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5.

CULTURA E LIDERANÇA COMUNICATIVA
Francisco Javier Uribe Rivera

A necessidade de um novo paradigma organizacional obedeceria, segundo
Crozier (1989), a alguns elementos básicos:
• em um sistema de produção de evolução acelerada, a capacidade de inovar

se transforma na qualidade primeira vis-à-vis a capacidade de racionalização;
• a nova lógica dos serviços está muito mais assentada na qualidade do que

na quantidade, e neste particular, a noção de atendimento cada vez mais
personalizado do cliente torna-se imperativa;

• o recurso humano adquire uma importância extrema na medida em que os
esquemas de racionalização produtivista e de produção em massa são supe-
rados em grande parte.

• há uma expansão marcante da importância do investimento imaterial, ou
seja, do investimento nas pessoas, no sistema de relações, e na cultura, que
se desenvolve paralelamente a uma visão da organização como uma socie-
dade de aprendizagem.
Esse novo paradigma estaria baseado no princípio da simplicidade das estru-

turas organizacionais, implicando uma relativização da importância das estrutu-
ras e dos procedimentos como fatores integradores; no princípio da autonomia
das pessoas e das unidades de modo a facilitar a criatividade e o enfrentamento
de problemas; e, no princípio do governo da cultura, segundo o qual a organiza-
ção deixaria de ser regida predominantemente pelas regras de procedimento e/
ou pelas ordens hierárquicas, devendo buscar um mínimo de restrições indis-
pensáveis à coordenação de esforços na cultura que todo grupo humano com
uma comunidade de objetivos segrega.

A gerência participativa, as práticas de delegação e de descentralização, a
informalização das estruturas, passam a ser os eixos do novo estilo de gerenci-
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amento. A profissionalização ou o desafio de estruturação da organização
a partir do conhecimento passa a ser mais importante do que as estruturas
e procedimentos.

No contexto desta moldura proposicional, a escuta ou ausculta organizaci-
onal torna-se obrigatória. A necessidade de apoiar o projeto de empresa em uma
escuta da cultura impõe novos desafios metodológicos e organizacionais. A es-
cuta dos outros, como base do novo paradigma, articula-se a um projeto de
comunicação dentro do qual a emergência de um novo padrão de liderança se
torna fundamental. Parece que o ideal da liderança forte, carismática, deixa de
ser funcional, em prol de um tipo voltado para a mobilização.

Assumindo, aqui, a gestão da escuta organizacional como regra básica,
propomo-nos a: apresentar e analisar alguns elementos da ausculta ou audito-
ria da cultura, de modo a orientar a construção metodológica de uma grade de
análise cultural; discutir em grandes linhas a questão da mudança cultural,
especialmente o aspecto da evolução cultural ligada ao enfoque da gestão estra-
tégica hospitalar que trabalhamos no livro; e discernir algumas características da
denominada liderança comunicativa à luz de algumas contribuições da sociolo-
gia organizacional, da gestão pela qualidade e do modelo da organização que
aprende a aprender.

A hipótese básica que orienta esta reflexão é a de que, para além da impor-
tância das metodologias racionalistas de gestão (planejamento estratégico e ges-
tão pela qualidade), que não é negada, cresce a relevância da compreensão de
fatores como a cultura, a negociação e a liderança, consideradas alicerces de uma
nova forma de condução baseada na escuta.

Cultura e Mudança Organizacional

Autores como Matus (1994) e Crozier & Friedberg (1977) adotam a metá-
fora do jogo social para caracterizar as organizações. Segundo esta perspectiva,
as organizações são reguladas sistemicamente por regras fáticas e/ou legais,
observadas por todos os atores organizacionais. Estes produzem suas jogadas
ou desenvolvem suas estratégias particulares, em função de interesses parciais,
sem, no entanto, alterar ou sobrepujar a moldura das regras gerais (pelo menos,
nos tempos curtos).

Na concepção de Crozier & Friedberg (1977), dois tipos de racionalidade
convivem conflitivamente: a racionalidade sistêmica, definida pelas regras do
jogo organizacional, e a racionalidade estratégica dos atores. A primeira com-
porta uma lógica dedutiva, opera da globalidade para a particularidade, focaliza a
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organização enquanto uma agregação que transcende os atores em particular. A
segunda está centrada na idéia da organização como construção social, compor-
ta uma lógica indutiva que implica a busca da totalização a partir do particular.
Ambas racionalidades se chocam e se supõem mutuamente. Entre as regras e os
atores há uma relação circular de causa.

Matus (1994), aplicando sua teoria da produção social ao campo organiza-
cional, estabelece que as organizações têm regras, acumulações e fluxos de pro-
dução social. As regras do sistema determinam, em última instância, o poder
dos atores, isto é, suas acumulações de recursos organizacionais e de produção
técnica, as quais determinam a variedade possível de produtos ou ações. As
regras podem, porém, ser transformadas, nos tempos mais longos, pelos atores,
dependendo para tal do grau respectivo de acumulação de recursos de poder.
No campo organizacional, três regras inter-relacionadas se destacam: a direcio-
nalidade ou a missão, a governabilidade ou o grau de centralização/descentrali-
zação e a responsabilidade ou o nível da prestação de contas.

Estas regras, especialmente as de responsabilidade, determinam, para o au-
tor, a qualidade da gestão (como um tipo de acumulação institucional). Quando
predomina uma baixa responsabilidade, o dirigente não é cobrado e não sente
necessidade de um planejamento estratégico de seus problemas e compromis-
sos fundamentais. Assim, sua agenda é improvisada, irracional, acumulando todo
tipo de problemas, de alto e baixo valor relativo. O dirigente tende a concentrar
problemas e decisões, e o tipo de gestão pertinente é o tradicional, em que não
há uma preocupação com os produtos e resultados finais da organização em
relação à sua ambiência externa. A dinâmica inversa operaria em organizações
de alta responsabilidade. A gestão por objetivos finais e o planejamento estraté-
gico surgiriam como resultado da cobrança, do controle social.

Mudar a qualidade das acumulações organizativas implica alterar tenden-
cialmente as regras do jogo organizacional, no tocante, principalmente, à res-
ponsabilidade. Este é um dos principais desafios da administração pública
latino-americana.

Thévenet (1986), teórico organizacional francês, acredita que o sistema de
regras organizacionais está condicionado pela cultura. A cultura determina as re-
gras, e estas determinam os sistemas de gestão e a lógica dos atores. No modelo
deste autor, a relação é unívoca. Falta, a ele, registrar o efeito inverso, dos atores
sobre as regras. Estas ênfase na cultura como fundamento das regras do jogo
organizacional parece ser compartilhada por Matus (1994), quando destaca uma
sobredeterminação da responsabilidade sobre o conjunto das regras e assume que
a base da responsabilidade é a cultura como um conjunto de estruturas mentais.

A cultura é vista por Thévenet como o conjunto de referências comparti-
lhadas organizacionalmente e produzidas historicamente nos processos de apren-
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dizagem inerentes ao enfrentamento contínuo de problemas. As configurações
simbólicas típicas da cultura são fontes de comportamentos e se desenvolvem
em processos interativos de intervenção sobre a dupla problemática macro das
organizações: a relação com o ambiente e a coesão interna.

Para Schein, autor do célebre livro Organizational Culture and Leadership (apud
Fischer & Fleury, 1996), cultura organizacional é o conjunto de pressupos-
tos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender
como lidar com os problemas da adaptação externa e integração interna e
que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensi-
nados a novos integrantes como a forma correta de perceber, pensar e sen-
tir, em relação a esses problemas. A similaridade deste conceito com a defi-
nição de Thévenet é manifesta.

Thévenet (1993) visualiza a cultura como as regras fáticas do jogo organiza-
cional. Assim como Matus, o autor salienta a importância da responsabilidade
no conjunto das configurações culturais. Tratar-se-ia da consciência do dever e
da concepção da pessoa humana que predomina na organização, esta última
refletida nos sistemas de remuneração e de avaliação.

Vários elementos compõem a cultura organizacional. A partir de uma leitu-
ra crítica de Thévenet e de Matus (mentor do Planejamento Estratégico-Situa-
cional, PES) e de uma moldura teórica habermasiana, Rivera (1996) assinala a
possibilidade de uma correlação entre o conceito de mundo da vida de Haber-
mas (1987), os componentes culturais declinados pelo autor francês e as regras
do jogo organizacional da teoria das macroorganizações do PES.

Uma primeira área de correlação estaria representada pela interseção entre
o conceito de direcionalidade do PES e o conceito de cultura como componente
estrutural do mundo da vida organizacional. Fariam parte deste campo simbóli-
co elementos como a percepção do ofício pelos agentes organizacionais, o saber
técnico ou o saber do ofício, o tipo de percepção do ambiente externo (como
recurso ou ameaça) e o projeto real de empresa, visto como o ser historicamente
estruturado da organização (missão). Esta área corresponderia à “cultura técni-
ca” ou à simbologia ligada ao projeto tecnológico da organização.

Uma outra área de correlação está dada pelo conceito de governabilidade
do PES e pelo de sociedade como estrutura normativa do mundo da vida orga-
nizacional. O campo simbólico pertinente incorporaria as representações soci-
ais ligadas ao tipo de estrutura de poder e de condução da organização, ao grau
de centralização/descentralização da mesma, às formas de regulação das intera-
ções entre os agentes organizacionais. Inerente a este campo simbólico é o en-
frentamento do problema da coesão interna.

A terceira área de correlação que se estabelece é aquela que corresponde ao
conceito de personalidade (ou de socialização dos sujeitos) como estrutura do
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mundo da vida organizacional e às regras de responsabilidade de Matus (1994).
Neste campo simbólico, predominam atitudes e representações ligadas ao exer-
cício da liderança, à concepção da prestação de contas e à capacidade de sociali-
zação dos agentes organizacionais, incluindo os processos educativos. A res-
ponsabilidade é enfocada aqui como uma conduta interiorizada pelos indivídu-
os no sentido de solicitar e prestar contas.

Embora esta correlação possa parecer forçada, é útil para ordenar o pensamen-
to e contribuir para tornar claras as principais categorias da cultura que é necessário
levantar em um processo de auditoria visando à mudança organizacional. Deve-se
considerar que estas três categorizações constituem estruturas ou processos interde-
pendentes, que se nutrem reciprocamente, o que contribui para uma noção mais
integradora do conceito geral de cultura, tal como o adotado aqui.

