidos por Guo (2001) demonstraram, 

também no caso das organizações desse estudo a forte presença e atuação dos 

gerentes proprietários (em virtude da natureza e porte de ambas as 

organizações), evidenciou ser fator preponderante na constituição das respectivas 

práticas de liderança e respectivas atmosferas organizacionais. Os resultados e 

impactos dessas opções repercutiram, entre outros aspectos, no próprio 

desempenho e faturamento de cada uma dessas organizações. As informações 

sobre as respectivas performances financeiras foram, como vimos, obtidas 

através das entrevistas iniciais. As lideranças formais de cada organização 

pareceram reproduzir, de modo geral, o modelo de liderança de seus Gerentes 

Proprietários (Presidentes), obtendo resultados respectivamente compatíveis com 

suas práticas e validando o modelo teórico que propusemos. 

Em consonância com o que foi exposto, nós observamos que, embora os 

seminários para esta pesquisa, tenham sido divulgados da mesma forma nas 

duas organizações, provocaram diferentes reações entre seus participantes. 

Enquanto na Organização 1, foi entendido e aproveitado como uma oportunidade 

para o Desenvolvimento de Habilidades de Liderança, de cada participante, na 

Organização 2 pareceu representar, (principalmente para o grupo dos 

Colaboradores) uma oportunidade de catarse e válvula de escape para suas 

inúmeras queixas e insatisfações.  

Confirmando estudos realizados por Korsgaard et al., sobre a influência de 

climas de confiança na atribuição de causalidade aos Gerentes, quando de 

eventos negativos (KORSGAARD, et al., 2002), vimos que os Colaboradores da 

organização 1, ainda que reconhecendo a presença de ameaças ou insegurança 

no ambiente organizacional, tenderam a avaliá-las de uma forma mais 

generalizada e distante, situando-as no ambiente externo (considerando que a 

própria organização a elas se encontra exposta), ou atribuindo-as, ainda, à 

própria natureza capitalista das organizações de capital privado (Anexo 10). 

Colaboradores da organização 2, entretanto, tenderam a culpar, principalmente o 

Presidente, ou suas chefias imediatas, pelas dificuldades vivenciadas (Anexo 13). 

Desse modo, se para os primeiros o perigo estava localizado, mais remotamente, 
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no exterior, para os últimos encontrava-se próximo e concreto. De fato, os 

mencionados estudos a respeito do comportamento gerencial confiável indicaram 

que, em contexto de eventos negativos, a tendência é que a atribuição de 

causalidade seja externa, com justificação do comportamento gerencial, ao 

contrário do que ocorre em contextos de baixa confiança (KORSGAARD, et al., 

2002).  

Um dos mais importantes aspectos identificados foi o das características 

que as práticas comunicativas das lideranças apresentaram em cada uma das 

organizações. Os graus de concordância / discordância, entre as percepções de 

lideres e colaboradores em cada uma delas já nos ofereceram subsídios para 

uma avaliação acerca da transparência, qualidade e efetividade dessas 

comunicações. Como esperado, maior convergência de percepções acerca do 

campo organizacional correspondeu à melhor resultante na dinâmica das forças 

atuantes no contexto, à maior sinergia. 

Em decorrência dessas diferenças nos processos de comunicação, o que 

participantes da Organização 1 mostraram-se mais orientados em relação a seu 

trabalho e alinhados aos propósitos da organização, expressando, por vezes, 

orgulho em pertencer à empresa identificada por eles como bem sucedida em seu 

mercado e interessada em desenvolvimento e mudança (Anexo 10). Essa 

homogeneidade de percepções foi verificada, ainda, nos resultados das 

evocações, os quais evidenciaram a grande incidência de representações sobre 

confiança, respeito e responsabilidade, entre Gerentes e Colaboradores desta 

organização. 

Os dados obtidos sobre as comunicações das lideranças na Organização 2 

foram compatíveis com demonstrações de baixa orientação, face à falta de 

informações suficientes ou confiáveis para o desempenho ou alcance de metas 

organizacionais. Em decorrência disso, canais informais não confiáveis, eram 

freqüentemente utilizados. O mais grave, além disso, foi o registro de 

comunicações enganosas, emanadas da direção maior da organização, 

indicadoras de desrespeito e desconsideração para com os empregados (Anexo 

13). O Questionário de evocações, (Tabela 5.7), evidenciou, como vimos, grande 

dispersão e heterogeneidade de percepções entre esses participantes, o que 

pode estar representando uma importante força restritiva ao relacionamento e 
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integração no ambiente de trabalho, com prejuízo do alcance de resultados 

produtivos. Nessa dispersão, representações como amigo, amizade, ajuda, 

tiveram algum destaque no grupo de Colaboradores (da Organização 2), o que, a 

partir do que se pode observar pareceu consistente com os indicadores das 

percepções de baixa qualificação, baixa estima, percepção de “descartabilidade” 

(Tabela 5.5), por parte desse grupo de Colaboradores, tornando-os necessitados 

de ajuda, consideração e apoio amigo, em um ambiente de trabalho tão hostil. 

A importância das comunicações na construção da confiança foi muito bem 

destacada por Brehm e Gates (2001), na discussão dos resultados de seu estudo 

sobre o papel de supervisores na promoção da confiança. Esses autores 

apontaram firmemente os benefícios de relações de confiança para os resultados 

organizacionais, sugerindo que transparência e comunicação são os melhores 

caminhos para alcançá-las. Eles concluem que confiança subentende suporte, 

proteção. Proteção geraria confiança e confiança, asseguram, faz diferença, é 

relevante (BREHM; GATES, 2001, p. 30). Nossos resultados e conclusões, como 

vimos, encontraram forte confirmação dessas assertivas em nosso campo 

empírico. 

As práticas de Recursos Humanos na Organização 1 foram percebidas 

como adequadas e atualizadas. Foi notada grande valorização dessa área e de 

seus profissionais, ouvidos e respeitados tanto pela direção quanto pelo corpo 

funcional, possuindo evidente inserção estratégica. Sobre este aspecto uma 

importante informação complementar deve ser colocada: após a realização desta 

pesquisa foi implantada, pelo departamento de RH, de forma bastante 

participativa, sistemática de avaliação de desempenho (do tipo conhecido com 

360º), com envolvimento de todos os segmentos organizacionais. Além disso, foi 

empreendida uma análise comparativa entre os resultados da pesquisa e os 

dessa nova avaliação de desempenho implantada. Critérios similares como 

Liderança, Confiabilidade, Sinergia e Comprometimento, mostraram resultados 

consistentes em ambos os estudos (Varela; Rego, 2003). Recrutamento, Seleção, 

Treinamento, Avaliação de Desempenho, Acompanhamento de Pessoal, inclusive 

com Entrevistas de Desligamento, eram realizados e levados em consideração, 

na grande maioria das vezes, nas decisões estratégicas e administrativas em 

geral. Eventualmente ocorriam favorecimentos nos remanejamentos internos 
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(progressões de carreira ou deslocamentos de locais de trabalho), percebidos e 

lamentados pelos empregados, que os atribuíam, entretanto, a escolhas 

idiossincráticas de pessoas da Direção e não à bem avaliada área de Recursos 

Humanos (Anexo 10). 

Na Organização 2 foi observada, também desde o início, a dificuldade de 

compreensão interna sobre seus problemas mais essenciais, confundidos com 

aspectos periféricos ou superficiais. Desse modo, para fazer face à crise com 

decréscimo acentuado de faturamento, foi promovida atualização e ampliação do 

parque tecnológico. Além disso, houve tentativas inconsistentes de 

“modernização” das práticas de Recursos Humanos, reestruturações mal 

conduzidas através da utilização de recursos pouco éticos, com o uso de 

“esperteza” versus abertura e transparência, admissões e demissões promovidas 

através de critérios idiossincráticos, entre outros aspectos negativos percebidos 

(Anexo 13). Segundo informação do Diretor Administrativo Financeiro o  

investimento feito na modernização dos recursos tecnológicos da empresa, 

aumentou em aproximadamente 50% a possibilidade de oferta de serviços 

prestados pela organização. O retorno esperado, porém, não estava sendo 

alcançado, pelo que pudemos perceber, em função da baixa qualidade dos 

resultados, com altos índices de êrros e retrabalho. Ficou evidente nesses 

contatos que a Organização 2 valorizava a pressa, a quantidade, em detrimento 

de resultados de melhor qualidade e sustentabilidade. 

Coerentemente com este quadro, as práticas de Recursos Humanos na 

Organização 2 achavam-se em estágio compatível com as dos antigos 

“Departamentos de Pessoal”, vigentes há algumas décadas atrás. Apesar de, 

como visto, terem ocorrido tentativas de modernização, através da contratação de 

profissionais com esta incumbência, não houve consistência entre discurso e 

prática, que se mostraram completamente dissonantes, inviabilizando as 

tentativas. A área Administrativo- Financeira, à qual a de Recursos Humanos 

acha-se vinculada, passou pelo mesmo processo, com idêntica contratação de 

profissional qualificado para aprimorá-la, e subseqüente inviabilização dessa 

possibilidade.  

As formas com que as duas organizações lidaram com a possibilidade de 

trabalhar sobre os resultados da pesquisa, foi, como vimos, outro diferencial 
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importante na caracterização das atmosferas criadas pelas práticas das 

lideranças dessas organizações. Enquanto o nível decisório da Organização 1, 

estimulado pelos profissionais de Recursos Humanos, lidou com seus temores e 

insegurança, enfrentando de alguma forma, e em alguma medida, o desafio do 

auto-conhecimento, a Organização 2, através de seu decisor maior, optou pela 

evitação e pelo desconhecimento. Os que tiveram acesso aos resultados da 

pesquisa, quando os reconheceram como uma rica oportunidade de 

sensibilização para mudanças,  já não mais faziam parte da mesma. Como vimos, 

apesar dos dois dirigentes entrevistados inicialmente na Organização 2 terem 

demonstrado convicção pessoal a respeito da importância da discussão levada 

pela pesquisa para o desempenho organizacional, o autoritarismo e centralização 

exercidos pelo presidente não somente os impediu, sistematicamente, de adotar 

qualquer medida profilática em relação aos problemas experimentados, como 

inviabilizou a permanência de pessoas mais esclarecidas (que pensassem 

diferente). Como vimos, os citados entrevistados abandonaram a organização. 

Uma questão que se apresentou de forma bastante clara através dos 

resultados foi a da distinção entre os constructos chefia e liderança, (temática 

recorrente nos estudos da Psicologia Social), assim como o papel que a confiança 

exerce nessa distinção (Tabelas 5.11; 5.12). Lidando com as condições colocadas 

por um cenário de medo e insegurança, as lideranças formais enfrentam o desafio 

de obter a disposição para a colaboração entre seus colaboradores como 

condição primordial para o alcance de resultados. Nesse processo líderes e 

chefes se diferenciam através das formas como suas práticas são percebidas 

pelos colaboradores. Líderes exibem práticas relacionadas à promoção de 

atmosferas de confiança, como as que analisamos nesse estudo: comunicação 

transparente, apoio e proteção, interesse e consideração para com os membros 

do grupo e estímulo à cooperação, por exemplo. Práticas da chefia baseiam-se no 

poder hierárquico, em controle, pressões e/ou punições .para obtenção de 

resultados, criando ambientes de baixa confiança, com estabelecimento de 

vínculos alienados ou calculistas, de comportamentos pouco colaborativos ou 

dispendiosos. 
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Vê-se, desse modo, que indicação formal é simplesmente um contexto no 

qual pode surgir a liderança ou não.  A emergência da liderança implica, para 

Meindl,  em um enriquecimento na conceituação do relacionamento (MEINDL, 

1993). A confiança demonstrou claramente ser elemento central nessa 

diferenciação. Como os resultados sinalizaram, a auto-avaliação positiva dos 

líderes formais sobre suas próprias práticas não foi suficiente para distinguir entre 

efetividade de suas práticas na promoção de climas de confiança e ganhos de 

capital social nas duas organizações. Somente as percepções dos colaboradores 

sobre essas práticas foi capaz de indicar, configurar, deflagrar, legitimar o 

fenômeno da liderança, resultando em atitudes, ações e reações 

correspondentes.  

