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RESUMO

 Este artigo tem por objetivo de evidenciar o perfi l 
mais adequado para um gestor dentro de uma organização 
no que tange a análise dos dados corporativos para tomada 
de decisões, ou seja, pretende-se contribuir na formação de 
ideias práticas que podem auxiliar os profi ssionais ou indivídu-
os que intencionam este mérito em algum momento de suas 
carreiras, a desenvolverem o perfi l adequado de acordo com 
as habilidades de maior relevância para um bom desempenho 
profi ssional. Em referência à metodologia, além da pesquisa 
bibliográfi ca utilizada para discorrer sobre conceitos básicos 
importantes para compreensão do assunto proposto, fora utili-
zado também método de estudo de caso aplicado em empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas, se-
diada no município de Rio Verde, Estado de Goiás. Aplicou-se 
questionário estruturado com perguntas que abordam o tema 
proposto cujas alternativas de resposta foram pré-estruturadas 
de modo a permitir avaliação, na visão dos colaboradores, re-
ferente à gestão de seus supervisores, gerentes e ou diretores. 
A referida pesquisa foi aplicada a um grupo de colaboradores 
em sistema de amostragem, tendo em vista que, grande parte 
dos profi ssionais registrados, na empresa, operam na função 
de motorista, não permite assim a possibilidade da presença 
para a participação no preenchimento do formulário de pes-
quisa.
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1 INTRODUÇÃO

 A disputa pelo melhor desempenho profi ssional é cres-

cente em todos os setores de atuação no mercado global. Esta 
disputa é ainda mais forte quando dirigida aos profi ssionais 
que exercem ou pretendem exercer cargos de gestão em or-
ganizações dos mais variados moldes, segmentos e áreas de 
atuação.
 Um dos grandes desafi os para estes profi ssionais e 
também para as empresas que os contratam é a construção 
de um perfi l profi ssional adequado que supra não somente as 
necessidades dos profi ssionais, mas também preencham em 
potencial, os requisitos destas empresas aos quais se candida-
tam.
 É com esta intenção que este artigo procurará abordar, 
de forma sistêmica e objetiva, hipóteses tais como conheci-
mento profi ssional aliado à experiência prática, habilidades de 
envolvimento participativo com os colaboradores na formula-
ção de ideias para resolução de problemas do ambiente orga-
nizacional, visão compartilhada na tomada de decisões e inte-
ratividade motivacional, que podem infl uenciar positivamente 
na construção deste perfi l para um gestor organizacional, que 
permita a ele um desempenho de destaque e sucesso. 
 Em termos metodológicos, fora utilizada a pesquisa bi-
bliográfi ca para fundamentação teórica de conceitos aplicados 
à área de administração e a análise de dados coletados via 
estudo de caso. 
 Para o desenvolvimento desta análise aplicou-se um 
questionário estruturado com funcionários de empresa pres-
tadora de serviços no setor de transportes de modo a avaliar 
o perfi l dos gestores daquela organização na visão dos cola-
boradores e, por meio desta análise, procurar evidenciar se 
os fatores anteriormente relacionados de fato podem ou não 
infl uenciar em um desempenho gestorial.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Liderança

 Para tratar o assunto proposto se faz necessário, pri-
meiramente, rever alguns conceitos básicos dentro da Admi-
nistração para que, de forma mais clara e objetiva, as ideias 
deste trabalho possam ser melhor compreendidas. O primeiro 
passo é rever o conceito de liderança. Para Maximiano:

A liderança é um dos papéis dos administradores. A 
pessoa que desempenha o papel de líder infl uencia o 
comportamento de um ou mais liderados. A capacida-
de de liderar está intimamente ligada com o processo 
da motivação, em uma situação de mútua dependência 
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entre líder e liderados. O líder precisa dos liderados para 
realizar metas e vice-versa. Só há liderança quando há 
liderados, que seguem o líder ou aceitam sua infl uência, 
por algum motivo. (MAXIMIANO, 2010, p.251).

