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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral trazer informações atuais e úteis 

com o objetivo de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das 

competências de um líder no gerenciamento de pessoas que atuam em call 

Center  A finalidade da lapidação do líder será sempre baseada no que está 

planejado como meta para seus colaboradores. O sucesso da liderança será 

reflexo direto dos seus colaboradores.  

Este estudo será baseado em pesquisas de comportamento dos  

colaboradores do call center, focando nos pontos a serem desenvolvidos 

através do estreitamento do relacionamento com a liderança e de treinamento 

de reciclagem e implantação de CRM (Customer Relationship Management) na 

organização, como ferramenta de gestão e planejamento estratégico para o 

desenvolvimento de pessoas, focando na metas para a obtenção do resultado 

desejado pela Empresa. 

Também será baseado em teorias de livro de administração e Guia de 

Implementação de Marketing de Relacionamento. 
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METODOLOGIA 

 

O estudo do conteúdo bibliográfico, tais como: CHIAVENATO, 
I. Administração: teoria, processo e pratica. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007 – 3ª reimpressão - Parte V - Direção da ação empresarial - 15. 
Supervisão e Parte VII - A Administração da ação empresarial - 19. 
Competências organizacionais e criação de valor; e MADRUGA, Guia de 
Implementação de Marketing de Relacionamento e CRM 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Roberto, 2010, traz informações relacionadas ao tema proposto nesta 
monografia, além da vivência profissional desenvolvida ao longo tempo em um 
call Center. Ainda será baseado em pesquisas on line, de estudos científicos 
sobre o tema escolhido.  

Este método foi escolhido baseado na experiência de campo vivida em 
Empresas de Call Center, como Bradesco Seguros e Previdência e Unimed 
Rio.  
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INTRODUÇÃO 

 

As competências da liderança são fundamentais para o gerenciamento de 

pessoas dentro das organizações. A lapidação dessas competências 

associada tem trazido um ganho significativo para diversas ramificações das 

Empresas do ramo. Hoje estreitar o relacionamento com o cliente interno e 

externo é fundamental para manter o ambiente sadio e de fácil convivência.  

O desenvolvimento de equipe é um ramo difícil de ser trabalhado e pouco 

explorado no âmbito organizacional, sendo assim a liderança é uma 

tentativa de influência, de modo a extrair de seus liderados empenho e 

cooperação. Nessa perspectiva, quando um chefe manipula ou exige 

obediência e cooperação de forma coerciva, não há liderança. 

Embora existam várias definições para a liderança, é possível identificar 

dois pontos comuns em todas elas: por um lado é um fenômeno de grupo e, 

por outro, envolve um conjunto de influências interpessoais e recíprocas, 

exercidas num contexto através de um processo de comunicação humana 

com vista à obtenção de determinados objetivos específicos. As funções de 

liderança incluem, portanto, todas as atividades influenciadoras, ou seja, 

que geram a motivação necessária para pôr em prática o que foi definido 

pela estratégia e estruturada nas funções executivas. 

Este estudo mostra ainda a aplicação pratica de CRM (Constumer 

Management Relationship) nas organizações, no qual tem o objetivo de 

estabelecer um ótimo relacionamento entre empresa e cliente, servindo 

assim como grande ferramenta de diferencial e garantindo a fidelidade e 

satisfação para com o cliente. CRM é implantação de uma forma de filosofia 

dentro da Empresa. Filosofia esta, que procura treinar pessoas para que 

dêem prioridade no atendimento de seus clientes e busquem fazer com que 

a empresa venha a adaptar-se o cliente conforme as necessidades dos 

mesmos. 
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CAPÍTULO I 

As competências de um líder no gerenciamento de 

pessoas 

O CONCEITO 

 

...Deus é maior que todos os obstáculos. 

 

 

  Podemos dar inúmeras definições para as competências de um 
líder no gerenciamento de pessoas. Uma delas, de Ferraz, profª. Adm Sonia F. 
de 2006 é a seguinte: 

 
 “As atividades do Administrador, em qualquer 

organização, seja ele um supervisor de primeira linha ou o 
dirigente executivo da organização, é essencialmente o mesmo. 
Nesse sentido, não há uma distinção básica entre diretores, 
gerente, chefes ou supervisores, como Administradores. Qualquer 
que seja a posição, ou o nível que ocupe, o Administrador 
alcança resultados através da efetiva cooperação dos 
subordinados.” 
 
Outra mais recente, do estudo de caso desenvolvido por Ricardo 

Mantovani de Assis e David Kallás de 2007 e a seguinte: 
 

 “Para viabilizar o aproveitamento do potencial humano, os 
novos líderes devem inspirar comprometimento e conceder poder 
às pessoas, compartilhando autoridade. Líderes conhecem-se 
bem; conhecem seus pontos fortes e os desenvolvem muito 
precocemente. Uma empresa “bem-organizada” e eficiente/bem-
gerenciada nem sempre está sendo bem sucedida. Sucesso 
requer liderança e um caminhar na direção certa. Mais do que 
bons gerentes, que fazem certo as coisas, é preciso de líderes 
que façam o que é certo.” 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

10

1.1 - Origens das competências da liderança no gerenciamento 

de pessoas  

De acordo com a Revista Consumidor Moderno, de Agosto de 2005: “ 

Ao contrário da ânsia de vencer e vencer novamente, digna de um esportista 

inveterado, Abílio Diniz descobriu no equilíbrio a melhor forma de se tornar um 

executivo controlado diante das pressões de todo dia. Para dar fim ao 

estresse, ele frisa: alinhar os compromissos em uma agenda mensal ou até 

anual é imprescindível. Ele acredita: ''qualidade de vida exige método''. No 

início, algumas decisões parecerão um sacrifício enorme, mas ''basta a pessoa 

saber o que deseja e ter a disciplina necessária para conduzir sua vida naquela 

direção”. 