Nossa agenda de pesquisa centrou-se neste enfoque, através do qual foi 

possível observar a ocorrência do fenômeno da liderança, perceptível através do 

reconhecimento da adequação de suas práticas, correlacionadas com melhores 

avaliações do grupo de Colaboradores, climas de maior confiança e integração 

nas equipes, favorecendo a obtenção de clima organizacional mais cooperativo e 

produtivo. Por outro lado, avaliações mais negativas das práticas da liderança 

formal, na Organização 2, evidenciaram a existência apenas de subordinação 

hierárquica (Tabela 5.6d; Anexo 13), eliciada através de práticas baseadas em  

controle, pressões por aumento de produção e ameaças de desemprego como 

pretensos fatores de motivação à produtividade. 

Notamos que importante destaque tem sido dado, na atualidade, à 

necessidade de valorização do Capital Humano, concedendo relevo às questões 

relacionadas ao Capital Intelectual. Aponta-se que as pessoas são, 

simultaneamente, o objetivo do desenvolvimento e também seu recurso mais 

importante. De fato, a saúde, bem estar e qualificação dos indivíduos 

componentes de uma sociedade podem produzir diferenças centrais nos 

resultados dessa sociedade. O conhecimento tem sido visto por muitos, hoje em 

dia, como das mais significativas fontes sustentadas de vantagens comparativas. 

Estimativas a este respeito têm indicado que empresas que investem na 

educação de seus funcionários costumam obter, em média, por este investimento, 

retorno que pode alcançar o dobro do que é obtido por empresas que investem 

em planta física e equipamento (THUROW, 1996, apud KLIKSBERG, 1997). 
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Entretanto deve-se ressalvar que o investimento em saúde e/ou 

qualificação do pessoal (capital humano) é uma importante condição, necessária, 

entretanto não suficiente para a ocorrência da imprescindível integração e de 

colaboração nos grupos de trabalho, que corresponde ao Capital Social.  Para 

ganhos dessa ordem faz-se necessária ação intencional, investimento das 

lideranças formais nessa construção, através do estabelecimento de clima de 

confiança mútua capaz de garantir a base de reciprocidade indispensável entre 

indivíduos, grupos e organização. Para tanto é necessário que práticas dessas 

lideranças formais sejam percebidas como adequadas à função de construir o 

coletivo, respeitando o individual. 

Como enfatizado por Fukuyama (1996), a confiança, questão vital na 

problemática contemporânea, não pode ser encontrada nos recursos 

tecnológicos, em atributos individuais ou de uma relação, além de não poder, 

tampouco, ser reduzida à simples troca de informações. O que geralmente ocorre, 

em sua falta, ou falha, é a necessidade de intensificação das trocas de 

informações, (quantidade tentando suprir qualidade) e a proliferação de controles 

(contratos complexos, supervisão próxima e contínua, com consumo de tempo, 

entre outras), condições essas que resultam no aumento dos chamados “custos 

transacionais”. Por isso o capital social, que decorre das trocas sociais baseadas 

na confiança, é apontado como fator crítico de sucesso na atualidade, por 

oferecer condições que viabilizam o trabalho conjunto mais ágil, menos oneroso, 

mais produtivo (FUKUYAMA, 1996). 

Sucesso e fracasso no alcance dos objetivos tanto dos indivíduos quanto 

dos grupos e das organizações foram os resultados respectivamente associados 

ao bom gerenciamento e manejo do capital social organizacional (Organização 1), 

ou a sua dilapidação e comprometimento (Organização 2), como se pode 

observar dos dados obtidos acerca do desempenho dessas organizações. Como 

Dirks e Ferrin (2002) demonstraram, a percepção dos colaboradores de seus 

líderes formais como confiáveis é um aspecto importante para o alcance de 

resultados efetivos (DIRKS; FERRIN, 2002). 

Em que pese serem seus resultados finais extremamente coerentes com 

as práticas que utilizam em seus processos internos de funcionamento, aspectos 

positivos e negativos foram, evidentemente, encontrados em ambas as 
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organizações. Alguns exemplos de aspectos percebidos como negativos pelos 

Colaboradores sobre a Organização 1 foram identificados pelas entrevistas em 

profundidade (Anexo 10). Assim como avaliações positivas e confiança nas ações 

do Gerente Proprietário da Organização 2 podem ser vistas, também, na síntese 

das entrevistas em profundidade naquela organização (ver Anexo 13). 

Destacamos, entretanto, os dados mais consistentes, mais pregnantes e 

recorrentes em cada organização, não somente em função da necessidade de 

concisão, como também por sabermos que a “massa crítica” ou o que é mais 

comum ou mais fortemente percebido, apresenta maior força na determinação 

dos resultados finais. Cabe, desse modo, enfatizar, que mesmo organizações 

bem sucedidas possuem vulnerabilidades e necessitam aferir a efetividade de 

seus líderes, em busca de contínuo aperfeiçoamento. No mundo contemporâneo, 

aquelas que pretenderem “dormir sobre os louros conquistados” correrem o sério 

risco da obsolescência. 

A partir dessas evidências e considerações avaliamos que os propósitos 

expressos nos objetivos deste trabalho foram alcançados, uma vez que, como 

vimos, a importância da confiança no contexto organizacional foi evidenciada 

como importante questão a ser considerada pelos gestores para fazer face às 

questões do conturbado cenário organizacional atual. Além disso, as formas de 

enfretamento de tais desafios encontraram apoio empírico na identificação de 

práticas eficazes para a obtenção de resultados desejados, no campo 

organizacional. A produção de subsídios ao desenvolvimento de líderes formais 

nas organizações pode ser obtida através desses resultados. 

Nós avaliamos que o objetivo específico relacionado ao estudo e 

desenvolvimento de estratégias e técnicas de coleta de dados voltados para 

análise de práticas gerenciais foi alcançado de forma bem sucedida. Os 

instrumentos construídos para a pesquisa mostraram-se consistentes e eficazes 

na coleta de dados para a análise pretendida, resultando, em uma contribuição ao 

campo dos estudos e intervenções organizacionais. Tais estratégias e técnicas 

podem, certamente, mostrar-se úteis para novas aplicações, propiciando a 

ampliação do espectro de conhecimentos sobre fenômenos organizacionais 

contemporâneos relacionados à temática considerada.  
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A estratégia dos seminários para a coleta de tais dados mostrou-se 

bastante produtiva, oferecendo oportunidade para trocas entre pesquisadores e o 

campo e fonte de importantes contribuições à observação participante. Tal 

estratégia pode constituir-se em canal para a promoção da integração e 

transmissão de subsídios para desenvolvimento de lideranças e organizações. A 

utilização dessa metodologia tornou sem dúvida possível a evidenciação de 

aspectos críticos e/ou problemas, forças restritivas e/ou propulsoras do campo, 

favorecendo a proposição de planos de ação para o desenvolvimento e mudança.  

Do ponto de vista do oferecimento de subsídios às organizações que 

participaram da pesquisa, como contrapartida por sua contribuição, analisamos 

que as avaliações de reação dos participantes às atividades propostas pela 

pesquisa, em especial o seminário, forneceram indícios de algum aproveitamento, 

nos níveis pessoal e profissional, tanto das contribuições teóricas transmitidas, 

quanto do conhecimento produzido coletivamente pelas interações promovidas. 

Sabe-se que, hoje em dia, as pressões da produção não costumam deixar espaço 

para a construção desse capital intelectual e social, o que contribui para o 

enfraquecimento do que as organizações possuem de mais essencial, que é sua 

rede de interações e trocas sociais. Assim, além da verbalização de palavras e 

expressões com sentidos positivos de: aprendizado, reflexão, mudança, entre 

outras, atitudes de agradecimento, reconhecimento de contribuições, as trocas 

afetivas entre os participantes, e entre esses com a equipe do projeto, ofereceram 

uma dimensão mais concreta sobre o alcance da  reciprocidade pretendida pela 

proposta do trabalho. Uma das principais evocações sobre os ganhos da 

participação nos trabalhos da pesquisa foi a de integração. Não temos, entretanto, 

como avaliar a possibilidade de que contribuições de caráter mais duradouro 

tenham sido auferidas pelas organizações que participaram do estudo, embora 

tenha sido possível observar que a Organização 1 deu, de certa forma, 

continuidade ao trabalho, através da implantação de um sistema de avaliação de 

desempenho que incluía variáveis relacionadas aos temas centrais de nossa 

investigação, conduzida de forma bastante participativa.  

Acreditamos que a inserção da equipe de pesquisa no campo sempre 

representa alguma intervenção e interferência nesse campo, que se pretende seja 

benéfica. Ao lado do objetivo primordial de produção de conhecimento sobre 
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aquela realidade, subsiste um propósito de facilitação de mudanças, de promoção 

de algum grau de sensibilização em relação ao questionamento da realidade 

vivenciada pelo campo, como retorno pela contribuição oferecida. Este é um dos 

importantes papéis da academia, e uma contribuição possível às organizações e 

à sociedade em geral. Paradoxalmente, entretanto, como pudemos observar, 

dadas as características e limitações do estudo em relação a estes propósitos 

(tais como a natureza de seu objetivo, limitações de tempo, iniciativa da demanda, 

entre outros), os que auferiram dele algum benefício através de sua 

participação/contribuição foram os que (organização ou indivíduo), já 

demonstravam abertura e interesse maiores por desenvolvimento.  

Não temos dúvidas, entretanto, de que a produção de conhecimento sobre 

a realidade organizacional no nosso contexto obteve avanços. A pesquisa 

envolveu grupos de alunos estagiários (alunos da graduação em Psicologia do 

Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro), em suas 

diversas fases, possibilitando a geração de inúmeros trabalhos acadêmicos, sob a 

forma de aulas, palestras, monografias, aos quais foi dada divulgação, através 

dos mecanismos institucionais usuais. Envolveu, ainda, professores 

colaboradores, constituindo-se em veículo multiplicador de conhecimento e 

enriquecimento para todos os envolvidos.  

Consideramos que a utilização dessa metodologia em outras pesquisas na 

direção apontada por este trabalho pode contribuir com a ampliação de seu 

espectro de análises e contribuições. Aplicações em organizações distintas (como 

públicas e privadas), podem acrescentar conhecimentos relevantes sobre a 

influencia dos distintos contextos e seus efeitos na determinação dos resultados, 

do mesmo modo que comparações entre diferentes regiões do país, ou em 

empresas multinacionais ou entre empresas de diferentes países podem oferecer 

resultados comparativos interessantes, acrescentando conhecimentos sobre as 

influências de características  culturais diferenciadas.   

A sociedade, certamente, seria a maior beneficiária desses esforços e 

desenvolvimentos. 
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ANEXO 1 
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE EVOCAÇÕES SOBRE CONFIANÇA 

E LIDERANÇA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUISA: CONFIANÇA E GESTÃO ORGANIZACIONAL: OS DESAFIOS DA 

LIDERANÇA NOS TEMPOS ATUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa está interessada em analisar aspectos que se relacionam à 

vida e ao trabalho, de um modo geral. Suas questões consideram  o significado e  

importância de vários aspectos do trabalho, segundo as  percepções individuais 

de cada um. Tem como objetivo promover maior e melhor compreensão de 

aspectos psicológicos subjetivos, atuantes no contexto das organizações sociais 

que estruturam o trabalho humano de produção coletiva. 

 

Trata-se de um levantamento preliminar que consiste na identificação de  

opiniões e percepções individuais não existindo, portanto, questões certas ou 

erradas. Assim, o que consideramos como resposta certa é a sua própria opinião 

pessoal. 

 

Como este é um estudo científico, respostas francas e confiáveis são sua 

melhor contribuição, importante para o sucesso deste empreendimento. Estas 

informações serão tratadas de forma   a preservar sua confidencialidade e o 

anonimato. 

 

 

 

Agradecemos a sua cooperação. 

 

 

 

 

 



PRIMEIRA PARTE: "Quais são as primeiras palavras ou expressões que 

vem à sua cabeça em relação ao termo LIDERANÇA?" 

1-     4- 

2-     5- 

3-     6- 

SEGUNDA PARTE: "Quais são as primeiras palavras ou expressões que 

vêm à sua cabeça quando você pensa na questão da CONFIANÇA, relacionada 

com o ambiente de trabalho?" 