 Observa-se que dentro de uma organização o sistema 
de operação se desenvolve através de uma divisão de grupo, 
os indivíduos são separados em classes, sendo estas de execu-
ção e de controle, onde execução está ligada aos profi ssionais 
que de fato realizam as atividades operacionais, ou seja, os 
liderados, e o controle está nas mãos daqueles que planejam, 
elaboram as estratégias, delimitam as linhas de execução das 
atividades e repassam aos indivíduos que executam. A este 
segundo grupo denomina-se líderes.
 Todo o envolvimento entre líderes e liderados compõe 
o processo de liderança. Entende-se que não pode haver har-
monia na relação de atividades sem que haja interação entre 
os dois grupos citados. Cabe aos gestores prover infl uência sob 
seus grupos de coordenação para que as metas objetivadas 
pela organização possam ser alcançadas.
 Conceitualmente, é assim que os líderes deveriam ser 
defi nidos dentro dos grupos de trabalho, no entanto, trazem 
para a realidade e se pode verifi car que, infelizmente, esta in-
terpretação está cada vez mais distante.
 Senge (2011) argumenta que essa perspectiva de lide-
rança praticamente se perdeu nos dias de hoje. A própria pala-
vra “líder” passou a se referir principalmente a uma posição de 
autoridade, um sinônimo para a alta direção.
 Ainda hoje, quando se parte para uma visão do coti-
diano, pode-se observar que várias são as instituições organi-
zacionais onde líderes são caracterizados apenas por aqueles 
que ocupam uma posição de maior status dentro do ambiente 
organizacional.
 Este grupo de organizações ainda não focaliza que 
seus gestores, ou seja, seus líderes precisam estar mais ins-
tintivamente ligados aos seus colaboradores quando estabe-
lecem com eles uma relação de trabalho menos autoritária e 
mais participativa.

2.1.1 Gerência

 Dentre os vários tipos de líderes, entende-se como 
importante destacar o papel dos gerentes dentro das organi-
zações, subgrupo este que, via de fato, são eles que desem-
penham o papel de liderança mais instintivamente ligados a 
todos os processos organizacionais. 

O Gerente é defi nido como a pessoa responsável por 
uma organização ou por uma de suas unidades. Além de 
presidentes, esta defi nição pode incluir vice-presidentes, 
enfermeiras-chefes, treinadores de hóquei e primeiros-
-ministros. (MINTZBERG, 2006, p.49).

 O gestor é aquele que está à frente do negócio, ou 
seja, quem analisa os resultados obtidos do trabalho desen-
volvido por um grupo sob sua coordenação e, com base nesta 
análise, promove o delineamento dos planos estratégicos, pois 
visa os objetivos a serem alcançados pela organização como 
um todo.
 O profi ssional que exerce o cargo de gerente pressu-
põe ter como perfi l um conjunto de valores interligados a sua 
experiência, habilidade, competência e conhecimento que uni-
dos traduzem a forma como estes profi ssionais enxergam o 
campo de atuação a sua volta. Estes valores propiciam a estes 
gerentes planejar, organizar, liderar e controlar as atividades 
sob sua gestão.
 
2.1.2 Gerentes e a visão compartilhada

Entende-se que o profi ssional de gestão deve manter a mente 
aberta a novas ideias e conhecimento, principalmente no que 
se refere à troca de informações dentro de sua organização 
tanto com os profi ssionais da área ou das áreas sob sua co-
ordenação bem como também como os colegas gestores de 
outros setores dentro da própria empresa. Senge defende a 
tese de que:

Uma visão compartilhada não é uma ideia. Nem que 
essa ideia seja tão importante quanto a liberdade. Ao 
contrário é uma força no coração das pessoas, uma 
força de impressionante poder. Pode ser inspirada por 
uma ideia, mas, quando evolui – quando é estimulante 
o sufi ciente para obter o apoio de mais uma pessoa - , 
deixa de ser uma abstração e torna-se palpável. As pes-
soas começam a vê-la como se existisse. Poucas forças, 
se é que existe alguma, nas questões humanas, são tão 
poderosas quanto uma visão compartilhada. (SENGE, 
2011, p.255).

