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EDITORIALEDITORIAL

Caros (as) leitores (as),

Com satisfação informamos a publicação do número 
2, volume 10 da Revista Eletrônica do Mestrado 
Profissional da Administração (RAUNP). Seguindo 
os princípios de publicação das linhas editoriais, este 
número contempla quatro artigos. 

O primeiro artigo de autoria de Isabella Pimenta 
Rossi e Janaína Maria Bueno teve por objetivo 
analisar as contribuições acadêmicas sobre a 
comunicação em ambientes multiculturais de 
trabalho, durante o período de 2000 a 2016, no 
Brasil. Foram analisados trinta e três trabalhos 
acadêmicos que foram organizados em três períodos 
de publicação. Como resultados, foram apresentados 
e discutidos alguns elementos relacionados à 
comunicação intercultural, como as competências 
e os traços de personalidade mais indicados para 
a gestão de equipes, os problemas identificados 
nas bases educacionais, o fluxo de expatriação nas 
empresas multinacionais, a necessidade de estudos 
sobre organizações de menor porte, os principais 
problemas e desafios no desenvolvimento de 
profissionais diante de diferentes culturas.

O segundo artigo, no âmbito da linha editorial de 
gestão de pessoas, de autoria de Lorena dos Santos 
Pattas e Tania Moura Benevides teve por objetivo 
verificar a existência do planejamento de carreira, 
destacando os fatores que influenciam os discentes do 
DCH-I/UNEB, do curso de Administração, a optarem 
pela carreira de Administrador. Em relação ao percurso 
metodológico, esse trabalho partiu de uma revisão 
de literatura e pesquisa documental para a definição 
das categorias de análise, que foram: Administração 
enquanto escolha de carreira, carreira e planejamento 
de carreira. Adotou-se para análise e estruturação do 
estudo a abordagem qualitativa e para o levantamento 
de dados primários, na fase de pesquisa de campo, um 
questionário com questões abertas e fechadas como 
instrumento de coleta de dados. Os dados coletados 
foram tabulados pelo Sphinx 2000 e, posteriormente, 
analisados à luz da análise de conteúdo. Os resultados 
apontam que a maioria dos discentes [95,3%] nunca 
realizou um planejamento individual de suas carreiras 
apesar da importância que atribuem a esta inciativa. 
Portanto, conclui-se que o tema precisa ganhar destaque 

na grade do curso ou em atividades complementares 
que o possa contemplar.

Nosso terceiro artigo, na linha editorial de estratégia 
e competitividade, os autores, Cleysson Ricardo Jordão 
Braga Dias e Rodolfo Araújo de Moraes Filho, se 
propõe a investigar o fenômeno da liderança servidora 
na percepção dos integrantes da Comunidade Católica 
Manain, uma “Nova Comunidade”, tal como é 
nomeada pela Igreja Católica. A partir da identificação 
dos atributos da liderança servidora, os dados foram 
coletados por um questionário guiado pelo Modelo 
de Patterson (2003), instrumentalizados por Dennis 
(2004), na versão validada de Luz (2011). Foi aplicada 
uma análise fatorial como técnica estatística de 
análise dos dados. As conclusões demonstraram que 
o fenômeno da liderança servidora parece se adequar 
à compreensão dos integrantes da organização objeto 
do estudo, bem como, indicam que os fatores criados 
a partir deste estudo tendem a se comportar de acordo 
com os pressupostos teóricos comumente associados 
ao tema.

O quarto artigo desta edição tem como autores 
Vinicius Sales Noronha, Rodrigo Ladeira e Pedro 
Henrique Gomes Jatobá. Este artigo objetivou trazer 
uma contribuição vivencial sobre as teorias da 
"Liderança Compartilhada Produzida Através das 
Interações". Verificou-se nesta pesquisa o fenômeno 
de produção de liderança compartilhada através das 
interações produzidas entre membros de uma produtora 
colaborativa situada em um espaço cedido pela 
Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Esta 
organização não governamental, objeto de pesquisa, 
é gerida colaborativamente através da articulação de 
membros de diversos outros pontos de cultura menores, 
todos ligados a atividades de produção cultural. Assim, 
a questão norteadora da pesquisa foi: Como a liderança 
compartilhada é produzida através das interações na 
Produtora Colaborativa.PE, e quais os potenciais, 
limitações e desafios para sua prática? Desta forma, 
esta pesquisa foi de caráter descritivo e qualitativo, 
tendo como estudo de caso a estratégia principal. A 
base teórica para a analise do caso veio da contribuição 
dos autores Jean-Louis Denis, Ann Langley & Viviane 
Sergi, em seu artigo, Liderança no Plural.