1-     4- 

2-     5- 

3-     6- 

PREENCHIMENTO   OPCIONAL : 

DADOS PESSOAIS:          Sexo:  (1) Masculino            (2) Feminino 

Idade:  (1) Até 20 anos  (4) 40 - 49 

  (2) 21 – 29    (5) 50 - 59 

  (3) 30 – 39   (6) Acima de 60 anos 

Educação (por favor marque somente o grau mais alto que você atingiu): 

(1) Primário       (5) Curso de Universidade completo (Graduação) 

(2)1º Grau Completo   (6) Pós-Graduação (Mestrado ou Especialização) 

(3) Curso de 2º Grau Completo (7) Doutorado 

(4) Curso de 2º Grau e alguns anos de Universidade 

Você é responsável pelo trabalho de outras pessoas? 

(1) Não sou responsável pelo trabalho de outras pessoas 

 (2) 1 - 3 pessoas sob minha responsabilidade 

 (3) 4 - 10 pessoas sob minha responsabilidade 

 (4) 11 - 20 pessoas sob minha responsabilidade 

 (5) 21 - 50 pessoas sob minha responsabilidade 

 (6) 51 - 99 pessoas sob minha responsabilidade 

 (7) 100 pessoas ou mais sob minha responsabilidade  

Você gostaria de dar alguma sugestão ou fazer observação que  possa ser 

de interesse para o tema da pesquisa? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Pesquisa: Liderança, Confiança e Capital Social 

Coordenador: Virgínia Souza Drummond (Instituto de Psicologia – UFRJ) 

1. Natureza da pesquisa 
Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, que tem como os seguintes 

objetivos: 

• Promover o desenvolvimento dos conhecimentos sobre as relações de trabalho e sobre as 
organizações humanas de uma maneira geral. 

• Contribuir para o aperfeiçoamento de sua organização a partir das idéias, opiniões e 
sugestões produzidas pelo seu corpo funcional. 

• Contribuir para o seu desenvolvimento profissional, através das trocas de informações 
teóricas e práticas. 

 

2. Participantes da pesquisa 
Aproximadamente 200 funcionários de várias organizações participarão da pesquisa. 

3. Envolvimento na pesquisa 
Para contribuir com essa pesquisa você precisa participar de um workshop. Esse 

workshop terá uma duração aproximada de 8 horas. 

Você tem a liberdade de não participar e pode ainda deixar de participar em qualquer fase 
da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você.  

Sempre que quiser, você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Poderá entrar 
em contato com a coordenadora da pesquisa no Departamento de Psicologia Aplicada (DPA) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através dos seguintes telefones: 3873-5326 ou 3873-
5327. 

4. Sobre as visitas 
Durante o workshop vocês responderá a alguns questionários e participará de discussões 

e atividades relacionadas ao trabalho em equipe. 

5. Riscos e desconforto 
A participação nesta pesquisa não trará nenhum tipo de risco ou desconforto para você. 

Talvez, apenas um pequeno sentimento de timidez que algumas pessoas sentem quando estão 
participando de workshops. 

6. Confidencialidade 
Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Apenas os 

membros do grupo de pesquisa terão conhecimento dos dados. 

7. Benefícios 
A participação nesta pesquisa você poderá trazer benefícios para você e para a sua 

Organização, já que ela estimula a troca de idéias e opiniões. Além disso, esta pesquisa poderá 
promover o desenvolvimento dos conhecimentos sobre as relações de trabalho de uma maneira 
geral. 



8. Pagamento  
Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nada será pago por 

sua participação. Entretanto, você e sua organização receberão uma visita de retorno onde os 
resultados obtidos na pesquisa serão apresentados. 

 

 

Tendo em vista as informações apresentadas a mim, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu interesse em participar da pesquisa. 

 

 
Nome 

 
Assinatura 

Local e Data 

Virgínia Sousa Drummond 

Coordenador do Projeto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
QUESTIONÁRIO - DADOS DEMOGRÁFICOS PARA A PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA:______________ 
 

DADOS DEMOGRÁFICOS PARA A PESQUISA 
 

1. Sexo:  (1) Masculino  (2) Feminino 
 
2. Idade: _________ anos 
 
3. Escolaridade. Por favor marque o grau mais alto que você atingiu e forneça as informações adicionais. 
 
Escolaridade Dados Adicionais 
(1) Primeiro grau incompleto 
 

 

(2) Primeiro grau completo 
 

 

(3) Segundo grau incompleto 
 

 

(4) Segundo grau completo 
 

 

(5) Curso superior incompleto ou Curso superior 
completo com duração inferior a 3 anos.  

Curso(s): 

(6) Curso Superior completo (com duração igual ou 
superior a 4 anos) 

Curso(s): 

(7) Pós-graduação (Especialização, Mestrado, 
Doutorado) 

Curso(s): 

 
4. Você é responsável pelo trabalho de outras pessoas? 
(1) Não sou responsável pelo trabalho de outras pessoas 
(2) 01 - 03 pessoas sob minha responsabilidade 
(3) 04 - 10 pessoas sob minha responsabilidade 
(4) 11 - 20 pessoas sob minha responsabilidade 
(5) 21 - 50 pessoas sob minha responsabilidade 
(6) 51 - 99 pessoas sob minha responsabilidade 
(7) 100 pessoas ou mais sob minha responsabilidade  
 
5. Tempo na Organização: _______ anos. 
  
6. O quanto você se sentiu confortável respondendo as perguntas durante a pesquisa? Por favor, responda 
utilizando a escala abaixo. 
 
         1────────2 ────────3 ────────4 ────────5────────6────────7 
Desconfortável                                                                                                                              Confortável 
 
7. Você gostaria de acrescentar algum comentário ou sugestão que possa enriquecer o levantamento de 
dados para a nossa pesquisa? 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE EVOCAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUEST-IND 1
DATA:_____________ 

 
QUESTÕES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO -INDIVIDUAL  

 
As questões abaixo constituem parte de um amplo levantamento de dados sobre o campo organizacional na 
atualidade. Nós gostaríamos que você colaborasse com esse levantamento respondendo algumas perguntas. Sua 
sinceridade e interesse são fundamentais. Você deve responder as perguntas com base na sua percepção de seu 
ambiente de trabalho. Sendo assim, não existem respostas certas ou erradas. Sua visão e suas opiniões são o mais 
importante para nós. Nós gostaríamos ainda de lembrar, tal como já afirmamos anteriormente, que os dados 
fornecidos são confidenciais. 
 
1.1 O que é ser chefe? Sintetize no espaço abaixo sua opinião sobre essa questão. 
 

 

 

 

 

 

 
1.2 Dê pelo menos três idéias principais, em ordem de importância (da mais importante para a menos importante) 
que resumam sua visão sobre o que é ser chefe.  
 
1º - ____________________, 2º - ____________________, 3º - ____________________, 

4º - ____________________, 5º - ____________________, 

 
2.1 O que é ser líder? Sintetize no espaço abaixo sua opinião sobre essa questão. 
 

 

 

 

 

 

 
2.2 Dê pelo menos três idéias principais, em ordem de importância (da mais importante para a menos importante) 
que resumam sua visão sobre o que é ser líder.  
 
1º - ____________________, 2º - ____________________, 3º - ____________________, 

4º - ____________________, 5º - ____________________, 

 
3.1 O que significa confiança, no ambiente organizacional? Sintetize no espaço abaixo sua opinião sobre essa questão. 
 

 

 

 

 

 



QUEST-IND 2
 
3.2 Dê pelo menos três idéias principais, em ordem de importância (da mais importante para a menos importante) 
que resumam sua visão sobre o que significa confiança no ambiente organizacional.  
 
1º - ____________________, 2º - ____________________, 3º - ____________________, 

4º - ____________________, 5º - ____________________, 

 

4.1 O que significa trabalhar em equipe? Sintetize no espaço abaixo sua opinião sobre essa questão. 
 

 

 

 

 

 

 
4.2 Dê pelo menos três idéias principais, em ordem de importância (da mais importante para a menos importante) 
que resumam sua visão sobre o que significa trabalhar em equipe. 
 
1º - ____________________, 2º - ____________________, 3º - ____________________, 

4º - ____________________, 5º - ____________________, 

 
5. Para responder esse item circule um valor de 1 a 7. Na sua opinião, o quanto é importante...  
 
 Pouco 

Importante 
     Muito 

Importante 
Confiar em sua chefia 
 1 2 3 4 5 6 7 

Confiar em seus colegas de 
trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

Confiar na Organização ou 
Empresa em que trabalha 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
6. Na sua opinião, quanto cada um dos componentes listados abaixo se sente comprometido(a) na sua 
Organização. Para responder circule um valor de 1 a 7.  
 
 Pouco 

Comprometido 
     Muito 

Comprometido 
Você 
 1 2 3 4 5 6 7 

Sua chefia 
 1 2 3 4 5 6 7 

Seus colegas 
 1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
INVENTÁRIOS DE PERCEPÇÕES PARA LÍDERES FORMAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCA  1
DATA:_______________ 

PESQUISA EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - ESCALA - TIPO A 
 
Nós estamos interessados em conhecer a sua opinião a respeito de alguns aspectos de seu trabalho. Inicialmente gostaríamos de saber como você percebe a 
atuação das pessoas que trabalham sob sua responsabilidade. Abaixo são apresentadas várias afirmações. Por favor, leia cada afirmação e avalie se você 
concorda ou não com ela. Para avaliar cada afirmação você deve circular apenas um valor de 1 a 7, de acordo com a escala apresentada. 
 
A- Como você percebe a atuação das pessoas que trabalham sob sua responsabilidade? 
 
  

Nunca
Muito 

Raramente 
 

Raramente
 

Ocasionalmente
 

Freqüentemente
Muito 

Freqüentemente 
 

Sempre 
1. Elas mostram esforço para a realização das tarefas do grupo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

2. Elas apresentam sugestões para o desenvolvimento das tarefas do grupo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

3. Elas mostram interesse no enriquecimento de suas próprias habilidades 
profissionais. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Elas são prestativas na realização das tarefas e no atendimento a 
solicitações. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Elas mostram boa vontade para executar tarefas eventuais, não previstas 
para o seu cargo ou função. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Elas contribuem para a obtenção de um bom clima de trabalho. 
 1 2 3 4 5 6 7 

7. Elas mostram satisfação com o trabalho. 
 1 2 3 4 5 6 7 

8. Elas mostram envolvimento pessoal com o trabalho. 
 1 2 3 4 5 6 7 

9. Elas mostram sentir obrigação moral, senso de dever, para com o grupo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

10. Elas mostram sentir obrigação moral, senso de dever, para com a 
Organização. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Elas mostram lealdade e identificação com a Organização. 
 1 2 3 4 5 6 7 

12. Elas mostram atitudes de colaboração e ajuda. 
 1 2 3 4 5 6 7 

13. Elas alcançam resultados esperados no trabalho de seu grupo ou setor. 
 1 2 3 4 5 6 7 

14. Elas alcançam os objetivos e metas esperados pela Organização. 
 1 2 3 4 5 6 7 



ESCA  2
Nós também estamos interessados em conhecer a sua opinião sobre suas próprias práticas gerenciais. Abaixo são apresentadas várias afirmações. Por 
favor, leia cada afirmação e avalie com que grau ou freqüência você utiliza determinada prática gerencial. Para avaliar cada afirmação você deve circular 
apenas um valor de 1 a 7, de acordo com a escala apresentada. 
 
B- Como você percebe as suas próprias práticas gerenciais no relacionamento cotidiano com seu grupo/equipe? 
 
  

Nunca
Muito 

Raramente 
 

Raramente
 

Ocasionalmente
 

Freqüentemente
Muito 

Freqüentemente 
 

Sempre 
1. Consigo ser transparente, sincero, aberto e franco quando me comunico. 
 1 2 3 4 5 6 7 

2. Forneço informações (quantidade e qualidade) relevantes para o alcance 
das metas e objetivos de meu setor. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Forneço informações (quantidade e qualidade) relevantes para que meu 
grupo perceba as metas e necessidades de outros setores e da 
Organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Demonstro respeito pelas diferenças individuais dos elementos de minha 
equipe. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Minhas atitudes e comportamentos são coerentes com o que eu falo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

6. Estimulo a cooperação dentro de minha equipe. 
 1 2 3 4 5 6 7 

7. Estimulo a cooperação de minha equipe com os outros setores da 
Organização. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Utilizo os interesses coletivos como base na administração de conflitos. 
 1 2 3 4 5 6 7 

9. Atuo em defesa de membros de meu grupo, em relação a arbitrariedades 
ou ameaças originadas dentro do próprio grupo. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Atuo em defesa de membros de meu grupo, em relação a arbitrariedades 
ou ameaças originadas dentro da Organização. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Atuo em defesa de membros de meu grupo, em relação a arbitrariedades 
ou ameaças originadas no ambiente externo à Organização. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Considero-me justo nos relacionamentos com minha equipe. 
 1 2 3 4 5 6 7 

13. Preocupo-me com o bem estar dos membros de minha equipe. 
 1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu me empenho em compatibilizar os interesses de membros de minha 
equipe com os interesses da Organização.  1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 



ESCA  3
Nós gostaríamos ainda de saber como você vê suas relações com a sua equipe e com sua chefia imediata (superior hierárquico).  
 
