GUIA PARA DIRETORES GERAIS, PROPRIETÁRIOS DE PME E GESTORES INTERMÉDIOS

GUIA PARA DIRETORES GERAIS, GESTORES INTERMÉDIOS E PROPRIETÁRIOS DE PME
SOBRE COMO MELHORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL ALTERANDO O ESTILO DE
LIDERANÇA

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação
reflete apenas a opinião do seu autor, não podendo a Comissão ser
responsabilizada por qualquer uso que possa ser dado à informação aqui
contida. Projeto n.º: 2015-1-PL01-KA202-016892.

Página | 1

GUIA PARA DIRETORES GERAIS, PROPRIETÁRIOS DE PME E GESTORES INTERMÉDIOS

PARCEIROS
OIC Poland Foundation
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

Eurosuccess Consulting
www.eurosc.eu
Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

INOVA+
www.inovamais.eu
Ana Neves
ana.neves@inova.business

Fondazione ISTUD
www.istud.it
Tommaso Limonta
TLimonta@istud.it

DAP Services
www.dap-services.cz
Bohdana Fialová
fialova@dap-services.cz

Data de publicação: 01/06/2018

Página | 2

GUIA PARA DIRETORES GERAIS, PROPRIETÁRIOS DE PME E GESTORES INTERMÉDIOS

Índice:
1.

INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 4

2.
O CLIMA ORGANIZACIONAL, O SEU IMPACTO NO DESEMPENHO EMPRESARIAL E
AS SUAS DIMENSÕES .................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3

DEFINIÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL E AS SUAS DIMENSÕES ............................................... 5
FATORES QUE INFLUENCIAM O CLIMA ORGANIZACIONAL ........................................................ 9
DIFERENÇA ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL E CLIMA ORGANIZACIONAL .............................. 10
ESTILOS DE LIDERANÇA E O SEU IMPACTO NO CLIMA ORGANIZACIONAL............ 15

3.1
3.2

ESTILOS DE LIDERANÇA POPULARES E O SEU EFEITO NO CLIMA ORGANIZACIONAL ...................... 15
ETAPAS PARA ALTERAR O ESTILO DE LIDERANÇA ................................................................. 19
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E A SUA LIGAÇÃO AO CLIMA ORGANIZACIONAL 24

4.1
4.2
4.3
4.4

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................................... 24
CLASSIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DE ACORDO COM DIFERENTES PERSPETIVAS... 25
FATORES QUE INFLUENCIAM A SELEÇÃO EFETIVA DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS ................. 30
CLIMA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAIS ........................................................................... 30
RECURSOS HUMANOS – O LÍDER, O COLABORADOR E A EQUIPA ........................ 34

3.

4.

5.
5.1
5.2

RECURSOS HUMANOS E CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................................... 34
O IMPACTO DE UM CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO NO BEM-ESTAR INDIVIDUAL ................... 41
6.
ESTUDOS DE CASO - EXEMPLOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO CLIMA
ORGANIZACIONAL ...................................................................................................... 45
6.1
6.2

EXEMPLOS POSITIVOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................................. 45
EXEMPLOS NEGATIVOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................................ 50
EXERCÍCIOS E REFLEXÕES ................................................................................... 60

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

AUTOAVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL - A ALDEIA ORGANIZACIONAL ........................... 60
ORGANIGRAMA. ......................................................................................................... 62
VALORES DE LIDERANÇA................................................................................................ 64
TESTE DE PERSONALIDADE DISC – COMPREENDER O SEU COMPORTAMENTO .......................... 65
EXERCÍCIO DE LIDERANÇA - O DILEMA ÉTICO .................................................................... 68
REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 71

7.

8.

Página | 3

GUIA PARA DIRETORES GERAIS, PROPRIETÁRIOS DE PME E GESTORES INTERMÉDIOS

1. INTRODUÇÃO

O Guia sobre Como Melhorar o Clima Organizacional Alterando o Estilo de Liderança
para Diretores Gerais, Gestores Intermédios e Proprietários de PME contém contexto
teórico útil e material de autoaprendizagem interativo sobre como melhorar o clima de
uma organização.
O Guia é um processo passo a passo sobre como conseguir melhorar o clima
organizacional desenvolvendo o estilo de liderança e pode ser usado como uma
ferramenta por colaboradores, diretores de RH e formadores/consultores no seu trabalho
diário.
O Guia inclui as seguintes secções:
1.

Descrição do clima organizacional e as definições das suas dimensões;

2.

Conselhos

para

proprietários/diretores/gestores

intermédios

de

PME

e

colaboradores sobre como melhorar a perceção de cada elemento do clima
organizacional;
3.

Descrição dos passos necessários para alterar o estilo de liderança;

4.

Apresentação de vários exemplos de estruturas organizacionais e da relação entre
os recursos humanos e o clima organizacional;

5.

Exercícios e estudos de caso para desenvolver um estilo de liderança que
contribua positivamente para o clima.
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2. O CLIMA ORGANIZACIONAL, O SEU IMPACTO
DESEMPENHO EMPRESARIAL E AS SUAS DIMENSÕES

NO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de ler este capítulo, deverá ser capaz de reconhecer e compreender:
1. O conceito de clima organizacional;
2. As dimensões que mais influenciam o clima organizacional;
3. Modelos organizacionais significativos;
4. Dimensões do clima organizacional importantes para PME;
5. Fatores que normalmente influenciam o clima organizacional.

2.1 Definição do clima organizacional e as suas dimensões
A investigação sobre o clima organizacional tem as suas origens na teoria de campo de
Levin. O clima organizacional corresponde às perceções que as pessoas têm do ambiente
empresarial, ou seja, como se sentem ao trabalhar numa determinada organização. Para
despertar a motivação dos colaboradores e o sentido de propriedade, os diretores têm de
compreender e aplicar um esquema de feedback e outras ferramentas relevantes para
colher os benefícios de um clima organizacional positivo. O clima organizacional refere-se
às perceções partilhadas que os membros da organização têm da organização e do
ambiente de trabalho (Robbins, Judge, 2013).
De acordo com Stringer (2001), o clima organizacional é um conjunto de características
mensuráveis do ambiente de trabalho, de acordo com as perceções coletivas das pessoas
que trabalham no ambiente e que demonstraram ter influência na sua motivação e
comportamento.
Por conseguinte, quais são estas dimensões?
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Tipos e dimensões do clima organizacional
Existem muitas dimensões do clima organizacional, como por exemplo, a clareza, o
empenho, a qualidade da vida laboral, as relações interpessoais, as recompensas justas, o
bem-estar, etc. No final da década de 1970, o número de dimensões identificadas como
relevantes para o clima organizacional tinha crescido bastante e incluía várias facetas,
como a estrutura, a recompensa, o risco, a afetividade, o apoio, os padrões, o conflito, a
identidade, a democracia, a autocracia, a capacidade de dar apoio, a capacidade de
inovação, as relações entre os pares, a cooperação, a coesão, a pressão e muitas outras.
Foram acrescentadas novas dimensões sempre que um investigador considerou que o
conceito de clima organizacional poderia ser útil para compreender um fenómeno
interessante (Ostroff, Kinicki, Tamkins, 2003).
Koys e DeCotiis (1991) mencionaram várias dimensões do clima organizacional:

Autonomia
Coesão
Confiança
Pressão
Apoio
Reconhecimento
Justiça
Inovação
Figura 1: As dimensões do clima organizacional de Koys e DeCotiis

De acordo com a maioria das dimensões específicas, as organizações assumem
características distintas e bem definidas que são adequadamente descritas por modelos
teóricos. Em seguida, apresentaremos uma seleção dos modelos mais significativos.
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Modelos teóricos
Podemos identificar vários modelos teóricos que foram desenvolvidos na literatura para
classificar melhor as dimensões do clima organizacional e o seu impacto na organização
como um todo.
1. O Modelo de Relações Humanas (foco interno, orientações flexíveis) tem normas e
valores associados à pertença, confiança e coesão, que são atingidos através de
meios como a formação e o desenvolvimento de recursos humanos. A
coordenação e o controlo são conseguidos através do empoderamento e da
participação, enquanto as relações interpessoais se pautam pelo apoio, a
cooperação e a confiança.
2. No Modelo de Processos Internos (foco interno, orientação de controlo) a ênfase
está na estabilidade, na qual os efeitos da incerteza ambiental são ignorados ou
minimizados. A coordenação e o controlo são alcançados pelo cumprimento de
regras e procedimentos formais. O Modelo de Processos Internos representa a
burocracia clássica.
3. A ênfase do Modelo de Sistemas Abertos (foco externo e orientação flexível) está
na prontidão, mudança e inovação, em que as normas e os valores estão
associados a crescimento, aquisição de recursos, criatividade e adaptação.
4. A ênfase principal no Modelo de Objetivo Racional (foco externo e orientação de
controlo) está na procura e concretização de objetivos bem definidos, em que as
normas e os valores estão associados à produtividade, eficiência, cumprimento de
objetivos e feedback do desempenho.
5. No Modelo Hierárquico do clima organizacional de James e James (1989, tal como
citado em Wojszczak, 2000) são indicadas quatro dimensões:
 Apoio hierárquico e facilidade de acesso (ou seja, influência hierárquica,
influência psicológica, confiança e apoio do diretor, facilidade de cooperação
com o diretor, clareza dos objetivos do diretor e facilidade de acesso);
 Pressão e incumprimento na função (ambiguidade, conflito e sobrecarga na
função, conflito de subordinação na equipa, identificação organizacional,
interesse e consciência do diretor);
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 Expetativas, tarefas e autonomia (autonomia no trabalho, importância do
trabalho, expetativas/tarefas e variedade);
 Cooperação, afetividade e amizade no grupo (cooperação no grupo,
responsabilidade pela eficiência, afetividade e relações amistosas no grupo).

Dimensões do clima organizacional e PME
Todas as dimensões do clima organizacional supramencionadas avaliadas pelos
entrevistados pelo projeto (gestores intermédios, proprietários de PME - diretores gerais,
colaboradores de várias PME, participantes que representem formadores, consultores e
colaboradores de RH) durante trabalhos de campo relativos ao projeto OSTESA EU
efetuados na Polónia, Chipre, República Checa, Itália e Portugal. Os participantes no
trabalho de campo avaliaram a importância de 37 dimensões do clima organizacional e
indicaram as 10 dimensões mais importantes (chave) do clima organizacional para PME.
São as seguintes:
1.

Comunicação - a livre partilha de informação em toda a organização;

2.

Recompensas - o grau em que os colaboradores sentem que foram reconhecidos e
recompensados pelo seu bom trabalho e que esse reconhecimento está direta e
diferencialmente relacionado com os níveis de desempenho;

3.

Reconhecimento - a perceção de que os contributos dos membros para a
organização são reconhecidos;

4.

Coesão - a perceção de união ou partilha dentro do cenário da organização,
incluindo a vontade do membro de fornecer ajuda material;

5.

Apoio - a perceção de tolerância do comportamento do membro pelos superiores,
incluindo a vontade em permitir que os membros aprendam com os seus erros sem
medo de represálias, e a sensação de que os colaboradores se apoiam uns aos
outros;

6.

Clareza - a sensação de que todos sabem o que é esperado deles e de que
compreendem como essas expetativas se relacionam com objetivos mais amplos e
com os da organização, bem como uma preocupação por uma definição clara dos
objetivos da organização;
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7.

Confiança - a perceção da liberdade para comunicar abertamente com os membros
nos níveis superiores da organização e com os colaboradores sobre questões
pessoais e sensíveis, com a expetativa de que a integridade dessas comunicações
não será violada;

8.

Liderança - os membros da organização (equipa) aceitam a liderança e orientação
de especialistas e que, se necessário, os membros da equipa podem assumir
funções de liderança e que serão apoiados pelos outros colaboradores.

9.

Justiça - a perceção de que as práticas organizacionais são igualitárias e não
arbitrárias ou caprichosas.

10.

Eficiência - o grau de importância dado à eficiência do colaborador e à
produtividade no trabalho;

11.

Bem-estar do colaborador - a extensão em que a organização valoriza e cuida dos
seus colaboradores.