Boa leitura!
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COMUNICAÇÃO EM AMBIENTES 
MULTICULTURAIS: PRODUÇÃO 
ACADÊMICA BRASILEIRA - 2000 A 2016
COMMUNICATION IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS: BRAZILIAN 
ACADEMIC PRODUCTION - 2000 TO 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.21714/raunp.v10i2.1773

Isabella Pimenta Rossi
Graduada em Administração. Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: isabella.prossi@gmail.com

Janaína Maria Bueno
Doutora em Administração. Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: janaina.bueno@ufu.br

Envio em: novembro de 2017
Aceite em: fevereiro de 2018

RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo analisar as contribuições acadêmicas sobre a comunicação em ambientes multiculturais de trabalho, durante o período 
de 2000 a 2016, no Brasil. Com abordagem qualitativa, a pesquisa foi do tipo descritiva com o uso do procedimento técnico de revisão bibliográfica. Foram 
analisados trinta e três trabalhos acadêmicos que foram organizados em três períodos de publicação. Como resultados, foram apresentados e discutidos 
alguns elementos relacionados à comunicação intercultural, como as competências e os traços de personalidade mais indicados para a gestão de equipes, os 
problemas identificados nas bases educacionais, o fluxo de expatriação nas empresas multinacionais, a necessidade de estudos sobre organizações de menor 
porte, os principais problemas e desafios no desenvolvimento de profissionais diante de diferentes culturas.

PALAVRAS-CHAVES: Comunicação Intercultural. Ambientes Multiculturais. Revisão Bibliográfica.

ABSTRACT
The present study aims to analyse the academic contributions about the intercultural communication in multicultural work environments, between 2000 and 
2016 in Brazil. Based on a qualitative approach, the research was classified as descriptive with the use of the bibliographic review method. Thirty-three academic 
essays were used and they were organized in three temporal divisions. As a result, some elements related to communication were presented and discussed, such 
as the main advantages and disadvantages of multicultural work teams, the abilities and personality aspects that are indicated the most to manage such teams, 
problems identified in the primary education, the expatriation flow in multinational companies, the need of studies regarding smaller organizations and the main 
challenges regarding communication in multicultural work environments. 

KEYWORDS: Intercultural Communication. Multicultural Work Environment. Bibliographic Review.



10

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.10, n.2, p.9-20, dez.2017/mai.2018  ISSN 1984-4204

1 INTRODUÇÃO

É possível verificar que, nas últimas décadas, a 
atuação e operação das organizações no âmbito in-
ternacional têm se intensificado. Atividades como li-
derar, motivar, negociar, tomar decisões, solucionar 
problemas, trocar informações e ideias dependem 
da capacidade de empregados e gestores oriundos de 
uma dada cultura de se comunicar de forma efetiva 
com fornecedores, clientes e colegas de trabalho de 
outras. O trabalho de equipes multiculturais ganha re-
levância nesse cenário, pois o processo comunicativo 
oferece desafios para qualquer ambiente de trabalho e 
quanto maior a diversidade cultural, mais complicado 
se torna a efetividade da comunicação e do trabalho 
em si (ADLER; GUNDERSEN, 2008).  

Torna-se cada vez mais necessário, portanto, com-
preender o ambiente multicultural no qual as organi-
zações estão imersas a fim de suavizar os efeitos da 
intensificação da problemática comunicacional causa-
da pela globalização e massificação do acesso à infor-
mação, uma vez que, as organizações têm passado por 
processos de adaptação. Entender esse processo auxi-
lia no desenvolvimento de novas estratégias de unifi-
cação da cultura organizacional, de treinamentos, do 
processo de expatriação, de formação de equipes mul-
ticulturais, de desenvolvimento de cargos de liderança, 
etc. (FREITAS, 2008; BUENO; FREITAS, 2015). 