 Considera-se fundamental a ideia da visão compar-
tilhada dos profi ssionais de gestão dentro das organizações. 
A era do autoritarismo e da visão unilateral é deixada para 
trás no que tange o novo modelo organizacional das empresas 
do século XXI. Conhecimento compartilhado pode gerar sen-
timento de maior confi abilidade e segurança para tomada de 
decisões. 
 O sucesso organizacional está apoiado no perfi l de 
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seus gerentes e colaboradores. Cada profi ssional envolvido na 
operação precisa muito mais do que simplesmente fazer, tam-
bém saber o que está fazendo, coloca em relevância as expe-
riências vivenciadas e as novas a serem adquiridas. Segundo 
Mintzberg,

[...] no trabalho, o oleiro senta-se em frente a uma mas-
sa de argila que fi ca girando. A cabeça dele está na ar-
gila, mas ele também está ciente de estar diante de suas 
experiências passadas e suas projeções futuras. (MINTZ-
BERG, 2006, p.130).

 Com base em concepções como esta, verifi ca-se que 
o profi ssional de gestão deve possuir também uma visão pa-
norâmica, ou seja, com o problema nas mãos ele deve buscar 
nas experiências do cotidiano já vivenciadas, a chave para a 
resolução, sendo que, esta chave, torna-se, a partir daquele 
momento, uma nova experiência, um novo conhecimento.

2.2 Planejamento estratégico e a função do gestor

 Revisado o conceito de líder e, por conseguinte, o 
conceito de gerentes, um dos subgrupos dos líderes, faz-se 
necessário também a revisão do conceito de Planejamento 
Estratégico, um dos pontos chaves de uma administração de 
sucesso que os profi ssionais que desempenham função de ges-
tão dentro das organizações devem essencialmente conhecer e 
praticar em seu dia a dia de trabalho. 
 O Planejamento Estratégico “envolve um conjunto de 
procedimentos para a tomada de decisões sobre os objetivos 
e estratégias de longo prazo da organização.”(BOHLANDER e 
SNELL, 2005, p.44).
 Verifi ca-se, de acordo com esta defi nição, que as orga-
nizações, que visam ao correto desempenho de suas ativida-
des, necessitam ordenar, de forma lógica e sequencial, todos 
os aspectos de suas atividades, evidenciando o seu real inte-
resse e os meios desenhados e delimitados para o alcance dos 
mesmos em um determinado espaço de tempo.
 O planejamento leva as empresas a se preocuparem 
constantemente em analisar os fatores de risco que cercam 
suas operações e o impacto gerado por eles. 
 É nesse momento que a fi gura do gestor se faz presen-
te de forma fundamental para prover estas análises e construir, 
de acordo com cada atividade desenvolvida pelas organiza-
ções em que atuam, seja ela prestação de serviço ou produção, 
um plano de medidas de cautela que auxiliarão no monitora-
mento destas atividades.

O planejamento é uma disciplina que pode ajudar os ge-
rentes a analisarem cuidadosamente as questões e os 
problemas e a conceberem alternativas para lidar com 
as questões e superar os problemas.(MONTAVA e CHAR-
NOV, 2010, p.117).

 Evidencia-se a ideia de que sem planejamento estra-
tégico, é praticamente impossível que um gestor ou grupo de 
gestores consigam atingir os objetivos da empresa para a qual 
trabalham, mesmo que tenham em seu grupo de liderança, 
profi ssionais capacitados para executar as atividades.
 Entende-se como fundamentalmente importante, o 
fato de que primeiro cabe aos gestores estruturar as ideias 
acerca dos objetivos da organização, delimitar os procedimen-
tos, estabelecer as regras, prazos e meios para execução das 
atividades. Somente assim os membros do grupo sob sua ges-
tão poderão desenvolver as atividades, baseando-se no que 
está planejado, e visa alcançar os objetivos organizacionais. 
Daft afi rma que:

Uma das primeiras responsabilidades dos gerentes é de-
cidir para onde a organização deverá caminhar no futuro 
e como chegará lá. Sem metas e planos claros, os fun-
cionários não podem desempenhar o seu potencial e a 
organização se atrapalha. (DAFT, 2010, p. 237).

 É com base no planejamento estratégico que um ges-
tor pode prover ferramentas para cautelar e proteger todas as 
atividades desenvolvidas pela organização da qual participa, 
ou seja, ele se envolve na criação, via um delineamento de 
ideias, de meios que podem auxiliar na correção das possíveis 
falhas e riscos as quais estas organizações estão sujeitas, seja 
no âmbito social, econômico, de mercado e outros.