2.2 Fatores que influenciam o clima organizacional
O estilo de liderança é claramente um dos fatores mais essenciais a afetar diretamente o
clima organizacional. O estilo de liderança pode ser definido como uma combinação de
traços, características, competências e comportamento específicos que os líderes usam
ao interagir com os seus subordinados (Ojokuku, Odetayo e Sajuyigbe, 2012, p. 203). Num
dos primeiros conceitos de liderança, McGregor sugere a existência de dois estilos de
gestão: o democrático e o autocrático (Kożusznik, 2002). As teorias de liderança atuais
destacam outros tipos de estilos de liderança, ou seja, a carismática, a transacional, a
transformacional, a visionária e a baseada na cultura (Bass, 2008). As concetualizações
originais do clima focavam-se bastante no papel do líder ao criar e influenciar o clima.
Estudos experimentais mostravam que o clima se tornava cada vez mais diferenciado ao
longo do tempo de um modo consistente com o estilo do líder. Os líderes ou superiores
funcionam como filtros interpretativos de processos, práticas e características
organizacionais relevantes para todos os membros do grupo, contribuindo para o
desenvolvimento de perceções ambientais comuns. Expondo os colaboradores às
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mesmas políticas, práticas e procedimentos, os líderes atuam como "engenheiros do
clima" ou "gestores de sentido” (Ostroff, Kinicki, Tamkins, 2003). O estilo de gestão, a
forma como o trabalho organizacional é dirigido e coordenado tem um papel
fundamental na formação das perceções do clima. Para terminar, poderá encontrar mais
informação sobre estilos de liderança e o seu impacto no clima organizacional no capítulo
seguinte.
Juntamente com a liderança, os participantes no trabalho de campo também
mencionaram os seguintes fatores que influenciam o clima organizacional:


Comunicação eficaz, auscultação ativa e compreensão;



Relações com os pares, feedback e ambiente amistoso;



Ambiente de trabalho agradável e sem pressão;



Apoio de supervisão, sensação de apoio e de complementaridades na equipa de
trabalho;



Atribuição clara e justa de funções, tarefas e responsabilidades (tendo em conta
as predisposições, os pontos fortes e fracos dos colaboradores);



Tratamento igual e justo dos colaboradores no local de trabalho;



Crescimento profissional (possibilidades de desenvolvimento para colaboradores);



Recompensas (não apenas monetárias, mas também recompensas na forma de
palavras de gratidão e dias de férias adicionais) e reconhecimento profissional;



Personalidade, sentido de humor, cultura pessoal e valores morais;



Responsabilidade, autonomia, confiança e respeito.

2.3 Diferença entre cultura organizacional e clima organizacional
É sempre difícil distinguir entre cultura e clima da organização sem se ser arrastado para
análises teóricas ou abstratas profundas. Tratam-se de características intangíveis da vida
de uma organização e, como tal, pode ser difícil descrevê-las de forma simples. Contudo,
são conceitos vitais para nos ajudar a compreender melhor a nossa organização.
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Cultura poderia ser descrita como os alicerces sobre os quais uma organização é
construída (como as raízes de uma árvore). É desenvolvida ao longo do tempo e
composta por valores (afirmados e implícitos), crenças, normas e tradições que guiam a
forma como uma organização conduz a sua atividade e, por sua vez, a forma como as
pessoas se comportam. De forma simples, a cultura poderia ser descrita como a
personalidade da organização e, frequentemente, a cultura de uma determinada empresa
pode remontar aos valores pessoais do seu fundador ou ser um reflexo dos quadros da
administração na organização.
Embora seja relativamente intangível, a cultura tem um papel significativo ao influenciar
todos os aspetos da vida dentro da organização e, de facto, também na forma como esta
interage com o mundo exterior. Considere-se, por exemplo, como pode ser diferente a
cultura numa corretora de Wall Street da que existe numa organização de beneficência.
Pense nos vários locais onde trabalhou na sua carreira. Provavelmente, todos tinham algo
único e isto é uma manifestação da sua cultura. Em certos empregos, provavelmente
sentia-se muito confortável a trabalhar ali, enquanto noutros provavelmente não sentia a
mesma afinidade com a organização.
O clima, por outro lado, poderia ser descrito como algo que existe ao nível da superfície e
que se relaciona com o aqui e o agora. Corresponde à forma como um colaborador se
sente a trabalhar na organização. Se a cultura é a personalidade, então o clima tem mais a
ver com o estado de espírito ou a atmosfera que prevalece dentro da organização. O
clima está mais sujeito a flutuações de curto prazo e é determinado por muito fatores,
onde se incluem a liderança, a estrutura, as recompensas e o reconhecimento.

CULTURA
ORGANIZACIONAL
Baseado
na
Antropologia

AMBIENTE
ORGANIZACIONAL
e Baseado na Psicologia

Sociologia
Os

membros

aprendem

e Não lida com os valores e as normas,

comunicam o que é aceitável ou mas sobretudo com a atmosfera atual
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inaceitável na organização

na organização

É duradouro

É desenvolvido através de indicações
provenientes da direção

Figura 2: Clima organizacional VS cultura organizacional

Compreender as diferenças básicas entre cultura e clima é muito útil para si como líder,
uma vez que vai ajudá-lo a reconhecer que uma cultura de mudança é um enorme
desafio e que pode estar fora das suas mãos, dependendo da sua posição hierárquica,
mas pode influenciar bastante o clima dentro da sua equipa pela escolha que fizer da
forma de a liderar. Isto tem a ver especificamente com o seu estilo de liderança geral,
mas também com a forma como concebe ou melhora as práticas de trabalho, como
reconhece e recompensa o desempenho e como resolve os conflitos.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO (1): A PERCEÇÃO
1. Na sua opinião, qual é a perceção geral do clima dentro da sua empresa?
2. Quais são os fatores principais a afetar essa perceção entre os colaboradores e os
funcionários?
3. Qual é o impacto do clima organizacional na identidade da sua empresa? É
coerente com a estratégia da empresa e as expetativas da direção?
4. Quais são as dimensões que mais afetam o clima organizacional dentro da sua
empresa?
5. A perceção do clima organizacional é coerente com a estratégia empresarial e de
comunicação dentro da sua empresa?

QUESTÕES PARA REFLEXÃO (2): OS COMPORTAMENTOS
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1. Que tipos de comportamentos são normalmente recompensados dentro da sua
empresa? Esse sistema de recompensa é impulsionado pela vontade de melhorar o
clima organizacional?
2. Que mecanismos pode usar (se algum) para apoiar os comportamentos que estão
mais ajustados ao melhoramento do clima organizacional?
3. Os seus colaboradores conhecem realmente o sistema de recompensas da
organização?
4. Dispõe de normas/procedimentos especificamente adotados para promover o
melhoramento do clima organizacional?
Exercício
No capítulo "7. Exercícios e reflexões", pode completar o exercício "7.1 Autoavaliação do
clima organizacional", se desejar refletir mais profundamente sobre a interpretação e
significado dos fatores que afetam o clima organizacional.
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SECÇÃO DE NOTAS

Página | 14

GUIA PARA DIRETORES GERAIS, PROPRIETÁRIOS DE PME E GESTORES INTERMÉDIOS

3. Estilos de liderança e o seu impacto no clima organizacional

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de ler este capítulo, deve ser capaz de:
1. Compreender a influência da liderança num clima organizacional positivo e, como
resultado, no desempenho organizacional;
2. Compreender as diferenças entre cada estilo de liderança;
3. Identificar que estilo de liderança é mais preciso para cada equipa/organização;
4. Descreva o processo de apoiar a mudança num estilo organizacional.

3.1 Estilos de liderança populares e o seu efeito no clima organizacional
Liderança é um processo de influência social em que o líder instiga a participação dos
membros para a concretização dos objetivos organizacionais (Nanjundeswaraswamy e
Swamy, 2014), o que determinará a forma como a equipa coopera e a satisfação e
empenho dos trabalhadores no trabalho relativamente à organização. Por conseguinte,
os líderes de equipa atuam como “engenheiros do clima” (Ostroff, Kinicki, Tamkins,
2003).
Para demonstrar em que medida os estilos de liderança influenciam o clima
organizacional, iremos explorar três dos conceitos principais de liderança – Autocrático,
Democrático e Laissez-Faire, além de dois estilos de liderança mais recentes – liderança
transacional e transformacional (no subcapítulo 3.2).
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(1) Estilo de liderança autocrático
O estilo de liderança autocrático é centrado no líder, de modo a que os gestores tomem
decisões sozinhos sem o contributo dos outros - o ambiente de trabalho tem pouca ou
nenhuma flexibilidade e a hierarquia é muito rígida. Os líderes possuem toda a
autoridade sobre as equipas e impõem a sua vontade sobre os colaboradores (ninguém
pode desafiar as decisões dos líderes). Quando as decisões são comunicadas aos
membros da equipa, espera-se a sua implementação imediata.
Este tipo de líder foca-se na prática autoritária e coerciva junto dos colaboradores e
promove um conjunto estruturado de recompensas e punições (o líder é frequentemente
associado a um polícia e não ao líder de uma equipa). O diretor autocrático é orientado
para a produção e preocupado com a tarefa, socialmente distante e tem ânsia de
controlo e de poder - um compromisso superior com procedimentos/processos em de vez
com as pessoas (Crosby, 1979).
Contudo, este conceito de liderança pode ser aplicado eficazmente em alguns casos. A
figura seguinte exibe as vantagens e desvantagens do estilo de liderança autocrático:

Pode ser um estilo eficaz
quando:

Não
deve
ser
usado
organizações quando:

por

 Os colaboradores novos e não treinados não  A equipa demonstra tensão, medo ou
sabem que tarefas executar ou que ressentimento;
procedimentos seguir - necessitam de
supervisão próxima;
 A equipa espera que as suas opiniões e
contributos sejam ouvidos (nos trabalhos em
 A equipa executa tarefas rotineiras para que a criatividade é importante e os
determinadas normas ou procedimentos de colaboradores exigem poder de decisão);
segurança (ex.: numa fábrica);
 A equipa é ineficaz, não respondendo a  SA equipa demonstra pouca motivação,
qualquer outro estilo de liderança pois não elevada rotatividade, absentismo e paragens
veem autoridade no líder.
no trabalho.
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(2) Estilo de liderança Laissez-Faire
Um líder laissez-faire não tem autoridade sobre os colaboradores e não dá feedback
regular aos membros da equipa. Este tipo de líder dá liberdade total à equipa, o que, por
sua vez, faz com que os colaboradores adotem uma postura passiva/não envolvida, pois
não existe efeito de supervisão. Os diretores que adotam este estilo de liderança
normalmente abdicam das suas responsabilidades e evitam tomar decisões (Robbins [et
al.], 2007).
As equipas trabalham com o mínimo ou nenhuma interferência - é dada à equipa toda a
autoridade e poder (são os colaboradores que definem os objetivos, tomam decisões e
resolvem problemas). Como resultado, uma investigação mostra que este estilo de
liderança é o estilo de gestão menos satisfatório e eficaz (Flouris; Yalmaz, 2017). Não
obstante, a figura seguinte demonstra que este estilo de liderança pode ser eficaz em
determinadas circunstâncias:

Pode ser um estilo eficaz
quando:

Não deve ser usado por organizações
quando:

 A equipa conta com especialistas
altamente qualificados/experientes e
muito motivados;

 A equipa não é autónoma;

 A equipa é de confiança
(normalmente com carreiras longas).

 O líder não pode fornecer feedback regular aos
colaboradores sobre o seu progresso/evolução;
 A equipa está fortemente dependente do seu
diretor relativamente a decisões importantes
(uma vez que este/esta não estará lá para isso).