Sendo assim, partiu-se da seguinte questão: quais 
são as contribuições acadêmicas sobre comunicação 
em ambientes multiculturais, feitas no período de 
2000 a 20016, no Brasil? Para responder à esta per-
gunta, o objetivo da pesquisa foi: analisar quais foram 
as contribuições acadêmicas sobre a comunicação em 
ambientes multiculturais no período de 2000 a 2016, 
no Brasil, por meio de uma revisão bibliográfica e, 
ainda, sugerir estudos futuros sobre o tema. 

Foram coletados trinta e três trabalhos acadêmicos 
e estes foram estruturados por período a fim de me-
lhor visualização do desenvolvimento da relevância 
do tema. O presente estudo se fez necessário a partir 
da generalidade do tema, da quantidade pulverizada 
de trabalhos acadêmicos publicados e a demanda la-
tente de aprofundamento de certos aspectos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O modelo básico do processo de comunicação 
prevê a existência de remetentes, destinatários, men-
sagens e ruídos. Ruídos envolvem aspectos físicos, 

ambientais, psicológicos e culturais que podem preju-
dicar o recebimento e o entendimento da mensagem 
transmitida por parte do destinatário. Conforme Ca-
nale (1995), os ruídos culturais, foco desta pesquisa, 
dizem respeito aos problemas oriundos das diferen-
ças culturais entre os indivíduos, incluindo disparida-
des de classe social, nível de instrução, nacionalida-
de, descendência e idioma nativo. Segundo Castillo 
(2012), a influência da cultura no processo de comu-
nicação é potencializada pela forma única com qual 
cada cultura lida com problemáticas do dia a dia de 
trabalho. As culturas ocidentais e orientais apresen-
tam formas distintas de lidar com hierarquia, autori-
dade, poder, preferências na forma de comunicação, 
o que pode dificultar a sua interação. 

É muito comum que gestores não reconheçam o 
potencial da diversidade cultural da organização e es-
colham ignorar as possíveis melhoras de resultados 
que esta acarreta. Os principais cursos de ação de 
gestores perante a pluralidade cultural, segundo Ad-
ler e Gundersen (2008) são o paroquial, o etnocêntri-
co e o sinérgico. A aproximação paroquial é bastante 
comum e ocorre quando os gestores não concedem 
espaço para a forma de trabalho de outras culturas, 
ressaltando que os meios de trabalho daquela cultura 
são os únicos existentes. A diversidade é ignorada e 
não causa impacto na organização. Já a forma etno-
cêntrica reconhece a existência de outros modelos de 
trabalho proveniente de outras culturas, mas os trata 
como inferiores ao seu próprio. Nessa aproximação, a 
diversidade cultural pode causar problemas na orga-
nização e estes são evitados pela redução da mesma. 
Por fim, a forma menos comum de ação relacionada 
à diversidade é a sinérgica, na qual gestores reconhe-
cem o verdadeiro significado de cultura, percebendo 
que a diversidade pode ser benéfica para a organiza-
ção. A sinergia cultural permite que a organização 
encontre modelos de práticas administrativas que 
transcendem as diferenças e similaridades culturais, 
passando a vê-las como recursos da organização e 
não como geradores de problema em potencial..

Para Adler e Gundersen (2008), o alcance da siner-
gia se dá num processo de 4 etapas. A primeira con-
siste em descrever e destrinchar a situação cultural da 
organização levando em consideração as perspecti-
vas de todas as culturas envolvidas. A segunda etapa 
lida com a interpretação da situação do ponto de vista 
de cada cultura, procurando justificar a forma como 
os indivíduos sentem, pensam e agem.  A terceira 
tenta encontrar todas as alternativas possíveis para a 
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solução de um dado problema e, isto é feito a partir da 
análise de cada cultura para que se possa encontrar 
uma forma criativa com a qual determinada cultura 
resolveria o problema. Na última etapa, o gestor deve 
escolher dentre as alternativas a que melhor se adapta 
ao contexto em questão. Os benefícios da adaptação 
sinérgica das organizações são inúmeros, mas a cria-
tividade, inovação, mudança de perspectiva e criação 
de um ambiente de trabalho acolhedor e livre de pre-
conceitos são os principais. 