2.3 Motivação no processo de gestão

 Outro fator importante a ser destacado é que de nada 
adiantará ao gestor entender sobre liderança, ter visão com-
partilhada e de proporções abrangentes e se utilizar do plane-
jamento estratégico para desenvolver suas atividades se ele 
também não provocar um estímulo positivo entre seus coor-
denados que os direcione a executar satisfatoriamente a tarefa 
ou as tarefas que a eles fora ou foram condicionadas. Vergara 
(2006) argumenta que “motivação é uma força, uma energia 
que nos impulsiona na direção de alguma coisa” [...].
 Observa-se que ser e ou estar motivado e, por conse-
quência, causar e ou provocar motivação nos que estão ao seu 
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redor, é uma forma prática de produzir harmonia e prazer no 
desenvolvimento de atividades.
 Ao gestor, entende-se como sendo de fundamental im-
portância esse apontamento. Se ele não buscar como motivar 
seu grupo de trabalho, o desempenho deste não será satisfa-
tório. Grupos de trabalho motivados e estimulados positiva-
mente podem obter resultados rápidos, concisos e com alto 
índice de sucesso em suas atividades. Lussier, Reis e Ferreira 
argumentam que:

Motivação é um desejo interior para satisfazer uma ne-
cessidade. Do ponto de vista profi ssional, motivação é 
a vontade de alcançar objetivos organizacionais ou de 
ir além do dever (comportamento de cidadania organi-
zacional). As pessoas basicamente fazem o que fazem 
para satisfazer as suas necessidades ou aos seus desejos 
. Entender que as pessoas são motivadas por interesse 
próprio é a chave para entender a motivação.  (LUSSIER, 
REIS e FERREIRA, 2010, p. 378).

 De acordo com a citação acima, os indivíduos, neste 
caso, ao se referir especifi camente aos profi ssionais coordena-
dos pelos gestores, necessitam de uma força interior e exterior 
que provoque uma energia positiva no sentido de impulsioná-
-los a desenvolver suas atividades com destreza e desempenho 
satisfatório tanto em sua visão pessoal quanto sob a visão da 
organização em que atuam.
 Estudiosos procuraram ao longo dos tempos, defi nir e 
encaixar a motivação como uma das ferramentas cruciais para 
a construção de um perfi l profi ssional adequado. Dentre entes 
estudiosos, entende-se ser de fundamental importância desta-
car o nome de Abraham Maslow.  Maslow assim discorre sobre 
Motivação em uma de suas obras: 

Praticamente todas as teorias históricas e contemporâne-
as de motivação se unem na consideração das necessi-
dades, impulsos e estados motivadores, em geral, como 
importunos, irritantes, indesejáveis, desagradáveis, en-
fi m, como algo de que nos devemos livrar. O compor-
tamento motivado, a procura de metas e as respostas 
consumatórias são técnicas para reduzir o desconforto. 
Essa atitude é assumida de maneira explicita, em nu-
merosas descrições, amplamente usadas, de motivação, 
como redução de necessidade, redução de tensão, re-
dução de impulso e redução de ansiedade.  (MASLOW, 
1966, p. 116).

 Observa-se, nas colocações de Maslow, que as pesso-
as precisam estar em busca de um estado motivacional perma-
nente, ou seja, motivação é uma necessidade habitual, do dia 
a dia, importante para satisfação dos indivíduos.  Em termos 
profi ssionais, acredita-se não ser diferente. Os colaboradores 

precisam estar motivados para desenvolverem suas ativida-
des. Aos gestores, cabe a função de procurar as ferramentas 
mais adequadas para provocar esta motivação no seu grupo 
de gestão, seja com incentivos que vão desde fatores relativos 
a remuneração, descanso semanal extra ou até mesmo a ela-
boração de um quadro destaque de funcionário ou grupo de 
funcionários cujo desempenho tenha sido superior aos demais 
do grupo de trabalho, e outros.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Segundo Barros e Lehfeld,

A Metodologia é entendida como uma disciplina que 
relaciona com a epistemologia. Consiste em estudar e 
avaliar os vários métodos disponíveis, identifi cando suas 
limitações ou não em nível das implicações de suas utili-
zações. (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 1).