(3) Estilo de liderança Democrático/Participativo
O estilo de liderança democrático (ou participativo) é muitas vezes descrito como um
estilo de meio termo. Noutras palavras, os processos de tomada de decisão e de
resolução de problemas são descentralizados e partilhados pelos membros, encorajandose os contributos/sugestões dos membros da equipa (Dele [et al], 2015), o que melhora o
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estado de espírito dos colaboradores. Além disso, um líder democrático avalia o
desempenho dos colaboradores para que possam estabelecer objetivos, reconhecer os
resultados e procurar o desenvolvimento/progressão dentro da empresa.
Bass (1997) defende que o líder democrático está socialmente perto dos seus
colaboradores - é igualitário, colaborativo, participativo e orientado para as pessoas.
Portanto, os colaboradores são cooperativos e demonstram espírito de equipa, bem
como um estado de espírito elevado e motivação para o trabalho. As estatísticas mostram
que este é um dos estilos de liderança preferidos, envolvendo as seguintes dimensões do
clima organizacional: justiça, competência, criatividade, coragem, inteligência e
honestidade (Nanjundeswaraswamy e Swamy, 2014).
A figura que se segue mostra que nem sempre o conceito de liderança democrática é o
melhor para a equipa ou para organização:

Pode ser um estilo eficaz quando:
 A equipa é altamente qualificada ou experiente;
 Ao implementar mudanças operacionais ou ao
resolver problemas individuais ou do grupo;

Não deve ser usado por
organizações quando:
 O líder não pode dar opiniões aos
colaboradores individualmente;

 É necessário incentivar o espírito de equipa e a
participação;

 As empresas querem aplicar
processos económicos, uma vez que a
tomada de decisão se baseia no diretor
(e não é partilhada);

 O líder deseja dar oportunidades para
crescimento e satisfação da equipa.

 O líder não tem a confiança e o
respeito de todos os colaboradores.

(4) Estilo de liderança transacional
Um líder transacional está sempre disposto a dar algo aos outros – incentivos e
recompensas - em troca dos seus esforços e desempenho (por exemplo, um aumento,
uma promoção ou novas responsabilidades) para incentivar os membros da equipa a
melhorar continuamente (Scott, 2003). Contudo, em caso de subdesempenho, ambas as
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partes estão também cientes de possíveis penalizações. Esses líderes dão feedback aos
colaboradores sobre a forma como desempenham as tarefas concebidas pela organização
(Chaudhry; Javed, 2012) e o seu apoio inclui liderar caso a caso, ou seja, o líder adapta o

Pode ser um estilo eficaz quando:
 Se deseja impulsionar a motivação dos
colaboradores para aumentar a produtividade e a
eficiência dentro da equipa (os colaboradores
sabem que os seus esforços serão reconhecidos);
 Os objetivos organizacionais exigem
planeamento de curto prazo, sobretudo quando é
necessário aumentar a produção e reduzir os
custos, uma vez que os objetivos de curto prazo
são mais facilmente atingíveis pelos
colaboradores;
 A estrutura da empresa é clara e concisa,
fornecendo instruções diretas e uma hierarquia
fácil de compreender - é fácil de detetar se os
objetivos foram ou não atingidos.

Não deve ser usado por organizações
quando:
 Os colaboradores têm de ser criativos para
executar as suas tarefas - as políticas e regras
determinadas pelo líder são inflexíveis, o que
limita a flexibilidade e não incentiva a
criatividade;
 Espera-se que ouça as sugestões/contributos
dados pelos colaboradores para o
melhoramento da organização;
 A equipa demonstra ser emocionalmente
sensível: os diretores transacionais constroem
relações de trabalho transitórias em vez de
emocionais, o que pode conduzir à falta de
compromisso em relação à empresa.

sistema de recompensas e penalizações às necessidades de cada colaborador (Syndell,
2008). O estilo de liderança transacional depende das seguintes situações:

3.2 Etapas para alterar o estilo de liderança

Na figura seguinte, são apresentadas as etapas que ajudam a mudar de um estilo de
liderança para outro. O processo de mudar de estilo de liderança tem de estar em
conformidade com o processo de mudança para um clima organizacional positivo uma
vez que ambos têm de corresponder ao conceito contemporâneo incorporado pelo estilo
de liderança transacional que afirma que um líder tem de adaptar as suas práticas de
gestão ao perfil e necessidades do colaborador, ou seja, a cada situação (McElroy, 2016).
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- Antes de qualquer tentativa de alterar o estilo de liderança, tem de ser
efetuado um diagnóstico correto do estilo atual.
- Através deste diagnóstico, é possível identificar por que razão é necessário
mudar: O seu estilo de liderança está desatualizado e requer um rebranding?
A organização deseja aumentar a eficiência e crescer de modo sustentável?

DETETAR

- Independentemente das necessidades, desenvolver uma compreensão
melhor das capacidades dos trabalhadores e ouvir os contributos dos
acionistas ajudará a detetar que alterações têm de ser efetuadas.

- O segundo passo assume uma visão mais estreita na direção das
necessidades da equipa. Tente observar e avaliar tanto as
competências como as aptidões. Por exemplo, a automotivação, a
compreensão dos deveres e a orientação para as tarefas/objetivos.
- Também pode optar por testes de desempenho. Este passo é
crucial para verificar se o estilo de liderança que planeia implementar
corresponde às necessidades da equipa ou se precisa de ajustes.

ADAPTAR

AVALIAR AS
NECESSIDADES
DA EQUIPA

- De acordo com as necessidades da equipa, procure experiências
pequenas, limitadas e controladas. Adote uma mentalidade flexível
uma vez que isto exige a improvisação ou adaptação do estilo de
liderança a cada colaborador, ou seja, a cada situação. Pode escolher
uma equipa ou um projeto particular para começar e aplicar uma
liderança situacional.

Tomar uma decisão sobre que estilo de liderança
usar. Não é aconselhável mudar de um estilo
tradicional para outro, mas sim adaptar o estilo à
situação.

ESCOLHER E
IMPLEMENTAR

REVISITAR E
REAVALIAR

- É essencial que um representante ou gestor de
RH monitorize o progresso através de uma série de
observações e faça recomendações. É sempre
benéfico reavaliar o problema original e fazer os
ajustes necessários.

Figura 3: Etapas para mudar o estilo de liderança
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Além disso, existe um estilo de liderança que tem um papel de apoio na transição de um
estilo para outro, ou seja, o estilo de liderança transformacional. Este líder é capaz de
mudar a estrutura da organização e de motivar os trabalhadores atuais a empenharem-se
na nova direção. Um líder transformacional tem as seguintes características:
(A) Estilo de liderança personalizado - Dar atenção individualizada
Um líder transformacional é alguém capaz de adaptar o seu estilo de liderança a
diferentes personalidades, necessidades e competências da equipa. O líder da equipa
delega tarefas de acordo com os respetivos talentos e interesses, mas também desafia os
colaboradores a fazer um esforço adicional.
(B) Incentivar a criatividade - Proporcionar estímulo intelectual
Este tipo de líder encoraja a inovação ajudando os membros da equipa a ver os
problemas de uma perspetiva diferente e pedindo novas ideias e novas formas de fazer as
coisas (Dele [et al.], 2015). Os líderes constroem uma base forte tendo em vista uma
missão de longo prazo, o que permite às equipas melhorar o desempenho além do
originalmente pretendido ou do que se pensava ser possível - empoderamento (Stordeur
[et al.], 2000).
(C) Guiar, motivar e inspirar - Transmitir motivação inspiradora
Este líder envolve-se no compromisso num contexto de valores e visão partilhados,
aumentando simultaneamente a motivação, satisfação e desempenho dos colaboradores
(Podsakoff [et al.], 1990). Uma cultura com incentivo espiritual é criada através da
comunicação e de relações de confiança e respeito mútuos entre os líderes e os
colaboradores - elevada inteligência emocional (Syndell, 2008), uma ferramenta
motivacional para a mudança.
(D) Preocupação com o desenvolvimento dos colaboradores - Atua como um mentor
Segundo Bass e Avolio (1993), a liderança transformacional ocorre quando o líder tem
interesses individuais em nome da equipa e, simultaneamente, também dá atenção às
necessidades individuais que os trabalhadores poderão ter para desenvolver e crescer
tanto individual como profissionalmente. As dinâmicas de liderança transformacional
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incluem delegar, formar/ser mentor e fornecer feedback construtivo. Além disso, este
tipo de líder tem em consideração o bem-estar pessoal dos membros da equipa.

Um estilo de liderança transformacional requer:
o Que se crie um ambiente de apoio em que as responsabilidades são partilhadas - o
líder é responsável pela equipa, mas cada membro da equipa é também responsável
pelo espírito de equipa. Todos são responsáveis por construir confiança, respeito e
inspiração genuínos uns nos outros;
o Que se quebre o status quo dentro da empresa e se encontrem estratégias novas,
num equilíbrio entre visão de curto prazo e objetivos de longo prazo;
o Que se influencie positivamente o desempenho uns dos outros e o impacto
empresarial, de preferência ultrapassando as expetativas.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO
1. Qual é o estilo de liderança dentro da sua organização? Considera que está ligado
ao clima organizacional?
2. Segue um estilo de liderança específico ou combina vários diferentes?
3. Esperaria que os seus colaboradores percebessem como o estilo de liderança da
organização tem impacto no seu desempenho?

Exercícios
No capítulo "7. Exercícios e reflexões", pode encontrar duas atividades interessantes
sobre como identificar os seus valores de liderança e medir as preferências e estilos
comportamentais: "7.3 Valores de liderança" e "7.4 Teste de personalidade DISC –
Compreender o seu comportamento.
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4. Estrutura organizacional
organizacional

e

a

sua

ligação

ao

clima

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de ler este capítulo, deverá ser capaz de compreender o seguinte:
1. Definição do conceito de estrutura organizacional e a sua função;
2. Visão geral básica da classificação de estruturas organizacionais;
3. Fatores que influenciam a escolha de estruturas organizacionais;
4. Relação entre estrutura organizacional e clima organizacional.

4.1 Estrutura organizacional
Este capítulo trata da relação entre a estrutura organizacional e o clima organizacional. A
estrutura organizacional é um dos fatores (Stringer, R. 2001) que afetam o clima geral na
organização.
Existem muitas definições e descrições diferentes da estrutura organizacional. Para as
nossas necessidades, a estrutura organizacional pode ser definida como um mecanismo
que serve para coordenar e gerir os membros de uma organização (Bělohlávek, 1996),
ou seja, definir relações mútuas e meios para cumprir determinadas intenções.
A estrutura organizacional torna possível o seguinte:
a) Determinar e organizar atividades
b) Coordenar atividades e garantir uma divisão racional do trabalho
c) Atribuir funções, competências e responsabilidades
d) Coordenar pessoas, recursos e atividades
e) Detetar as atividades da organização
f) Responder a alterações
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Determinar e
organizar
atividades

Atribuir
funções,
competências
e
responsabilida
des

Coordenar
atividades e
garantir uma
divisão racional
do trabalho

Detetar as
atividades da
organização

Coordenar
pessoas,
recursos e
atividades

Responder a
alterações

Figura 4: Benefícios de ter uma estrutura organizacional

Estes critérios são muito importantes ao criar ou mudar a estrutura organizacional.
Graficamente, a estrutura organizacional é ilustrada por organigramas, que iremos
explorar mais profundamente em seguida.

4.2 Classificação de estruturas organizacionais de acordo com diferentes
perspetivas
A literatura que trata da teoria de gestão organizacional cobre exaustivamente todos os
tipos e descrições das estruturas organizacionais. Vamos resumir os tipos básicos de
estruturas que usam a classificação de acordo com diferentes perspetivas.

A. Estruturas organizacionais por grupos de atividades
 Estrutura organizacional funcional - uma forma organizacional básica em que os
trabalhadores são agrupados por semelhança nas suas tarefas, competências ou
atividades (por exemplo, produção, investigação, finanças). É baseado na
especialização funcional das subunidades (departamentos). As suas vantagens incluem
a eficiência baseada na especialização de peritos e gestão individual.
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Empresa

Tecnologia

Vendas e
marketing

Produção

Recursos
humanos e
salários

Economia e
finanças

Gestão de
qualidade

Gestão de
produção

Vendas

Gestão
intra-económica

Trabalho e
salários

Construção

Transportes

Marketing

Informação
económica

Gestão de
recursos humanos

Tecnologias

Operação 1

Serviços de
fornecimento de
engenharia

Informação
económica

Tecnologia de
organização e
gestão

Manutenção

Operação 2

Investimentos

Operação 3

Fornecimento

Figura 5: Estrutura organizacional funcional

 Estrutura por produção (divisões) - é baseada na especialização do produto, tendo
cada tipo de produto o seu próprio departamento, que fornece tudo para esse produto
(marketing, desenvolvimento, fornecimento, produção, vendas).
Empresa

Economia

Comercialização

Produção

Investigação

Divisão C

Economia

Comercialização

Investigação

Economia

Comercialização

Produção

Investigação

Produção

Divisão B

Divisão A

Figura 6: Estrutura por produção (divisões)

 Outras estruturas orientadas para a finalidade de acordo com necessidades
específicas, como por exemplo, de clientes, fornecedores, serviços e pontos de venda.
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B. Estruturas organizacionais por poder de tomada de decisão e responsabilidade
 Estrutura organizacional linear - é baseada no princípio de um único diretor e na
responsabilidade e poder diretos, pelo que define com precisão as relações de poder
de tomada de decisão diretas.