 

De acordo com o consultor Marcio A. Silva, consultor de Treinamento & 

Desenvolvimento e Planejamento Estratégico do livro “Clientes por todos os 

Lados” pela Editora Diário (SP): existem algumas dicas para liderar, que são:  

§ Enxergue a organização como um todo: estude e reveja sempre suas 

principais diretrizes estratégicas (missão, visão, valores, políticas, objetivos 

e estratégias), organogramas, sites, serviços e/ou produtos, principais 

clientes, entre outros; 

§ Mantenha bom relacionamento com todas as áreas, principalmente com 

as áreas fundamentais para o sucesso de sua operação: Marketing, 

Recursos Humanos e TI, entre outras; 

§ Desenvolva operadores: para alcançar objetivos e metas da operação, 

você precisa de operadores competentes, com conhecimento, habilidades e 

comportamentos adequados às atividades da operação; 

§ Seja gestor de pessoas: a gestão de pessoas não é tarefa de um 

departamento, a exemplo do RH, mas sim responsabilidade diária de cada 

líder, pois cabe a ele a manutenção, o desenvolvimento, a aplicação e a 

agregação dos operadores. O RH, assim, passa a ter a função de Staff; 

§ Seja líder: pessoas respondem a pessoas e seu sucesso depende do 

nível de influência que você tem sobre sua equipe; nunca critique outras 
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lideranças de sua empresa e nem a organização, pois você pode perder a 

credibilidade perante sua equipe; 

§ Enxergue a operação com olhar estratégico: a operação, com suas 

metas, indicadores e objetivos, deve ser encarada dentro do prisma das 

diretrizes estratégicas da organização, não como uma atividade rotineira e 

isolada dos objetivos globais da empresa. Cabe ao líder despertar nos 

operadores o sentimento de que eles fazem parte de uma causa, de uma 

missão; 

§ Liderar é uma tentativa de influência, de forma a conseguir dos seus 

liderados empenho e colaboração. Nessa perspectiva, quando o chefe 

manipula ou cobra obediência e cooperação de forma coercitiva, não há 

liderança; 

§ Liderar é entender o processo de mudança, de desenvolvimento do seu 

liderado, tentando sempre moldar ao que organização espera; 

§ Um bom líder: Identifica-se com a visão e missão da empresa, Influencia 

positivamente; Define metas capazes de serem alcançadas; Esclarece 

funções e responsabilidade; Promove a integração da equipe; Contribui e 

apóia o desenvolvimento pessoal; Adapta seu estilo de acordo com a 

pessoa e a tarefa; 

§ O bom líder é mais do que administrador de pessoas e de recursos 

humanos. Ele precisa considerar seus colaboradores como parceiros de 

negócio e gerar neles adesão aos objetivos, política, visão e missão da 

Empresa. Ele age de modo que seus parceiros gostem do que fazem e se 

transformem em seguidores dos rumos da Empresa. 

 

 

 

 

 

1.2 - Gestão de Habilidades e Competências Corporativas 
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Habilidades e Competências corporativas resumem-se em ativos intangíveis e 

nada mais são que a soma das habilidades organizacionais que garantem sua 

sustentabilidade e que, em última análise, residem em seus colaboradores. De 

fato Stewaert (1998, p.2) define ativo intangível ou, de forma mais abrangente, 

capital intelectual como a “soma de todos os conhecimentos que todos os 

empregados de uma empresa possuem e que lhe dão uma vantagem 

competitiva”, ou seja, é a capacidade de os funcionários da empresa 

satisfazerem a necessidade dos clientes. 

O maior de todos os desafios impostos às organizações nestes últimos anos é 

a formação de equipes, envolvidas e comprometidas com os resultados e 

crescimento da organização. 

Na busca de alternativas para superar as expectativas, concluímos que o Ser 

Humano é "o meio", principal diferencial no mundo competitivo. Concluímos 

também, que profissionais com expectativas de crescimento e qualidade de 

vida são muito mais produtivos, profissionais com conhecimento são guerreiros 

que visualizam em nossa empresa "uma oportunidade de realização". 

Este programa tem como propósito principal, intensificar o relacionamento da 

empresa com seus colaboradores, transformando a Gestão de Recursos 

Humanos em estratégia de resultados. 

Habilidade: "o conhecimento necessário"  x  "o conhecimento aplicado". O nível 

de habilidade é avaliado a partir do atendimento de cada colaborador das 

atividades que constituem sua carreira, traduzindo o nível de polivalência de 

cada profissional. “As habilidades decorrem das competências adquiridas e 

referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. Por meio das ações e 

operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 

reorganização das competências (INEP, 1999, p.7)”. 

 

 

1.3 – Avaliação das habilidades e competências  
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O processo de avaliação do desempenho individual é o momento de maior 

vulnerabilidade do programa de gestão por Habilidade e Competência. Para 

diminuir a subjetividade do processo, a única alternativa é o desenvolvimento 

dos avaliadores buscando o entendimento de todos os conceitos aplicados. 

São analisados os perfis dos avaliadores (em cargo de liderança), concedendo 

orientação e desenvolvimento conforme as necessidades individuais, a fim de 

assegurar os resultados das avaliações. 

O programa de desenvolvimento compreende a uniformização/consenso do 

entendimento teórico e a aplicação de exercícios práticos (simulações) de 

avaliações de uma amostra do contingente de cada equipe/setor. Os 

avaliadores podem aprimorar e nivelar seus critérios de observação: 

 

· Entender com a mesma profundidade os conceitos dos itens de competência; 

 

· Perceber a relação das competências e o resultado da empresa; 

 

· Avaliar a partir de evidências concretas de um período de observações, não 

de fatos isolados; 

 

· Avaliar para dar retorno a cada integrante da equipe, possibilitando o 

crescimento profissional e resultando em novos talentos; 

 

· Avaliar na certeza de que o retorno/feedback levará à novas atitudes, novo 

caminho para se alcançar os melhores resultados. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Estilos de Liderança 
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Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É a facilidade de 

motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os 

objetivos do grupo ou da organização como um todo. Segundo Chiavenato 

(2000), apud Thiago Sarti (2009), a Teoria das Relações Humanas constatou a 

influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Existem três 

principais teorias sobre a liderança:  

 

Traços da personalidade - segundo esta teoria, já desacreditada, o líder 

possuiria características marcantes de personalidade que o qualificariam para 

a função.  