A adoção do conceito de mundo da vida organizacional por Rivera está
alicerçada, em grande parte, em Flores (1989). Este autor formula uma concep-
ção lingüística das organizações que incorpora o conceito de mundo organiza-
cional. Este conceito “de mundo da escuta e da relevância” (Flores, 1989:18)
está fundamentado em uma leitura heiddegeriana e corresponde à tradição organi-
zacional, à estrutura simbólica que predetermina o conjunto de compromissos
institucionais. O conceito de mundo da vida organizacional defendido por Rive-
ra chama a atenção para o conjunto de configurações simbólicas acordadas his-
toricamente e que se constituem no pano de fundo que regula sistemicamente
uma instituição, para além dos mundos da vida dos atores em separado.

Duas idéias centrais estão implícitas nesta visão da cultura organizacional
como mundo da vida compartilhado. A primeira é a de que a cultura se constitui
a partir do agir comunicativo dos agentes organizacionais, em processos de apren-
dizagem onde se destaca o componente busca do consenso como fundamento
do agir. Já de acordo com a segunda, a cultura não é imutável, suas configura-
ções simbólicas podem ser questionadas em um nível discursivo quando se tor-
nam sem função para os agires teleológico e normativo.

Assim, o tratamento dado ao conceito de mundo organizacional de Flores
é dialético, habermasiano, no sentido de que se bem a fala e a ação se constituem
a partir do mundo da vida, da tradição cultural, esta tradição também pode ser
reciclada a partir de uma postura crítica, discursiva.

5.2. O Método de Análise Cultural

A proposta de Thévenet é importante para a gerência por dois motivos.
Em primeiro lugar, o autor proporciona um enfoque de análise cultural, de audi-
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toria de cultura. Em segundo lugar, sugere uma concepção de trabalho cultural.
Deste modo, Thévenet procura operacionalizar um pouco mais a discussão so-
bre cultura, ajudando a ultrapassar o campo das generalidades do tipo “é muito
difícil trabalhar com cultura” ou “a cultura não é instrumentalizável”, muito
comuns neste campo discursivo.

Em relação ao primeiro ponto, Thévenet estabelece uma distinção marcan-
te entre análise de cultura e análise de clima social. Esta última corresponde a
um levantamento instantâneo, fotográfico, das percepções dos agentes organi-
zacionais em relação aos sistemas de gestão organizacional. O resultado é uma
média quantitativa de opiniões. Já a análise de cultura pressupõe um levanta-
mento histórico, longitudinal, das representações sociais compartilhadas que
subjazem aos sistemas de gestão e situações de fato. O autor afirma que, ao
passo que a análise de clima social se interessa pelo que os indivíduos pensam, a
análise de cultura se preocupa com o que fazem e com as referências que suben-
tendem sua ação. A cultura não é transparente, não se evidencia de modo claro.
A análise cultural comporta uma metodologia complexa que, diferentemente de
pesquisar diretamente a cultura, a qual não é abordável em uma primeira aproxi-
mação, tenciona registrar os fatos, informações e eventos orientados a represen-
tá-la, isto é, aqueles sobre os quais se supõe que ela deixa uma marca. Todo o
problema se reduz a saber onde se situam estas marcas. Ou quais seriam os
domínios analisáveis. A análise dinâmica da marcas, sinais e indícios da cultura
supõe, por outro lado, a organização destas informações em hipóteses sobre a
cultura, hipóteses essas que requerem uma validação permanente (buscando a
confirmação concreta das mesmas, pesquisando alternativas às mesmas obser-
vando empresas comparáveis ou concorrentes, buscando fatos que possam ques-
tionar a sua validade ou obrigar a uma maior precisão). Dir-se-ia que a análise
cultural supõe uma metodologia “indiciária” e hipotética, de natureza falibilista
no sentido de um permanente processo de questionamento.

Thévenet (1986, 1991, 1993) delimita os eixos centrais, categorias ou domí-
nios de uma auditoria de cultura:
• Uma análise longitudinal dos fundadores e das lideranças marcantes da or-

ganização, que procure captar as especificidades, diferenças e negações (em
relação ao contexto, da época) do seu projeto e personalidade: impõe-se
aqui o levantamento da formação e das características ideológicas do fun-
dador ou liderança marcante, de suas características de personalidade, de
sua origem regional, de seus atos e gestos, do seu nível de envolvimento
com a comunidade, os princípios que ele sustenta, e fundamentalmente, a
caracterização do grau de ruptura ou de desvio que tal figura comporta em
relação ao contexto da época.
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• Uma análise histórica das tecnologias ou dos projetos tecnológicos da em-
presa, procurando captar descontinuidades e acrescentamentos, envolven-
do aqui a crucial questão da percepção do ambiente externo e a identifica-
ção dos fatores estruturantes das atividades ou produtos organizacionais
(da razão de ser).

• Uma análise da importância relativa das diferentes estruturas produtivas da
empresa, feita longitudinalmente, de modo a captar, por exemplo, a relação
entre administração-meio e estrutura de produção final, entre produção e
vendas, entre pesquisa e produção, etc.: do que se trata, neste caso, é de
identificar que funções ou áreas organizacionais são mais valorizadas den-
tro da divisão de poderes.

• Uma análise dos sistemas de gestão visando a captar os valores essenciais
ou operantes subjacentes, o tipo de tomada de decisão, o nível de participa-
ção, o nível de responsabilização característicos: entende-se que os sistemas
de gestão, especificamente os de gestão de pessoal e de avaliação em geral,
subentendem um código de valores sobre o que é um bom ou mau funcio-
nário, um bom ou mau produto ou resultado (podem-se conduzir pesqui-
sas sobre o tema por amostragem).

• Uma análise histórica das estruturas de poder, dos organogramas, das con-
venções, das formas de comunicação e de socialização (com destaque para
estas últimas), dos símbolos de diferenciação de status social, da disposição
do espaço, das estórias e lendas organizacionais, etc. visando a captar os
sinais e símbolos do poder e dos esquemas de interação social, dos hábitos
e ritos sociais.
Uma análise deste tipo não parece distante de um tipo convencional

de análise organizacional. O que lhe seria específico é a tentativa de des-
cortinar as representações sociais compartilhadas organizacionalmente, ou
seja, as lógicas subjacentes aos acúmulos de fatos, às regularidades, repeti-
ções e redundâncias observáveis em cada uma das categorias de informa-
ção anteriores, que definem as hipóteses culturais propriamente ditas. A
presença recorrente de traços de uma categoria de informação (do funda-
dor, por exemplo) em outras (como a análise histórica das competências
e/ou dos valores implícitos nos sistemas de gestão) define a possibilidade
de hipóteses tidas como mais sérias. Isto não significa que tal ou qual as-
pecto contido em uma única categoria de informação não seja representa-
tivo da cultura, mas que se prefere reter aquele aspecto que tem uma maior
chance de ser uma hipótese séria.

É importante destacar que o que interessa, na análise histórica, não é a
sucessão detalhista de eventos, mas a apreensão de lógicas fundamentais, e frisar
que esta análise – no caso, por exemplo dos fundadores (e de outras categorias) –
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é um tipo de abordagem simbólica que se preocupa com aquilo que é rememo-
rado, retido pelo corpo social como significativo (diferente de que o fundador
seja assim essencialmente).

Em artigo nosso, já mencionado (Rivera, 1996), dimensões mais específicas
do levantamento de cultura sugeridas por Thévenet foram apontadas.
• A percepção do oficio, da missão, como tendo um papel social específico

ou um valor egocêntrico.
• A percepção dos produtos como positivos e de grande valor ou como ne-

gativos e de valor fraco.
• O conhecimento da identidade do oficio.
• A importância concedida à capacitação.
• A relação entre a percepção do entorno, a estrutura de poder e a dinâmica

organizacional: um entorno ameaçador cria induções no sentido da hierar-
quia interna, do defensivismo, da luta pela concorrência, de um tipo de
comunicação controlada/um entorno ecológico ou percebido como reple-
to de oportunidades estimula a busca ativa, criativa, de recursos, acompa-
nhando-se, em geral, de formas mais democráticas e flexíveis, e de uma
ênfase na inovação.

• O grau de equilíbrio entre os imperativos econômicos, sociais, éticos e morais:
como é a vivência dos benefícios implícitos na missão? Este beneficio é
restrito ao lucro econômico ou incorpora alguma dimensão ecológica, como
o respeito ambiental? Como é a vivência da ordem interna? Como autorita-
rismo ou democracia? Como é percebido o equilíbrio entre os grupos?
Como relação de força ou contrato social?
A metodologia de análise cultural de Schein (2000) pressupõe, como ponto

de partida, a análise dos sinais observáveis da maneira de ser da organização
(artefatos). As seguintes perguntas podem ajudar a precisar esses artefatos: quando
você entrou para esta organização, que detalhes lhe chamaram a atenção? Que
aspectos do ambiente de trabalho tipificam, para você, “as maneiras com que
fazemos as coisas aqui”? Que regras? Que procedimentos? Que hábitos? A se-
guir, o autor propõe estabelecer a lógica subjacente aos artefatos. O que levou as
pessoas dessa organização a fazer as coisas dessa forma? Esta pergunta ajudaria
a discernir as estratégias, metas e filosofias que operam como as justificativas
adotadas para os artefatos. O passo definitivo consistiria em buscar os pressu-
postos culturais subjacentes: as crenças, percepções, pensamentos e sentimen-
tos tomados como naturais (a suma fonte de valores e ações).

Schein chama a atenção para a existência de valores empossados e valores
em uso, que corresponderiam ao segundo nível da análise cultural. Isto geraria
uma inconsistência entre os artefatos e os valores empossados. Um dos pontos
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de partida da busca dos pressupostos culturais subjacentes reais consistiria em
explorar essa inconsistência eventual. Neste sentido, o discurso oficial passa a
ser importante material de análise, não tanto pelo que revela, mas pelo que pro-
cura ocultar. Fleury e outros (1997) assumem que, pela sua natureza inconscien-
te, os pressupostos básicos da cultura não se entregam à observação direta e
seus significados esgueiram-se por entre as dobras do discurso manifesto dos
atores organizacionais. Para revelar seu verdadeiro significado, é preciso ir além
das aparências e das primeiras impressões. É preciso apreender os atos falhos
dos discursos, os lapsos de memória e as contradições entre o discurso e a prá-
tica. Seriam nestes eventos surpreendentes que os conteúdos básicos emergiri-
am. O método da abordagem clínica de Schein seria capaz de desvendar os
significados de eventos aparentemente misteriosos, irracionais ou mesmo tolos,
relacionando-os com os pressupostos básicos da cultura.