Figura 7: Estrutura organizacional linear

 Estrutura da equipa - os diretores precisam do apoio e aconselhamento de
departamentos profissionais especializados, as chamadas "equipas", para a sua
tomada de decisão qualificada, que não têm qualquer capacidade de tomada de
decisão ou poder de gestão, sendo apenas assistentes.
 Estrutura de equipa linear - o poder de gestão decisivo é baseado em gestão linear,
mas as suas equipas assistentes também têm algumas competências de gestão
definidas; as tarefas preparadas pelas equipas são aprovadas pelo gestor.

Figura 8: Estrutura de equipa linear
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 Estrutura matriz - um trabalhador pode ser subordinado de dois ou mais diretores. Os
diretores de projetos escolhem os colegas mais adequados de outros departamentos
para os ajudarem a efetuar as tarefas que lhes foram atribuídas.
Diretor Executivo

Gestão de
projetos

I&D

Produção

gestão linear
gestão funcional
sinergia funcional

Comercialização

Diretor de projetos
A

Trabalhadores

Trabalhadores

Trabalhadores

Diretor de projetos
B

Trabalhadores

Trabalhadores

Trabalhadores

Diretor de projetos
C

Trabalhadores

Trabalhadores

Trabalhadores

Figura 9: Estrutura matriz

C. Estrutura organizacional por âmbito de gestão
 Estrutura organizacional alta - existem muitos níveis entre trabalhadores comuns e a
administração e cada gestor tem um número relativamente pequeno de subordinados.

Figura 10: Estrutura organizacional alta
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 Estrutura organizacional plana – um número reduzido de níveis, um grande número de
subordinados para cada superior.

Figura 11: Estrutura organizacional plana

D. Estrutura organizacional por grau de formalização


Estrutura organizacional formal - superioridade e subordinação, responsabilidades
e poderes definidos sem ambiguidade. É normalmente declarada usando regras
organizacionais e caracterizada por organigramas.



Estrutura organizacional informal - criada espontaneamente nas empresas e
formada por grupos de pessoas com interesses comuns. Influencia a satisfação das
pessoas com as condições no local de trabalho, o seu estado de espírito e
comportamento, a motivação para o trabalho e a participação criativa.

E. Estruturas organizacionais por grau de delegação de poder e responsabilidade


Estrutura organizacional centralizada - as competências e responsabilidades são
concentradas centralmente nas mãos de um número limitado de diretores que
tomam todas as decisões de gestão importantes.



Estrutura organizacional descentralizada - as competências e responsabilidades
são delegadas a um círculo de diretores significativamente maior, com a
administração a assumir fundamentalmente as funções de controlo e
coordenação.
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F. Estruturas organizacionais por duração


Estrutura organizacional temporária - espera-se que sejam de duração limitada,
como projetos



Estrutura organizacional permanente

4.3 Fatores que influenciam a seleção efetiva de estruturas organizacionais

Criar ou mudar a estrutura organizacional faz parte da estratégia e da gestão
organizacional. Cada estrutura tem vantagens e desvantagens. É necessário considerar
cuidadosamente estas vantagens e desvantagens para que os benefícios sejam
maximizados e as desvantagens minimizadas. Os fatores que podem ter impacto no
desenvolvimento da estrutura organizacional são:

Fatores
Internos

• estratégia da empresa
• base de produção-técnica
• tamanho da empresa
• localização territorial

Fatores
Externos

• estabilidade do ambiente empresarial
e da concorrência global
• novos conhecimentos científicos e
novas tecnologias
• possibilidades legislativas

Figura 12: Fatores internos e externos que influenciam a seleção de estruturas organizacionais

4.4 Clima e estrutura organizacionais
Como é que a estrutura organizacional se relaciona com o clima da organização? Vamos
usar o diagrama na Figura 13 como ajuda.
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Como se pode ver no diagrama simplificado da Figura 12, a estrutura organizacional é
uma parte integrante da organização. É uma ferramenta para atingir os objetivos e visões
da organização. Tal como mencionado no início do capítulo, a estrutura determina a
divisão do trabalho e o âmbito de gestão.

Situação do mercado
Necessidades do cliente

Objetivos da empresa
Visão
Missão

Cultura
organizacional

Estratégia

Estrutura
organizacional e
ferramentas
organizacionais

Organização

Clima organizacional

Figura 13: Recursos humanos e clima organizacional

Todos os componentes básicos da organização, ou seja, a estratégia organizacional, a
cultura organizacional, a estrutura organizacional e as ferramentas de gestão, operam
num determinado clima organizacional. Formam e influenciam o clima com o seu efeito
e conteúdo, que depois influencia o desempenho da organização. É uma interação mútua
constante.
Deste modo, se uma estrutura organizacional e as resultantes relações de processos são
total ou parcialmente não funcionais, o clima organizacional também é negativamente
afetado.
Exercício
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No capítulo "7. Exercícios e reflexões" pode fazer o exercício "7.2. Organigrama", se
estiver interessado em refletir sobre a estrutura organizacional na sua empresa, se é
funcional e se afeta o clima organizacional.
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5. Recursos humanos – O Líder, o Colaborador e a Equipa

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de ler este capítulo, deve ser capaz de fazer o seguinte:
1. Compreender a importância de uma gestão eficaz da equipa.
2. Descrever os elementos chave que afetam a coesão do grupo.
3. Classificar as etapas do desenvolvimento de um clima organizacional bemsucedido.
4. Compreender o papel da motivação na determinação do desempenho dos
colaboradores.
5. Conhecer o impacto de um clima organizacional positivo no bem-estar individual.

5.1 Recursos humanos e clima organizacional
Este capítulo irá explorar a relação entre os recursos humanos e o clima organizacional. É
geralmente aceite que o clima organizacional tem um impacto crucial na produtividade
dos colaboradores. Em suma, quanto melhor for o ambiente de uma organização, mais
satisfeitos e produtivos serão os seus colaboradores. Alguns aspetos importantes que
afetam tanto o clima organizacional como os recursos humanos são a estrutura e as
estratégias de coesão, de colaboração e de gestão da equipa, bem como a motivação e a
satisfação dos colaboradores. Em seguida, iremos analisar mais profundamente cada um
destes aspetos.

Gestão da equipa
A gestão da equipa é a capacidade de liderar um grupo de pessoas e de as motivar para
ter um bom desempenho na concretização de um objetivo. A arte da liderança é o poder
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de influenciar outros a fazer o que queremos que façam porque realmente o querem
fazer. A estrutura em rápido crescimento do mercado de trabalho exige mudanças
substanciais em alguns níveis, um dos quais é a forma tradicional como as empresas e os
gestores trabalham. Os líderes de sucesso da sociedade de hoje devem ter vontade de
adaptar e melhorar o desempenho da sua equipa aumentando as suas competências de
liderança.
As equipas são normalmente a estrutura nuclear da forma como os projetos e as tarefas
são executados dentro das empresas e de outras organizações em todo o mundo. Por
definição, um líder/diretor pode concretizar os objetivos definidos através de recursos
colaborativos e dos esforços da equipa. Subsequentemente, para conseguir trabalhar
eficazmente com as pessoas para um objetivo comum, tem de inspirar, motivar e
influenciar as pessoas, tomar decisões complexas, lidar com situações difíceis, construir
relações de colaboração fortes e ser um bom negociador.

Ouvir e dar
feedback

Gestão de
conflitos

Seleção e
desenvolvimento
dos membros da
equipa

Figura 14: Diagrama de gestão eficaz de equipas
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Para conseguir o que está ilustrado acima, não basta ter autoridade formal ou o poder
conferido pelo cargo. Também tem de ser capaz de influenciar as pessoas sem usar a
autoridade e, para o conseguir, tem de se basear nas suas características e recursos
pessoais. Além disso, tem de desenvolver competências para tomar decisões
importantes, gerir conflitos entre e dentro das equipas e fornecer feedback construtivo à
sua equipa.
Coesão e colaboração
Um líder de equipa também tem de ser competente ao promover a colaboração entre os
colaboradores e um ambiente de trabalho coeso.
Os investigadores tendem a concordar que quando existe um clima organizacional coeso,
existe mais rendibilidade porque a produtividade do grupo é significativamente
melhorada. Presumivelmente, quando existe uma cultura organizacional forte e coesa,
existe mais motivação para um desempenho superior e uma coordenação bem-sucedida
das atividades comuns (Beal, Cohen, Burke e McLendon, 2003). Por conseguinte, ao
trabalhar num ambiente coeso, tem a vantagem de partilhar responsabilidades e tarefas
e ser eficaz e bem-sucedido.
As principais características de um ambiente de trabalho coeso: (1) partilhar uma
identidade coletiva; (2) confiança e respeito mútuos; (3) desejo de permanecer parte do
grupo; (4) partilhar um sentido de propósito comum e (5) uma estrutura de comunicação
eficiente.
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eficiente
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partilhar
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de
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desejo de
permanecer
parte do
grupo

Figura 15: Características de um ambiente de trabalho coeso

Os elementos chave que afetam a coesão do grupo incluem o seguinte:


Semelhança: Quando os membros da equipa partilham perspetivas e visões
semelhantes em termos de atitudes, valores, crenças e competências, aumentam
as hipóteses de a equipa criar facilmente uma ligação e de tornar-se coesa.



Tamanho: Normalmente, os grupos mais pequenos podem tornar-se coesos mais
facilmente.



Estabilidade: Acredita-se que quanto mais tempo uma equipa se mantém junta,
mais coesa se pode tornar.



Satisfação: Quando os membros do grupo estão satisfeitos com o desempenho
uns dos outros e com a atitude dentro do grupo, o sentido de comunidade e a
coesão tornam-se mais fortes.
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Desenvolver um clima organizacional de sucesso
Além disso, desenvolver e manter um clima organizacional coeso que tenha um impacto
positivo nos colaboradores da organização não é uma tarefa fácil. Existe um processo
bem estruturado que um líder de equipa tem de seguir juntamente com o uso de
supervisão sinérgica. O diagrama abaixo mostra as 5 fases chave do desenvolvimento de
uma equipa coesa.