Outro conceito relacionado é o de inteligência 
cultural que pode ser definida como a habilidade de 
adquirir conhecimento, desenvolver tolerância, ad-
quirir habilidades comportamentais, agir de forma 
compreensiva, aberta, tolerante, humilde, curiosa e 
contida perante culturas diferentes (MORELI, 2012). 
As equipes multiculturais, entendidas como aquelas 
cujos membros são provenientes de origem e ante-
cedentes étnicos diferentes, são responsáveis não só 
por executar atividades e projetos em comum, como 
também em criar um ambiente sinérgico onde a di-
versidade seja um fator agregador, por isso o desen-
volvimento da inteligência cultural poderá ajudar não 
só os profissionais, individualmente, no processo de 
preparação e adaptação para atuar em um ambiente 
multicultural, como também a equipe como um todo 
ganha consistência, confiança e experiência (BUE-
NO; FREITAS, 2015).

Por fim, é interessante que gestores, líderes e 
trabalhadores estejam atentos à internacionalização 
crescente de organizações, práticas e grupos para que 
seja possível compreender o quão impactante este fe-
nômeno é. É necessário que as organizações estejam 
abertas e preparadas para o recebimento de indiví-
duos de culturas diferentes, realizando treinamentos 
internos, por exemplo, a fim de acolher bem trabalha-
dores que possam vir de outras proveniências.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa é caracterizada, primordial-
mente, como de abordagem qualitativa, do tipo des-
critiva. A fim de explorar o tema da comunicação em 
ambientes multiculturais de trabalho foram coleta-
dos, inicialmente, cinquenta e dois trabalhos acadê-
micos, em sua maioria publicados nos portais de peri-
ódicos SPELL, Scielo e Google Scholar, buscando as 
seguintes palavras-chave: comunicação intercultural, 
ambientes multiculturais de trabalho, ambiente orga-
nizacional multicultural, comunicação organizacio-
nal e interação multicultural. Também foram feitas 

buscas no site da Anpad, mas não foram encontra-
dos trabalhos usando as palavras-chaves escolhidas e 
suas combinações. 

A triagem inicial dos trabalhos acadêmicos se deu 
pela leitura do resumo, introdução e considerações 
finais, a partir da qual foram selecionadas trinta e três 
publicações que mais se aproximavam da discussão 
proposta por esta pesquisa. Os trinta e três trabalhos 
acadêmicos foram organizados por ano de publica-
ção e, então, foram separados em períodos de cin-
co anos por conveniência, na tentativa de identificar 
uma linha de pensamento que mostrasse a evolução 
do tema. Tal organização permitiu justamente essa 
identificação de ganho de relevância da problemática 
comunicacional no âmbito acadêmico. 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS

4.1 DIVISÃO TEMPORAL 1: 2000 – 2005
 
Nesta divisão, foram analisados cinco trabalhos. 

O primeiro deles é uma publicação feita por Trayner 
e Dominguinhos (2000), na qual são discutidas as 
principais competências, conhecimentos e perspec-
tivas que devem ser pautadas a estudantes de gestão 
de forma a desenvolver melhor a comunicação corpo-
rativa internacional. O trabalho tem sua principal co-
laboração ao tratar a flexibilidade como relevante no 
ambiente organizacional, demonstrando a importância 
percebida da comunicacional entre diferentes culturas. 