À medida que são examinadas minuciosamente as contradições detecta-
das, algumas perguntas relativas a vários domínios de análise seriam cruciais
para a distinção dos pressupostos básicos que constituem a cultura (Fischer &
Fleury, 1996):
• A relação com a natureza: a relação com o ambiente é de dominação, sub-

missão, harmonia?
• A natureza da realidade e da verdade: as regras de lingüística e de compor-

tamento que diferenciam o que é real e o que não é; se a “verdade” da
organização é revelada ou descoberta ; se o critério de verdade é a argumen-
tação, a credibilidade científica ou outro tipo.

• A natureza humana: a natureza humana é boa, má ou neutra?
• A natureza da atividade humana: o que é considerado “certo” para o ser

humano fazer diante dos pressupostos sobre o ambiente, sobre a realidade,
sobre a natureza humana: ser ativo, passivo, se desenvolver?

• A natureza das relações humanas: como são distribuídos o poder e o amor?
A vida é cooperativa ou competitiva, individualista ou cooperativa, baseada
na autoridade, na tradição ou no carisma?
A compreensão do nível mais profundo da cultura pressupõe pensar nas

organizações de um ponto de vista histórico, respondendo à pergunta: por
toda a história da empresa, quais foram os valores, crenças e certezas dos
fundadores e dos líderes que a tornaram bem-sucedida (Schein, 1999)? Os
questionamentos anteriores teriam de ser dirigidos preferencialmente à lide-
rança histórica da organização.

Visando a aprofundar a delimitação do item natureza da atividade (como
categoria teórica articuladora de pressupostos básicos ou domínio analítico par-
ticular), podemos apontar a taxonomia estabelecida por Kluckhohn e Murry
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(Fleury et al., 1997) sobre a modalidade ou orientação (de valor) da atividade
humana. Haveria três orientações básicas de valor:
• a orientação do sujeito pelo ser: a ação é orientada pelo desejo existente

no indivíduo;
• a orientação do ser em devir: preocupa-se com o que é “dado” na persona-

lidade do ser humano e também com o que ele pode realizar, resgatando a
idéia de desenvolvimento;

• a orientação para o fazer: está focalizada na tarefa, na eficiência e na desco-
berta, sendo que sua característica mais marcante é a demanda de ação,
tendo em vista a realização e de acordo com padrões considerados exterio-
res ao indivíduo que age.
Pertinente ao aspecto da identidade de uma empresa, o grupo Strategor

(1997) pondera acerca da existência de três possibilidades: focalização da em-
presa na atividade ou tarefa (com as características citadas no parágrafo anteri-
or), no carisma (ou estruturação em torno da liderança) ou em um comporta-
mento (o tipo planejado, por exemplo).

Em relação à perspectiva metodológica a ser utilizada para captar as cate-
gorias teóricas anteriores, Schein propõe outras categorias a ser investigadas
(Fischer & Fleury, 1996):
•  Analisar o teor e o processo de socialização dos novos membros.
• Analisar as respostas a incidentes críticos da história organizacional. Para

cada crise é preciso identificar o que foi feito, decidido, e os principais te-
mas adjuntos aos motivos alegados para tomar essas decisões.

• Analisar as crenças, valores e convicções dos criadores ou portadores
de cultura.

• Analisar e explorar, junto a pessoas de dentro da organização, as observa-
ções surpreendentes descobertas durante as entrevistas.
É importante o grau de complementaridade entre as perspectivas de Schein

e de Thévenet. A relevância de considerar os incidentes ou crises mais notáveis
da organização para efeitos de um mergulho no simbolismo que apoiou o en-
frentamento dos mesmos e de se analisar as estratégias de socialização ou de
ajustamento dos novos funcionários à empresa.(como elementos salientados
por Schein que podem enriquecer a perspectiva do autor francês). Em relação
ao segundo aspecto, o desenvolvimento realizado por Maanen (1996) sobre o
tema da socialização dos sujeitos segundo o tipo de treinamento privilegiado (e
a possibilidade de ascensão funcional derivada) é particularmente motivante.
Referimo-nos ao trabalho Processando as pessoas – estratégias de socialização
organizacional, que consta da coletânea organizada por Fischer & Fleury (1996).
Maanen descreve as principais estratégias de ajustamento usadas pelas empresas
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em termos polares: formais/informais; fixas/variáveis; seqüências/não-seqüên-
cias; em série/isoladas; por competição/concurso; por investidura/por despo-
jamento etc. Daremos um pequeno exemplo do conteúdo destas estratégias.
Uma estratégia de treinamento formal destaca o papel de novato do objeto do
mesmo, estabelece uma diferenciação marcante (entre quem treina e quem é
treinado) e serve ao objetivo de inculcar novos papéis sociais. Uma estratégia
informal é um tipo de aprendizagem mais solidária no próprio trabalho a servi-
ço do desenvolvimento de destrezas dentro de um novo papel. A primeira é
mais reificadora do que a segunda, contribuindo para uma maior similaridade. A
similaridade é, por outro lado, uma conseqüência mais provável de uma estraté-
gia de formação seriada (inculcação de padrões para um grupo), fixa (concate-
nação de passos ou requisitos pré-determinados para atingir uma posição, ge-
rando menor mobilidade), e por despojamento (exposição do novato a uma
testagem degradante para aceder a uma nova posição, gerando tendência para a
domesticação, vide tipo de treinamento militar). Se o objetivo é obter mais di-
versidade e criatividade, o conjunto das estratégias polares seria mais funcional.

A partir da informação anterior, pode-se montar a seguinte grade de análise
cultural, conforme a Figura 1, na página a seguir.

A metodologia de levantamento proposta pelo autor francês se aproxima
bastante do modelo apresentado por Fleury, Shinyashiki & Stevenato, no traba-
lho Arqueologia Teórica e Dilemas Metodólogicos dos Estudos sobre Cultura
(1997). Este modelo do Triângulo Metodológico para o estudo da cultura postu-
la a necessidade de vários observadores de um mesmo objeto, a aplicação de
várias teorias e a implementação de vários métodos ou técnicas, procurando-se
identificar sua congruência e consistência, a capacidade de gerar dados compa-
ráveis, a complementaridade, a validade externa dos enfoques.

A “triangulação” é definida como a combinação de métodos para estudar
um mesmo fenômeno. A metáfora vem da navegação e da estratégia militar que
utiliza múltiplos pontos de referência para localizar a exata posição de um obje-
to. Esta perspectiva, baseada em Duncan (apud Fleury, Shinyashiki & Stevenato,
1997), comporta o uso de questionários, de entrevistas qualitativas e da observa-
ção participante ou livre das redondezas, bem como considera o olhar nativo e o
externo e as dimensões qualitativa e quantitativa. Almeja-se, por meio desta “tri-
angulação”, compensar as deficiências de um método pelo uso dos demais.

É pertinente acrescentar ainda a assertiva de Schein (1999) referente à me-
todologia: a cultura não se levanta através de questionário (ou apenas a partir
de), mas supõe o recurso ao grupo, o debate com o grupo, pois a natureza da
cultural é grupal.

Em relação à elaboração de hipóteses, Thévenet (1993) postula a necessida-
de de trabalhar a informação levantada em termos de algumas categorias de
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Figura 1 – Componentes básicos da cultura organizada.

Categoria Tipo de Informação Possível 
Cultura Técnica 
(Projeto 
Tecnológico) 

 Relação com o ambiente: dominador, passivo, 
harmonia 

 Continuidades e descontinuidades das 
atividades e tecnologias 

 Tipo de relação com a atividade: orientação a 
partir da pessoa ou da tarefa 

 Identidade empresarial: focalização na 
atividade, na liderança ou no comportamento 

 Razão de ser das atividades (fatores 
estruturantes): o leit motiv argumentativo que 
explica a decisão sobre as mesmas 
(especialmente em situações de crise e de 
mudança) 

 Valorização diferencial das áreas de atividades 
 Vivência ou percepção valorativa dos 

produtos/benefícios da atividade 
 Conhecimento da identidade do ofício 

Normatividade 
ou 
Governabilidade 

 Tipo de comunicação/formas de coordenação 
 Vivência da ordem interna – grau de 

autoritarismo ou de participação do sistema de 
condução/orientação relacional predominante: 
individualismo (o bem-estar pessoal predomina 
sobre o do grupo), orientação colateral (o 
grupo predomina), hierárquica ou linear 
(relação colateral mais ênfase na continuidade 
temporal)/ordem baseada na tradição, 
autoridade legal ou carisma 

 Percepção da relação entre os atores: contrato 
social ou relação de força? 

Socialização  
dos Sujeitos 

 Importância da capacitação 
 Formas de treinamento e de ascensão 

predominantes (de ajustamento social)  
 Responsabilização: nível de formalidade e grau 

de crença na prestação de contas. /Concepções 
valorativas predominantes na avaliação: o que é 
um bom produto, um bom resultado, um bom 
funcionário?/E percepção dos deveres e 
direitos das pessoas e da empresa 

 Tipo de liderança dos portadores de cultura – 
análise da especificidade dos fundadores em 
relação ao contexto  
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análise, de maior recorrência segundo sua experiência: a atividade, a pessoa, o
ambiente, a vivência ou uso do tempo, o futuro, a mudança, o serviço público
etc. Ilustra a atividade apresentando três bancos com percepções diferenciadas
do sentido da atividade: predomínio da relação com o cliente e a obtenção de
lucro no primeiro; visão da atividade como tecnicidade financeira no segundo; e
percepção do banco como instrumento de apoio financeiro para uma rede de
agentes econômicos, industriais por exemplo, no terceiro. Em relação à visão
dos direitos e deveres da pessoa vis-à-vis a empresa e vice-versa, o autor ilustra
duas situações: uma, em que há uma ênfase marcante no desenvolvimento e
formação da pessoa, na sua promoção material e de suas habilidades, junto com
a exigência de um envolvimento total; outra, em que a empresa espera de seus
empregados o respeito às regras e à hierarquia, há pouca participação, mas cada
um dentro da empresa tem a possibilidade de conservar grandes margens de
liberdade. O ambiente, ainda, é ilustrado diferencialmente por meio da apresen-
tação de três empresas com hipóteses de comportamento ou de percepção es-
pecíficas: o ambiente como terreno a ser conquistado, dentro da visão da em-
presa como líder; o ambiente como conjunto de ameaças das quais é necessário
proteger-se; o ambiente como não existente, como simples prolongamento ou
conseqüência da atividade ou produto-base.