Formar

Confrontar

Criar
normas

Suspender

Executar

Figura 16: Fases chave do desenvolvimento de uma equipa coesa

1. Formação: teste e dependência (ORIENTAÇÃO)
É a primeira vez que o grupo se reúne. Os membros são apresentados uns aos outros,
partilham informação sobre si e formam as primeiras impressões. Durante esta fase inicial
do desenvolvimento da equipa, existe alguma formalidade e é essencial que o líder da
equipa seja muito específico quanto aos objetivos da equipa e que forneça uma
orientação clara para os membros da equipa. Esta fase deve ter uma duração curta,
normalmente uma reunião ou duas.
2. Confronto: conflitos dentro da equipa (RESPOSTAS EMOCIONAIS)
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Quando a formação está concluída, os conflitos começam a surgir devido a vários fatores:
expressão de individualidades, os membros reconhecem o âmbito da tarefa, surge a
competição, tensões e discussões. Por um lado, se for permitido que o conflito exceda
limites controláveis, a ansiedade e a tensão penetrarão no grupo.
Por outro, se o conflito for suprimido, poderá surgir apatia e ressentimentos dentro da
equipa. O líder deve apoiar a equipa ao longo desta fase - garantindo que os membros
aprendem a respeitar as diferenças e ideias dos outros e que se ouvem ativamente.
3. Criação de normas: desenvolvimento da coesão da equipa (EXPRESSÃO DE
OPINIÕES)
Esta é a fase em que surge a cooperação - há comunicação e expressão de opiniões e os
membros da equipa começam a ter uma sensação de pertença e sentem satisfação por
fazer parte da equipa (coesão).
O líder deve deixar que os membros da equipa comecem a tomar decisões em conjunto e,
simultaneamente, verificar sempre se estão a cooperar com sucesso.
4. Execução: relacionado com a função (SURGIMENTO DA SOLUÇÃO)
Na fase de execução, existem níveis elevados de desempenho, interdependência e
colaboração entre os membros da equipa, uma forte orientação para as tarefas e um
elevado empenho quanto aos resultados. Nesta fase, o líder da equipa continuará a
monitorizar o progresso da equipa e a celebrar os seus resultados para aumentar a
coesão da equipa.
5. Suspensão: separação (FIM)
Normalmente, esta é a fase em que os grupos formados terminam ou os seus membros
seguem numa direção diferente. A equipa deve celebrar o sucesso do projeto/tarefa,
usar este tempo para relembrar o que correu bem ou mal e, recolher lições para o futuro.

Motivação e satisfação dos colaboradores
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Quando desenvolver uma equipa coesa, é essencial que ajude os colaboradores a
sentirem-se motivados e satisfeitos com o seu trabalho. Isto requer estratégias e ações
bem definidas que têm de ser introduzidas gradualmente e geridas constantemente. O
diagrama abaixo ilustra alguns dos fatores que conduzem à insatisfação e satisfação dos
colaboradores. Quando estas condições são ótimas, a satisfação, o empenho e
envolvimento dos colaboradores irá aumentar.

Fatores que conduzem à satisfação
- bom clima organizacional
- boas práticas de liderança
- ambiente de trabalho flexível e
criativo
- desenvolvimento pessoal
- apoio e feedback

Fatores que conduzem à
insatisfação
- mau salário

- má remuneração
- más condições de trabalho
- más oportunidades de carreira

Figura 17: Fatores que afetam a satisfação e motivação dos colaboradores
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5.2 O impacto de um clima organizacional positivo no bem-estar individual
O impacto do clima organizacional é considerado extremamente importante para o bemestar dos colaboradores. Um melhor clima organizacional tem impacto no bem-estar
individual dos colaboradores, na sua realização, autoestima e oportunidades de carreira,
pelo que ficam mais motivados, mais focados nas suas tarefas e, no geral, mais
produtivos. De forma geral, na maioria dos casos, um clima organizacional positivo
encoraja a produtividade e os resultados.

Clima
organizacional

Bem-estar
individual

Desempenho

Receita

Produtividade

Figura 18: Impacto do clima organizacional nos colaboradores

A figura acima explica o processo de impacto do clima organizacional no bem-estar do
indivíduo e o desempenho dos colaboradores. No entanto, não existem muitas
organizações que possam avaliar este impacto no clima da organização com precisão. No
geral, as organizações avaliam o seu desempenho apenas tendo em conta a
produtividade e a eficiência (Gelade, 2003). Por conseguinte, é imperativo que as
organizações e os líderes comecem a ter em conta o impacto quantitativo e qualitativo
que o clima organizacional tem nos recursos humanos de uma organização e que
explorem formas de o incrementar e, melhorando, deste modo, o seu retorno do
investimento (ROI) em Recursos Humanos.
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Durante os últimos anos, muitas organizações tentaram desenvolver o seu Capital
Humano através de várias estratégias como a promoção de aprendizagem ao longo da
vida e desenvolvimento contínuo de competências ligeiras. Não obstante, os seres
humanos

também

estão

fortemente

associados

aos

aspetos

emocionais.

Consequentemente, a necessidade de explorar as raízes desses aspetos e de os abarcar
através do desenvolvimento de um clima organizacional positivo é essencial, em
particular no que respeita a satisfação e a motivação (Permarupan [et al.], 2013).
Obviamente, não é fácil para a organização e para a direção conceberem e promoverem
um clima organizacional positivo eficazmente sem o apoio e a dedicação dos próprios
colaboradores. Contudo, compreendendo a importância do clima organizacional, podem
alterar a sua focalização para ajudar os colaboradores a estar motivados, satisfeitos e
mais empenhados no seu trabalho.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO
1. Diz-se muitas vezes que a produtividade vem de "equipas de pessoas que são
desafiadas, empoderadas, entusiasmadas e recompensadas". Concorda com esta
afirmação? Que outros fatores influenciam a produtividade e a satisfação dos
colaboradores?
2. Na sua opinião, quão importante é a coesão para o clima organizacional?
3. Pense em equipas no seu ambiente de trabalho e compare-as em termos de
semelhança, estabilidade, tamanho, apoio e satisfação. Quais são as equipas mais
bem-sucedidas?
4. Já esteve envolvido na construção de uma equipa? Se sim, reflita sobre o processo
que adotou e se foi bem-sucedido ou não.

Exercício
No capítulo "7. Exercícios e reflexões", pode fazer o exercício "7.5 Exercício de liderança O dilema ético", se estiver interessado em explorar mais profundamente as questões de
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gestão de equipas, colaboração, motivação de colaboradores e satisfação e clarificar
algumas das características de um líder/gestor bem-sucedido relativamente à gestão dos
recursos humanos de uma empresa.
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SECÇÃO DE NOTAS
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6. Estudos de caso - exemplos positivos e negativos do clima
organizacional

6.1 Exemplos positivos de clima organizacional
Estudo de caso 1: Vidis Group
O Vidis Group é uma empresa portuguesa fundada em 1991, que conta com quatro empresas
incubadas (a Vidis, a Vidis C, a Lodivis e a Revidis), e que desenvolve a sua atividade a partir de
cidades no centro de Portugal: Coimbra e Viseu. O seu core business é a logística de bebidas,
sobretudo cerveja e refrigerantes, tanto na comercialização como na distribuição. Representam
grandes marcas nacionais e internacionais, como a Coca-Cola, a Nestea, a Aquarius, a Powerade e
a Super Bock, distribuindo essas marcas em Portugal, mas também em Espanha e nos PALOP
(Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa).
A empresa tem 80 colaboradores distribuídos por três pilares de atividade: comercial,
administrativo e operacional. Faz uma aposta clara na promoção da atividade e num crescimento
continuado e consolidado. Por essa razão, o Vidis Group tem consciência da importância de
manter a equipa inspirada e pró-ativa no seu trabalho, uma vez que se sentem mais felizes e mais
empenhados relativamente aos objetivos da empresa. Como resultado, são a maior empresa do
setor na zona centro de Portugal. Esta empresa apresenta as seguintes características de estilo de
liderança:
(1) Qualidade e abertura na relação com os colaboradores (consideração individualizada):


“A administração faculta-nos todos os meios possíveis e impossíveis para trabalharmos(…)
Estou aqui há 20 anos e dão-me grandes responsabilidades e confiam-me muitas coisas.
Tenho as chaves da empresa, deram-me a sua confiança e sou eu que abro a empresa todos
os dias. Isso é muita confiança, mas também é uma responsabilidade. Eu não as queria
aceitar, mas eles incentivaram-me a ser responsável." (vendedor);



“Temos um ambiente descontraído, mas também regras a cumprir. O nosso líder ajuda-nos e
também participa nesses momentos de descontração. É uma pessoa com muito sentido de
humor e nós sentimo-nos bem e felizes com isso” (assistente administrativo);
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“O nosso chefe não pensa hierarquicamente… Quando chega, diz bom-dia a toda a gente!
Existe muita proximidade ente a administração e os outros colaboradores. Falamos
abertamente…” (vendedor)

(2) Sintonia de todos os colaboradores com a missão da empresa: “Preocupamo-nos que a nossa
empresa esteja entre as melhores (com um tom de satisfação na voz). Se a empresa estiver bem
no mercado, também estamos muito bem! (…) Se eles nos dão quase tudo, o essencial para nós é
alcançar os objetivos e, para tal, temos de trabalhar arduamente para mostrar que queremos o
mesmo que eles. O orgulho ajuda!" (Vendedor)
(3) Transparência na comunicação – distribuição de informação importante a todos: “O nosso
líder faz a diferença e explica bem, quais são os objetivos pretendidos – dá boa orientação”
(coordenador de logística)
(4) Preocupação em equilibrar a vida profissional e pessoal dos colaboradores, com um alto
sentido de comunidade e pertença: festas de aniversário e de Natal, passeios com as famílias e
lançamento de novos produtos com a intervenção de todos os colaboradores.


“Um dos valores que o nosso líder partilha connosco é que esta casa não pode ser vista como
uma relação empresa-colaborador, mas mais como uma família. Esta família tem um
orçamento e todos temos de contribuir para ele. (…) Se a empresa não for viável, eu também
sofro com isso.” (Coordenador de logística);



“Se não estiverem felizes, estarão desmotivados e isso reflete-se nas vendas. Perguntamos se
o colaborador tem algum problema de saúde ou familiar.... Preocupamo-nos e queremos
realmente tentar ajudar! Se não estiverem bem mentalmente, têm um desempenho menor."
(Coordenador de logística)

(5) Preocupação com o desenvolvimento pessoal (empoderamento) e bem-estar dos
colaboradores:


“Tratamo-los como gostaríamos de ser tratados. Existe total liberdade e facilitamos tudo o
que apoie esta família.” (Presidente/Diretor Executivo)



“A liderança ajuda-nos a alcançar a felicidade… Se estivermos bem dentro da empresa, no
geral, sentimo-nos bem. É assim que pensamos. Os líderes preocupam-se genuinamente com o
meu bem-estar pessoal". (Assistente administrativo).



“Existe um programa de melhoramento contínuo (…) Os erros naturais são usados em
formação ou em treinos. (…) Sim, esta empresa dá-me valor e formou-me; tudo o que sei hoje
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é graças à liderança da Vidis. Existe muita formação aqui, tanto profissional como humana."
(vendedor)


“Embora a evolução na carreira não seja fácil aqui, sempre que vemos pessoas com
capacidades de desenvolvimento, apostamos nelas. Dois dos nossos chefes de vendas
progrediram internamente e fornecemos-lhes treino e formação para essa função”
(Presidente/Diretor Executivo).

(6) Motivação inspiradora, influência idealizada (carisma) e estímulo intelectual:


“Se podemos fazer 100, é claro que não vamos fazer 20! (sorrisos). Existe empoderamos para
a ação. Os líderes Vidis são pessoas trabalhadoras que o demonstram e nos motivam. São
valores que nos são transmitidos. (…) São um bom exemplo para nós... As suas ideias são
apoiadas e incentivadas." (assistente administrativo)



“O líder é o primeiro a inspirar e a transmitir positivamente os objetivos (…) Começámos do
zero e desenvolvemos com paixão, dedicação e honestidade, e temos de estar à altura disso e
seguir essas pisadas. É como uma relação de pai e filho: se o pai seguir um caminho errado,
nunca poderá dar o exemplo… E aqui temos um bom exemplo!” (vendedor)

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

1. Que nome pode ser dado ao estilo de liderança seguido pelo Vidis Group?
2. Reflita se este estilo de liderança poderia ser implementado na sua empresa. Se sim,
quais são as dimensões mais fáceis e mais difíceis de incorporar nos valores da sua
empresa tendo em conta a equipa?
3. Um estilo de liderança deve ser estático (independente da situação ou das
características da equipa) ou deve ser adaptável e situacional, dependendo de todas
essas variáveis?