O segundo trabalho começa a definir aspectos cul-
turais como mutáveis e dinâmicos, pautando a dis-
cussão em cima da ideia de que um modelo puro e 
rígido de cultura não é real. Durante a contraposição 
dos principais traços culturais organizacionais bra-
sileiros e alemães pode-se perceber que Carvalho e 
Trevisan (2002) apontam certos aspectos que causam 
o estranhamento entre culturas no ambiente organi-
zacional: diferenças no idioma, confiança no conhe-
cimento e capacidade técnica (subestimação), falta de 
interação, integração e falta de pertencimento social, 
repreensão pública, falta de flexibilidade, altos níveis 
de burocracia, incompatibilidade no que tange à pon-
tualidade, centralização, dentre outros, como poten-
ciais barreiras para o bom funcionamento de equipes 
formadas pelas duas culturas. Os autores também 
discutem que, tais aspectos causarão inevitavelmente 
dificuldades de relacionamento, mas estas são trata-
das como apaziguáveis pela compreensão da cultura 



12

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.10, n.2, p.9-20, dez.2017/mai.2018  ISSN 1984-4204

como sendo força motriz das diferenças. Por fim, dis-
cute-se sobre a visão dualista da igualdade desperta-
da pelas origens culturais, defendendo que a aparente 
igualdade legal proporcionada pela Constituição Bra-
sileira mascara a desigualdade social e moral. Além 
disso, o trabalho trata a barreira linguística como não 
sendo a principal e também como facilmente trans-
ponível. As estratégias apontadas são a boa vontade 
em se fazer entender e a existência e a evidência de 
objetivos em comum.

A tecnologia é enfatizada inicialmente no traba-
lho de Reis (2003), no qual cultura, juntamente às 
suas regras e conteúdo, é novamente tratada como di-
nâmica e mutável. A autora discorre sobre intercâm-
bio cultural como resultado do contato entre culturas 
ocasionado pelo processo de dominação econômica, 
processo este que é ampliado por veículos de mídia e, 
atualmente, massificado por mídias digitais. Tal pro-
cesso causa uma difusão de valores, criando espaços 
comuns entre culturas diferentes. Neste ponto, Reis 
(2003) discute a importância do estudo das seme-
lhanças bem como das diferenças evidenciadas em 
interações multiculturais. O destaque à massificação 
da tecnologia também é contribuição deste trabalho, 
cuja ascensão massificada estava em iniciação. Sobre 
tal Reis (2003, p. 4) cita:

No seu segundo trabalho, Reis (2004) volta a dis-
sertar sobre a importância das mídias digitais e sobre 
a distinção cultural ser instalada quando indivíduos 
se auto percebem como diferentes. A autora, então, 
especificamente de expatriação e defende a necessi-
dade de integração na sociedade e não somente no 
local de trabalho. E enfatiza que mesmo havendo 
empatia, os indivíduos mantêm seus códigos de co-
municação e valores que influenciam nas relações e 
negociações com a cultura local, o que traz estranha-
mentos, tensões e dificuldades. 

Por fim, Randloff (2005), inicia a discussão sobre 
a importância da escolha dos meios comunicacionais 
pelas organizações, dando ênfase à potencialidade de 
manifestações culturais e a necessidade e ou periculo-
sidade envolvidas no processo de estabelecimento de 
referências culturais comuns. Destaca-se a ideia de ma-
nipulação da informação ser motriz da formação de opi-
niões errôneas, radicais, preconceituosas e inflexíveis.

4.2 DIVISÃO TEMPORAL 2: 2006 – 2010
 
Na segunda divisão temporal, foram analisa-

dos onze trabalhos sendo que no primeiro, Pinheiro 
(2006) faz um estudo sobre as principais competên-

cias requeridas ao cargo de secretária executiva de 
multinacionais. Chega-se à conclusão que, na parte 
ética, senso crítico, tomada de ações, discrição ao 
lidar com assuntos sigilosos, postura profissional e 
administração de conflitos e problemas são as prin-
cipais competências. Já no que tange à comunicação, 
foram elencadas negociação, liderança, trabalho em 
equipe, capacidade de interagir e facilitação. 