Estilos de liderança - esta teoria aponta três estilos de liderança: autocrática, 

democrática e liberal.   

Situações de liderança - nesta teoria o líder pode assumir diferentes padrões 

de liderança de acordo com a situação e para cada um dos membros da sua 

equipe. 

Já para Lacombe (2003), os líderes influenciam as pessoas graças ao seu 

poder, que pode ser o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, 

poder de referência, em função das qualidades e do carisma do líder e poder 

do saber, exercido graças a conhecimentos que o líder detém. Nas situações 

de liderança, o Líder pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo 

com a situação e para cada um dos membros da sua equipe. Para Lacombe os 

líderes influenciam as pessoas graças ao seu poder, que pode ser o poder 

legítimo, obtido com o exercício de um cargo, poder de referência, em função 

das qualidades e do carisma do líder e poder do saber, exercido graças a 

conhecimentos que o líder detém. 

 

 

2.1.1 - Tipos de Liderança  
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De acordo com Chiavenato (2006), apud Guilherme Metidieri (2011) sobre 
estudos sobre a teoria dos estilos de liderança, refere-se a três estilos. São 
eles: AUTOCRÁTICA, DEMOCRÁTICA e LIBERAL. 

Abaixo, podem-se observar algumas características relacionadas a cada estilo 
de liderança citado. 

 

2.1.1.1 - Liderança Autocrática:  

Na Liderança Autocrática o líder é focado apenas nas tarefas. Este tipo de 

liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma 

decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. O líder é quem 

ordena, impõe sua vontade, centralizando todas as decisões. Este estilo 

poderá ser utilizado para disciplinar o grupo que esta indiferente às suas 

atividades e em alguns casos de dificuldades dentro da empresa, que exigem 

ações mais rígidas. Esta liderança também é chamada de liderança autoritária. 

Este tipo de liderança caracteriza-se pela confiança na autoridade e pressupõe 

que os outros nada farão se não lhes for ordenado. Geralmente não se importa 

com o que os liderados pensam, além de desestimular inovações. O líder 

autocrático julga-se indispensável, mostrando que só a sua maneira de fazer 

as coisas é a correta. Toma uma postura muita vezes paternalista, sentindo-se 

feliz por notar que os outros dependem dele. Divide pouquíssimo serviço, 

preferindo fazê-lo. É comum por parte deste líder, reações coléricas, de 

irritação, de incompreensão com erros alheios. Transmite certo temor nos 

liderados, para que não o contradigam. Usa de artifícios para que o obedeçam 

sem dialogar. As decisões são tomadas com rapidez, o que é muito positivo. 

Mas, quando um líder autocrático termina seu mandato, muitas vezes o grupo 

fica perdido, não está acostumado a tomar suas próprias decisões, provocando 

um vácuo no poder de comando. 

 

 

2.1.1.2 - Liderança Democrática:  
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Chamada ainda de liderança participativa ou consultiva, este tipo de liderança 

é voltada para as pessoas e há participação dos liderados no processo 

decisório. O líder orienta o grupo a executar suas atividades, fazendo-o 

participar da tomada de decisão. Neste estilo de liderança, todo o grupo pode e 

deve contribuir com sugestões. A responsabilidade do líder, é dirigir estas 

opiniões para que, na prática, atinjam os objetivos esperados. O líder, com sua 

experiência, deve alertar a equipe sobre pontos difíceis e idéias que já foram 

tentadas no passado, mas sem sucesso. A esperança neste caso, é fazer com 

que o grupo entenda que atingir objetivos é responsabilidade de todos e não 

apenas da liderança. O líder que aplica este estilo, geralmente, tem um 

conceito equilibrado sobre si, não temendo que haja liderados que sejam 

melhores do que ele, em determinados aspectos. Para ele é fácil entender e 

compreender seus liderados, bem como ouvir e aceitar opiniões diferentes das 

suas. Aqui, a dificuldade é a demora para tomada de decisões em tempos de 

crises. 

2.1.1.3 - Liderança Liberal 

Liderança Liberal ou Laissez faire: Laissez-faire é a contração da expressão 

em língua francesa laissez faire, laissez aller, laissez passer, que significa 

literalmente "deixai fazer, deixai ir, deixai passar". Nesse tipo de liderança, 

parte-se do princípio de que o grupo atingiu a maturidade e não necessita de 

supervisão de seu líder. Assim, os liderados ficam livres para pôr seus projetos 

em prática, sendo delegado pelo líder liberal. Caracteriza-se pela total 

liberdade da equipe. O gerente pouco interfere nos negócios. As equipes 

tomam decisões e direcionam suas atividades. O gerente tem uma atitude 

bastante passiva. Os liderados conhecem o ramo de negócios e o mercado. 

Este líder acha que seu principal trabalho é a manutenção do que já foi 

conseguido. Não dá ordens, não traçam objetivos, não orienta os liderados, 

apenas deixa correr. É comum encontrarmos liderados inconformados com 

esta atitude. 

A liderança liberal, muitas vezes, é exercida por pessoas que pretendem 

ausentar-se com freqüência do grupo. Não querem ter o trabalho de organizar, 



 

 
 
 

17

planejar e fiscalizar. Em muitos casos, foram eleitos porque ninguém queria o 

cargo ou então porque queriam apenas o título de líder não tendo a garra e a 

vontade de liderar.  