 O presente trabalho acadêmico tem como método de 
desenvolvimento, estudo de caso a ser aplicado no setor ad-
ministrativo de empresa atuante no segmento de prestação de 
serviços de transporte através do uso da ferramenta de um 
questionário fechado conforme apêndice A com os colaborado-
res das áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Logística e 
Administração, caracterizando-se como dados quantitativos.
 Utilização de referencial bibliográfi co, como ferramen-
ta de leitura e embasamento para exposição de defi nições 
específi cas com fi ns do desenvolvimento teórico de forma a 
expor clara e objetivamente as ideias  acerca do tema proposto 
e resultado esperado.

3.1 Caracterização da empresa

 A empresa escolhida para o estudo de caso é atuante 
no segmento de prestação de serviços de transportes com foco 
no trânsito de produtos frigorifi cados e ou bens de uso e con-
sumo.  Tem sua sede própria no município de Rio Verde, Estado 
de Goiás e atuação em todo território nacional com dedicação 
em rotas de longa distância como Goiás para o Amazonas e 
operação reversa. Com uma frota composta de 120 semirebo-
ques modelo carreta fechada, ambas dotadas de equipamento 
de refrigeração; uma equipe de 79 funcionários; uma matriz; 
duas fi liais e um posto de serviço avançado na zona portuária 
da grande Belém, no Estado do Pará, esta empresa enquadra-
-se no padrão de médio porte.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 No estudo realizado, por meio de pesquisa interna, 
aplicado via questionário elaborado com perguntas fecha-
das com 27 profi ssionais do quadro de funcionários, ou seja, 
34,18% do quadro total, com relação ao sistema de gestão 
operado pela empresa, pôde-se observar qual a visão destes 
colaboradores em relação ao nível gerencial desta empresa, 
tomando como foco quatro aspectos considerados importantes 
na construção deste artigo: capacitação, desempenho, envol-
vimento profi ssional e motivação nas relações interpessoais 
dos gestores para com seus colaboradores conforme verifi cado 
adiante.
 Dentre os entrevistados, 70% pertencem ao sexo mas-
culino e 30% ao sexo feminino com faixa etária em destaque 
para o grupo de 31 a 40 anos que representam 37% dos parti-
cipantes conforme gráfi co A abaixo:

GRÁFICO A – Faixa etária dos entrevistados

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Questionados sobre a visão que possuem referente ao 
nível de conhecimento que os gestores desta empresa apresen-
tam sobre a atividade que desenvolvem, 93% dos profi ssionais 
responderam que consideram os gestores totalmente capacita-
dos para o cargo que ocupam, ou seja, possuem conhecimen-
to teórico aliado ao conhecimento prático que propiciam um 
desempenho positivo na gestão que praticam. Apenas 7% dos 
entrevistados consideraram os gestores experientes, mas não 
totalmente capacitados, o que permite demonstrar que estes 
gerentes mesmo com aprovação satisfatória ainda sim necessi-
tam se preocuparem com o aperfeiçoamento profi ssional cons-
tante.
 Maximiano (2010) argumenta que o líder precisa dos 
liderados para realizar metas e vice-versa, ou seja, só há lide-
rança quando há liderados, que seguem o líder ou aceitam sua 
infl uência, por algum motivo. 
 Evidencia-se assim que um líder precisa transmitir 

segurança aos liderados e, esta segurança por sua vez, só é 
captada pela equipe quando o líder demonstra habilidade e 
convicção com suas ações.
 No aspecto relativo à posição dos gestores frente à re-
solução de qualquer problema de seu setor de atuação, tam-
bém 93% dos entrevistados consideraram que, antes da esco-
lha da alternativa mais viável para resolução, estes gerentes 
discutem de forma aberta com o grupo, procurando o levan-
tamento de opinião dos envolvidos no processo e formulam 
assim uma ideia única chave para o processo decisório.
 Consequentemente, quando questionados sobre a 
aplicação da visão compartilhada pelos gestores no ambien-
te organizacional, 96% dos entrevistados conforme gráfi co 
B, consideraram que as gerências de setor apresentam visão 
aberta para discussão dos problemas em grupo e que, na troca 
de opiniões, determinam a melhor ideia para resolução dos 
problemas. 