4. Pense noutras sugestões de estilo de liderança positiva no guia que o Vidis Group
poderia implementar para melhorar ainda mais a satisfação e o empenho da equipa.
Pode, por exemplo, pensar em ferramentas que já existam na sua empresa.
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Estudo de caso 2: MGM Grand - Manter o envolvimento dos colaboradores
Quando Gamal Aziz se tornou presidente da MGM Grand Hotel & Casino em 2001, Las Vegas
estava numa maré de sorte, tal como o MGM Grand. O hotel de 5.000 quartos estava a faturar
175 milhões de dólares por ano. O desafio de Aziz era: pegar em algo bom e torná-lo ainda
melhor. Para o Diretor Executivo Gamal Aziz, o desafio é manter o notável envolvimento dos
colaboradores do MGM Grand durante períodos difíceis para o hotel e para Las Vegas.
Durante a gestão de Aziz, as receitas aumentaram e o MGM Grand tornou-se o segundo hotel
mais lucrativo do "strip", depois do Bellagio. Se perguntar ao Aziz qual foi o fator mais importante
nesse salto, ele não vai mencionar os acrobatas rodopiantes nem os pratos de assinatura do chef,
como a perdiz selvagem recheada com foie gras. A sua resposta será: os colaboradores. Agora
que os tempos estão mais difíceis em Las Vegas, pois o turismo caiu e as receitas de jogo
baixaram, Aziz diz que as pessoas se tornaram ainda mais essenciais para o sucesso da empresa.
"O envolvimento dos colaboradores em tempos difíceis e num clima económico severo é muito
mais importante agora" - afirma Aziz. "Os colaboradores estão dispostos a dar tudo quando são
bem tratados e valorizados. A capacidade de desbloquear este potencial é uma distinção
competitiva... São as suas decisões, as suas ações, a sua atitude que realmente fazem a diferença.
Imagine ter 10.000 colaboradores e cada um deles querer dar ainda mais. É essa realmente a
diferença entre [nós e] uma empresa que tem os seus colaboradores apenas a picar a ponto e à
espera que chegue o fim do dia.
Mas o Aziz, tal como todos os diretores, está sob pressão para justificar cada despesa. Embora o
seu hotel continue com uma taxa de ocupação de 96%, tem havido cancelamentos de grupos e os
que vêm gastam muito menos por visita. Isso obrigou o Aziz a poupar em alguns destes
programas bem-sucedidos. Continua a organizar jantares de reconhecimento regulares para os
colaboradores que têm o melhor desempenho, mas está a gastar cerca de metade do que no ano
anterior. Começou a recrutar diretores de unidades irmãs para participar na Universidade MGM
Grand como uma forma de suportar os custos de formar os seus próprios diretores de topo. Além
disso, suspendeu um programa de formação da próxima geração de gestores intermédios.
Contributos do pessoal da linha da frente
O Aziz partilha com os colaboradores os desafios que está a enfrentar. Foram os colaboradores
que elevaram o hotel para o patamar seguinte - afirma o Diretor Executivo - e são eles a chave
para o tirar destes momentos difíceis. "Vamos ultrapassar isto; vamos sobreviver." - afirma Aziz.
"Quando tivermos ultrapassado isto, terá sido graças aos nossos colaboradores."
Quando o Aziz chegou em 2001, procurou rapidamente as opiniões do pessoal da linha da frente
sobre o hotel e como este poderia melhorar. Um inquérito feito aos 10.000 colaboradores do
hotel tornou evidente que estava a ser comunicado muito pouco aos colaboradores relativamente
a eventos que decorriam no hotel diariamente, incluindo coisas básicas como quem estava
hospedado e o que tinha o hotel para oferecer a esses hóspedes em particular. Por vezes, os
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colaboradores não sabiam sequer que convenções estavam a decorrer no hotel. Isso fazia com
que fosse difícil para os colaboradores fornecer o nível de serviço que poderia afetar a lealdade
dos clientes, visitas posteriores e gastos no hotel.
Aziz encontrou uma solução simples. Agora, no início de cada turno, há uma pequena reunião
durante a qual cada colaborador é informado daquilo que está a acontecer no hotel naquele dia.
É um conceito simples baseado nas reuniões que os restaurantes há muito organizam para que os
empregados saibam quais são os pratos do dia. Mas quando isso feito para 10.000 colaboradores
todos os dias, é uma enorme tarefa.
Programas MGM
O MGM Grand tomou outras medidas para ajudar os colaboradores a crescer. No seu recente
livro Closing the Engagement Gap (em tradução livre: Fechar o Hiato do Envolvimento), o coautor
e Diretor Geral das Towers Perrin, Don Lowman, destaca muitos programas da MGM, incluindo a
Universidade MGM Grand, que oferece dezenas de cursos para colaboradores com elevado
desempenho apenas mediante convite. O Instituto de Liderança da MGM Grand é um programa
de 24 semanas para diretores. E o REACH! é o curso de seis meses do hotel sobre competências
de supervisão básicas para trabalhadores externos pagos à hora ambiciosos. Todo este
investimento na equipa, juntamente com os jantares de reconhecimento e outras recompensas,
fez com que mais de 90% dos colaboradores da MGM Grand afirmassem estar satisfeitos com o
seu emprego e que 89% dissessem que o seu trabalho tem um significado especial. De acordo
com o livro, 91% indicam que têm orgulho em dizer aos outros onde trabalham.
"Uma das formas de ultrapassarmos a desesperada circunstância económica em que nos
encontramos é se os líderes passarem a mensagem de que estamos todos juntos nisto." - afirma
Lowman, que entrevistou Aziz para o seu livro, mas não fez trabalho de consultoria na empresa.
(Contudo, no passado, a sua empresa fez). Lowman trabalhou com várias empresas como
consultor na Towers Perrin e classifica a MGM Grand como uma das melhores no que respeita a
ligação com os colaboradores. "É muito fácil dizer: vamos cortar 15% da empresa." Isso pode
eliminar muitos custos da contabilidade imediatamente. No entanto, a longo prazo, isso terá um
custo elevado para as pessoas que estão a fazer os despedimentos [e para a empresa] quando
essas pessoas [que foram despedidas] voltarem a ser precisas.
No livro, Lowman cita uma descoberta feita por um inquérito da empresa efetuada a dezenas de
milhares de colaboradores de seis países, incluindo E.U.A., China e Índia, que mostra que o
principal fator de motivação do envolvimento dos colaboradores é o interesse da direção no seu
bem-estar. Isso ultrapassava a progressão na carreira, a relação com o supervisor direto e até o
salário. Ao visitar o MGM Grand, Lowman afirmou que encontrou inúmeras provas dessa ligação.
Aziz era impressionante - afirmou Lowman - pela sua tendência para fazer perguntas e ouvir as
respostas.
Estudo de caso escrito por Nanette Byrnes, “The Issue: Maintaining Employee Engagement.” Bloomberg.com,
Bloomberg, 16 Jan 2009.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO
1. Que estilos de liderança observa no exemplo de Gamal Aziz?
2. Pode refletir sobre o impacto da abordagem aos recursos humanos neste
estudo de caso?
3. Qual seria a sua abordagem se estivesse na posição de presidente do MGM
Grand Hotel & Casino relativamente aos recursos humanos da empresa?

6.2 Exemplos negativos de clima organizacional
Estudo de caso 3: Enron Corporation
A Enron Corporation era uma companhia do setor energético, de bens e de serviços norteamericana sedeada em Houston, no Texas. Foi fundada em 1985 e decretou a insolvência em
novembro de 2001. Até esse momento, empregava aproximadamente 20.000 pessoas e era uma
das maiores empresas desse setor, com receitas declaradas de quase 101 mil milhões de dólares
durante o ano 2000, chegando a ser considerada a empresa mais inovadora dos Estados Unidos
durante seis anos consecutivos. Portanto, é também considerada um dos maiores fracassos do
mundo empresarial da história dos E.U.A.
A má liderança foi considerada a razão para o fracasso desta organização. Os seus Diretores
Executivos, Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, eram implacáveis e estavam envolvidos no pior tipo de
autopromoção, contratar jovens e seguir regimes de trabalho que podiam chegar a 80 horas por
semana. Os colaboradores eram levados a acreditar que eram pessoas que mudavam o mundo,
mas ao mesmo tempo, os colaboradores eram despedidos por mero capricho dos diretores. A
liderança ao leme era responsável por criar uma aura de invencibilidade e por promover a ideia
de que tudo valia para se tornar a maior empresa do mundo.
Ao longo da sua carreira, Lay tinha sido um apoiante do mercado livre e defendeu
fervorosamente a desregulação do mercado energético. A sua paixão por isso e os lucros
previstos obscureceram o seu juízo ético quando estava ao leme da Enron. Foi essa administração
pouco ética na Enron que destruiu a cultura e passou uma mensagem errada aos colaboradores.
Devido a essa atitude por parte dos principais líderes e à impregnação de uma cultura errada, os
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colaboradores nos níveis mais baixos copiaram o comportamento não ético para cumprir os
agressivos objetivos de prémios. A cultura da Enron incentivou a competição interna e permitiu a
desonestidade, pelo que todos começaram a seguir esses comportamentos. Os Diretores
Executivos promoveram a concretização de objetivos de curto prazo a qualquer custo,
envolvendo as seguintes ações que desgastaram a cultura e acabaram por conduzir à queda da
empresa:


Com o único propósito de atingir os objetivos financeiros de curto prazo, colocaram a
empresa e os colaboradores em risco envolvendo-se em práticas desonestas;



Envolveram-se em processos de ajuste financeiro para inflacionar o desempenho da
Enron. Isso criou uma bolha que acabou por rebentar;



Foi garantido que os principais líderes ganhavam os seus incentivos mesmo durante
períodos maus, adulterando os cálculos de medição do desempenho e dos resultadosalvo. Os principais líderes e os quadros da administração recebiam salários muito
elevados, com grandes bónus e despesas enormes.