 

2.1.1.4 – Considerações gerais a cerca de Liderança: 

A liderança é um tema importante para os gestores devido ao papel 

fundamental que representam na eficácia e motivação do grupo e da 

organização. Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso 

organizacional. Liderar não é uma tarefa fácil, ao contrário, liderança exige 

paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso, pois a organização 

tem, vida própria, ou seja, um ser vivo dotado de colaboradores dos mais 

diferentes tipos. Dessa forma, pode-se definir liderança como o processo de 

dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas dos colaboradores de 

um grupo. Porém, existem três implicações importantes nesta definição.  

Primeira: a liderança envolve outras pessoas, o que contribuirá na definição do 

status do líder.  

Segunda: a liderança envolve uma distribuição desigual de poder entre os 

líderes e os demais membros do grupo.  

Terceira: a liderança é a capacidade de usar diferentes formas de poder para 

influenciar de vários modos os seguidores.  

De fato, os líderes influenciam os demais. Por este motivo, muitos acreditam 

que os líderes têm por obrigação considerar a ética de suas decisões. Apesar 

de a liderança ser de suma importante para a gerência e estreitamente 

relacionada a ela, liderança e gerência não são os mesmo conceitos. 

Planejamento, orçamento, controle, manutenção da ordem, desenvolvimento 

de estratégias e outras atividades fazem parte do gerenciamento.  

Gerência é o que fazemos. Liderança é quem somos. 

 

Não podemos ainda deixar de citar McGregor (1960) publicou a Teoria X E Y 

em que dizia que os valores do líder sobre as intenções de seus liderados 



 

 
 
 

18

determinariam um processo de influência mais autoritário (Teoria X) ou mais 

participativo (Teoria Y).  

“a à medida que os aspectos básicos que formam a qualidade de vida são 
preenchidos, podem deslocar seu desejo para aspirações cada vez mais 
elevadas.“ 

A teoria de Mc Gregor é na verdade um conjunto de dois extremos opostos de 

suposições. Por esse motivo, também é conhecida pelo nome de "Teoria X e 

Teoria Y". Para Mc Gregor, se aceitarmos a teoria "X", e nos comportarmos de 

acordo com ela, as pessoas se mostrarão preguiçosas e desmotivadas. Já se 

aceitarmos a teoria "Y", as pessoas com quem interagimos se mostrarão 

motivadas. 

 

Características do Líder, segundo Mc Gregor (1960): 

 

TEORIA X 

O homem médio não gosta do trabalho e o evita;  

Ele precisa ser forçado, controlado e dirigido;  

O homem prefere ser dirigido e tem pouca ambição;  

Ele busca apenas a segurança.  

 

TEORIA Y 

O dispêndio de esforço no trabalho é algo natural;  

O controle externo e a ameaça não são meios adequados de se obter trabalho;  

O homem exercerá autocontrole e auto-direção, se suas necessidades forem 

satisfeitas;  

A pessoa média busca a responsabilidade;  

O empregado exercerá e usará sua engenhosidade, quando lhe permitirem 

auto-direção e autocontrole.  

 

2.1.2 - O papel da Liderança 

Para que ocorra o desenvolvimento do colaborador e por seguinte seu nível de 

competências, o Líder precisa de desprender do papel tradicional de definidor 
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de metas e medidas, adotando padrões modernos e que deixe o colaborador 

se expressar, esteja ligado a equipe de trabalho para perceber o momento de 

cada um e tirar proveito para alcance dos resultados do grupo. 

A liderança precisa estar totalmente mergulhada no processo, incentivando, 

conversando, persuadindo e até, mesmo, em alguns momentos “obrigando” e 

incentivando as pessoas a saírem de suas zonas de conforto.  

Para que se obtenha vantagem competitiva as competências individuais se 

transformam em competências corporativas. Cabe ao Líder criar uma 

atmosfera propícia para que isso ocorra não se contentando com 

desempenhos do passado, o desafio é olhar além dos limites da gestão diária 

e adiantar-se a concorrência, olhar além das fronteiras. 

É a liderança unicamente, que garante a continuidade e o crescimento do fluxo 

transitivo de competências, formação de novos líderes voltados para o 

aprendizado, da transferência das capacidades pela empresa, da 

disseminação do conhecimento e desenvolvimento das competências nos três 

níveis (individual coletivo e corporativo). 

Assim, cabe a liderança estimular e propiciar oportunidades para o 

aprimoramento das competências da força de trabalho identificando as 

necessidades de melhoria do colaborador que podem ser supridas através de 

treinamento, feedback, ou até mesmo um bate papo para alinhar conceitos.  

O colaborador precisa saber como está seu desempenho, quais são seus 

pontos fracos e fortes para que juntos liderança e liderado tracem um plano de 

ação deixando claro quais são as expectativas da organização e a importância 

de seu papel dentro dela. O Líder tem o dever de descobrir em cada pessoa o 

melhor de suas competências e tirar o maior proveito possível delas, 

transformando o que é individual em coletivo, e, por conseguinte em 

corporativo. O Líder precisa mostrar para o colaborador que ele é parte 

integrante do negócio da Empresa. 

2.2.3 - Motivação  

 

2.2.3.1 - Forças Motivacionais  
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A motivação é uma força interior que muda a cada momento durante toda a 

nossa trajetória de vida, onde direciona e intensifica os objetivos de uma 

pessoa. Dessa forma, quando dizemos que a motivação é algo interior, ou 

seja, que está dentro de cada pessoa de forma particular erramos em dizer 

que alguém nos motiva ou desmotiva, pois ninguém é capaz de fazê-lo. 

Existem pessoas que pregam a auto-motivação, mas tal termo é empregado 

de forma errada, já que a motivação é uma força intrínseca, ou seja, interior e 

o emprego desse prefixo deve ser descartado.  