Thévenet recomenda que a auditoria de cultura seja participativa. Uma das
contribuições mais importantes e imediatas que uma auditoria pode ensejar (e
que implica uma mudança) é a possibilidade de que os agentes reforcem sua
capacidade de compreensão da organização e seu nível de compartilhamento de
visões e representações.

Gestão Cultural e Mudança

Em relação a questão do trabalho cultural, Thévenet formula a seguinte
proposição: muito mais estratégico (no sentido de produtivo) do que afrontar
uma dada cultura, do que procurar mudá-la ou enfraquece-la, é utilizá-la como
recurso para o projeto de mudança. A idéia de cultura como recurso comporta a
necessidade de discernir no interior da cultura aqueles traços positivos que po-
dem ser funcionais para a mudança. A recomendação estratégica é procurar
apoiar-se na cultura para mudar. Isto não significa que a cultura seja imutável. A
cultura é de difícil manipulação no sentido de uma mudança direta. O autor
assinala que é extremamente difícil diagnosticar um determinado estágio A da
cultura, na medida em que ela não se evidência claramente (especialmente quan-
do nos situamos desde dentro da mesma). Através de uma metodologia indiciá-
ria e hipotética, apenas captamos sinais.
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Porém, muito mais difícil é estabelecer que com o projeto x poderemos
levar a cultura do estágio A para o B. A cultura, segundo Thévenet, muda nos
tempos longos, sempre muda em função do projeto de empresa, mas esta mu-
dança é indeterminada, no sentido de que tanto pode ir para B, quanto para C ou D.
Dada esta dificuldade de lidar diretamente com cultura visando a modificá-la, o
autor frisa a necessidade de procurar captar os aspectos positivos de um traço
cultural que podem ajudar a mudança, ou que podem ser mobilizados positiva-
mente no enfrentamento de um dado problema. A questão é mais complexa do
que se possa supor, pois um mesmo traço cultural pode conter aspectos positivos
e negativos desde a perspectiva da abordagem de uma situação problemática. Nes-
te caso, o mais estratégico é fortalecer os aspectos positivos, de modo que poten-
cializem a perspectiva de mudança, enfraquecendo simultaneamente os aspectos
negativos. É conhecido o exemplo da autonomia médica como traço cultural, que
contém uma positividade do ponto de vista da melhor adaptação de seus produtos
e de uma maior dinamicidade, e uma negatividade do ponto de vista da difícil
avaliação do trabalho médico. Um projeto que vise a mais eficiência, competiti-
vidade teria de apoiar-se no princípio da autonomia dos processos de produção
e da centralidade médica, suscitando a participação privilegiada do recurso mé-
dico como requisito, e negociar a responsabilização, de modo a debilitar paulati-
namente a característica do difícil controle do trabalho médico.

A questão que está colocada aqui é mais de ênfase: a idéia de cultura como
recurso chama a atenção muito mais para o discernimento dos valores-chave
relacionados com um dado problema que é importante fortalecer para favorecer
um ingerência positiva sobre o mesmo. A auditoria de cultura ajudaria a esta
tarefa de discernimento. Desta maneira, a questão da cultura passa a ser parte do
mundo operacional do enfrentamento de problemas. A relação cultura-proble-
mas passa a um primeiro plano. A cultura deixa de ser vista apenas como obstá-
culo, para ser focalizada como recurso. Uma recomendação singela do modelo
de análise de Thévenet que deve ser destacada, por ser de extremo valor, é a
estratégia de procurar agir sempre sobre o que é mais fácil.

Duas possibilidades iniciais se abrem à abordagem cultural como recurso:
a adaptação dos projetos organizacionais, a sua modulação ou regulagem, em
função da cultura (neste caso, a cultura opera como fator de condicionamento
da viabilidade operacional dos projetos, como fator limitante); e o emprego de
valores-chave da cultura que podem potencializar um projeto de mudança, o
que implica comunicar sobre cultura, trazer a tona e explorar propositivamen-
te a mensagem profunda dos bons valores culturais da tradição complexa de
uma organização.

Deve-se retomar a questão da mudança da cultura por ser uma questão
extremamente importante. A difícil ingerência sobre a cultura não pode signifi-
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car o abandono da reflexão sobre estratégias de mudança cultural. No nosso
ponto de vista, que coincide em boa medida com o de Thévenet, uma atua-
ção direta sobre cultura é possível, mas limitada. Pode dar frutos a longo
prazo através da teoria e do treinamento. Este fator, largamente defendido
por Matus como capaz de mudar estruturas mentais, é, sem dúvida, de sin-
gular importância. Porém, a mudança cultural pode surgir como resultado
de uma abordagem indireta, correspondente à implantação progressiva e
negociada de um projeto gerencial que se apóie na democratização das es-
truturas de poder, no fortalecimento da comunicação interna, e no desen-
volvimento de formas de avaliação e de prestação de contas. Isto quer dizer
que a montagem de sistemas gerenciais enquanto acumulações pode retroa-
gir sobre as regras do jogo organizacional e suas bases culturais, contribuin-
do para mudá-las, em que pese a imprecisão dos prazos. O alcance de novos
resultados positivos no enfrentamento de problemas, derivados de uma
melhoria da gestão, pode cristalizar novas representações culturais a respeito
das regras organizacionais.

Dada a impossibilidade de uma formula de mudança cultural, propõe-se
algo coerente com o princípio habermasiano da correlação entre mundo de vida
e agir comunicativo. A abertura de canais de comunicação ampliada, propiciados
por reformulações gerenciais, cria as condições e a oportunidade para o questio-
namento cultural e sua reciclagem, se necessário. As formas de tomada de con-
trole devem acertadas coletivamente sob o pressuposto de que o que se visa é a
maior transparência e a participação. Mais comunicação é a estratégia genérica
de mudança cultural, pois a comunicação e a cultura se interpenetram de manei-
ra imanente, uma depende da outra.

Afirmamos anteriormente que de qualquer maneira a cultura muda em
função do projeto de empresa. Isto quer dizer, entre outras coisas, que ha-
veria uma determinada relação dialética entre cultura e tecnologias, segundo
a qual a evolução de tecnologias poderia fazer caducar determinados valo-
res culturais e novos valores culturais podem ajudar a desatar tecnologias
emergentes (Habermas,1997). Este é mais argumento a favor de uma visão
mais pragmática da cultura, que apresenta uma evolução inexorável, embora
indeterminada, induzida pela própria razão técnica. Esta evolução nunca é
radical, no sentido de o novo substituir o velho. A cultura apresenta incoe-
rências, traços às vezes contraditórios ou diferentes convivendo em uma
tensão dialética, alguns perdendo consistência, outros em cerne anunciando
sua expansão. Apoiar a mudança cultural supõe um rodeio estratégico ca-
racterizado pela tentativa de reforçar o novo que surge a partir do velho. É
diferente da negação pura simples. É procurar acompanhar a mudança cul-
tural desde dentro da cultura. Se elementos do ambiente externo e a tecno-
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logia contribuem para induzir evoluções culturais, essas evoluções respei-
tam, inspirados em Maturana (1998), o determinismo da própria cultura, a
sua condição de saber de fundo legitimado pela comunicação.

Aspecto fundamental na criação de bases para a mudança cultural é o tipo
de liderança. Pensar uma liderança comunicativa implica ver a liderança não mais
ligada à supervisão, mais a viabilização dos processos interacionais necessários
ao desenvolvimento da organização. Esta liderança, definida em grandes linhas
por Crozier & Sérieyx (1994) e Covey (1994), deveria ser uma liderança preocu-
pada com a motivação dos agentes, com capacidade de negociação na linha do
“ganhar-ganhar”, uma liderança capaz de incentivar a participação, capaz de pro-
mover intercâmbios entre os agentes, uma liderança com visão estratégica dos
grandes objetivos, pró-ativa, com qualidades humanas destacadas no campo da
socialização e da comunicação etc. A capacidade de mobilização e de integração
social são peças-chave de uma proposta de liderança construtiva. A preocupa-
ção com a liderança conforma uma área fortemente ligada à constituição da
cultura, como defendem Thévenet e Shein.

Pettigrew (1996), no trabalho A cultura das organizações é administrável?,
confirma a importância da liderança na mudança cultural e sustenta que a mu-
dança é difícil, porém possível. Entre os fatores que facilitariam essa mudança, o
autor destaca: a mudança de crenças na alta administração; um contexto externo
receptivo à mudança, favorável; a criação de espaços favoráveis à transformação
de uma situação de divisionismo na alta administração em uma condição de
maior coesa; a implementação de mudanças estruturais mais ou menos drásticas
logo a seguir das mudanças nas crenças, para reforçá-las, e utilização de sistemas
de premiação da organização para fortalecer a tendência geral; aproveitamento
inteligente das situações de crise importante; uso intensivo da comunicação,
através da exploração de modelos de desempenho e busca de um aprofunda-
mento das mensagens valorativas de mudança, priorizando o treinamento e de-
senvolvimento de pessoal.

Concluiremos este debate sobre mudança cultural com Schein (1999). À luz
dos trabalhos de Kurt Lewin, Schein explora um mecanismo de natureza psico-
lógica inerente à mudança, que supõe esta como aprendizado. Para o autor, a
mudança é transformadora porque é preciso desprender alguma coisa antes de
aprender algo de novo. A motivação para desaprender e aprender algo novo
vem da percepção de que, se tudo continuar como está, os objetivos não serão
alcançados .Isso gera ansiedade pela sobrevivência (pela culpa). Mas, a percep-
ção do que pode estar envolvido no processo de aprendizado causa a “ansiedade
do aprendizado”, pois as pessoas podem se tornar temporariamente incompe-
tentes e perder seu lugar no grupo ao fazer as coisas de outra maneira. Para que
ocorra a mudança, a ansiedade pela sobrevivência deve ser maior que a pelo
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aprendizado. Isso é conseguido através da redução desta última, proporcionada
pela segurança psicológica a ser estabelecida para o aprendiz.