C – Como você avalia sua posição em relação aos itens abaixo: 
 
I. Na relação com a sua equipe  

Nunca
Muito 

Raramente
 

Raramente
 

Ocasionalmente
 

Freqüentemente
Muito 

Freqüentemente 
 

Sempre 
1. Coloco claramente minhas opiniões, sentimentos e percepções 

para aqueles com quem trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Procuro levar em consideração as opiniões, sentimentos e 
percepções de minha equipe sobre minhas atitudes e 
comportamentos. 

1 2 3 4 5 6 7 

II. Na relação com sua chefia imediata 
 

       

1. Coloco claramente minhas opiniões, sentimentos e percepções 
para minha chefia imediata. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Procuro levar em consideração as opiniões, sentimentos e 
percepções de minha chefia imediata sobre minhas atitudes e 
comportamentos. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Legenda 
 
Percepções sobre o Grupo  
  Comportamento X 
  Atitudes X 
  Performance X 
Avaliação Práticas gerenciais  
  Comunicação X 
  Estimular Cooperação X 
  Proteção X 
  Consideração X 
Relacionamento  
Relacionamento com Equipe X 
Relacionamento com a Chefia X 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
INVENTÁRIOS DE PERCEPÇÕES PARA COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCB 1
DATA:_______________ 

PESQUISA EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL -ESCALA - TIPO B 
 
Nós estamos interessados em conhecer a sua opinião a respeito de alguns aspectos de seu trabalho. Inicialmente gostaríamos de saber como você percebe a 
atuação das pessoas que trabalham com você (excetuando a chefia). Abaixo são apresentadas várias afirmações. Por favor, leia cada afirmação e avalie se 
você concorda ou não com ela. Para avaliar cada afirmação você deve circular apenas um valor de 1 a 7, de acordo com a escala apresentada. 
 
A- Como você percebe a atuação das pessoas que trabalham com você (excetuando a chefia)? 
 
  

Nunca
Muito 

Raramente 
 

Raramente
 

Ocasionalmente
 

Freqüentemente
Muito 

Freqüentemente 
 

Sempre 
1. Elas mostram esforço para a realização das tarefas do grupo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

2. Elas apresentam sugestões para o desenvolvimento das tarefas do grupo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

3. Elas mostram interesse no enriquecimento de suas próprias habilidades 
profissionais. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Elas são prestativas na realização das tarefas e no atendimento a 
solicitações. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Elas mostram boa vontade para executar tarefas eventuais, não previstas 
para o seu cargo ou função. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Elas contribuem para a obtenção de um bom clima de trabalho. 
 1 2 3 4 5 6 7 

7. Elas mostram satisfação com o trabalho. 
 1 2 3 4 5 6 7 

8. Elas mostram envolvimento pessoal com o trabalho. 
 1 2 3 4 5 6 7 

9. Elas mostram sentir obrigação moral, senso de dever, para com o grupo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

10. Elas mostram sentir obrigação moral, senso de dever, para com a 
Organização. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Elas mostram lealdade e identificação com a Organização. 
 1 2 3 4 5 6 7 

12. Elas mostram atitudes de colaboração e ajuda. 
 1 2 3 4 5 6 7 

13. Elas alcançam resultados esperados no trabalho de seu grupo ou setor. 
 1 2 3 4 5 6 7 

14. Elas alcançam os objetivos e metas esperados pela Organização. 
 1 2 3 4 5 6 7 



ESCB 2
Nós também estamos interessados em conhecer a sua opinião sobre práticas gerenciais de sua chefia. Abaixo são apresentadas várias afirmações. Por 
favor, leia cada afirmação e avalie com que grau ou freqüência sua chefia utiliza determinada prática gerencial. Para avaliar cada afirmação você deve 
circular apenas um valor de 1 a 7, de acordo com a escala apresentada. 
 
B- Como você percebe as práticas gerenciais de sua chefia? 
 
  

Nunca
Muito 

Raramente 
 

Raramente
 

Ocasionalmente
 

Freqüentemente
Muito 

Freqüentemente 
 

Sempre 
1. Sua chefia consegue ser transparente, sincera, aberta e franca quando se 

comunica. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Sua chefia fornece informações (quantidade e qualidade) relevantes para o 
alcance das metas e objetivos de seu setor. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Sua chefia fornece informações (quantidade e qualidade) relevantes para 
que o grupo perceba as metas e necessidades de outros setores e da 
Organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Sua chefia demonstra respeito pelas diferenças individuais dos elementos 
da equipe. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Sua chefia demonstra coerência entre o que pratica e o que fala. 
 1 2 3 4 5 6 7 

6. Sua chefia estimula a cooperação dentro de sua equipe. 
 1 2 3 4 5 6 7 

7. Sua chefia estimula a cooperação de sua equipe com os outros setores da 
Organização. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Sua chefia utiliza os interesses coletivos como base na administração de 
conflitos. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Sua chefia atua em defesa de membros de seu grupo, em relação a 
arbitrariedades ou ameaças originadas dentro do próprio grupo. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Sua chefia atua em defesa de membros de seu grupo, em relação a 
arbitrariedades ou ameaças originadas dentro da Organização. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Sua chefia atua em defesa de membros de seu grupo, em relação a 
arbitrariedades ou ameaças originadas no ambiente externo à 
Organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Sua chefia é justa nos relacionamentos com sua equipe. 
 1 2 3 4 5 6 7 

13. Sua chefia se preocupa com o bem estar dos membros de sua equipe. 
 1 2 3 4 5 6 7 

14. Sua chefia se empenha em compatibilizar os interesses de membros de 
sua equipe com os interesses da Organização.  1 2 3 4 5 6 7 

 
 



ESCB 3
Para finalizar nós gostaríamos de saber como você vê suas relações com a sua chefia imediata (superior hierárquico) e com seus colegas de trabalho.  
 
C – Como você avalia sua posição em relação aos itens abaixo: 
 
 
I- Na relação com sua chefia imediata:  

Nunca
Muito 

Raramente 
 

Raramente
 

Ocasionalmente
 

Freqüentemente
Muito 

Freqüentemente 
 

Sempre 
1. Coloco livremente minhas opiniões, sentimentos e percepções na relação 

com minha chefia. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Procuro levar em consideração as opiniões, sentimentos e percepções de 
minha chefia imediata sobre minhas atitudes e comportamentos. 1 2 3 4 5 6 7 

II- Na relação com seus colegas de trabalho: 
        

1. Coloco livremente minhas opiniões, sentimentos e percepções para as 
pessoas com quem trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Procuro levar em consideração as opiniões, sentimentos e percepções de 
meus colegas de trabalho sobre meus comportamentos. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Legenda  
 
Percepções sobre o Grupo  
  Comportamento X 
  Atitudes X 
  Performance X 
Avaliação Práticas gerenciais  
  Comunicação X 
  Estimular Cooperação X 
  Proteção X 
  Consideração X 
Relacionamento  
Relacionamento com Equipe X 
Relacionamento com a Chefia X 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
CONSULTA SOBRE ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA:____________ 
 
 

CONSULTA SOBRE ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 
 
 
É possível que nós venhamos a entrevistar algumas pessoas de sua organização para coletar dados 
adicionais. Por favor, assinale baixo se você estaria disposto a conceder uma entrevista individual 
sobre questões relacionadas ao seu trabalho, em momento posterior. Se você concordar, você 
poderá vir a ser procurado por um dos pesquisadores de nossa equipe. Desde de logo, agradecemos 
sua colaboração. 

 
NOME: ______________________________________________________________ 

 
 SIM, estou disponível para uma entrevista individual. Telefone para contato: _____________ 

 
 NÃO, não estou disponível para uma entrevista individual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7A 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

  

Cargo: 

Idade: 

Profissão: 

Entrevistador (a): 

 

1)  Como você viu o seminário? Você acha que os temas têm a ver com 

sua realidade de trabalho, aqui na organização? Porque? 

2)  Como é o seu trabalho? Fale um pouco sobre ele. 

3) Você acha que existe cooperação e colaboração na sua equipe? Por 

que? De que forma isso interfere na confiança que você tem nas pessoas e na 

organização em que você trabalha? 

4)  Como seria o ambiente  ideal de trabalho para você ? Isso faria com 

que você tivesse confiança nas pessoas e na organização em que você trabalha? 

5)  Você acha que a organização se preocupa com seu bem estar? E a sua 

chefia imediata? Por que? Dê exemplos. 

6)  Relate  algum problema no seu ambiente de trabalho. Como reagiu? 

7) Você acha que as pessoas demonstram senso de dever com o seu 

trabalho aqui? Por que? 

8) Você percebe transparência, sinceridade na comunicação entre seus 

companheiros de trabalho? Por que?  

9) Você percebe transparência, sinceridade, na sua chefia imediata? Você 

acha que as pessoas confiam em suas chefias, aqui na organização? Porque? Dê 

exemplos. 

10) O que você acha que é necessário para liderar um grupo, nesta 

organização? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO: SEMINÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO: SEMINÁRIOS 
 

Grupo observado :.          Observador :           Momento / Tipo da observação :  

Aspectos a serem observados : 

1-Como se manifesta a liderança no grupo?  

2-Há disputa de influencia no grupo? Como se caracteriza?  

3-Existem subgrupos? Quantos? Como se deu a formação destes? 

4-Há tentativas de imposição de valores pessoais ao grupo? Como o grupo 

reage?  

5-Existem pacificadores no grupo? Como atuam? 

6-Existem integrantes apáticos, pouco participativos? Como o grupo lida com 

isso?  

7-Há  interesse pela opinião de todos? Como se manifesta isso no grupo?  

8-Há discussão para se chegar a um consenso? Como se da essa discussão? De 

forma pacifica? Agressiva ?  

9-Houve questões polêmicas ou que despertaram maior interesse do grupo em 

sua discussão ? Quais?  

10-Tempo médio  gasto na discussão de cada questão .  

11-Há interrupção durante a discussão? Como se dá: de forma respeitosa  / 

desqualificadora / agressiva? Outras  

12-Há empenho em tornar as idéias alheias mais claras? De que forma?  

13-Existe alguém não integrado ao grupo? Como o grupo reage a isso?  

14-Há alguém que provoque ou incomode os demais? Como? Como o grupo 

reage a essa pessoa?  

15-Você consegue identificar papéis desempenhados no grupo? São flexíveis ou 

sempre exercidos pelas mesmas pessoas? Como você avaliaria o grupo no início 

/ término dos trabalhos?  Interessado/ Envolvido? Desmotivado?       Revoltados ?     

Outras observações  

Como você avaliaria, a partir da observação desse momento do grupo ou 

subgrupo, os fenômenos da CONFIANÇA INTERPESSOAL  / CONFIANÇA NO 

LÍDER DIRETO  / CONFIANÇA NA ORGANIZAÇÃO  / LIDERANÇA  – na tarefa, 

sócio-emocional – negativa? de coesão/integração? CAPITAL SOCIAL – Há 

disposição para ação conjunta? Como ocorre? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE – 

SEMINÁRIOS - ORGANIZAÇÃO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE – SEMINÁRIOS - ORGANIZAÇÃO 1 
Os participantes dos dois seminários realizados (para Gerentes e para 

Colaboradores) receberam da Gerente de Recursos Humanos, ao término dos 

trabalhos, um certificado de participação em um Curso de Desenvolvimento de 

Habilidades de Liderança, que foi bastante valorizado por todos. 