 

2.2.3.2 - Hierarquia das necessidades segundo Maslow x Taylor 

 

Segundo Abraham Maslow, apud Daniel Porfillo (2000) motivação é o resultado 

dos estímulos que agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação. 

Para que haja ação ou reação é preciso que um estímulo seja implementado, 

seja decorrente de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Esta 

teoria nos dá idéia de um ciclo, o Ciclo Motivacional. O homem se motiva 

quando suas necessidades são todas supridas de forma hierárquica, ou seja, 

uma escala de valores a serem transpostos. Isto significa que no momento em 

que o indivíduo realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar, exigindo 

sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-la.  

O comportamento humano, neste contexto, foi objeto de análise pelo próprio 

Taylor, quando enunciava os princípios da Administração Científica. A 

diferença entre Taylor e Maslow é que o primeiro somente enxergou as 

necessidades básicas como elemento motivacional, enquanto o segundo 

percebeu que o indivíduo não sente única e exclusivamente necessidade 

financeira. 

 

 

Maslow apresentou uma teoria da motivação, segundo a qual as necessidades 

humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de 

importância e de influência, numa pirâmide, em cuja base estão às 
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necessidades mais baixas (necessidades fisiológicas) e no topo, as 

necessidades mais elevadas (as necessidades de auto realização).  

 

Tais necessidades devem ser supridas primeiramente no alicerce das 

necessidades escritas, ou seja, as necessidades fisiológicas são as iniciantes 

do processo motivacional, porém, cada indivíduo pode sentir necessidades 

acima das que está executando ou abaixo, o que quer dizer que o processo 

não é engessado, e sim flexível. Quando a necessidade não é satisfeita e não 

sobrevindo as situações anteriormente mencionadas, não significa que o 

indivíduo permanecerá eternamente frustrado. De alguma maneira a 

necessidade será transferida ou compensada. Daí percebe-se que a motivação 

é um estado cíclico e constante na vida pessoal. 

 

    

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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A liderança é uma condição complexa, dinâmica, mutável e de muita 

responsabilidade. Ela varia no tempo e no espaço, de acordo com cada 

situação que se apresenta. Varia no mesmo individuo em épocas e situações 

diferentes. Seus motivos ou razões, ou seja, os fatores humanos exibem forças 

distintas, tanto em pessoas e situações diferentes, quanto na mesma pessoa 

em situação e época diferentes. O que pode parecer bom e sensato hoje pode 

não ser aplicável em outro momento, mesmo sendo a mesma pessoa. Essa 

relação do líder com o individuo sofre mudanças todos os dias, porque 

trabalhar com pessoas requer muita sensibilidade e percepção do outro a todo 

o momento (sua inteligência, capacidade, limitação, valores, atitudes, caráter, 

desenvoltura e afins).  

O inter-relacionamento entre líder e liderado foi descrito como uma 

maneira de mostrar a melhor forma de coordenar o pessoal, buscando 

modificar e melhorar os resultados e que venham agregar valores para a 

Empresa. O relacionamento existente entre liderança e liderados com a 

finalidade de mostrar como transformar uma equipe.  

   Em uma equipe cada pessoa possui uma característica de 

personalidade, talentos, habilidades e preferências e estes se destacam pelas 

diferenças individuais. O grande papel do líder e estar atento a todas essas 

informações sabendo adequar a cada perfil uma técnica de desenvolvimento e 

avaliar as condições que dificultam o alcance. Portanto, o desenvolvimento de 

equipes ultrapassa a atuação do líder, é necessário que se tenha visão do que 

é necessário, conhecer de cada indivíduo de sua equipe e trabalhá-lo dentro 

das suas habilidades e personalidades. 
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A Aplicabilidade do BalancedScorecard no Setor Público 

 
Poucos fenômenos sociais têm alcançado elevados níveis de consenso 

quanto o crescente dinamismo das relações no ambiente em que se inserem 
as organizações. A estabilidade ambiental pode ser um traço constitutivo do 
passado recente, inclusive nas relações internas e externas às organizações 
do setor público. 
 
A Utilização do Balanced Scorecard 
 

A maioria dos executivos reconhece amplamente a influência que as 
medições têm sobre o desempenho da empresa. Paradoxalmente, porém, eles 
raramente consideram as medições como parte essencial de suas estratégias. 
É o caso de executivos que introduzem novas estratégias e processos 
operacionais buscando níveis excepcionais de desempenho, mas continuam 
usando os mesmos indicadores financeiros de curto prazo vigentes há 
décadas: retorno sobre o investimento, crescimento das vendas e lucro 
operacional. Esses executivos erram ao não adotarem novas medições para 
monitorar novos objetivos e processos e ao não questionarem se as medições 
antigas são relevantes para suas novas incitativas. 

 
Perspectivas do Balanced Scorecard 

O painel de controle dá aos executivos uma visão da criação de 
valor por meio de um mapa coerente, com objetivos e medidas de 
desempenhos divididos em 4perspectivas: financeira, do cliente, dos 
processos internos e do aprendizado e crescimento. Esses objetivos devem 
estar interligados para comunicar um pequeno número de temas estratégicos 
amplos. 
 
Foco estratégico 
 As empresas dispõem de um conjunto de informações de suas 
atividades. Essas informações são de baixo para cima e derivam de processos 
específicos. O painel de controle está apoiado nos objetivos estratégicos da 
empresa, bem como no que ela precisa para ser competitiva. Faz com que os 
executivos selecionem um número limitado de indicadores críticos dentro 
década uma das quatro perspectivas, ajudando assim a concentrar o foco na 
visão estratégica. 
 