GRÁFICO B – Visão compartilhada no processo de gestão

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Senge (2011) é objetivo ao dizer que uma visão com-
partilhada não é uma ideia. Ao contrário, é uma força de im-
pressionante poder que pode ser inspirada por uma ideia que 
ao evoluir é estimulante o sufi ciente para obter o apoio de 
mais de uma pessoa.
 Em termos relativos ao mérito na ocupação dos car-
gos gerenciais, 92% dos entrevistados consideraram que os 
gerentes ocupam suas posições atuais por mérito pessoal de-
corrente de seu excelente desempenho profi ssional, sendo que 
os outros 6% restantes afi rmam que a posição ocupada de-
corre apenas de indicação ao cargo decorrente de fatores que 
não envolvem necessariamente desempenho ou simplesmente 
desconhecem os reais motivos. Ver gráfi co C:



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014 31ISSN 2317-7284

GRÁFICO C – Mérito pessoal na ocupação do cargo gerencial

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Em relação ao nível de comprometimento gerencial 
com as atividades desenvolvidas, não obstante aos resultados 
anteriores, também um percentual satisfatório considerou po-
sitivamente a relação séria que os gestores mantêm com suas 
atividades. 96% afi rmaram que as gestões apresentam total 
comprometimento.
 Daft (2010) relata que a responsabilidade do gerente é 
coordenar recursos de maneira efi ciente e efi caz para alcançar 
as metas da organização, uma vez que a efi cácia da organiza-
ção é o momento em que ela obtém sucesso em cumprir aquilo 
que tenta fazer. 
 Em relação aos 4% restantes que consideraram parcial 
comprometimento, o que pode indicar a necessidade de que 
alguns gerentes setoriais precisam demonstrar mais seu en-
volvimento com as tarefas realizadas e não obstante também 
maior aproximação com os grupos que coordenam. 
 No aspecto motivacional, por parte dos gestores em 
relação ao seu grupo de trabalho no que tange ao reconheci-
mento dos mesmos pelo desempenho e dedicação do grupo 
na execução de uma tarefa, conforme gráfi co D, 63% dos par-
ticipantes responderam afi rmando sempre ser elogiados pelos 
gerentes quando os desempenhos são positivos. 
 Maximiano (2010) evidencia que a pessoa que desem-
penha o papel de líder infl uencia o comportamento de um ou 
mais liderados e que a capacidade de liderar está intimamente 
ligada com o processo da motivação no grupo de trabalho.
 Referente aos 30% dos entrevistados que afi rmam ser 
raramente elogiados e aos 7% que afi rmam não receber elo-
gios, observa-se que a empresa em referência deve procurar 
observar com maior relevância, o aspecto motivacional de seus 
gestores para com este grupo que refl ete ausência de atenção.