Seminário dos gerentes – Este foi o primeiro dos seminários realizados, 

não só nesta organização como na pesquisa. Em seu início alguns participantes 

mostravam-se curiosos ou cautelosos, enquanto outros evidenciavam certo 

desinteresse ou dispersão durante as primeiras apresentações. Muitos 

comentavam entre si sobre o que estava sendo apresentado, começando, pouco 

a pouco, a se manifestar e participar mais ativamente. Pode-se dizer que houve 

um aquecimento progressivo, e não muito demorado, do grupo, declinando um 

pouco, ao final, após algumas horas de trabalho, em função do cansaço. Houve 

participação equilibrada das pessoas, que expunham suas opiniões, 

apresentavam questionamentos, influenciando, tanto durante as palestras como 

nas discussões em grupo. As discussões nos subgrupos foram tranqüilas e não 

muito demoradas. Alguns líderes espontâneos conduziam o debate, sem rigidez 

de papéis. Tanto durante as apresentações teóricas no plenário quanto nas 

discussões de grupo observou-se que os participantes ofereciam indicadores 

concretos do que acreditavam ser de importância para definir o que seria 

confiança, liderança ou capital social na prática cotidiana. A participação era 

sempre feita no sentido de estabelecer analogias entre o conteúdo teórico 

apresentado e a prática profissional vivenciada. 

Um clima amistoso e descontraído foi observado durante todo o transcorrer 

dos trabalhos. Não houve participantes apáticos, uma vez que os que se 

manifestavam menos pareciam estar atentos e ouvindo com reflexão o que os 

outros falavam. As pessoas que permaneceram mais quietas não foram 

solicitadas, individualmente, a manifestarem suas opiniões, mas estimuladas de 

uma forma geral, em relação a todo o grupo. Houve interesse pela opinião de 

todos, tanto por parte da facilitadora quanto dos líderes espontâneos, manifestado 

através de perguntas do tipo: “O que vocês acham?”; “Vocês concordam?”; 

“Posso escrever?”. Alguns grupos, considerados mais democráticos, foram ainda 

mais lentos na discussão das questões, uma vez que trabalhavam bastante cada 

uma delas, solicitando explicações, só se sentindo satisfeitos após a participação 



e consenso de todos os integrantes. A questão que se mostrou mais polêmica e 

despertou maior interesse nesse grupo foi a discussão sobre chefia e liderança. 

Observamos que, durante a discussão dos grupos sobre confiança, vários 

aspectos foram abordados e discutidos, antecipando as questões trazidas pelo 

referencial teórico do trabalho, que veio a ser apresentado posteriormente. Ficou 

muito clara, para todos, a íntima relação entre a teoria e a prática. 

A notícia da projeção do filme “Bolero” foi recebida sem grande 

entusiasmo, face ao visível cansaço do grupo. Entretanto, foram percebidas e 

comentadas a integração e analogia de seu conteúdo com toda a temática do 

trabalho, contribuindo para propiciar um fechamento bastante produtivo ao 

encontro. Destacamos que o evento pareceu ter surpreendido positivamente os 

participantes, o que, de resto, se evidenciou no conteúdo do feedback final 

fornecido pelos mesmos., como se pode observar a seguir.  

Como avaliação de reação do grupo de Gerentes ao Seminário foram 

expressos os seguintes sentimentos, percepções ou idéias: Integração / 

Compartilhamento de aspectos comuns / Comunicação / Entrosamento / Reflexão 

/ Aprendizagem / Mudança antes-depois / Convívio / Motivação / Liderança. 

Seminário dos colaboradores - As observações realizadas durante o 

Seminário com o grupo de colaboradores na organização 1 indicaram 

semelhanças gerais e algumas distinções, em relação ao grupo dos gerentes. O 

grupo de colaboradores demonstrou maior interesse, maior participação e menos 

dispersão desde o início dos trabalhos, com maior empenho e dedicação em 

todas as atividades. Apenas ao final dos trabalhos puderam ser notados, também 

nesse grupo, sinais de cansaço. Tendo sido o grupo de colaboradores o segundo 

a ser atendido, pode-se depreender que seu grau de informação sobre o trabalho 

tenha sido maior do que o do primeiro grupo (o dos gerentes), em função de 

prováveis feedbacks recebidos dos integrantes do primeiro grupo, o que, 

provavelmente, contribuiu para a agilização do “aquecimento” do grupo.  

As discussões em subgrupos foram mais aprofundadas, com divergências 

sendo diluídas, exaustivamente, através do debate de idéias. Igualmente foram 

notadas as constantes correlações e analogias que eram promovidas entre a 

vivência cotidiana na organização e os temas em discussão, o que tornou 

extremamente ricos os debates. 



Comportamento descontraído, clima amistoso e divertido durante as 

discussões de grupo puderam ser observados. A participação foi bastante 

equilibrada, não tendo sido sendo notado participante apático ou excluído. Notou-

se questionamento do grupo a um participante que se mostrava mais indiferente, 

no sentido de estimula-lo à participação, sendo todos estimulados a contribuir 

para a discussão dos temas propostos. Os grupos, em geral, só se sentiam 

satisfeitos após a participação e consenso de todos os integrantes.  

A temática do capital social foi a que despertou maior curiosidade e 

interesse deste grupo, levando-o à formulação de muitas dúvidas e questões. 

A projeção do filme “Bolero”, ao final, promoveu um clima de bem estar, 

contribuindo para minimizar o cansaço e integrar toda a temática discutida pelo 

trabalho. As manifestações, ao final, foram de euforia e confraternização.  

Embora neste grupo o elemento surpresa tenha sido menor, o trabalho 

também pareceu ter superado as expectativas dos participantes. A íntima 

correlação estabelecida pelo grupo entre a teoria e sua prática foi considerada 

extremamente positiva tanto pelos participantes quanto pela coordenação da 

pesquisa. Como avaliação de reação ao Seminário foram expressos os seguintes 

sentimentos, percepções ou idéias pelo grupo de Colaboradores: Integração / 

União / Entrosamento / Reflexão / Aprendizagem / Esclarecimento / Reciclagem 

nos valores / Desenvolvimento / Progresso / Harmonia / Esperança. 

Pode-se depreender, pelas manifestações apresentadas, que tanto 

gerentes quanto colaboradores mostraram reações bastante semelhantes e 

positivas em relação aos seus respectivos seminários. Os sentimentos e reações 

mais explicitados por ambos os grupos, ao término do trabalho, foram os de 

integração, harmonia, entrosamento. O trabalho foi visto também como 

oportunidade de mudança, desenvolvimento, reflexão, dentre outras 

representações que sinalizaram para indicadores importantes em relação aos 

objetivos propostos para a pesquisa, no sentido de levar contribuições da 

academia às organizações. Pode-se observar, ainda, o registro do 

estabelecimento de expectativa positiva (“esperança”) de melhoria e/ou mudança, 

por parte dos colaboradores. Esta observação nos remete ao comentário de um 

dos gerentes entrevistados, que disse acreditar que a confiança na organização é 

maior por parte dos que detêm cargos do que por parte dos colaboradores, 

acrescentando que achava que se deveria fazer mais pelos colaboradores. 
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SÍNTESE DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE – ORGANIZAÇÃO 1 
 
As entrevistas em profundidade foram realizadas após os seminários com 

aproximadamente 15% do total dos participantes que voluntariamente se disponibilizaram 

para tal.  

De acordo com os dados originados das entrevistas, percebe-se que, de maneira 

geral, há um bom clima de trabalho dentro da organização. Existe a preocupação em 

estabelecer uma comunicação transparente, o que faz com que seus empregados se 

sintam importantes para o funcionamento da mesma. A presença do líder principal (o 

Presidente) no dia-a-dia da organização e sua interação com os empregados, contribuem 

tanto para um sentimento de valorização pessoal quanto para maior clareza e 

transparência nas comunicações intraorganizacionais. Parece ficar claro para os 

funcionários que a organização deseja engajamento e produção, retribuindo o esforço de 

forma coerente e clara. 

A confiança é entendida pelos entrevistados como o resultado de um processo 

gradativo de conhecimento interpessoal que está calcado nas práticas cotidianas. A 

confiança institucional está muito atrelada à confiança dos colaboradores em seus líderes 

diretos, os quais evidenciaram ter consciência de seu papel de representar a organização 

perante seus colaboradores, servindo de elo de ligação. 

Apesar de existir competição no nível individual, com objetivo de atingir 

determinadas cotas pré-estabelecidas (aspecto comum às áreas de vendas), os 

entrevistados percebem que a organização incentiva o trabalho em conjunto e valoriza o 

mérito da equipe. Os entrevistados demonstraram sentirem-se valorizados 

profissionalmente. e incentivados ao estudo e ao desenvolvimento. Para tanto a 

organização se mostra, por exemplo, flexível em relação a horários de trabalho.  

Para exemplificar algumas dessas afirmações, extraímos alguns trechos das 

entrevistas: 

A) Dos Gerentes:  
1) Aspectos positivos observados nas práticas da liderança direta e da liderança 

institucional (Presidente e liderança genericamente na organização). 

1.a) Sobre a percepção de seu papel, como líder direto: 

“(...) eles não convivem o dia inteiro com a empresa, eles vêm para a loja... 

Comigo eles convivem o dia inteiro, eu tenho calor humano, eu tenho palavra, eu tenho 

tudo. A empresa passa para a minha pessoa para eu passar para eles, então eu sou a 

empresa também.” 

“Se uma pessoa da minha loja falhar, automaticamente quem falhou fui eu, porque 

eu sou o “dono” da minha loja, então se ela não ‘tiver legal, eu que não estou legal.” 



“Pra você ser líder, você tem que ser líder, você tem que saber, você tem que tá 

por dentro, você tem que dar exemplo, você tem que tudo.” 

“Eu acho que a minha equipe é mais comprometida comigo do que com a própria 

empresa (...) acho que é pelo dia a dia que você ´tá alí, pela amizade que tu cria, sabe?” 

 

1.b) Percepção de valorização e investimento nos funcionários: 

“O ‘X’ (presidente) é uma pessoa que sabe escutar muito e colhe muita 

informação, tá? Ele liga, tem épocas que diariamente, e pergunta:“ E aí M., como é que tá 

ai? Quanto é que tu vendeu? O que mais vendeu? O que não vendeu? Fala ai do 

produto. O que você achou disso o que você achou daquilo?” (...) Ele colhe esse 

feedback, ele pergunta, e isso é uma parte bem bacana, até de se aproximar dele...” 

“Se a empresa fez um Seminário, um curso, um quê a mais para você, é porque 

ela ta investindo em você, e você em você mesmo. Então eu acho que tem que se sentir 

agradecido, tem que valorizar, eu acho bem bacana isso...” 

 

1.c) Transparência nas comunicações: 

“Eu tenho um supervisor, que trabalha diretamente comigo, minha relação com ele 

é muito boa sim (...). Agora no relacionamento assim de falar de tudo com ele, acho que 

melhor impossível, sabe? Não tenho nenhum problema com ele em nada. Nada mesmo, 

tipo assim se tiver que ser franco, grosso, objetivo, se tiver que dar voltas para falar de 

algum problema, não tem problema nenhum.” 

 

1.d) Representações da Liderança: propriedades inatas ou por conhecimento técnico: 

“Eu acho assim, tem a liderança que você nasce com ela, tá? Que você é um líder 

nato, que você puxa a responsabilidade, você gosta de tá falando, e isso nasce contigo. 

E tem a liderança que você conquista por sabedoria. Por exemplo, você fica dez anos 

trabalhando no mesmo lugar, dobrando um tipo de bermuda, as pessoas que vão 

entrando, novas, você vai começar a ensinar, então você vai ser o líder por sabedoria, 

entendeu?” 

 

1.e) Percepção do comprometimento dos colaboradores: 

“(...) eu falo alguma coisa que eu sei que não vai agradar a todo mundo, mas é 

uma necessidade, por exemplo, vamos ter que vir trabalhar sábado. Ai, eu já meço ali a 

predisposição de cada pessoa no sentido de, “não pô!! Tudo bem!Tem que vir! Eu to aí, 

to dentro da empresa, tem que vir,  vamos vir, etc.” Já começo aí avaliando a pessoa a 

partir dali. O comprometimento do cara.” 
 