 

ANEXO 2 

AFIRMAÇÕES 

 

“Mentoring é a participação de uma pessoa experiente - o mentor, para ensinar 
e preparar outra pessoa - o orientado ou protégé, com menos conhecimento ou 
familiaridade em determinada área. O objetivo do mentoring é estabelecer uma 
relação de confiança, respeito e competência entre alguém mais experiente e 
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um com menos, através de um relacionamento que atenda às seguintes 
exigências: voluntária de parte a parte; o mentor fornece teoria e o orientado 
apresenta exemplos detalhados; relacionamento honesto, desinteressado e 
íntegro; e baseado em relações quase sempre duradouras. As pessoas podem 
ter vários mentores ao longo de sua vida, pois o mentoring pode acontecer 
independentemente da estrutura definida pela organização, e existir fora dela. 
O mentoring eficaz pode melhorar o nível de desempenho, promoções, 
remuneração e benefícios sociais, mobilidade vertical e satisfação no 
trabalho,independente da organização”. 
”O coaching se preocupa em preparar os empregados para exceder seus 
níveis iniciais de rendimento, o mentoring representa um processo em longo 
prazo, focado na carreira e que cobre estruturas da vida como um todo.” 
 Enquanto coaching foca numa relação profissional, mentoring é uma relação 
amiga”. 
 “Responsabilidade Social nas empresas significa uma visão empreendedora 
mais preocupada com o entorno social em que a empresa está inserida, ou 
seja, sem deixar de se preocupar com a necessidade de geração de lucro, mas 
colocando-o não como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para se 
atingir um desenvolvimento sustentável e com mais qualidade de vida”. 
108 
 “A forma de conduzir os negócios baseada no compromisso contínuo com a 
qualidade de vida atual e das gerações futuras, por meio de um 
comportamento ético, que contribua para o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental. E, se a gente conseguir incorporar os interesses das diversas 
partes interessadas nas estratégias de negócio e na implementação das 
atividades, melhor ainda” 
 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

Reportagens 

 

Revista Época Negócios – Inspiração para renovar  

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI71257-16380,00-
LIDERAR+E+DECIDIR.html 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0%2C%2CEMI71257-16380%2C00-LIDERAR+E+DECIDIR.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0%2C%2CEMI71257-16380%2C00-LIDERAR+E+DECIDIR.html
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Liderar é decidir - Por Alexandre Teixeira 
 
Nada como uma crise prolongada para obrigar muita gente a revisar as rotinas 
da empresa. Na inércia típica de épocas de prosperidade, é comum fazer vista 
grossa para desperdício, contratar funcionários não exatamente moldados para 
as funções que ocupam e deixar novos e promissores projetos amadurecendo 
no forno. Tudo isso ficou para trás depois que o tsunami financeiro varreu o 
mundo e empurrou as companhias de volta aos fundamentos básicos da gestão 
enxuta, eficiente e econômica. O risco agora é de inação: ficar paralisado pelo 
medo de cometer equívocos, ou, no outro extremo, tomar decisões 
atabalhoadas. 
Todo gestor sabe que para guiar a companhia durante a tormenta e dela sair 
sem danos ou mesmo fortalecida há uma lista infindável de coisas a serem 
colocadas em prática. De reduzir estoques, eleger os clientes que vale a pena 
manter, apertar o caixa e monitorar de perto os rivais a definir um percurso que 
dê conta de eventos imprevistos, motivando com argumentos capazes de 
convencer os subordinados de que, se forem executados com disciplina e 
diligência, seus planos serão bem-sucedidos. 
 