GRÁFICO D – Mérito pessoal na ocupação do cargo gerencial

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Evidencia-se uma preocupação neste ponto pesquisa-
do, uma vez que, conforme descrito no desenvolvimento teóri-
co deste artigo, motivação é um dos principais fatores que de-
sencadeiam excelência dentro das organizações. Equipes que 
são motivadas pelos níveis de gestão constantemente podem 
ter desempenho positivo alcançado mais rapidamente e com 
maior frequência do que equipes menos motivadas. 
 Lussier, Reis e Ferreira (2010) elucidam a ideia de que 
as pessoas basicamente fazem o que fazem para satisfazer as 
suas necessidades ou aos seus desejos e que entender que as 
pessoas são motivadas por interesse próprio é a chave para 
entender a motivação.  
 Como última questão do questionário aplicado aos co-
laboradores que se dispuseram a participar da pesquisa, foram 
apresentadas cinco alternativas, das quais apenas uma deveria 
ser escolhida para defi nir qual fator relacionado às  habilida-
des, interatividade e motivação de grupo, os gestores daquela 
empresa deveriam estar mais atentos para melhoria de seu de-
sempenho. Ressalta-se que, a opção de 100% apto ao cargo, 
também foi colocada como alternativa de resposta. 
 O resultado, conforme gráfi co E, demonstrou que 48% 
dos colaboradores entrevistados consideram que os seus ges-
tores e ou supervisores de departamento não precisam desen-
volver qualquer habilidade, sendo 100% aptos ao desempe-
nho de suas funções. 
 Correlacionado a este percentual, 26% entendem que 
os gestores necessitam desenvolver e/ou praticar com maior 
ênfase a motivação no seu grupo de trabalho. Referentes aos 
22% restantes, 50% consideram que os gestores precisam de-
senvolver mais suas habilidades técnicas e 50% consideram 
que a permissão da participação do grupo coordenado, rela-
tivo à opinião na tomada de decisões da empresa precisa ser 
evidenciado por estes gestores.
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 Daft (2010) aponta que em uma organização, a habi-
lidade de enxergar a organização como um todo é necessária 
para todos os gerentes e que à medida que estes gerentes vão 
atingindo um grau hierárquico maior, as habilidades humanas 
e conceituais tendem a sobrepor as habilidades técnicas.
 Esta afi rmação refl ete a ideia de que quanto maior a 
posição de um gestor dentro de um ambiente de trabalho, 
maior é a necessidade de aproximação com as pessoas que 
compõem seu grupo de gestão, e estreitam as relações de co-
ordenação e direcionando estas equipes de forma participativa 
a desenvolverem suas atividades.

GRÁFICO E – Sugestões dos liderados aos seus líderes

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

5 CONCLUSÃO

 O estudo de caso realizado na referida empresa permi-
te a confi rmação das hipóteses levantadas na introdução deste 
artigo. Enfatiza-se que o nível de aprovação gerencial apresen-
tado deve-se ao processo de seleção rigoroso utilizado pela 
equipe empresarial para seleção dos profi ssionais de gestão 
que envolve uma análise curricular detalhada com foco para a 
experiência prática aliada ao relacionamento interpessoal nos 
setores de atuação em que estes profi ssionais se candidatam.
Evidencia-se assim que a formação profi ssional aliada aos 
conhecimentos práticos, correlacionadas à visão comparti-
lhada no planejamento estratégico para tomada de decisões 
e conchavadas ao sentimento de motivação que os gestores 
provocam nos colaboradores sobre sua gestão, desencadeiam 
gestões de sucesso e permitem aos ambientes organizacionais 
a manutenção de uma harmonia saudável, participativa e com 
excelentes resultados.
 Acredita-se que as organizações, em geral, podem 

tomar como ponto de partida para a escolha correta de seus 
profi ssionais de gestão o foco nestas situações apresentadas, e 
utilizam as mesmas para construção do seu modelo de gestor 
mais adequado.
 Outro ponto importante verifi cado, neste estudo, é 
que, dentre todos os fatores apresentados, a preocupação vol-
tada ao sentimento de motivação funcional tanto dos gestores 
como das equipes sob sua coordenação deve ser colocado em 
evidência dentro das organizações. O sentimento de motiva-
ção é entendido aqui como fator crucial para que os indiví-
duos tenham um desenvolvimento profi ssional mais acelerado 
e positivo que podem reverter em melhores resultados como 
ganhos de produtividade, redução de custos, aceleração de 
crescimento, destaque de mercado, aumento de capital e inú-
meros outros fatores que são focados pelas empresas.

THE CORRECT PROFILE OF MANAGERS FOR 
ORGANIZATIONS

ABSTRACT

 This article aims to show the intention of the most 
appropriate profi le for a manager within an organization re-
garding the analysis of corporate data for decision making, ie, 
it is intended to contribute to the formation of practical ideas 
that can help professionals or individuals that intend this merit 
at some point in their careers, to develop the appropriate pro-
fi le according to the skills most relevant to a good performan-
ce. In reference to the methodology, and the literature used to 
discuss basic concepts important to understanding the subject 
proposed method was also used case study applied to com-
pany providing trucking services cargo, headquartered in Rio 
Verde, State of Goiás - structured questionnaire with questions 
that address the theme whose response alternatives were pre 
-structured to allow assessment in view of the employees re-
garding the management of their supervisors, and managers 
or directors. Such research was applied to a group of employe-
es in the sampling system, given that much of the professio-
nal registered in the company, operating in the driver function, 
thus not allowing the possibility of presence for participation in 
completing the form research.