2) Aspectos mais negativos ou fragilidades: 
2.a) Natureza do contrato psicológico com a organização 

“Qual é a filosofia da maioria das empresas? É ganhar dinheiro. Se você pensar: 

“Ah não coitadinho...” Não. Se tiverem um respeito com uma pessoa, foi porque ele 

conquistou. “ Ah e o M. vai para onde?”  Mas não é o M., é quem manda bem e quem 

manda mal. Se eu mandar bem eles vão ter essa preocupação comigo, se eu mandar 

mal eles não vão ter essa preocupação comigo.” 

 

2.b) Avaliação da distribuição da confiança na instituição através dos níveis hierárquicos: 

“Eu acho que as pessoas, na sua grande maioria, não acreditam que a empresa 

esteja preocupada com o bem estar delas (...). Eu diria até pra você que... quem pensa 

menos assim são as pessoas que detêm algum poder dentro da empresa, que atuam 

com alguma chefia, tem cargo de chefia, porque...na sua maioria, eu diria que as  

pessoas que são propriamente subordinadas aos demais, o restante da Organização, 

sempre se vêem como desfavorecidos mesmos, que a empresa não ta nem aí pra elas. 

 

2.c) Confiança construída no relacionamento cotidiano e sua fragilidade: 

“ (...) qualquer ato que a pessoa vai fazendo para conquistar sua confiança, você 

vai acumulando, acumulando ...  e para perder essa confiança pode ser um ato só.” 

B) Dos Colaboradores: 

3) Aspectos positivos: 
3.a) Bom relacionamento, confiança nas chefias / organização, comprometimento, 

identificação: 

“Pô a minha gerente (...). Ela é sensacional, desde que eu entrei na organização 

que ela foi minha primeira gerente, mas ai depois ela foi para outras lojas, mas assim 

aprendi muito com ela, quando eu entrei na organização assim eu era totalmente 

diferente, e hoje em dia eu mudei muito, mudei muito, e ela me ensinou vários coisas, 

várias malandragens na hora de você vender, na hora de você atender (...)”. 

“Eu confio no gerente que me escuta, que defende o funcionário...” 

“Essa é uma empresa que passa uma credibilidade para o funcionário, sabe? 

Uma segurança, digo particularmente por mim ... Em caso de dificuldade da empresa eu 

iria tentar ajudar, se eu sentisse a segurança que eu sinto hoje na empresa...” 

“Há colaboração, o pessoal é unido. Em qualquer setor que você vai, sempre te 

ajudam, entendeu? Qualquer problema que você tem eles tentam resolver.” 

“...você tem o outro lado de crescimento, é uma empresa que te dá oportunidade, 

(...)dá condição de você trabalhar, altamente qualificada no mercado (...) as pessoas que 



trabalham com você são bem preparadas (...)cada peça aí tem uma história, pô, então, 

eu acho bonito prá caramba ...”  

 

3.b) Estímulo à cooperação apesar da competição individual (vendas): 

“ Porque a competição é individual sim, entre a gente aqui na nossa cota, mas a 

Empresa passa muito esse mérito da equipe, o crescimento da loja. (...). E a galera 

trabalha muito em prol deste crescimento. Então, neste momento a gente deixa de 

pensar no individual e tenta mostrar o trabalho como um todo, pois o crescimento de 50% 

não fui eu sozinho, foi todo mundo bem juntinho, eu vendi mais, mas o conjunto é muito 

forte.” 

“Sou um cara muito competitivo mesmo. Trabalhar comigo não é fácil. ...essa 

carga de cobrança que você sente, tem gente muito boa, mas jovem, com menos 

experiência, que sente esta cobrança nas costas e, assim, pó, compromete tudo, até a 

saúde da pessoa, se a pessoa deixa isso te... porque é dinheiro, né? É comissão, é .... 

uma coisa muito à flor da pele... ” 

 

3.c) Percepção de apoio e estímulo ao desenvolvimento: 

“Tem pessoas que estudam, e a empresa é uma empresa que se preocupa com 

isso, quer que o cara estude, quer que o cara faça uma faculdade, ou então um curso, ele 

quer que ramifique, não quer que fique estagnado lá como vendedor e dá oportunidade 

pra todo mundo, tanto que tem gente no financeiro, o cara é vendedor, o cara que era, 

que ta lá no designer era vendedor, um foi pra supervisão, gente que vai de estoquista 

até vendedor, de repente pega um vendedor responsável, então se preocupa muito (...), 

mas não tem jeito, não vai atender a todas as necessidades de todo mundo...”. 

“...é uma empresa que se preocupa com isso, quer que o cara estude, quer que o 

cara faça uma faculdade, ou então um curso, ... não quer que fique lá estagnado lá, como 

vendedor, e dá oportunidade para todo mundo...” 

 

3.d) Sentimento de consideração, valorização, segurança: 

“Prova viva disso é esta Empresa, os profissionais que mais se destacam, que 

tem tempo na empresa em que eu trabalho são as pessoas que tem mais experiência, e 

essa é uma empresa que valoriza os funcionários bons com experiência, então você 

sente uma segurança quando tá trabalhando. Com o tempo de casa você sente uma 

certa estabilidade, você produzindo, você se sente seguro, entendeu?” 

 

4) Aspectos negativos ou fragilidades: 
4.1) Sentimento de injustiça e de favorecimentos: 



“(...) tem muitos funcionários bons, uma galera boa que tem condições de 

demonstrar um excelente trabalho, mas ainda aqui rola aquela parada de Q.I. (quem 

Indica), apadrinhamento, então tem que ter paciência.” 

 

4.2) Sentimento de distanciamento da administração central: 

“A centralização tinha que ser no escritório, sabe? Eles vão lá, se reúnem, uma 

reunião, aí depois o gerente vem, manda um e-mail e bota lá pro pessoal lê, sacô? A 

reunião, tudo bem não tem jeito, tem que ser de gerente e depois vir pra gente, mas 

quando eu trabalhava na outra empresa tinha gerente e a supervisão vinha e falava com 

a gente também, ta entendendo? (...). O RH até acontece, a gente quando vai lá tem  

uma dinâmica, sabe quem é você, mas nesse sentido de só ter uma pessoa pra fazer 

esse gancho, acho que por isso fica essas ‘ilhazinhas’(...)” 

“A empresa em si, eu acho que a empresa ela ta vendo tipo assim, de uma 

maneira global, por cima, acho que deveria ter que focar os setores, porque existem 

vários setores. Existe produção, estoque atacado, estoques centrais, focar os setores, o 

que eles estão precisando. Isso eu acho que seria essencial.” 

 

4.3) Cenário atual do emprego e insegurança: 

“(...) é que se trata de uma empresa privada. Então hoje você ´tá empregado, 

amanhã você corre esse risco, entendeu? Você fica numa situação em que você se sente 

até... uma situação desagradável. Você não sabe se confia na pessoa ou não. Entendeu? 

Foi isso o que eu questionei. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser amanhã? 

Como eu falei, na época do meu avô, dos meus pais entendeu? O meu pai quando chega 

em casa e falo pra ele: “Poxa eu fui mandado embora. Mas o que você fez, meu filho, 

você roubou? Você fez alguma coisa? Aí você: Não, não fiz nada. Mas por que te 

mandaram embora? Ah, porque teve um corte. Mas aí te escolheram? É, foi”...  

Entendeu? São coisas que não entram na cabeça.” 

“(...) nesse mundo digital, globalizado, por mais que você busque informação, 

nunca ´tá 100% seguro, né?” 
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SÍNTESE DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE - REUNIÃO DE DEVOLUÇÃO –  
ORGANIZAÇÃO 1 

Verificou-se um clima de apreensão por ocasião da devolução, com marcações e 

remarcações de datas de realização, e, finalmente, com a explicitação de preocupação 

com o conteúdo dos resultados a serem apresentados. A avaliação que fazemos para 

esta reação está relacionada à seriedade e dedicação encontradas em todos os níveis da 

organização com a qualidade, com o sucesso e com o resultado de seus esforços. 

Estiveram presentes à reunião para devolução de dados e informações coletados 

pela pesquisa 16 participantes, dentre os quais: gerentes que haviam participado da 

pesquisa (11), o novo supervisor das lojas (que não havia participado do trabalho 

anterior), a Gerente da área de Recursos Humanos e integrantes de sua equipe, a 

Gerente Comercial e a Diretora Administrativa (representando os proprietários e a 

diretoria como um todo). 

Ao longo da apresentação, ocorreram algumas poucas interrupções, dentre elas a 

observação (referente ao slide Perfil das amostras) de que a porcentagem masculina se 

mostrou muito maior do que feminina muito provavelmente porque a marca era voltada 

inicialmente para o público masculino, e há relativamente pouco tempo, a coleção 

também passou a se destinar às mulheres. 

Ao final, os gerentes se mostraram inibidos e receosos em fazer algum 

comentário, provavelmente em função da presença da diretora. Assim, a própria diretora 

e a gerente comercial foram praticamente as únicas a manifestarem suas opiniões.  

Foi exposto que os resultados quantitativos levantados ao longo da pesquisa 

mostraram-se consistentes com a observação participante realizada nos diferentes 

contatos com o campo ao longo da intervenção. Foi observado que foram também 

coerentes com a performance global da organização, como se pode observar através de 

vários indicadores: expansão, sucesso da marca, faturamento, grau de satisfação em 

pertencer à organização e clima organizacional, assim como índices de rotatividade 

menores que a concorrência, entre outros. 

Apesar de pouco disponível ou receptiva, a diretora, senhora com aparência 

bastante severa, expressou, ao final, que os resultados não apresentaram para ela 

grandes surpresas (o que nos pareceu ter produzido grande alívio e boa dose de 

descontração na mesma). Para ela, os resultados representaram a consolidação de um 

trabalho feito com carinho, sendo muito gratificante saber que os empregados possuem 

esse sentimento de respeito e gratidão em relação à cúpula (que ela ali representava). 

Manifestou, ainda, que os dirigentes principais da organização sentem que têm a 

confiança de seus colaboradores de um modo geral. Ela acrescentou que às vezes sabe 

que o nível de exigência é alto, mas que esta situação ocorre não só para defender os 



interesses da empresa, mas que há sempre uma preocupação com a “parte de baixo”, 

pois se os empregados não estiverem bem, a empresa também não estará bem. Para 

ela, foi muito importante observar que isto está sendo percebido pelo corpo funcional da 

organização. 

A gerente de vendas mostrou-se interessada e participativa desde o início, sendo 

seus, principalmente, os comentários feitos ao longo da apresentação realizada pela 

coordenadora da pesquisa. Ela acredita que os resultados demonstraram que a forma de 

pensar do dono se reflete na empresa, salientando a diferença que faz o mesmo 

participar do dia-a-dia da empresa. Para ela, foi muito importante ter acesso à visão 

global fornecida pela pesquisa, uma vez que, no dia-a-dia de trabalho, só se consegue 

ver os problemas. Ela salientou a importância da confiança dos colaboradores em seus 

gerentes (a qual foi por eles conquistada e que é recíproca), uma vez que os gerentes 

são responsáveis por passar informações sobre o que acontece nas lojas e, desta forma, 

elas se tornam mais fidedignas.  

Uma questão percebida como passível de ser aperfeiçoada foi a da recompensa e 

estímulo à realização individual, que pode potencializar a competição predatória na 

organização. Houve a preocupação de introduzir mudanças nesta questão, passando-se 

a dar mais atenção ao reforço dos esforços grupais, das equipes de trabalho, e da união 

dos esforços. Esta gerente acrescentou que uma possível premiação das lojas (e não 

somente individual) pode conferir maior coesão e incentivo, muito embora esta 

concepção não seja usual no modelo de vendas adotado pelo mercado congênere. A 

coordenadora da pesquisa ponderou, diante do interesse despertado em todos por esta 

mudança (o que incluiu a diretora), que seria prudente, considerando os excelentes 

resultados financeiros que a organização já vem auferindo, e seu ótimo clima 

organizacional, que deveria ser feita uma experimentação controlada, com aplicação 

piloto das alterações pretendidas, com a análise e, aí sim, avaliação das possibilidades 

de expansão dessa mudança nas práticas organizacionais. Foi ponderado que o 

envolvimento dos que serão afetados por tal mudança nesta experimentação pode 

resultar em fator crítico para o sucesso de sua implantação. 