Ao lado de tudo isso há um punhado de outras questões que todo líder deve se 
fazer. Está pronto para enfrentar a emergência? Está cercado de pessoal 
realmente competente, capaz de dar conta do tremendo desafio que representa 
uma pilotagem turbulenta? Trata-se, como afirma o consultor Ram Charan em 
seu recente livro Liderança na Era da Turbulência Econômica, de um autêntico 
teste de fogo para líderes de variados níveis, sobretudo quando o cenário dos 
negócios – aí incluídos clientes e fornecedores – move-se a uma velocidade 
inédita, como se vê agora. Sim, liderar hoje é decidir como se adaptar às 
mudanças e escapar das armadilhas para colher as oportunidades. E o peso de 
cada decisão, em um ambiente instável, é maior. Se para quase tudo existe um 
manual, não há nenhum que garanta uma visão infalível a fim de que as ações 
de hoje semeiem um futuro para a empresa. Sem prescrever propriamente uma 
receita, um estudo conduzido por uma dupla de especialistas americanos que 
somam 80 anos de experiência com a gestão de liderança joga luzes nesse 
turbilhão. São eles os americanos Warren Bennis e Noel Tichy. 
Bennis, 84 anos, é professor da Universidade Southern California, a USC. Tichy, 
de 64, leciona na escola de negócios da Universidade de Michigan e tornou-se 
conhecido por ter dirigido e modernizado o célebre instituto de educação 
executiva da GE, em Crotonville, Nova York, nos tempos de Jack Welch. Ambos 
são reconhecidos como autoridades mundiais na matéria. Exímios detetives das 
salas de comando, eles dissecaram alguns dos mais ruidosos casos de fracasso 
de líderes corporativos, como o de Carly Fiorina à frente da HP, bem como 
investigaram as razões de desempenhos bem-sucedidos, como tem sido o de 
Alan Lafley à frente da Procter & Gamble. Ao final, sintetizaram um diagnóstico: 
“Juízo aguçado é aquilo que cria ou destrói um líder. Se houver bom 
discernimento, pouca coisa mais importa. Se não houver, nada mais importa”. A 
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definição poderia soar simplista se esse não fosse um campo movediço dos 
estudos de liderança. 
Com os extraordinários avanços da neurociência nos últimos anos, foi possível 
entender melhor como funciona a mente humana e sua imprevisibilidade. “As 
pesquisas mostram que as pessoas são míopes em suas decisões”, diz o 
psicólogo Daniel Kahneman, Nobel de Economia por seus estudos sobre o 
comportamento de investidores e homens de negócio. “Podem ser levadas a 
escolhas errôneas devido a falhas de memória e a uma avaliação incorreta das 
experiências passadas.” Isso explica por que até mesmo executivos com 
histórico placar de acerto na maioria das decisões têm pontos cegos. Foi o que 
causou, por exemplo, a demissão de Jacques Nasser, ex-CEO da Ford, ao 
ignorar os sinais de que membros de sua equipe principal conspiravam contra 
ele. 
O papel mais importante de um líder, de acordo com Tichy e Bennis, é formular 
bom julgamento em três âmbitos. “O líder é pago para formar uma boa equipe, 
ter a estratégia certa e enfrentar crises”, disse Tichy a Época NEGÓCIOS. 
“Esses fundamentos são ainda mais importantes na atual crise, mesmo porque 
todos estão sendo mais pressionados.” Sucede que, segundo ele, o que se 
leciona sobre tomada de decisão em MBAs há meio século é irrelevante para 
formar grandes juízos. “Você senta com Lafley e pergunta: Como você decidiu 
fazer a aquisição por US$ 57 bilhões da Gillette? É só mastigar os números e 
seguir o que você aprendeu na Harvard Business School? Ao que Lafley diz: 
Não. No fim das contas, tenho de tomar uma decisão baseada num juízo. Isso 
porque quaisquer dados que tiver serão sempre imperfeitos.” A compra da 
Gillette fez parte de uma das maiores transformações recentes do mundo 
corporativo, protagonizada por Lafley, que assumiu a presidência da P&G em 
meio a uma crise, em 2000, e desde então quase triplicou o lucro, que foi de 
US$ 12 bilhões em 2008, e aumentou seu faturamento em 110%, para US$ 84 
bilhões. Para Tichy, ele deve encabeçar, ao lado do empresário indiano Ratan 
Tata, qualquer lista de melhores executivos do século 21. 
O equívoco com maior potencial de causar danos à empresa, segundo Tichy, 
está relacionado às pessoas. Por essa ótica, a anatomia de fracassos ganha 
uma nova interpretação. Considere o exemplo de Carly Fiorina. CEO que se 
apresentava como uma espécie de garota-propaganda da HP, sua queda foi 
atribuída na época a um suposto erro estratégico – a aquisição da concorrente 
Compaq, por US$ 19 bilhões. Seu sucessor, Mark Hurd, de perfil discreto, 
arregaçou as mangas e recuperou a empresa. Mas Hurd se beneficiou das 
avaliações estratégicas que Fiorina fez, inclusive da compra da empresa. O que 
faltou a ela, na avaliação dos autores, foi a necessária experiência de execução 
para implementar e colher os resultados da fusão. “Mas nem a melhor decisão 
do mundo tem valor se não for capaz de sair da sala da presidência e chegar ao 
chão de fábrica. A execução é aquilo que de fato acontece, aquilo que 
realmente se faz”, disse Lafley, entrevistado por Tichy no livro. 
Numa época de incertezas, com estreita margem para equívocos, sob o risco de 
expor o futuro das companhias, os temas vinculados à boa liderança emergem 
com força na agenda corporativa. “Nas empresas com equipes de liderança 
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efetivas, a crise ajuda a potencializar o melhor de cada um, e do próprio time. 
Nas demais, infelizmente muitas, a crise exacerba as tensões e as divisões”, 
afirma Jean-Marc Laouchez, consultor do Hay Group e especialista em 
desenvolvimento organizacional e liderança. “Como consequência, o CEO 
enfrenta um dilema: ou ser mais autoritário, de forma a tomar rapidamente as 
decisões exigidas pelo contexto, ou ser mais dirigente, aproveitando as 
pressões externas para construir uma equipe mais coesa e colaborativa, 
assumindo possivelmente riscos de curto prazo.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

INTERNET  

A Relação do Marketing de Relacionamento e da Tecnologia com 
o CRM 
 
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Importancia_do_CRM_nas_grandes_org
anizacoes_brasileiras.htm 
 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Importancia_do_CRM_nas_grandes_organizacoes_brasileiras.htm
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Importancia_do_CRM_nas_grandes_organizacoes_brasileiras.htm
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Para Zenone (2001), o CRM tem como objetivo a compreensão do 
comportamento dos clientes atuais e dos futuros. As estratégias de 
marketing de relacionamento também são aplicadas para gerenciar a 
relação com o cliente, a fim de aumentar a percepção da marca, como 
forma de maximizar os lucros da organização e fidelizar o cliente 
(COBRA, 2003). 

A interação entre o CRM e o Marketing de Relacionamento é patente 
e, muitas vezes, seus conceitos se confundem. Pode-se dizer, no 
entanto, que o CRM é a aplicação prática da teoria do Marketing de 
Relacionamento. Um bom exemplo disto é o tratamento 
individualizado que o CRM dispensa a cada cliente, fruto da filosofia e 
estratégia do Marketing de Relacionamento (COBRA, 2003). 

De acordo com Zenone (2001), inovação Tecnológica diz respeito a 
um processo que envolve criação, desenvolvimento, uso e divulgação 
de uma idéia ou produto novo. Trata-se de um processo 
organizacional contínuo, que visa à preservação do mercado e o 
aumento da competitividade empresarial. 

Mais importante do que o surgimento de várias inovações é o uso 
criativo dos conhecimentos que a organização já possui. O CRM, por 
exemplo, faz uso das informações já existentes, buscando melhorar e 
desenvolver uma nova política de relacionamento com o cliente. 

A ferramenta tecnológica de Gerenciamento do Relacionamento com 
o Cliente é uma grande aliada ao processo de fidelização, pois 
diferencia os clientes, separando aqueles que são mais valiosos para 
a organização. 
 