A abordagem da mudança cultural traz à tona a questão da indeterminação.
Se a cultura muda, não se sabe ao certo para onde. Esta idéia é um questiona-
mento importante do raciocínio do planejamento estratégico e da qualidade to-
tal. Acrescentar a indeterminação da abordagem cultural aos enfoques raciona-
listas pode significar a possibilidade de um grande enriquecimento no campo
gerencial, no nível explicativo e no da criação de possibilidades de intervenção
prática. Em si, a abordagem da cultura pode ajudar a explicar eventuais fracassos
dos métodos que pressupõem uma previsibilidade elevada. Ela pode ajudar tam-
bém a modular os projetos elaborados com base nos grandes enfoques gerenci-
ais. Ela nos ensina algo de humildade.

Cultura e Poder

Fleury & Fischer (1996) colocam a questão de relação entre poder e cultura.
Para eles, o poder molda a cultura, sanciona a cultura permitida e pode transformar
a cultura em ocultação e dominação, em ideologia. Esta é uma questão que não
podemos eludir aqui. Ela questiona a visão da cultura como conjunto compartilhado
de representações sociais. Os autores, entretanto, admitem a dupla possibilidade: a
da cultura como conjunto legítimo de valores e a da cultura como dominação.

Esta análise feita desde a perspectiva do poder como meio estratégico obri-
ga-nos a uma precisão conceptual relacionada ao significado de compartilha-
mento. Cultura no sentido do compartilhamento corresponde a um acordo cir-
cunstanciado, a um acerto processual, que não pode desconsiderar as restrições
objetivas à tematização representadas pelos meios de regulação formal: o di-
nheiro e o poder.

A cultura como compartilhamento de valores e configurações é, por outro
lado, uma possibilidade, não um dado inexorável. Como Thévenet, falamos em
cultura forte e fraca. A auditoria de cultura tem, no diagnóstico da “fortaleza” da
cultura, mais um desafio instrumental. Uma cultura forte é uma cultura consti-
tuída em termos ideais, como um conjunto legítimo de valores, capaz de regular
positivamente uma organização, acima de tudo quando falham os mecanismos
de regulação burocrática. Mas, uma cultura forte é uma possibilidade, com vari-
ações. Uma cultura fraca, ao contrário, é um tipo de cultura com baixa capacida-
de de legitimação. Corresponderia a uma situação de fragmentação e de enfra-
quecimento dos sistemas de idéias como fatores de regulação/legitimação. Nes-
te caso, a integração da ação se daria por uma via plenamente estratégica.
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O que é típico à cultura como cultura forte é, porém, o ato do compartilha-
mento. Se devemos levar em conta o fenômeno do poder, o mais pragmático é
debilitar nossas posições e considerar a cultura como uma metáfora organiza-
cional ao lado de outras, que se integram ou não entre si. Considerar a cultura
como ideologia, no sentido de uma cultura fraca, não parece o caminho mais
correto. O conceito de cultura fraca não é coerente com o entendimento moder-
no de cultura.

Habermas (1995), em uma entrevista concedida à Folha de S. Paulo, faz uma
interessante distinção entre um sistema normativo factual e um sistema norma-
tivo válido, entre facticidade e validade. Um sistema normativo, para ele, pode
ser legal e legítimo, ou seja, factual, sem ser válido (está se referindo aos disposi-
tivos normativos da ordem nazista). O caráter de validade estaria dado pela par-
ticipação do maior número de agentes sociais na gênese da ordem normativa.
Dispositivos relativos aos judeus não contaram, sem dúvida, com o apoio da
população respectiva, o que lhes retira validade.

Nesta linha de pensamento, podemos precisar melhor o conceito de acor-
do circunstanciado ou possível, inerente ao compartilhar mesmo de referências
sociais como base da cultura, como sendo um sistema de legitimação factual,
não necessariamente válido, ou a caminho da validade. É possível falar em cultu-
ra factual e cultura válida? Algum tipo de cultura é completamente válido? A
validade é apenas questão de orientação ideal, só possível em uma situação de
fala ideal?

Falamos em cultura como cultura factual, com uma maior ou menor ori-
entação para a validade. Dada a nossa ordem social, não existe uma cultura com-
pletamente válida. A cultura é uma forma de compreensão organizacional, ao
lado de outras, capaz de explicar ou não situações concretas na dependência da
especificidade e, definitivamente, do nível de legitimação do conjunto cultural.
Se ela é uma metáfora organizacional possível, a cultura forte é também uma
proposição, que se fundamenta no nível de um programa deliberado visando
um tipo de organização cuja dinâmica teleológica obedece aos desígnios norma-
tivos que se cristalizam no cruzamento entre o mundo da vida dos atores orga-
nizacionais.

Falar em cultura, assim, implica considerar os processos de cristalização de
configurações simbólicas veiculadas comunicativamente. A lógica da cultura não
é a lógica da integração típica dos sistemas de ação racional. A cultura se relaci-
ona, entretanto, com esses sistemas. O tipo de cultura que corresponde à ideo-
logia faz parte do processo que Habermas (1997) denomina de colonização do
mundo da vida pelo sistema. Aqui não há a assimilação por parte do mundo da
vida dos atores de uma lógica sistêmica. Há uma invasão de lógicas. Ao contrá-
rio, pretende-se que os aparelhos de ação racional passem a obedecer aos impe-
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rativos do mundo da vida. Isto supõe uma inversão na ordem de importância
dos três meios que regeriam a ordem social: o poder, o dinheiro e a solidarieda-
de, em favor da última.

Evolução Cultural e Gestão Estratégica

No capítulo 2, apresentamos as premissas gerais,de ordem teórico-concei-
tual do enfoque da Démarche Stratégique. Elas ajudam a entender o tipo de movi-
mento de evolução cultural que o enfoque pretende concretizar. Crémadez &
Grateau (1992; 1997), fazendo uma leitura das características das organizações
profissionais de saúde, nos moldes de Mintzberg (1982), definem as caracterís-
ticas do padrão tradicional de identidade hospitalar, entre as quais apresentamos
resumidamente: incrementalismo na tomada de decisão; atomização profissio-
nal (hierarquias profissionais rígidas em disputa); falta de articulação das especi-
alidades; descentralização acentuada do poder, estrutura organizacional achata-
da; duplo comando: administrativo e assistencial; o tabu da incompetência do
outro (fraca valorização da avaliação e da gestão); visão funcional do usuário e
pouca abertura para o ambiente externo; redes relacionais espontâneas, basea-
das nas identidades criadas nos processos de formação/socialização anteriores;
estilo liberal da profissão.

Se os autores reconhecem a presença deste padrão tradicional, não é menos
verdadeiro que também distinguem uma crise paradigmática da medicina, do ser-
viço público e da formação profissional, que aponta para o surgimento de caracte-
rísticas socioculturais contraditórias com aquele padrão. Eles chamam a atenção
para novos traços, tais como: uma demanda crescente de gestão decorrente da
concentração tecnológica em grandes burocracias hospitalares, que limita a con-
cepção de medicina liberal; um crescimento da importância da racionalidade eco-
nômica pela crescente interpenetração do técnico com o tecnológico; a necessida-
de de um enfoque de rede, de parcerias, de trabalho em equipe, que questiona a
fragmentação das especialidades e das instituições; um maior grau de interdepen-
dência entre setores e serviços na fundamentação de diagnósticos e condutas tera-
pêuticas; um encontro crescente de especialistas diversos em torno de tecnologias
emergentes, de uso comum; novas modalidades de atendimento que agrupam
diversas especialidades, favorecendo a comunicação entre si etc. Desta maneira, os
autores reconhecem um quadro cultural contraditório, em transição.

Dentro desse contexto, a gestão estratégica operaria como reforço indireto
dos aspectos positivos dos traços culturais em evolução, “em cerne”, através
dos seguintes elementos ensejados: reforço da capacidade explícita de fixação de
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prioridades, dentro de uma perspectiva de totalização da organização que supere
o incrementalismo; visão predominante da perspectiva da contribuição e não da
atribuição: a visão de custo-oportunidade obriga a comparar os benefícios alter-
nativos de uma aplicação, priorizando-se os usos de maior benefício para orga-
nização como um todo, em detrimento da barganha indiscriminada de recursos;
sentido de rede, da criação de transversalidades; formalização do planejamento
e da avaliação, contribuindo para apreensão clara da organização pelos atores
(através de uma linguagem comum); criação de lugares de encontro, de comuni-
cação; maior relacionamento entre gestores e operadores; ênfase na negociação,
na avaliação da competência global dos serviços em face dos usuários; fortaleci-
mento do sentido de bem coletivo da atividade.

A Liderança Comunicativa

Crozier & Sérieyx reúnem, no livro Du Management Panique à l‘Entreprise du
XXI Siécle (1994), a síntese dos trabalhos da conferência internacional “Em bus-
ca da organização de amanhã”, organizada pelo grupo canadense Inovação. Nesta
conferência, que contou com grandes pensadores da área do gerenciamento,
faz-se uma constatação crítica dos impasses com que se depara esta área. Os
autores participantes defendem profundas mudanças no estilo de gerenciamen-
to e nas formas de organização do trabalho, de modo a que as instituições pos-
sam melhor se adaptar aos desafios do futuro. Um tema recorrente no texto é a
necessidade de um novo padrão de liderança, cuja emergência representaria uma
das condições favoráveis à mudança organizacional almejada.

O conferencista que dá corpo à discussão sobre liderança é Warren Bennis,
especialista no assunto.

Conceituando liderança, Bennis afirma que o poder deve ser a energia fun-
damental necessária para lançar e sustentar uma ação ou, dito de outro modo, a
capacidade para traduzir a intenção em realidade e de sustentar a ação. A lideran-
ça é o uso judicioso deste poder.

Uma liderança eficaz e bem exercida poderia fazer com que as organizações
passassem de um estado presente a um estado futuro, criassem perspectivas poten-
ciais e inspirassem nos trabalhadores vontade de mudar e introduzir novas filosofias
e estratégias, de modo a mobilizar e focalizar as energias e os recursos existentes.