Quando ficou óbvio para os principais líderes que a empresa poderia ir ao fundo, Lay começou a
vender as ações da Enron e, ao mesmo tempo, incentivou os colaboradores e investidores e
comprar o stock. Estava habituado a ter um estilo de vida extravagante usando o dinheiro da
Enron e também se envolveu no pior tipo de nepotismo formando empresas para empregar a
família e os amigos.
Skilling foi o principal impulsionador das contas de resultados inflacionadas e da propaganda que
transmitia a falsa impressão do desempenho da empresa. Registava as receitas de qualquer
negócio futuro e incluía o valor atual líquido de projetos futuros nos resultados. Além disso,
Skilling indicou aos comercializadores da Enron que criassem uma situação de escassez de energia
falsa manipulando o mercado da eletricidade na Califórnia, para poder aumentar os preços da
energia. Ao mesmo tempo, os líderes aproveitaram todas as oportunidades para fazer mais
dinheiro participando em entidades especiais e em falsas parcerias.
No geral, as ações destes Diretores Executivos criaram uma cultura de fraude e de manipulação
que se introduziu em toda a organização e que incentivou comportamentos desonestos entre os
colaboradores. Embora existisse um código de ética e de conduta na Enron, ele era apenas um
mero documento. Ambos seguiram a política de fazer dinheiro para si de qualquer maneira
possível e eliminando qualquer opinião que pudesse estar contra eles.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO
1. Quais foram os principais problemas de liderança observados na Enron
Corporation?
2. Que estilo de liderança teria sido útil implementar para revitalizar a Enron?
3. Que medidas/práticas de liderança poderiam ter impedido o colapso da Enron?
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Estudo de caso 4: Um estudo de caso de liderança - Como os RH causaram o Crash da
Toyota
A não ser que viva fora do planeta Terra, já ouviu provavelmente falar ou leu sobre várias falhas
mecânicas em automóveis da Toyota que fizeram com que o famoso fabricante mandasse
recolher nove milhões de viaturas em todo o mundo. Além disso, uma má gestão do problema
perante a opinião pública causou danos na reputação da marca do fabricante automóvel e fez as
vendas cair para o seu ponto mais baixo em mais de uma década.
Este artigo não foi escrito para o informar sobre falhas mecânicas, mas para que reflita sobre a
seguinte premissa:
O dilema da Toyota é o resultado de práticas mal concebidas e de má execução por parte do
departamento de recursos humanos. “Para encontrar a raiz do problema, tem de fazer uma
análise mais aprofundada”.
Em qualquer situação em que os colaboradores não cumpram o que é esperado, os
investigadores têm de determinar se o erro humano pode ter sido ser causado por fatores fora do
controlo do colaborador. Esses fatores externos podem incluir ações executadas pela
administração, falta de informação adequada ou de formação para a função, introdução de dados
errados no processo ou recompensas que incentivam ações que não estão em sintonia com os
objetivos documentados.
A BusinessWeek estima que a Toyota está a perder 155 milhões de dólares por semana como
resultado da recolha efetuada recentemente e que, nas semanas anteriores a este artigo, a
Toyota perdeu quase 30 mil milhões de dólares no valor das suas ações. Os impactos a longo
prazo das causas que conduziram à situação atual da Toyota poderiam custar à empresa centenas
de milhares de milhões de dólares.
As falhas mecânicas eram conhecidas dos líderes da Toyota muito antes de as ações corretivas
terem sido efetuadas e muitas pessoas próximas do problema indicam que a empresa tomou
ações decisivas para ocultar os factos e distorcer a dimensão do problema. Tal como no caso da
Enron, o problema subjacente de, perante informação crítica, não terem atuado de modo
consistente com a marca Toyota, está, mais uma vez, relacionado com recompensas. Quando a
organização recompensou desproporcionalmente os diretores por contenção de custos em vez de
por promoverem a qualidade do produto, criou o incentivo para que todas as pessoas envolvidas
ignorassem os factos e negassem que existia um problema. Colaboradores que estivessem bem
treinados e sujeitos a recompensas equilibradas e a sistemas de monitorização de desempenho
não teriam permitido que a situação ganhasse a dimensão que ganhou.
Os oito processos de RH que contribuíram para a queda da Toyota
Recompensas e reconhecimento — O propósito de qualquer processo de recompensa
empresarial é encorajar e incentivar os comportamentos certos e desencorajar os errados. É
importante para o processo de recompensa que seja incentivada a recolha de informação sobre
problemas. É igualmente importante recompensar os colaboradores que têm sucesso ao fazer
com que os diretores tomem medidas imediatas perante informação negativa.
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Formação — O objetivo da formação é garantir que os colaboradores têm as competências e
capacidades certas para identificar e lidar com todas as situações que possam encontrar. A Toyota
é famosa pelo seu ciclo de quatro etapas — planear/fazer/verificar/agir — mas, claramente, a
formação dos diretores agora tem de se focar mais nas duas últimas. Além disso, num ambiente
em que a segurança é essencial, todos deveriam estar treinados sobre os sintomas de
"pensamento de grupo" e sobre como evitar o desconto em excesso ou a ignorância de
informação de segurança externa negativa. Questão chave — Se a formação da Toyota fosse mais
eficaz, os diretores envolvidos teriam tido mais sucesso em convencer a administração a agir
relativamente à informação negativa recebida?
Contratação — O propósito de fazer boas contratações é trazer para a equipa pessoas com
excelente desempenho, com os níveis de competência e de capacidade mais elevados, e a quem é
exigido que lidem com os problemas mais complexos. Elementos de recrutamento e de avaliação
mal concebidos podem resultar na contratação de pessoas que atiram problemas para debaixo do
tapete e que não estão dispostos e enfrentar a administração. Questões chave — A Toyota tinha
um processo de contratação mal concebido que permitiu contratar pessoas que não tinham
experiência na técnica de confronto construtivo necessária?
O processo de gestão de desempenho — O objetivo do processo de gestão de desempenho é
monitorizar ou avaliar periodicamente o desempenho para identificar comportamentos
problemáticos antes que fiquem fora de controlo. Se o sistema de medição do desempenho
incluísse fatores de desempenho para medir a capacidade de resposta a informação negativa, a
Toyota não estaria agora mergulhada numa enorme confusão. Questões chave — O processo de
avaliação e monitorização do desempenho estava tão mal concebido que não identificou nem
comunicou erros do tipo pensamento de grupo? O famoso elevado nível de confiança dos
colaboradores da Toyota foi demasiado longe sem que tivessem sido feitas medições, verificações
e equilíbrios razoáveis?
A cultura corporativa — A função da cultura corporativa é impulsionar informalmente os
comportamentos dos colaboradores para que adiram profundamente aos valores nucleares da
empresa. Uma vez que estes erros ocorreram sob condições de condução difíceis, é difícil culpar o
grupo de produção, que tem a famosa reputação de qualidade de construção Seis Sigma. Assim
sendo, é a cultura dentro dos escritórios da empresa que tem de ser monitorizada mais
detalhadamente em vez de se assumir que a cultura estava em sintonia com o que aconteceu.
Questões chave — A falha dos RH em medir ou monitorizar a cultura corporativa contribuiu para
esta falta de sintonia? A cultura corporativa (a Forma de Fazer da Toyota) era tão tendencial em
relação a informação positiva que os colaboradores aprenderam a não criar problemas, apesar de
terem a responsabilidade profissional de se fazerem ouvir relativamente a problemas de
segurança?
Desenvolvimento da liderança e sucessão — O objetivo do desenvolvimento da liderança e de
processos de planeamento da sucessão é garantir que, nas posições de liderança chave, são
colocados líderes com as competências certas e com capacidade de tomada de decisão em
número suficiente. É provável que tanto o desenvolvimento da liderança como o processo de
promoção tenham falhado na criação e promoção de líderes que fossem capazes de enfrentar
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problemas e tomar decisões difíceis. Questão chave — O processo de liderança da Toyota estava
tão desatualizado que produziu o tipo errado de líderes, com competências desatualizadas, que
não conseguiram operar com sucesso na fortemente mutável indústria de construção automóvel?
Retenção — O objetivo do programa de retenção é identificar e manter as pessoas com melhor
desempenho e com competências essenciais para a missão. Questão chave — O programa de
retenção ignorou as pessoas que chamavam a atenção para problemas e, como resultado, esses
delatores muitas vezes saíram por frustração?
Avaliação de riscos — A maioria dos departamentos de RH não tem sequer uma equipa de
avaliação de riscos cujo objetivo seja tanto identificar como calcular os riscos causados por
processos para colaboradores fracos. Claramente, os RH deveriam ter trabalhado com a equipa de
gestão de riscos da Toyota para garantir que os colaboradores fossem capazes de calcular os
custos reais de longo prazo de ignorar a informação de falha do produto. Questão chave — Os RH
deveriam trabalhar com os peritos em avaliação de riscos e construir a capacidade de identificar e
quantificar os impactos para a receita de grandes erros dos RH, incluindo uma taxa de falhas de
contratação elevada, uma taxa de rendibilidade elevada entre pessoas de elevado desempenho e
o custo de manter um mau diretor ou colaborador?

Os problemas da Toyota não resultam de um erro isolado de um único indivíduo, mas sim de uma
série de erros cometidos em toda a empresa que estão todos relacionados entre si. Há muitas
funções corporativas envolvidas, incluindo o serviço de apoio ao cliente, as relações com
entidades governamentais, a gestão de vendedores e RP, que fazem com que não possamos
deixar de atribuir a queda da Toyota a uma falha de gestão sistémica.
A lição principal que os outros devem aprender com os erros da Toyota é que os RH têm de testar
ou auditar periodicamente cada um dos processos que poderiam permitir a ocorrência de erros
causadores de milhares de milhões de dólares de prejuízo.
Estudo de caso escrito por John Sullivan, “A Think Piece: How HR Caused Toyota to Crash.” ERE Media, 23 de
julho de 2015.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO
1. Na sua opinião, quais foram os principais fatores que afetaram a Toyota e
levaram à falha da empresa?
2. A liderança da Toyota teve um papel principal nessa falha? Se sim, que medidas
de segurança poderiam ajudar a Toyota a prevenir desastres semelhantes?
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Estudo de caso 5: A liderança e o clima organizacional
O Diretor Executivo de uma empresa que produz dispositivos mecânicos de precisão para a
indústria têxtil está convencido de que existe praticamente um consenso entre a administração.
“Sim, existem algumas pequenas diferenças entre eles. Contudo, não são problemas fatuais, mas
apenas discordâncias motivadas por características de personalidade diferentes entre as
pessoas." A questão sobre os principais objetivos estratégicos da organização é respondida de
forma bastante estereotipada pelos membros da administração: “Temos de ser os melhores;
temos de conseguir; temos de mostrar do que somos capazes” - o que diz muito pouco. Quando
questionados sobre os seus objetivos, os diretores mostram diferenças significativas.
O Diretor de Produção exige que: “...em primeiro lugar, o nível de produção atual seja mantido.
Não é possível atrasar constantemente a produção introduzindo inovações. Provocam quedas na
produtividade e têm impacto na remuneração da equipa." O Diretor de RH, que veio da produção
e se foca sobretudo na segurança dos colaboradores da empresa, concorda com o Diretor de
Produção. Ele sabe que não se pode adiar a inovação para sempre, mas teme qualquer descida
dos salários e a saída de pessoal - as pessoas com quem trabalha há muitos anos.
O Diretor Técnico defende a introdução de tecnologias de ponta exigentes que sejam as únicas a
"colocar a empresa no topo do desenvolvimento tecnológico. Temos de passar do nível
tecnológico pré-histórico a qualquer custo, mesmo que isso implique termos paragens
temporárias e despedimentos." O Diretor de Vendas tem uma exigência semelhante - deseja
acima de tudo ser capaz de competir com a concorrência, mas é mais cauteloso quando à
introdução rápida de novas tecnologias que ainda não tenham sido experimentadas e testadas, e
pede algumas mudanças tecnológicas que não sejam muito abruptas e que permitam à empresa
ter sucesso no mercado pelo menos no futuro próximo.
O Diretor Executivo está, de certo modo, impotente ao tentar encontrar um compromisso entre
estas visões. Ele próprio acredita que o melhor objetivo para a empresa seria atrair capital
estrangeiro e focar-se na introdução de padrões de qualidade que resolveriam todos os
problemas ao longo do tempo.
Os problemas operacionais são constantemente discutidos na direção da empresa, porque
qualquer conversa sobre questões vitais termina sempre numa discussão ou num compromisso
de curto prazo. Contudo, fazer alterações contantes e saltar de estratégia em estratégia só adia a
solução, destruindo gradualmente a empresa.
Estudo de caso escrito por F. Bělohlávek (1996) Organizační chování. Olomouc. Rubico.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO
1. O clima organizacional só está relacionado com os gestores ou também pode
afetar trabalhadores comuns?
2. O que ajudaria a melhorar o clima organizacional? Quem deveria ser envolvido
na melhoria do clima e como?
3. Qual é o nível das diferenças entre os membros da administração? É relativo à
missão, à visão, a objetivos estratégicos, a objetivos de meio prazo ou a
objetivos de curto prazo?
4. Quais são as consequências prováveis para a empresa das discordâncias na
direção?
5. Que medidas recomendaria para esta empresa?
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SECÇÃO DE NOTAS
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SECÇÃO DE NOTAS
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7. Exercícios e reflexões

7.1 Autoavaliação do clima organizacional - A aldeia organizacional

Objetivos e descrição
Usando a metáfora da "aldeia" para promover um processo de autorreflexão destinado a
ajudar os diretores e os proprietários a compreender melhor a forma como a sua
organização é estruturada, focando, em particular, a sua atenção nas áreas,
departamentos e processos internos, bem como na forma de interação. Este exercício
baseia-se na premissa de que a forma como uma organização é fisicamente estruturada
tem uma forte influência nos processos de comunicação e nos mecanismos de interação e
que estes podem afetar profundamente o clima organizacional e a forma como isto é
apercebido pelas pessoas.
Guia para discussão
Observe brevemente a imagem sugerida representando a aldeia ideal. Depois, centre a
sua atenção nos edifícios principais e nas infraestruturas (estradas, pontes, mas também
florestas, áreas verdes...) que consiga identificar. Imagine finalmente que a aldeia podia
ser comparada à sua organização e reflita sobre os seguintes pontos:
 Onde está baseado o centro de poder (no exemplo, representado pela câmara
municipal)?
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Como e onde estão estruturadas as áreas funcionais (na metáfora, representadas
pelos bairros da aldeia)?
Quais são as ligações (ou seja, estradas na imagem) entre o centro do poder (a
câmara municipal) e as áreas funcionais (os bairros)?
O que é e onde pode estar situada a fonte de motivação e o empenho
organizacional (ou seja, a igreja poderia representar isto)?
Este modelo organizacional inclui e promove espaços para criatividade,
descontração ou reflexão (no exemplo, as áreas verdes e florestais poderiam ser
adotadas como uma metáfora de lazer e tempo livre)?
Temos paredes a separar a organização do espaço circundante? Temos paredes
entre ou até dentro das funções organizacionais?