ANEXO 5 

QUESTIONÁRIOS 

 

A Pesquisa do CRM no Brasil 
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Em 2003, uma pesquisa realizada pelo Peppers and Rogers Group 
(filial do Brasil) tinha como principal objetivo demonstrar a visão que 
as empresas nacionais tinham a respeito do CRM. 

Os resultados desta pesquisa foram comparados com os de outra 
pesquisa, realizada em 2001, também pelo mesmo escritório, e 
servem ainda hoje como base para o entendimento do panorama do 
CRM no Brasil. 

Participaram desta pesquisa responsável das áreas de 
relacionamento da empresa com o cliente, executivos da área de 
marketing, diretores e presidentes de 106 companhias. 
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A Pesquisa do CRM no Brasil 

 

 

 

 

Figura 1.              Participação no mercado das companhias pesquisadas 

Fonte: Peppers. & Rogers Group, 2003 

Um dos pontos percebidos nesta pesquisa é que a maioria das 

empresas brasileiras ainda não visualiza o CRM como uma 

ferramenta de aumento da lucratividade do seu negócio, mas tão 

somente como estratégia de relacionamento com o cliente. 

Quando indagadas sobre a vontade de iniciar um programa de CRM 

(Figura 2), o resultado da pesquisa demonstrava um cenário positivo. 
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Figura 2.              Pretensão de iniciar um programa de CRM 

Fonte: Peppers. & Rogers Group, 2003 

Recente pesquisa da Accenture e Ec-Metrics, durante o Congresso 
Nacional das Relações Empresa-Cliente 2006 (CONAREC, 2006), 
mostrou que 90,2% dos executivos entrevistados afirmaram ter 
efetuado investimentos nesta ferramenta nos últimos três anos; para 
60, 8%, a área de CRM será a de maior investimento nos próximos 
anos. (B2B Magazine, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa realizada pelo Peppers and Rogers Group (2003) 

procurou também saber quais eram os objetivos das organizações, 

em médio prazo, com a utilização do CRM (Figura 3). 
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Figura 3.              Objetivos em médio prazo com a utilização do CRM 

Fonte: Peppers. & Rogers Group, 2003 

As empresas do Brasil que ainda não fazem uso do CRM vêem esta 

ferramenta simplesmente como uma forma de manter sua base de 

clientes, sem fazer distinção alguma entre eles, e não consideram 

tanto a questão da lucratividade. Em outra questão levantada nesta 

pesquisa, apenas um número reduzido de empresas (cerca de 10%) 

demonstrou não realizar a correta coleta de dados de clientes, passo 

essencial para a utilização do CRM. O call center, seguido pelos 

canais de venda e vendas diretas, oferece a maior parte da 

informação captada pelas companhias nacionais que fazem a coleta 

de dados de seus clientes. 

A figura 4 demonstra como as empresas brasileiras se comportam 

com relação à coleta de informação dos seus clientes. 
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Figura 4.              Forma de coleta de informações sobre os clientes 

Fonte: Peppers. & Rogers Group, 2003 

Observa-se uma tendência de mudança neste quesito: as 

informações, que, até então, eram essencialmente obtidas por meio 

das vendas, começam a ser coletadas por outros meios fora da área 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura seguinte demonstra os indicadores do resultado do CRM no 

negócio das empresas. 
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Figura 5.              Resultados do CRM no negócio das empresas 
brasileiras 

Fonte: Peppers. & Rogers Group, 2003 

Em relação à pesquisa de 2001 (também realizada pelo Peppers and 
Rogers Group), é patente o crescimento do conceito de “Lucratividade 
por cliente” e o estabelecimento da “Satisfação dos clientes” como o 
indicativo mais significativo da funcionalidade do CRM no Brasil. 

O aumento das receitas é um dos objetivos futuros para 90,2% dos 
executivos entrevistados pela Accenture e Ec-Metrics (2006). 

 

 

 

 

A figura abaixo demonstra como as organizações brasileiras fazem 
uso das informações sobre seus clientes: 
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Figura 6.              Formas de uso das informações coletadas sobre os 

clientes 

Fonte: Peppers. & Rogers Group, 2003 

Enquanto a intenção principal é desenvolver relacionamento com os 

clientes individuais, a prática ainda mostra que isto está longe de 

acontecer, haja vista a valorização de dados das transações 

comerciais. 

A criação de produtos e serviços novos também sofre grande 

influência destas informações. 
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Conclusão 

Atualmente, em um mercado global extremamente competitivo, o uso 

da ferramenta conhecida como Customer Relationship 

Management (CRM) – ou Gerenciamento do Relacionamento com o 

Cliente – em conjunto com a tecnologia e as práticas de marketing – é 

fator indispensável para qualquer organização conquistar e manter 

clientes. (TELLES, 2003) 

A relação entre empresa e cliente, quando particularmente 

intensificada (função essencial do CRM, embasada pelas práticas de 

marketing) gera uma vantagem competitiva; quando adequadamente 

utilizada, auxilia a tomada de decisões. A tecnologia agiliza e flexibiliza 

as práticas do CRM. (TELLES, 2003) 

No Brasil, uma inclinação ao uso do CRM por parte das organizações 

começa a ser observada, ainda que em um ritmo muito lento. Um dos 

fatores que contribui para esta lentidão é a cultura organizacional 

brasileira, que não demonstra familiaridade com as questões de 

investimento e medição do retorno do uso Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente (MADRUGA, 2004). As pesquisas 

citadas neste artigo demonstraram que muitas empresas nacionais 

conseguem aferir através do aumento da sua lucratividade os 

resultados conquistados pelo uso do CRM. Observa-se um interesse 

cada vez maior pela aplicação desta ferramenta nas empresas 

brasileiras, mesmo que, em um primeiro momento, o objetivo principal 

seja manter os clientes já conquistados, sem considerar ainda a 

quantificação de retorno financeiro derivado desta prática ou outras 
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possibilidades de utilização dos dados obtidos pelo uso da 

ferramenta. 
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