Outra questão apontada como merecedora de investimento no sentido do 

aperfeiçoamento organizacional foi o desafio da manutenção e aprimoramento dos 

resultados tão satisfatórios. 

A reunião terminou em clima mais descontraído, com sensação de alívio e 

satisfação pelos resultados positivos apresentados. 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE – SEMINÁRIOS - ORGANIZAÇÃO 2 
 

 

SEMINÁRIO DOS GERENTES 

 

Durante a abertura dos trabalhos do Seminário, os participantes 

apresentavam-se tensos e reservados. Após as atividades iniciais de abertura, 

que constaram principalmente da apresentação da natureza da pesquisa e 

objetivos do seminário, assim como da assinatura do termo de consentimento, foi 

iniciado o procedimento de coleta de dados individuais.  

No início das apresentações dos temas teóricos, foi indagado aos 

participantes como caracterizariam o mundo do trabalho hoje em dia, de um modo 

geral. As principais idéias colocadas como resposta foram: “com muito 

sofrimento”, “stress”, “desgastante”, “de muitas mudanças”, “de insegurança” 

“muita competição”. 

Registramos algumas frases ditas no decorrer do seminário ou mesmo 

durante as observações dos grupos: “Para se ter a confiança de uma pessoa é 

preciso dar segurança a essa pessoa...” / “O efeito da desconfiança é muito maior 

e muito mais rápido do que a construção da confiança.” / “A construção da 

confiança depende de cada tijolo colocado...” / “ Para você entrar numa empresa 

você precisa confiar, mas isso é um processo....” / O chefe pode não ser um 

líder.” / “Nada impede o líder de chefiar.” / “As vezes a pessoa é fiel a uma 

pessoa, mas não a “X” (gerente-proprietário da organização)....” 

Nas atividades do plenário a maioria dos participantes se mostrava 

bastante interessada, porém pouco participativa. Durante as discussões nos 

subgrupos, discutiam, faziam analogias dos conceitos apresentados com a 

realidade que viviam dentro da organização, embora algumas vezes surgissem 

algumas brincadeiras relacionadas ao próprio contexto do trabalho, que 

desviavam o grupo da tarefa solicitada. Essas brincadeiras eram geralmente 

observações sarcásticas ou críticas em relação a situações vivenciadas no dia a 

dia da organização.   

Surgia, às vezes, certa agitação e tensão, atribuída por eles (o que também 

foi comentado previamente pela Gerente de Recursos Humanos), à competição e 

pressão em conseqüência de uma gincana que estava sendo realizada, com 



objetivo de aumentar as vendas da empresa e que estava trazendo resultados 

satisfatórios. 

Nas discussões dos grupos não foram percebidos conflitos de idéias ou 

disputas de poder. Havia sempre uma pessoa que expunha a questão a ser 

discutida, uma que escrevia e os demais ficavam responsáveis pela discussão e 

pelas possíveis indagações que podiam surgir daí. 

Na discussão, a confiança foi percebida como sendo construída no dia a 

dia, como se pode observar de algumas frases registradas pela observação 

participante: “O efeito da desconfiança é muito maior e mais rápido do que a 

construção da confiança.” / “A construção da confiança depende de cada tijolo 

colocado....” / “ Para você entrar numa empresa você precisa confiar, mas isso é 

um processo....” 

Ainda outras frases que espelharam o interesse que foi sendo despertado 

pelos temas do trabalho foram registradas: “Gostei muito da parte da confiança, 

do indo e vindo, da mão dupla.”, ou:  “A gente consegue ver essa teoria na prática 

de nossas funções.” 

A projeção do filme “Bolero” foi muito apreciada, deixando-os 

entusiasmados e reconfortados com o trabalho, que foi muito elogiado. A equipe 

da pesquisa (coordenadora e auxiliares) foram muito cumprimentados, com 

agradecimentos, e oferecimentos de ajuda ou descontos especiais em cursos de 

informática, caso desejássemos. 

Este grupo apresentou, ao final do seminário, como palavras que 

expressavam seus sentimentos e percepções avaliativas sobre o trabalho, as que 

se seguem: 

Motivação /  “Valorização” Pessoal e para a Empresa./ Nova forma de visão 

/ Aprendizado/ Enriquecimento / Crescimento (duas citações) / Produtivo / 

Acreditar / Conquista / Relacionamento.  

 

SEMINÁRIO DOS COLABORADORES 

 
O nível de participação no seminário dos colaboradores foi visivelmente 

maior do que o dos gerentes. Apesar disto, durante o preenchimento individual 

dos instrumentos da pesquisa foi observada grande dispersão, conversas 

paralelas ou formação de pequenos grupos, tendo sido, inclusive, necessária a 



intervenção do facilitador no sentido de que esses comportamentos dispersivos 

não prejudicassem a primeira etapa do trabalho.  Os temas, aparentemente, 

mobilizavam a todos, que queriam compartilhar suas questões com os demais. 

Surgiram algumas dúvidas quanto ao preenchimento dos dados sócio 

demográficos (p. ex. escolaridade, responsabilidade sobre o trabalho de outros). 

Depois de recolhidos os primeiros instrumentos, de preenchimento 

individual, chegou uma participante bastante atrasada, aparentando visivelmente 

estar vivenciando problemas. Ao conversar com a coordenadora para inserir-se 

no trabalho parecia extremamente estressada, ameaçando chorar em vários 

momentos. Essa participante foi instruída à parte sobre o desenvolvimento e 

andamento do trabalho, tendo demonstrado interesse em participar, pelo que, 

iniciou, separadamente, o preenchimento dos instrumentos da pesquisa. Esta 

participante foi se descontraindo ao longo do tempo, lentamente, trocando idéias,  

em voz sussurada, com uma pessoa próxima. Ao final do trabalho esta 

participante procurou a coordenadora da pesquisa para mencionar, de forma 

velada e emocionada, problemas sérios que vinha vivenciando no trabalho com 

um episódio bastante traumático ocorrido na véspera do seminário, que a fizera 

cogitar de não participar e de desligar-se da empresa. Alegou ter-se sentido muito 

bem por ter participado, apontando que ouviu coisas que a fizeram refletir sobre 

os acontecimentos e que a ajudaram bastante. Sua forma de expressão era de 

quem se sentia de certa forma confortada e aliviada de uma grande tensão. 

Também neste grupo, quando indagados sobre como caracterizariam o 

mundo do trabalho na atualidade, ofereceram idéias similares de “sofrimento”, 

“stress”, “desgastante”, “mudanças”, “insegurança” e  “competição”. 

Neste grupo também foi muito apreciada a projeção do filme “Bolero”, 

indicando que o mesmo comprovava claramente, na prática, a utilização dos 

conceitos teóricos trabalhados no seminário, demonstrando os benefícios de sua 

utilização e implementação no dia a dia organizacional. 

As avaliações de reação levantadas ao término do seminário com esse 

grupo indicaram os seguintes sentimentos, percepções ou idéias: 

Motivação / Reflexão / Conhecimento de coisas que parecem simples, mas 

que são muito importantes / Aprendizado / Experiência. 

O trabalho foi encerrado, igualmente, por manifestações de agradecimento, 

de carinho, para com toda a equipe do projeto.  



 

A equipe de observadores constatou que houve certa dificuldade, dos dois 

grupos desta empresa, na compreensão do constructo capital social, o qual, 

mesmo diante das explicações fornecidas ainda parecia distante de sua realidade. 

Um gerente da área financeira comentou, a esse respeito: “Se eu ouvisse falar em  

capital social antes desse trabalho, pensaria em mostrar o balanço da 

empresa”...Este fato pareceu corroborar a impressão de que havia uma forte 

tendência na organização a raciocinar em termos mais quantitativos do que 

qualitativos. 

A impressão que se consubstanciou em nossa observação participante foi 

a de que, Gerentes e principalmente, Colaboradores, se sentiram valorizados e 

considerados, tanto por terem participado de trabalho vinculado à Universidade, 

(manifestado através de seus comentários), quanto por terem participado de uma 

atividade de treinamento (inexistente na organização). Pode-se, entretanto, 

observar que os conceitos trabalhados representavam um ideal muito distante 

para a sua realidade. No grupo de Gerentes percebeu-se certo ceticismo em 

relação à possibilidade de melhorias ou mudança, enquanto, o grupo de 

Colaboradores se mostrou esperançoso em que o trabalho pudesse representar 

perspectivas de melhoras nas dificuldades percebidas no cotidiano 

organizacional. 

 

Como se pode observar, os resultados das avaliações de reação dos 

participantes dos dois grupos foram bastante semelhantes, e, em ambos, foram 

acompanhados de entusiasmo e esperança de mudanças. Praticamente todos, 

com maior intensidade no grupo dos colaboradores, fizeram questão de 

manifestar seu agradecimento aos coordenadores da pesquisa, por algo que eles 

qualificaram como enriquecedor de suas experiências, o que nos pareceu 

evidenciar uma grande carência por atenção e consideração de suas 

necessidades e opiniões, em função do clima organizacional pouco participativo, 

pouco democrático, assim como pela baixa qualificação profissional e a  

insegurança vigente na organização. 
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SÍNTESE DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE – ORGANIZAÇÃO 2 
 

Através da análise das entrevistas em profundidade realizadas com 

participantes da organização 2, pudemos destacar como principais aspectos 

relacionados aos interesses da pesquisa:  

As comunicações são, em geral, deficientes, distorcidas, não transparentes 

e não confiáveis, inclusive com o descumprimento de acordos e promessas. 

“Fofocas” e boatos preenchem o espaço dessas deficiências de comunicação, 

gerando e alimentando um clima organizacional comprometido.  

A confiança entre seus membros é frágil e, geralmente se desenvolve 

dentro do mesmo nível hierárquico. Percebem-se os anseios frustrados de poder 

confiar no colega de equipe, no líder direto. Os entrevistados não confiam na 

organização, além de não se sentirem valorizados pela mesma. A falta de 

confiança encontra-se diretamente relacionada aos sentimentos que nutrem pelo 

líder principal – o Presidente, que é considerado, quase unanimemente, como 

uma pessoa intransigente, imprevisível e mesmo rude. Apenas um entrevistado, 

gerente, indicou que tem confiança nas idéias dele, “apesar dos problemas”, 

acreditando que “ele vai chegar aonde quer, apesar de tudo”... É importante 

ressaltar que esse entrevistado não demonstrou conhecer quais são as 

mencionadas “idéias”, fornecendo indicação de um tipo de confiança cega, nessa 

liderança. A competição é estimulada na organização, de forma intencional na 

área de vendas, e, de modo não intencional, na organização como um todo, o 

que, sem dúvida, repercute em seus resultados, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos. Há, em decorrência, pouca cooperação, com comportamentos 

individualistas. Contudo, uma das pessoas entrevistadas afirmou haver 

cooperação entre os colaboradores, “uma vez que esta é essencial para a área de 

vendas”... Também foi constatado que práticas de apadrinhamento são comuns, 

os gerentes são percebidos como desunidos, competindo entre si, ocorrendo a 

formação de alianças entre os colaboradores, não necessariamente voltadas para 

os interesses organizacionais. Foi possível perceber a existência de 

ressentimentos generalizados pela ausência de respeito e consideração às 

necessidades dos empregados, e à falta de reconhecimento profissional. Muitos 

funcionários que tiveram seus contratos rescindidos em função das mudanças 

estruturais implementadas (opção por franquear), só souberam da rescisão de 



seus contratos quando foram chamados para assiná-la. O pagamento dos valores 

correspondentes foi promessa não cumprida até o momento das entrevistas, após 

protelações de meses. A forma de lidar com o que foi percebido como 

desconsideração e desrespeito passou a ser a chacota sobre o assunto, entre os 

funcionários. A dependência e sujeição a este e outros procedimentos 

semelhantes ocorrem em função da percepção de extrema dificuldade em 

conseguir empregos nos dias atuais (sobrevivência).  

Para exemplificação de tópicos abordados na síntese acima, extraímos 

alguns trechos das entrevistas: 

1) Dos Gerentes: 
1.a- Falta de transparência e credibilidade da comunicação: 
“Muita das vezes as pessoas não são diretas, ficam nas meias palavras. 

(...) Quando as pessoas não são claras ficam sujeitas a certos conflitos, 

discrepância, vem informações diferentes, erradas, fora de hora, que entram no 

âmbito do respeito com o funcionário. Ou todo mundo rema para o mesmo lado 

ou vamos ficar dando voltas sem sair do lugar.”  