Key words: Managers, Abilities, Profi le
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APÊNDICES

QUESTIONÁRIO

Prezado(a),
 Este questionário tem por fi nalidade levantar dados 
para elaboração de trabalho científi co como requisito parcial 
para conclusão do curso de especialização em Gestão Estraté-
gica Empresarial  da Faculdade Almeida Rodrigues – FAR, que 
está sendo desenvolvido pelos acadêmicos Rhallf Mesquita 
Santos e Fernanda Nunes Silva.
 Evidenciamos que não se faz necessário se identifi car 
neste questionário e que os dados aqui coletados são para 
uso meramente científi co sendo que as respostas deverão ser 
assinaladas com livre arbítrio de opinião.
 Desde já agradecemos a atenção e tempo desprendi-
dos para com este levantamento.

Questionário:
1 – Qual sua faixa etária?
(   ) 16 a 20 anos       (   ) 21 a 30 anos      (   ) 31 a 40 anos       
(   ) 41 a 50 anos       (   ) 51 a 60 anos

2 – Sexo?
(   ) Masculino            (   ) Feminino

3 – Qual seu grau de Instrução?
(   ) Ensino Fundamental Completo     
(   ) Ensino Fundamental Incompleto   
(   ) Ensino Médio Completo                  
(   ) Ensino Médio Incompleto
(   ) Ensino Superior Completo              
(   ) Ensino Superior Incompleto

4 – Qual setor/área você atua dentro da empresa:
(   ) Administrativo   (   ) Contabil/Fiscal    
(   ) Logística            (   ) Manutenção      (   ) Operacional

5 – Referente ao gestor de sua área de atuação dentro da 
empresa, você considera que o mesmo apresenta conheci-
mento/domínio da gestão de forma:
(   ) Totalmente Capacitado     
(   ) Experiente, mas não completamente capacitado
(   ) Inexperiente                        
(   ) Desconhece
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6 – O gestor de sua área de atuação dentro da empresa, 
quando se vê frente a algum problema, procura:
(    ) Resolver o problema sem tomar opinião com você ou com 
os demais colegas.
(   ) Resolver o problema, mas antes discute de forma aberta 
procurando uma solução de acordo com a opinião do grupo.
(   ) Não resolve o problema, deixando para que você ou seu 
grupo de colegas resolvam.

7 – Você considera que seu gestor/gerente/supervisor pos-
sui visão:
(    ) Autoritária, rígida, sem abertura para discussão.
(    ) Aberta para discussão do problema, porém nunca leva em 
consideração de fato, sua opinião ou a opinião do grupo.
(    ) Aberta para discussão do problema, sempre leva em con-
sideração sua opinião ou a opinião do seu grupo.

8 – Em termos motivacionais, você considera que seu ges-
tor, em relação ao seu desempenho na área em que ele 
supervisiona:
(    ) Sempre te elogia quando você toma uma decisão correta 
dentro da sua atividade.
(    ) Raramente te elogia.
(    ) Nunca te elogia.

9 – Você considera que seu gestor está na posição em que 
ocupa dentro da empresa por:
(    ) Mérito profi ssional
(    ) Indicação
(    ) Desconhece

10 – Você considera que seu gestor possui, em relação a 
tarefa que ele desenvolve:
(    ) Total Comprometimento
(    ) Parcial Comprometimento
(    ) Nenhum comprometimento

11 – Você avalia seu gestor, atribuindo uma nota, de acor-
do com todas as questões anteriormente respondidas:
(     ) 0 a 4                    (     ) 5 a 7                    (     ) 8 a 10

12 – Marque penas uma das opções abaixo que você con-
sidera neste momento, mais apropriada para o nível de 
gestão que seu gerente/supervisor exerce:

(     )  Precisa desenvolver um pouco mais suas habilidades para 
ter melhor desempenho.
(     ) Precisa ser mais participativo com a equipe que lidera.
(     ) Precisa motivar mais seu grupo de trabalho.
(    ) Precisa permitir mais a participação do grupo na tomada 
de uma decisão.
(     ) Não precisa desenvolver qualquer habilidade pois é con-
siderado adequado ao cargo.