As organizações sofreriam de uma saturação de gestão “procedimental” e
de uma ausência flagrante de liderança. Em função desta falta, as organizações
teriam concentrado suas energias nos instrumentos de gestão, criando, muitas
vezes, monstros burocráticos.
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Para Bennis, haveria uma diferença básica entre o gerente e o líder: a lide-
rança sabe o que é necessário fazer, ao passo que o gestor sabe como fazer bem.
O autor relaciona vários papéis essenciais para distinguir gestão e liderança. A
gestão cuidaria da administração, o líder da inovação; a gestão da manutenção, a
liderança do desenvolvimento; a gestão trataria do sistema e da estrutura, a lide-
rança, das pessoas; a gestão se preocuparia com o curto prazo, a liderança, com
o longo prazo; a gestão se preocuparia com o como, a liderança, com o que e o
porquê; a gestão trabalharia com a obediência, a liderança, com o engajamento;
a gestão com o controle, a liderança, com o poder. O líder se preocuparia em
canalizar a atenção sobre uma visão, explorando os recursos emocionais e espi-
rituais da organização, seus valores, seus engajamentos e suas aspirações; já o
gerente exploraria os recursos físicos da organização, seu capital, suas compe-
tências, suas matérias-primas e sua tecnologia (Quadro 1).

Quadro 1 – Distinção entre Gestão e Liderança.

O líder estaria centrado prioritariamente no lado humano, ao passo que o
gerente estaria atento aos processos, sistemas, mecanismos. O segredo estaria,
talvez, em um equilíbrio entre gestão e liderança, variando esta dosagem de acordo
com as circunstâncias.

O verdadeiro líder encorajaria e valorizaria uma prática muito mais direcio-
nada para projetos dinâmicos do que para comitês. Para Bennis (2001), as
equipes destes projetos se caracterizariam por privilegiar o cliente, por possuir
objetivos precisos e trabalhar em um clima de autonomia, de abertura para o
exterior e de responsabilidade. Dentro de uma perspectiva de reforço da equi-
pe ou do grupo, a liderança pareceria ser antes a exploração das competên-
cias portadas por uma maioria do que a colocação em evidência das compe-
tências de uma minoria.

Gestão (fazer bem as coisas) Liderança (fazer as coisas certas) 
 administração 
 manutenção 
 sistema/estrutura 
 curto prazo 
 como? 
 obediência 
 controle 

 inovação 
 desenvolvimento 
 gente/confiança 
 longo prazo 
 o quê? por quê? 
 comprometimento 
 poder 
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A liderança dependeria da aprendizagem e poderia ser vista como um
processo profundamente humano, pontuado de ensaios e de erros, de vitó-
rias e derrotas, de cálculos e acasos, de intuição e perspicácia. Aprender a ser
um líder depende dos valores fundamentais e dos modelos de papéis forne-
cidos pela infância e pela adolescência, mas todo o resto se adquire ao cabo
dos anos e das experiências pessoais (Bennis & Nanus apud Crozier &
Sérieyx, 1994).

Neste processo de aprendizagem, o desenvolvimento da liderança se
inspira em modelos que “dão o exemplo”. Bennis (2001) afirma que, se
temos líderes fortes desde o início, eles criarão atitudes e um ambiente no
qual a liderança poderá desenvolver-se. Este seria um dos paradoxos curi-
osos do sucesso e do fracasso: o fracasso leva a mais fracasso e o sucesso,
a mais sucesso.

A liderança, no entanto, não se relacionaria à posição hierárquica ou à fun-
ção exercida. Nas organizações modernas, cada trabalhador deveria ser o líder
de alguém, sobretudo de si mesmo. Essa compreensão coincide com o questio-
namento teórico feito pelo autor a cinco grandes mitos: a liderança é um dom
raro; os líderes são natos, não feitos; são carismáticos; só existe liderança no
escalão mais alto da organização (o mais importante); o líder controla, dirige,
estimula, manipula (Bennis & Nanus, 1985). Isto é, porém, contraditório com a
utilização, pelos autores, de uma semântica recorrente sobre líderes fortes e vi-
gorosos. Por exemplo, com a afirmação taxativa de que todo grande grupo tem
um líder vigoroso (Bennis & Biederman, 1999).

Bennis chegou à conclusão de que a qualidades de um bom líder (ou da
“liderança transformadora”) correspondem freqüentemente àquilo que os em-
pregados esperam dele. Estes esperariam que seus líderes lhes indicassem uma
direção, lhes inspirassem confiança e lhes ofereçam esperança. Para responder à
expectativas dos empregados, os líderes teriam de ser resolutos, ter um bom
caráter e ser otimistas ou convencidos de sua eficácia pessoal.

Após analisar traços pesquisados de “grandes líderes”, Bennis identifica os
requisitos de um líder em ordem de prioridade: comunicar sua opinião sobre a
sua visão da organização; articular compreensão e desempenho; estar freqüen-
temente em contato com seus empregados; colocar ênfase na ética; planificar a
sucessão administrativa; comunicar-se regularmente com os clientes; despedir
empregados cujos rendimentos são insatisfatórios; recompensar a lealdade; to-
mar todas as decisões importantes ; adotar uma posição conservadora (no plano
dos costumes e da observância hierárquica).

Especial ênfase é dada à necessidade de conjugar capacidade visionária e
capacidade gerencial e à capacidade de obter, de apresentar resultados (Bennis,
2001). O autor assinala também duas características que se repetem nos líderes
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que se vêem em casos de fracassos: Uma combinação de falta de perspectiva,
arrogância e o não saber ouvir, bem como a falta de inteligência emocional ou
interpessoal (Bennis, 2001).

A primeira qualidade positiva ressaltada corresponde à determinação para
buscar e alcançar seus objetivos, para formular e lutar por uma visão. Crozier &
Sérieyx fazem o seguinte comentário: como os grandes desafios, a visão desper-
ta a capacidade coletiva. Os líderes, sustenta Bennis, geram a mobilização graças
a uma potente visão capaz de fazer descobrir aos outros horizontes que lhes
eram desconhecidos até então.

Determinar e imprimir uma direção corresponderia também a adotar um
ponto de vista, partilhando “seu sonho” com o conjunto da organização para que
esta possa aderir por um longo tempo. Para obter essa adesão o líder deveria ser
capaz de fazer aceitar sua bem fundamentada argumentação sobre a sua visão.

Bennis (2001) destaca, no tocante à visão, a necessidade de desenvolver
uma perspectiva, assinalando que é fundamental colocar-se um passo à frente e
ter alguma perspectiva sobre o que está acontecendo, especialmente quando os
cenários das empresas tornam-se mais complicados.

Em relação à visão, que depende de desenvolver a perspectiva e a paixão,o
autor acrescenta, como fator fundamental do exercício da liderança, a capaci-
dade de atribuir à ação um significado particular. Em outras palavras, é preciso
perceber a existência de algum propósito de trabalho, que vai além das pesso-
as. Esse fato supõe que o ambiente sinta que está realizando um trabalho que
faz diferença.

Para Crozier & Sérieyx, interpretando Bennis, a motivação seria um concei-
to infantilizante, que não teria efeito algum sobre pessoas altamente escolariza-
das; se as pessoas estão mobilizadas, elas se motivariam por si mesmas. Isto
corresponde a entender que a motivação não é induzida externamente, mas é
resultado da própria pessoa quando é mobilizada a participar dos destinos da
organização e a desenvolver suas potencialidades individuais.

Para mobilizar a inteligência dos indivíduos, e não sua simples obediência,
seria necessário um elemento novo, não previsto até então pela gestão de recur-
sos humanos e a administração tradicional: que o empregado queira autentica-
mente, pessoalmente . E para tal, lhe são necessárias razões, válidas de seu pon-
to de vista. Nem a manipulação, nem a sedução, nem o terror (ameaça de cortes)
têm tido êxito neste campo,como se pode ver perfeitamente nos nossos dias
(Crozier & Sérieyx, 1994).

O melhor caminho para a mobilização livremente consentida passaria pela
comunicação; em uma época em que o poder da função passa a se desgastar, a
comunicação seria um elemento essencial da liderança, e se constituiria num
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elemento integrador de práticas e de novos comportamentos na gestão. Signifi-
caria convencer os demais da justiça de sua visão.

Para que a mobilização em torno de uma visão possa ser efetiva, o líder
deveria igualmente inspirar confiança, a qual estaria relacionada não só à exem-
plaridade, mas igualmente à constância e à coerência. A melhor maneira de de-
monstrar a coerência, além do seu próprio comportamento, seria passar de in-
tenções a atos concretos, modificando, por exemplo, os processos de gestão e a
estrutura organizacional (Bennis apud Crozier & Sérieyx, 1994).

A confiança estaria em um tênue equilíbrio entre três elementos fundamen-
tais: audácia, competência e integridade. A liderança valorizada seria aquela que
dissipa surpresas, que está impregnado por uma visão que emana de seus poros
e corresponde e estaria relacionada a uma visão otimista e motivante do futuro.

A liderança transformadora de Bennis seria como uma peça em três atos: o
primeiro corresponderia a reconhecer a necessidade de revitalização da organi-
zação; o segundo seria criar uma nova visão; e o terceiro, institucionalizar a
mudança.

Essa visão dá uma interpretação um tanto personalista à liderança, ao colo-
car na pessoa do líder plenas possibilidades de conduzir o conjunto organiza-
cional para a mudança, em detrimento aparente de uma construção coletiva.
Condições resultantes de restrições sistêmicas e de complexas interações entre
os sujeitos organizacionais ficam subsumidas à sua interpretação e direção.

Em termos críticos, podemos sustentar que os aspectos comunicativos so-
bejadamente presentes no modelo de Bennis podem ser empobrecidos pela busca
da adesão do coletivo a uma visão pré-determinada pelo líder, o qual daria a esta
prerrogativa de formulação e comunicação da visão um caráter um pouco indu-
tor, estratégico. Na realidade, observamos no autor incoerências naturais: às já
assinaladas, acrescentamos uma certa ênfase na necessidade do modelo hierár-
quico (embora com adaptação, flexível) e afirmações de cunho estratégico como,
por exemplo, a de que a criatividade de um grande grupo supõe a presença ou a
invenção do inimigo externo (Bennis & Bicderman, 1999).