“Aqui dentro às vezes é falado uma coisa e não é feito, e isso faz com que 

perca um pouco essa credibilidade, perde um pouco a confiança, (...) Promete 

uma coisa, não é cumprida ou é cumprida não naquele prazo determinado, estica-

se um pouco mais, então você acaba perdendo um pouco dessa credibilidade...” 

1.b- Sentimentos de baixas valorização e consideração pelas pessoas: 
“(...) se um funcionário tá indo todo o dia bonitinho, ele é bom. Se o 

funcionário ficou doente, pegou conjuntivite e vai precisar ficar 3 dias fora, o 

pessoal já olha torto, entendeu? O bem estar não é muito levado em 

consideração, você tem que tá sempre bem, você tem que tá sempre trabalhando, 

você tem que tá sempre fazendo o seu trabalho direitinho.” 
1.c- Ambiente competitivo / desunião entre gerentes: 

“O nível horizontal costuma ser bem fechado mesmo. Por exemplo, se um fala 

uma coisa todo mundo concorda com aquilo e vai buscar aquela idéia junto, vai 

querer trabalhar aquilo junto. No nível vertical é um pouco diferente, eu acho que 

há um pouco de competitividade, entendeu? Colocam o pessoal na frente de 

determinados casos.” (esta última frase com o sentido de expor as pessoas 

eximindo-se da responsabilidade). 



1.d- Temor e desconfiança em relação ao Presidente: 
“E o pessoal tem esse medo porque o Z.C. há muito tempo atrás, ele tinha 

um jeito muito agressivo de falar com as pessoas, tipo bater na mesa, tipo 

conseguir de tanto bater na mesa, quebrar o pé da mesa, de tá irritado taca o 

telefone, entendeu? Um jeito assim irritado de ser, então o povo criou aquela 

coisa assim não “ O Z.C. tá vindo.” .Gera aquele pânico, entendeu? Aquele medo 

dele tá vindo, dele achar alguma coisa errada e de levar um esporro dele”... 

1.e- Cooperação nas equipes: 
“Aqui tem pessoas mais solicitas e outras não, não é uma coisa unificada. 

Algumas fazem só o seu e se limitam a isso.(...) Vai de área para área, mas 

acaba tendo influências. Eu acredito que se fosse mais unificado com certeza 

andaria melhor.” 

1.f- Papel do líder como mediador da confiança institucional: 
“Passar confiança para o funcionário faz com que haja uma credibilidade 

com a empresa e o desenvolvimento do trabalho do cara ser bem melhor” 

 
2) Dos Colaboradores: 
 
2.a- Chefias formais percebidas como autoritárias (não como líderes): 
“Eu acho que a empresa ela tem muito disso, essa empresa tem muito 

disso de ser chefe e não líder. A empresa assim, entendeu? De chegar e você ter 

que fazer isso, pronto e acabou. Não pergunta, não procura saber “Poxa, se a 

gente fizer isso vai ser legal? Vai ser ...Tanto nós os donos da empresa vamos 

ser beneficiados quanto vocês os funcionários?! “ Não. Eles fazem, pronto e 

aquilo, tem que fazer, entendeu?” 

2.b- Sentimentos de baixa valorização e consideração pelas pessoas: 
“Pra empresa, tá bom do jeito que tá e não precisa mudar, entendeu? 

Porque vai conseguir outros, entendeu? Não importa se você vai embora ou não. 

Ela vai conseguir.” 

“(...) não é o mercado que tem que se adaptar a gente, a gente é que tem 

que se adaptar ao mercado. Então as empresas estão vendo que isso tá muito 

fácil, ela pode despedir você e como vai conseguir o meu trabalho, e que talvez o 

meu salário possa ser menor que o seu, e a empresa vai estar ganhando com 

isso. Entendeu?” 



“Eu acho que está faltando, aquela empresa, que ela cuida do teu 

funcionário pensando no bem estar. Porque as pessoas hoje em dia como estão 

necessitando muito de emprego, então elas já sabem que sai um tem como botar 

outro, entendeu? Já pensam nisso. Poxa, não está dando lucro pra mim, vai 

embora e eu coloco outro. Mas não estão dando para aqueles funcionários que 

estão ali, chance de crescer lá dentro, entendeu? De progredir.” 

2.c- Percepção de ajuda entre colaboradores: 
“Porque a gente precisa, no meu trabalho no caso, eu preciso disso pra 

que a gente possa ter vendas e possa crescer, então um precisa ajudar o outro, e 

acontece isso, todo mundo colabora, todo mundo dá incentivo, as pessoas já 

entram perguntando “ e aí, quantos?” “ Como é que tá sendo?”  Elas tem um 

interesse no nosso trabalho, saber como é que a gente ta agindo, como é que a 

gente ta indo, se a gente ta se sentindo bem, entendeu?” 

“A gente sempre procura ajudar o outro. Se eu estou nas vendas o meu 

trabalho é só vendas, mas não é por causa disto que eu vou deixar de fazer 

alguma coisa na administração, aqui os professores ajudam o pessoal de vendas, 

é sempre nesse intuito de um ajudar o outro.” 

2.e- Insegurança e desconfiança: 
“O mercado está muito instável, em uma hora você ta bem, outra hora você 

já pensa que vai ser demitido ou alguma coisa desse tipo, não tem segurança. A 

gente não pode depositar aquela confiança, entendeu? Eu não tenho confiança 

na empresa.” 

“As pessoas não acreditam que a empresa se preocupa com o bem estar 

delas e cada vez mais a empresa mostra que a gente não pode confiar mesmo.” 

2.f- Confiança e transparência da comunicação: 
“O que ganha confiança comigo é a sinceridade.” 

“Eu confio nas pessoas que falam que vão fazer aquilo e agem daquela 

maneira.” 

2.g- Confiança como base do capital social: 
“E eu acho que tem que ter confiança, para funcionar direitinho tem que ter 

confiança. Para ser uma equipe unida tem que ter confiança.” 
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SÍNTESE DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE - REUNIÃO DE DEVOLUÇÃO – ORGANIZAÇÃO 2 
 

Uma vez que o Presidente-proprietário da organização demonstrou, 

explicitamente, em diferentes momentos, a seus colaboradores diretos, que não 

admitia críticas, além de não demonstrar qualquer abertura para questionamentos 

ou investigação de problemas, não nos foi facultado realizar a reunião conjunta de 

devolução dos resultados, tal como proposto no modelo da pesquisa. 

Realizamos, assim, dois encontros de devolução: o primeiro deles com a 

psicóloga demissionária de RH, a qual nos solicitou que fizéssemos a 

apresentação dos resultados ao Diretor Geral, que havia passado a responder 

pelas funções de RH após a sua saída da firma. Como vimos, esse Diretor se 

identificou também, ao final do encontro, como demissionário). 

Nos dois encontros destinados à devolução dos resultados da pesquisa à 

esta organização, ambos os gestores expressaram um sentimento de alívio ao 

constatarem que suas percepções e avaliações acerca da referida organização 

eram referendadas pelos achados da pesquisa (na expressão do Diretor: “as 

vezes eu achava: será que eu sou maluco? será que só  eu vejo essas coisas, 

penso desse jeito?!...) Consideraram, também, os dois (ambos profissionais com 

nível superior e especializações em suas áreas de atuação), que seria de extrema 

contribuição para o desenvolvimento e mudança da organização se os resultados 

da pesquisa fossem apresentados e discutidos, promovendo, segundo o  Diretor, 

em seus comentários sobre o trabalho, sensibilização para os problemas e 

sinalização para mudanças no sentido do aperfeiçoamento da organização. 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE - MEETING – ORGANIZAÇÃO 1 
 

Estagiária responsável: Letícia Panisset Gaudard Vieira  

 

            O encontro ocorreu em 07/09/03, em um hotel na zona sul do Rio de 

Janeiro. A logomarca da organização, que representa pelo seu design uma 

estética clean, moderna e esportiva é apresentada logo no início do evento, 

anunciando que seus produtos, de qualidade internacional e original, lançaram no 

mercado um conceito sportwear, no inicio dos anos 90. 

           A Organização 1 possui como um dos sócios X, que é uma pessoa 

extremamente exigente, chegando a ser até meio ríspido em algumas ocasiões. 

Sempre muito atento à forma como apresentam e  falam do produto de suas lojas.  

Durante o meeting sua equipe operacional o ajudava a se expressar quando  

percebia alguma dificuldade ou mesmo o corrigia quando cometia algum 

equivoco. 

     Uma de suas vendedoras aparecera na reunião com uma blusa da empresa  

invertida, o que provocou uma reação bastante positiva no presidente, que disse 

ter “adorado”, chamando a atenção de todos para o ocorrido e ressaltando a 

relevância da criatividade, não só na produção da peça, mas também no próprio 

uso. Destacou também a importância de passar a versatilidade de suas peças 

para o cliente, agregando assim  maior valor ao produto . 

     A apresentação das peças é feita pelo Presidente, que não se restringe a 

mostrá-las apenas: faz comentários sobre cada peça, explicando seus detalhes e 

o porquê de suas escolhas, sempre se referindo ao produto com adjetivos como 

linda, maravilhosa, que valorizam a  sua forma e estimulam seu consumo. A 

direção da empresa  se expõe à equipe, mostra os produtos em que aposta, 

apresenta os produtos mais vendidos com exposição de dados percentuais sobre 

as vendas e quantidades de determinados produtos vendidos diariamente, 

apresenta os produtos de maior margem de lucro para empresa. Explica o porquê 

da necessidade de vender certos produtos rapidamente, por demandarem um alto 

custo para sua fabricação. 

     Fazem comparação de venda com o ano e mês anterior, mostram sua posição 

no mercado, expõe sua margem de crescimento e suas pretensões de 

investimento a curto e longo prazo. Além de exporem seus contratos com a mídia, 



o patrocínio a esportistas e o engajamento da marca em determinadas 

campanhas, voltadas para a preservação da natureza ou mesmo a candidatura do 

Rio para sediar as olimpíadas de 2012. 

     Há a apresentação do catálogo da empresa e abertura para perguntas e 

sugestões. Antes, o presidente chama a atenção para as vendas, expondo o risco 

de outras marcas ocuparem seu espaço no mercado e novamente reforça a 

necessidade de dar ao cliente um tratamento diferenciado, dando atenção a este, 

sempre sugerindo peças e explicando ao cliente o porquê das coisas, do corte, 

das cores, do tecido, etc. Para isso há uma ficha técnica das roupas em cada loja 

para poder auxiliar os vendedores quando tiverem dúvida com relação a algum 

produto. 

     O presidente pergunta o que acham que falta na coleção e o retorno é positivo, 

pois nesse momento há sugestão de peças e cores. Suas equipes parecem 

sempre interessadas no que se refere a questões da empresa, perguntam sobre 

reposição de peças, retorno de peças passadas, sobre o andamento de alguns 

projetos já iniciados, sugerem novos investimentos, perguntam sobre a visão da 

empresa sobre determinado investimento, como implementação do site, programa 

de fidelidade, etc. Além disso, os vendedores são elogiados por seu trabalho e 

estilo de venda, mostrando que os esforços deram resultado, pois o crescimento 

da empresa foi de 43% num período de recessão.  

        O encontro prossegue a premiação de funcionários, sendo solicitado que a 

equipe da loja que falar ao microfone se levante, para que cada um deles possa 

ser melhor conhecido por todos. Há equipes de diferentes locais, Búzios, 

Iguatemi, Belo Horizonte. Todos tiveram sua passagem e eventuais despesas 

com o deslocamento financiadas pela empresa, não representando o encontro 

nenhum ônus para seus funcionários. A premiação é feita com uma placa fazendo 

alusão a um troféu, como se tudo fosse um grande campeonato, ao som de 

“Carruagem de Fogo” (música tema de olimpíada). Foram premiados aqueles que 

tiveram destaque em venda, gerencia e controle de caixa. Alguns foram 

presenteados mais de uma vez, por se destacarem em diferentes modalidades. 

Ao final o presidente repete que o departamento de marketing está aberto à  

sugestões, ressalta a importância do encontro das diferentes equipes que 

compõem a Organização e pede que todos os premiados aguardem para tirarem 

uma foto juntos.    