Pegue numa folha de papel e tome nota dos comentários mencionados acima. Depois,
reveja o mesmo processo tentando identificar as áreas a melhorar, baseando as suas
considerações na metáfora sugerida. Eis uma lista de questões que o poderão ajudar:
 O centro de poder e de autoridade (por exemplo, o escritório do patrão) está
aberto e integrado na restante aldeia organizacional?
 Temos um sistema de estradas e de infraestruturas eficaz para ligar as áreas
funcionais entre si e com o escritório do líder?
 Podemos considerar a rede de áreas verdes e de lazer existentes como sendo
eficientes e capazes de contribuir eficazmente para o bem-estar das pessoas?
 Temos paredes a dividir a organização do espaço circundante? Estas paredes são
úteis para os nossos objetivos? Temos eventualmente muros no interior da aldeia
organizacional?
 Existe um espaço físico que representa a fonte da nossa motivação e empenho?
Tempo necessário: Aproximadamente 30 minutos
Resultados/Reflexões:
O exercício sugerido ajudará os participantes e diretores a compreender melhor o seu
modelo organizacional. Em particular, tal como mencionado acima, será útil
compreender:
- Se o estilo de liderança pode ser definido como democrático ou não
- Se o sistema de comunicação é eficiente e capaz de chegar a cada área da
organização
- Se a atmosfera interna é estimulante e envolvente
- Se a estrutura interna da organização é marcada por barreiras ou se as áreas
organizacionais e os departamentos interagem e cooperam livremente e sem
quaisquer obstáculos.
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Partindo desta análise, será então possível aprimorar planos de ação e estratégias
adequados que visam melhorar a situação atual.
7.2 Organigrama.
Objetivos e descrição
O objetivo deste exercício é refletir se a estrutura organizacional na sua empresa é
funcional e se afeta o clima organizacional.
Guia para discussão
1. Crie um organigrama da sua empresa, incluindo os seguintes dados:




data em que o organigrama foi criado;
nome da empresa ou da parte da empresa que está a descrever;
nome do autor.

2. Usando a Tabela B, centre-se nos pontos listados nesta tabela. Marque a linha
apropriada se pensar que está a sofrer estas consequências
3. Depois, observe os pontos indicados na Tabela A e marque a linha relevante se pensar
que tem deficiências nesta área.
4. Compare o seu organigrama e as tabelas preenchidas.
5. Tente registar no seu organigrama onde a sua estrutura não funciona, nomeadamente:




as linhas horizontais;
as linhas verticais;
nas partes de conteúdo entre as linhas (produto, atividade, função, etc.).

6. Considere a extensão em que estas deficiências na estrutura organizacional afetam o
clima organizacional e quais as consequências para a empresa. Use as Tabelas A e B como
ajuda.
7. Proponha uma solução para o problema.

Tempo necessário: Aproximadamente 60 minutos
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Tabela A - Consequências de uma estrutura organizacional insuficiente
Competências e responsabilidades insuficientemente definidas
Perfil de função insuficientemente definido
Cargos mal criados que não correspondem ao propósito funcional
Possível manipulação dos cargos pelos colaboradores
Ordem e princípios de gestão em falta
Âmbito de gestão demasiado amplo
Estrutura de gestão inadequada
Cadeias hierárquicas longas
Relações ilógicas de subordinação e superioridade
Funções ou cargos vagos

Tabela B - Consequências secundárias de uma estrutura organizacional insuficiente
Baixa motivação e falta de espírito de trabalho
Decisões tardias ou más
Nenhuma ou má coordenação
Resposta insuficiente a oportunidades ou mudanças
Aumento de custos e impacto nos salários
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7.3 Valores de liderança
Objetivos e descrição: O objetivo é identificar os valores de liderança que motivam as
ações dos líderes - é importante que os líderes clarifiquem o seu próprio sentido de
valores de liderança.
Tempo necessário: 15 minutos
Guia para discussão: Faça um círculo sobre cinco dos valores indicados abaixo que
melhor completem a seguinte frase:

“________________ é uma pedra basilar da minha abordagem à liderança.”

CONCRETIZAÇÃO
AVENTURA
DESAFIO
CONTROLO
CRIATIVIDADE
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
JUSTIÇA
LIBERDADE
FELICIDADE
TRABÁLHO ÁRDUO
HONESTIDADE
HARMONIA
ENVOLVIMENTO
ORDEM

AFETO
CONFORTO
CONFORMIDADE
COOPERAÇÃO
RETIDÃO
CONHECIMENTOS
TÉCNICOS
FLEXIBILIDADE
AMIZADE
PRESTABILIDADE
INDEPENDÊNCIA
INTEGRIDADE
LIDERANÇA
MORAL/ÉTICA
LEALDADE

PREVISIBILIDADE
RESPONSABILIDADE
CAPACIDADE DE
RESPOSTA
DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
PODER
RECONHECIMENTO
RISCO
RESPEITO POR SI
PRÓPRIO
VARIEDADE
SEGURANÇA
TRADIÇÃO
CONFIANÇA
SABEDORIA

Resultados/Reflexões:
Analise os 5 valores que escolheu e associe-os a um estilo de liderança (descrito no
capítulo 3). Depois, responda às questões que se seguem:
–
–

Todos os valores selecionados refletem o mesmo estilo de liderança ou
representam uma mistura de estilos de liderança?
Que tipo de líder quero ser?

Em seguida, considerando os membros da sua equipa, pergunte-se:
–
–
–

O meu estilo de liderança atual é o melhor para lidar com a minha equipa?
Estou adaptado às necessidades e individualidades dos membros da equipa?
Há características no meu estilo de liderança que eu deveria mudar?
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7.4 Teste de Personalidade DISC – Compreender o seu comportamento
Objetivos e descrição: O Teste de personalidade DISC é usado para medir as preferências
e estilos comportamentais. É um simples autoteste baseado em duas questões:
–

É uma pessoa orientada para as tarefas ou para as pessoas?

–

É uma pessoa ativa ou passiva?

Estas duas questões ajudam a saber em que "quadrante" a pessoa (neste caso, o líder)
está: se é (D)ominador, (I)nfluenciador, (S)óbrio ou (C)onsciencioso.
Tempo necessário: 20 minutos (incluindo responder ao teste e refletir sobre os
resultados).
Instruções: Abaixo, encontram-se 15 conjuntos de adjetivos. Para cada conjunto de 4
adjetivos em linha, escolha o que o descrever melhor. No final do teste, conte o número
de vistos que tem em cada coluna e some-os. A coluna que tiver mais vistos representa a
sua personalidade.
1

Determinado

Persuasivo

Gentil

Humilde

2

Independente

Sociável

Agradável

Cooperante

3

Ousado

Animado

Leal

Passivo

4

Competitivo

Feliz

Prestável

Mente aberta

5

Ousado

Engraçado

Calmo

Preciso

6

Pioneiro

Confiável

Indulgente

Tolerante

7

Persistente

Divertido

Obediente

Arrumado

8

Enérgico

Sociável

Indulgente

Pacífico

9

Destemido

Amistoso

Paciente

Preciso

10 Determinado

Enérgico

Com
autocontrolo

Sistemático

11 Agressivo

Carismático

Amável

Cuidadoso

12 Incansável

Falador

Controlado

Convencional

13 Decisivo

Popular

Hospitaleiro

Organizado

14 Aventureiro

Amigo

Moderado

Recetivo
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15 Corajoso

Inspirador

Submisso

Tímido

Resultados/Reflexões:
(1) A maioria dos vistos na primeira coluna = Líder Dominante
Um líder dominante é geralmente uma pessoa direta, positiva e franca. Gosta de estar na
chefia, de fazer coisas e quer ter resultados imediatos para os seus esforços. O líder é
uma pessoa determinada e independente que gosta de resolver problemas e enfrentar
desafios.
As pessoas que pertencem a esta categoria são líderes fortes e empreendedores, pelo
que são muito importantes para as organizações. São orientados para os resultados e
fazem tudo com eficiência. Contudo, têm muito pouca paciência e poderão causar alguns
conflitos entre as pessoas devido à sua personalidade forte e orientada para as tarefas.
(2) A maioria dos vistos na segunda coluna = Líder Influenciador
Um líder influenciador é orientado para as pessoas. É amistoso, sociável e define-se pelas
relações e contacto social existente. Este tipo de líder consegue dar-se bem com a
maioria das pessoas porque têm geralmente interesse por elas.
Estes líderes são importantes na organização porque lhe conferem um lado humano.
Conseguem fazer as pessoas novas sentir-se bem-vindas e ajudam a criar sentido de
pertença: são essenciais para construir uma organização baseada em relações. Contudo,
estas pessoas normalmente não são tão eficientes nas tarefas: normalmente são menos
meticulosos e falhariam em alguns detalhes no seu trabalho.
(3) A maioria dos vistos na terceira coluna = Líder Sóbrio
Os líderes sóbrios geralmente apoiam as suas equipas e fazem o trabalho nos bastidores.
São leais, têm bom autocontrolo, são frequentemente bons ouvintes e tendem a querer
evitar desacordos e conflitos. Por conseguinte, é importante tê-los nas organizações para
que possam gerir conflitos e dar apoio. Contudo, normalmente preferem ter funções de
apoio (como funções administrativas ou como assistentes de chefes de departamento)
em vez de serem líderes.
(4) A maioria dos vistos na quarta coluna = Líder Consciencioso
Os líderes conscienciosos são muito úteis numa organização, uma vez que são
meticulosos e vocacionados para o detalhe. São muito sistemáticos e comunicam muito
com as suas equipas ao executar um projeto. Tal como os líderes sóbrios, preferem evitar
conflitos e tendem a ser mais adaptáveis. No que respeita o planeamento, são muito
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orientados para o futuro, são capazes de ver as coisas de uma perspetiva diferente e
conseguem prever determinados eventos ou cenários que possam surgir.

Notas:
Este teste pode ser usado para avaliar a personalidade do líder, mas também pode ser
dado pelos líderes às suas equipas. Quando as pessoas/colegas de equipa compreendem
as forças e fraquezas uns dos outros, estarão mais dispostos a adaptar-se e a aceitar
melhor as dificuldades dos outros. Para o líder, isso ajuda-o a compreender que existem
muitas personalidades diferentes e a impulsionar as forças de cada um para tornar a sua
equipa mais forte.
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7.5 Exercício de liderança - O Dilema Ético
Objetivos e descrição: Para clarificar algumas das características de um líder de
sucesso/gestor relativamente à gestão dos recursos humanos de uma empresa.

Tempo necessário: aproximadamente 45 minutos

Guia para discussão: Leia o cenário abaixo e reserve algum tempo para refletir sobre o
seu contexto e principais assunções e depois responda às questões.

CENÁRIO
Imagine que é diretor numa empresa de venda a retalho e que a Anna é a sua "assistente
de confiança". Têm muitas coisas em comum em termos de trabalho e também
frequentaram a mesma universidade. Assim, pode contar que a Anna irá apoiá-lo nos
processos de tomada de decisão, ajudá-lo e ser sincera consigo. Devido ao facto de
confiar profundamente nela, não supervisiona o seu trabalho o tempo todo e deixa-a
fazer o trabalho da forma que considerar melhor, mesmo quando isso contradiz os seus
métodos e abordagem.
Nos últimos dias decidiu promover a Anna a assistente de direção do seu departamento.
Contudo, quando partilhou isso com um colega no departamento, parecia haver opiniões
controversas relativamente ao assunto. A Anna não é muito apreciada pelos colegas pois
consideram que ela não se esforça tanto no trabalho como outros, dá ordens às pessoas e
frequentemente dá-lhes o seu trabalho para fazer, além disso, parece ser injustamente
favorecida pela direção.
Questões:
1. Qual é a sua interpretação geral desta situação?
2. Promoveria a Anna ou não?
3. Discutiria esta situação com todas as pessoas do departamento?
4. Qual seria a melhor abordagem para lidar com a situação?
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SECÇÃO DE NOTAS
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