Entretanto, em nossa visão, a concepção dos autores tem aspectos extre-
mamente relevantes a se ressaltar. Merecem destaque, na visão de Bennis, a valo-
rização do trabalho em equipe, da capacidade de precisão de objetivos dos cole-
tivos, da busca por parte dos mesmos de autonomia e de abertura para o exte-
rior, requisitos que, a nosso ver, contribuem para a socialização e a responsabi-
lização dos indivíduos. É extremamente pertinente, ainda, a sua visão da lideran-
ça como dependente de um processo de aprendizagem que se realiza na experi-
ência histórica e pessoal de cada um, na interação com os outros. A valorização
primeira do lado humano ao invés do tecnológico e procedimental contribui
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para uma liderança que não busca manipular, mas agregar os valores e motiva-
ções fundamentais de cada indivíduo que integra a organização. Diferentemente
da lógica do controle inerente à gestão tecnoburocrática clássica, o fenômeno da
liderança atuaria como o exercício do poder para o desenvolvimento de dinâmi-
cas de equipe e de interação disciplinar que favoreceriam a inovação e a mudança.
A promoção da liderança dependeria muito de um tipo de aprendizado caracteri-
zado pelo trânsito cultural entre disciplinas diferenciadas e informações aparen-
temente distantes. Esta linha de pensamento reforça, portanto, a idéia da lide-
rança como processo de aprendizagem e como instância de mobilização das
capacidades individuais e intersubjetivas da organização. É importante frisar aqui
que o autor acredita que a conquista de vantagens competitivas depende, em
grande medida, da criação de um clima amplo de interação de idéias, da capaci-
dade para criar um modelo organizacional e a arquitetura social que permitam
gerar capital intelectual, da possibilidade de liberar o poder cerebral de cada
pessoa de uma equipe (HSM Management; 2001).

A relevância dada, na gestão, às pessoas, secundariza o aspecto de aparelho.
Valoriza os valores presentes nos indivíduos, a autonomia, a responsabilidade e
a abertura da organização para o meio. Ressaltam-se os aspectos éticos, de cará-
ter e a capacidade do líder para mobilizar a equipe. Capacidade do líder para a
mobilização e integração que destaca o investimento na comunicação, como
forma de “argumentação” da sua visão e de seus atos.

São elementos que, a nosso ver, ressaltam aspectos capazes de construir
uma ética voltada para a comunicação e para a responsabilização com os objeti-
vos da missão organizacional. Porém, uma liderança que se pretenda voltada
para a democratização das decisões e para o entendimento intersubjetivo, mais
do que argumentar sobre a sua visão, necessita ensejar a todos os envolvidos nos
processos de trabalho da organização, a possibilidade da argumentação discursi-
va, e a tomada de decisão com base em consensos daquela decorrentes.

A qualidade de ser líder, em uma reconstrução voltada para a dialogicidade,
diz respeito, fundamentalmente, à sua capacidade de mobilizar os sujeitos oga-
nizacionais e de promover a argumentação entre os sujeitos sobre as suas visões
da missão, dos objetivos para alcançá-la e das ações necessárias corresponden-
tes. Esta seria uma liderança calcada na ética e na capacidade de buscar o alcance
da missão pela competência cognitiva e relacional, fundada na promoção da
integração dos sujeitos para o alcance de um adequado desempenho organiza-
cional. Esta seria uma liderança voltada para a responsabilização e a socialização
dos sujeitos organizacionais.

São elementos que, a nosso ver, ressaltam aspectos capazes de construir
uma ética voltada para a comunicação e para a responsabilização com os objeti-
vos da missão organizacional. No entanto, uma liderança que se pretenda volta-
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da para a democratização das decisões e para o entendimento intersubjetivo,
mais do que argumentar sobre a sua visão, necessita ensejar a todos os envolvi-
dos nos processos de trabalho da organização, a possibilidade da argumentação
discursiva, e a tomada de decisão com base em consensos daquela decorrentes.

O papel da liderança é, para Covey (1994), o substrato básico sobre o qual
estaria assentado o movimento pela qualidade total, e o alcance do sucesso em
sua implementação estaria baseado, mais do que nos seus procedimentos, na
implementação de princípios e práticas essenciais, desenvolvidos no seu livro
Liderança Baseada em Princípios (1994). Os fundamentos da liderança estariam ba-
seados na idéia de que buscar qualidade é priorizar uma orientação voltada para
as exigências e necessidades do cliente, e de que a qualidade como resultado ou
produto é função da qualidade como processo de produção. Esta última meta
geral de qualidade dependeria do grau de envolvimento dos atores organizacio-
nais decorrente do exercício da liderança.

O requisito mais importante para a “transformação do modo ocidental de
fazer administração” estaria no princípio de que “a tarefa do administrador é
liderar e não supervisionar” (Deming apud Covey, 1994).

Se o modo tradicional de realizar administração perceberia as pessoas como
produtos ou “coisas”, seria tarefa dos líderes voltar-se para a valorização das
atitudes e valores básicos daquelas, despertando-lhes as suas motivações intrín-
secas e desenvolvendo suas capacidades, como idéias e criatividade, pressupon-
do uma liderança fundada na delegação de poderes.

A realização de uma mudança cultural profunda, para Covey (1994), partiria
da mudança pessoal para a mudança organizacional. Uma liderança proativa,
voltada para as pessoas, seus comportamentos e interações partiria do compro-
misso com princípios que seriam “estáveis e imutáveis”, correspondendo ao
desenvolvimento de sete hábitos baseados nos 14 princípios de Deming, um
dos maiores ideólogos da qualidade.

O primeiro hábito relacionar-se-ia à proatividade, significando a tomada de
iniciativa por parte das pessoas como resposta aos estímulos externos, baseada
no exercício de seus próprios princípios. Estas estariam menos sujeitas ao con-
trole de forças e condicionamentos externos e assumiriam a sua capacidade e
responsabilidade para mudar a si mesmas, o ambiente e influenciar os outros. A
proatividade estaria assentada no hábito de tomar decisões e em um agir basea-
do em princípios e valores.

O hábito que focaliza a relação entre liderança e missão representaria uma
preocupação maior relativa com o desenvolvimento de relacionamentos do que
com a gerência de equipamentos; com os valores e princípios ao invés das ativi-
dades; teria em vista mais a missão, os objetivos organizacionais e a sua direção
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do que os métodos, as técnicas e a velocidade. A declaração da missão pessoal e
organizacional seria o seu ponto-chave.

O terceiro hábito diz respeito ao princípio de administrar tempo e priorida-
des em torno de papéis e objetivos. Compreenderia desenvolver um cronogra-
ma de prioridades a partir da avaliação dos objetivos pessoais e organizacionais.
O desenvolvimento da capacidade da organização para a “qualidade total” seria
maior quando as atividades têm alto significado e prioridade para as pessoas.

Outro hábito, o quarto, baseia-se no princípio do benefício mútuo, que
advoga relacionamentos ganhar-ganhar entre todas as partes envolvidas em qual-
quer empreendimento, até mesmo entre os concorrentes, necessários para o
alcance da eficácia a longo prazo.

Já o princípio da comunicação empática seria a base do hábito cinco: buscar
compreender sinceramente as outras pessoas seria o seu fundamento. Envolve-
ria o estabelecimento de uma comunicação entre as pessoas, com compartilha-
mento não só de palavras, idéias e informações, mas de sentimentos, emoções e
sensibilidade.

O hábito seis estaria relacionado com o hábito da cooperacão criativa, com
os integrantes da organização estando conscientes das relações de interdepen-
dência entre as partes, tornando possível gerar criatividade, melhoria e inovação.

Por sua vez, o hábito sete, “afine o instrumento”, diria respeito ao princípio
da melhoria contínua. As pessoas e as organizações possuiriam quatro grandes
necessidades ou características: (1) físicas ou econômicas; (2) intelectuais ou psico-
lógicas; (3) sociais ou emocionais e; (4) espirituais ou holísticas. A capacidade das
pessoas para o compromisso com a melhoria envolveria o investimento da lide-
rança no desenvolvimento dessas quatro áreas, e resultaria na “organização do
aprendizado, base da melhoria contínua de sistemas, processos e resultados”.

Esses princípios de Deming sistematizados por Covey são consoantes com
uma perspectiva não personalista da liderança. Seus fundamentos se coaduna-
riam, a princípio com a noção de partilha de valores, entendimento entre as
pessoas e aprendizagem coletiva, e com a noção de que a coordenação da ação
deve envolver ganhos para todos os envolvidos.

Limerick, Passfield & Cunnugton (1994), interpretando o paradigma da
organização aprendiz, resume com extrema pertinência os traços de uma
liderança comunicativa, quando se refere a um dos mentores ideológicos do
movimento, Peter Senge: em uma organização que aprende, o papel da lide-
rança difere dramaticamente da visão do decisor carismático; ela é responsá-
vel por construir organizações onde as pessoas estão continuamente expan-
dindo suas capacidades para moldar o futuro - isto é, a liderança é responsá-
vel pela aprendizagem.
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Sustentando a defesa da mudança incremental (progressiva e baseada na
aprendizagem coletiva) por oposição à corrente da mudança transformacional
(modificações mais abruptas tendo como base lideranças fortes), o autor ques-
tiona algumas crenças referentes ao líder transformacional, tais como: líde-
res fortes são necessários para a mudança (não apenas bons executivos, mas
líderes fortes); a impossibilidade de delegar funções estratégicas a gerentes su-
bordinados, como a definição da missão principal, a definição dos valores da
corporação, a especificação da demanda do ambiente desejável e das respostas
do sistema etc.; a visão do líder como um indivíduo solitário, capaz de mobilizar
emoções, absorvido por ideais, carismático.

A concepção de uma organização em permanente processo de aprendiza-
gem da experiência, de ensaio e erro, de geração da informação e das capacida-
des necessárias a um questionamento sistemático de sua performance e a uma
evolução continua de suas habilidades, não se coaduna, segundo o autor, com
um visão que coloca à liderança sempre no topo da instituição.

Para Dionne & Roger (1997), o verdadeiro estrategista do século XXI é
aquele que concebe a organização como o conjunto de pessoas que a modelam,
e que se assume como um negociador do cotidiano capaz de inserir esse conjun-
to em um processo de aprendizagem e de mudança permanentes. Dotado de
uma visão clara de seu projeto de empresa, este estrategista deveria ser capaz de
animar sua organização, dividindo a sua visão com a comunidade e favorecendo
o livre desenvolvimento do potencial humano.

Peter Senge tem se notabilizado por suas análises sobre a liderança. Em
O Novo Trabalho do Líder (1997), o autor procura caracterizar os requisitos da
liderança da organização que aprende, as novas habilidades que ela deveria
incorporar, referindo-se, ainda, a algumas ferramentas de desenvolvimento
da liderança.

O líder deveria ser encarado, segundo o autor, como projetista, professor e
regente. No exercício do primeiro papel, a liderança se envolve como projetista
dos ideais e propósitos da organização e, de sua tradução prática, das políticas e
estratégias, construídas coletivamente. Se a responsabilidade primária da lide-
rança é com esse planejamento, isto não quer dizer que esse ato seja solitário. O
termo construção coletiva sugere conceber o processo de planejamento das
políticas e estratégias como um processo de aprendizagem organizacional am-
pla. Citando Mintzberg (1982), Senge (1997) assume que esse planejamento não
pode ser visto como um esquema racional elaborado no plano abstrato e imple-
mentado em toda a extensão da organização, mas como um fenômeno emer-
gente. Organizações de sucesso “fabricam sua estratégia”, uma vez que estão
continuamente aprendendo com as constantes mudanças na condições dos ne-
gócios, ponderando o desejável e o factível. O segredo não está em obter a
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estratégia certa, mas sim em promover o pensamento estratégico. A escolha da
ação individual é apenas parte da necessidade do criador da política. O mais
importante é a necessidade de conseguir enxergar a complexidade e de formular
conceitos e visões de mundo para lidar com essa complexidade. A promoção de
um ambiente de aprendizagem através da difusão do pensamento estratégico
seria uma das funções essenciais da liderança.

O líder como professor corresponde à visão do mentor, do guia, do facili-
tador. Os objetivos fundamentais deste professor seriam trazer à tona e ajudar a
reestruturar os modelos mentais e visões da realidade das pessoas, bem como
promover o pensamento sistêmico, no sentido daquele pensamento voltado para
as causas estruturais ou profundas dos fenômenos.

O líder como regente das pessoas e da missão organizacional é uma instân-
cia que se compenetra dos ideais de alta responsabilidade que caracterizam uma
organização que aprende e que se coloca a serviço dos interesses superiores da
organização. O conceito de uma liderança que presta serviços (servant leadership)
é o oposto da liderança egocêntrica.

Entre as habilidades que a liderança deveria desenvolver, Senge cita:
• a construção de visões compartilhadas, implicando alguns requisitos: o lí-

der deve saber comunicar sua visão e pedir apoio, no sentido de conferir se
ela merece o comprometimento dos outros e de questionar seu ponto de
vista, assumindo uma construção interativa; as visões pessoais devem ser
estimuladas e não anuladas; a construção da visão é um processo contínuo,
que não se deixa apreender pela figura da “declaração da missão” em reuni-
ões especiais, mas que corresponde à difusão do pensamento estratégico
capaz de apoiar o questionamento quotidiano do que realmente queremos
conseguir em cada circunstância prática; a liderança deve poder combinar
visões extrínsecas (do tipo “derrotar um oponente”) com visões intrínsecas
(criar um novo produto, um novo padrão de satisfação de necessidades); a
liderança deve saber distinguir visões positivas (alicerçadas em aspirações) e
negativas (baseadas no medo), fortalecendo as primeiras.

• Trazer à tona e testar modelos mentais, implicando alguns requisitos: a pos-
sibilidade de perceber saltos de abstração, questionando generalizações;
equilibrar indagação e argumentação, assumindo que situações complexas
exigem um aprendizado cooperativo; distinguir a teoria esposada (o que diz
que se faz) da teoria em uso, assumindo que a distância entre o declarado e
o real em uso implícito é crítica para o aprendizado; reconhecer e dissipar
rotinas defensivas, concebidas como ações que previnem as pessoas e uni-
dades de vivenciarem embaraços ou ameaças e de identificar e modificar as
causas dessas ameaças (Argyris, 1992).
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• Desenvolver o pensamento sistêmico, que corresponde a: enxergar inter-
relações, não coisas, processos, não fotos instantâneas; ir além das acusa-
ções, assumindo que a fonte das falhas não são as pessoas, mas os sistemas;
concentrar-se na complexidade dinâmica (saber relacionar causas e efeitos
distantes no tempo e espaço e distinguir conseqüências remotas) e não na
complexidade de detalhes; concentrar-se, em termos da ação, em áreas de
alta alavancagem; evitar soluções sintomáticas.

• Criar uma rede de proteção para a reflexão individual e coletiva, capaz
de sustentar a possibilidade da inovação e da mudança. Aqui, a capacidade de
garantir um tempo livre para a reflexão dos sujeitos organizacionais é fun-
damental.
Senge, também cita algumas ferramentas de desenvolvimento da liderança

que passaram a ter destaque nas organizações que aprendem:
• A descoberta do arquétipo de sistema prevalecente: Senge sustenta que

haveria uma relação geral precisável e mais ou menos recorrente de arqué-
tipos de sistema (estruturas sistêmicas repetitivas ou formas de comporta-
mento repetitivo que configuram padrões genéricos) e que a identificação
do tipo característico de cada empresa em particular é um exercício impor-
tante de análise capaz de apontar para mudanças organizacionais significa-
tivas. A título de ilustração, um arquétipo bastante difundido é o da transfe-
rência de responsabilidade, que leva a protelar soluções estruturais em prol
de um tratamento sintomático que só faz aprofundar ao longo do tempo a
crise de uma organização.(para quem tem interesse em se aprofundar no
conhecimento dos arquétipos, consultar Senge, 1998).

• Definir dilemas estratégicos: este nível de exercício refere-se à capacidade
de evocar os dilemas ou de distinguir valores distintos e as vezes aparente-
mente conflitantes atrás das decisões(por ex. custo e qualidade). O objetivo
do exercício é o mapeamento de onde os gerentes se vêem (mais perto de
que valor) e de onde vêem a organização, e a busca de um sinergia possível
entre valores, mediante uma simulação que implica usar um valor como
contexto possível do outro, em pensar em termos de seqüência e não de
instantes, de modo dinâmico etc.

• A coluna da esquerda de Chris Argyris: é um exercício construído a partir
da seleção de uma situação específica que configura uma interação com os
outros que funciona mal, no sentido de não gerar um aprendizado. Desta
situação específica cada participante registra o dito ou declarado formal-
mente (na coluna da direita) e o modelo mental real (ou o nosso diálogo
interno) na coluna esquerda. A confrontação dos exercícios gera um tipo
de questionamento que pode ajudar a melhorar as interações do ponto de
vista da aprendizagem. Esta ferramenta ajudaria a identificar e questionar
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saltos de abstração (pular dos dados às generalizações sem uma testagem
adequada dos dados) e a discutir criticamente sobre as premissas (trazidas a
tona) de nossas posições e comportamentos.

• Laboratórios de aprendizagem: Senge se refere à necessidade de combinar
nesses laboratórios temas profissionais com dinâmicas interpessoais signi-
ficativas, pois a aprendizagem é um fenômeno indivíduo-indivíduo e indiví-
duo-sistema, e concede um grande destaque ao desenvolvimento de jogos
de simulação da dinâmica de sistemas, que correspondem a exercícios de
prospectiva, e a determinados insights de estruturas profundas que causam
problemas organizacionais (capacidade de problematização).
Concluiremos esta parte fazendo alusão a um autor nacional. Motta (1991)

destaca três dimensões de habilidades e qualidades da liderança: organizacional,
interpessoal e individual.

Sobre as habilidades organizacionais, o autor salienta:
• O bom conhecimento da missão e dos objetivos internos, para que estes

possam ser comunicados, e das características da ambiência externa, de modo
a facilitar a adequação da empresa à realidade existente.

• A capacidade de descoberta permanente e de processamento contínuo de
problemas e soluções.

• A capacidade de articular, agregar e processar continuamente idéias e alter-
nativas de ação para redefinir o sistema de autoridade e de responsabilida-
de, a partir de valores compartilhados.

• A capacidade de ter uma visão (intuição sobre o futuro) e de orientar-se em
termos prospectivos.
Em relação às habilidades interpessoais, o autor destaca:

• A capacidade de aprender a aceitar as pessoas como elas realmente são e de
reconhecer o valor positivo que elas têm.

• Estimular o contato direto permanente com as pessoas, aumentando a au-
toconfiança dos indivíduos e a confiança da liderança em cada um.

• Desenvolver as capacidades de comunicação e de negociação, reforçando o
compartilhamento de informações, a interação permanente e a participação.

• Praticar um tipo de gestão ambulante, diminuindo a distância social.
A respeito das habilidades individuais, o autor considera que devem ser

encaradas de maneira flexível, por serem passíveis de aprendizado ou não neces-
sariamente inatas. Ele destaca algumas básicas como, o bom conhecimento de si
mesmo (antes de qualquer outra), de suas potencialidades e limitações; a inicia-
tiva; o otimismo; a persistência; a integridade e a autenticidade. Reforçando a
dimensão subjetiva, o autor se detém na importância do ilógico e da intuição na
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gestão administrativa, que explicam o caráter as vezes pouco coerente e racional da
mesma. Motta acrescenta que a intuição mistura elementos de racionalidade formal
e informal e que esta se apóia fortemente na experiência acumulada pela lide-
rança. Este destaque dado à dimensão subjetiva não formal ou racional da lideran-
ça opera aqui como um argumento importante para não omitir a natureza também
individual da mesma.

Este autor sintetiza as qualidades da liderança, usando o Quadro 2:

Quadro 2 – Mitos e realidades sobre liderança.

Liderança não é Liderança é 
1. Mágica ou mistério 
2. Propriedade de pessoas eminentes 
3. Fruto de qualidades especiais inatas 
4. Panacéia para todos os problemas  
5. Uso do poder pessoal para garantir 
seguidores ou propósitos pessoais 

1. Habilidade humana e gerencial 
2. Alcançável por pessoas comuns 
3. Produto de habilidades e 
conhecimentos aprendidos 
4. Forma de comunicação e articulação 
de uma missão e de futuros alternativos 
5. Uso do poder existente para garantir o 
alcance de propósitos comuns 

Fonte: Motta, 1991.

Podemos depreender que o novo paradigma de liderança acentua a necessi-
dade de que esta tenha uma clara visão estratégica e atributos de comunicação e
de negociação que a facultem a operar mais como fator de mobilização do que
de imposição. É importante salientar que esta disponibilidade de uma visão pri-
vilegiada para a mudança (como vários autores culturalistas reafirmam) não pode
ser entendida como uma visão personalista e manipuladora de liderança, mas
como um olhar posto a serviço da argumentação crítica (para além da persuasão
de base emocional) e construído na base da escuta ativa dos outros e, principal-
mente, da cultura.
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