Com ênfase no processo comunicacional, Silves-
trin, Godoi e Ribeiro (2006) definem comunicação 
como sentimento de partilha, no qual um pouco do 
“eu” passa a fazer parte do outro e vice-versa. O “in-
tercultural” tratado no trabalho se refere justamente 
à essa troca, ao invés de interação entre culturas pro-
priamente dita. A maior contribuição no trabalho é 
a ideia de que a imprevisibilidade do discurso é um 
grande complicador do processo comunicacional.

O terceiro trabalho analisado dá ênfase à im-
portância da comunicação interna. Menan (2006) a 
define como força motriz do clima organizacional e 
humanizadora das relações de trabalho. Além disso, 
o objeto de estudo é colocado como “ferramenta es-
tratégica para a compatibilização dos interesses dos 
colaboradores e da empresa”. Menan (2006) então, 
aponta baixos índices de produtividades, falta de 
comprometimento, clima permanente de desmotiva-
ção, burocratização excessiva, desentendimento, dis-
córdia, conflitos internos frequentes, falta de trabalho 
colaborativo, grande número de acidentes e ações/
processos trabalhistas como as principais consequên-
cias da ineficácia da comunicação interna. 

Cardoso (2006) faz duas contribuições para os es-
tudos sobre comunicação, criticando a teoria clássica 
e dissertando sobre o dualismo da realidade virtual. 
Esse dualismo é justificado pela capacidade da rea-
lidade virtual de aproximar indivíduos das partes 
mais distintas e distantes do globo e de isolar outros 
do convívio profissional e social, ao mesmo tempo. 
Além disso, o autor cita a criação de uma cibercultura 
a partir da fusão das diferentes através da globaliza-
ção, na qual a diferenciação e a separação primordial 
se dariam pela condição financeira do indivíduo, or-
ganização ou Estado. Ao analisar o modelo clássico 
do processo comunicacional, critica a ideia de que 
uma boa comunicação se garante pela univocidade 
entre codificação, decodificação, retroalimentação e 
eliminação de ruídos, e ressalta a ausência das condi-
ções sociais de produção de sentido como um ruído 
propriamente dito. 

Em continuidade, Pierobon (2006) faz sua contri-
buição por indicar os principais desafios impostos às 
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organizações pelo contexto intercultural e por ressal-
tar que o profissional de Relações Públicas é indicado 
para a solução dos mesmos. 

Percebe-se que a maioria dos trabalhos acadê-
micos que exploram a multiculturalidade utilizam 
organizações de grande porte e/ou multinacionais 
como objeto de pesquisa. Levando esse aspecto em 
consideração, Corso e Fossá (2008) fazem sua con-
tribuição ao tratar o tema dentro de redes formadas 
por organizações de menor porte. As organizações 
de menor porte encontram dificuldades de posiciona-
mento competitivo no mercado global devido à falta 
de recursos acarretado pela atividade individual e 
algumas opções que vem sendo exploradas para so-
lucionar esta situação são as alianças, joint-ventures, 
dentre outros. As autoras comentam sobre a impor-
tância dada à reestruturação física, econômica e fi-
nanceira das organizações que optam por estabelecer 
parcerias com outras e a forma como a parte cultural 
é negligenciada.

A questão intercultural acarreta, consequentemen-
te, nas discussões sobre a língua inglesa. É fato que, 
no mundo corporativo, tal idioma é o mais utilizado e 
tido como referência e pré-requisito na contratação de 
profissionais em organizações de grande porte e mul-
tinacionais. Neves (2008) propõe, então, a discussão 
sobre o grau de suficiência da língua inglesa para a 
boa comunicação dentro de organizações. O conhe-
cimento linguístico é apontado como primordial para 
as relações comerciais de forma a minimizar os riscos 
de enganos grotescos, de perda de oportunidades e de 
parcerias. Também é necessário não só o uso, mas o 
domínio inglês. A autora defende que a escolha e o do-
mínio de um idioma comum acarretam em diminuição 
de custos de tradução e afins, e coloca a massificação 
do uso do idioma como solução intermediária, elo en-
tre organizações e seus parceiros. 

Rodrigues (2008), em sua pesquisa, defende a 
ideia de que somos o que denominou de “e-socieda-
de”, na qual o fluxo rápido de informações e o seu 
volume garantiram o sucesso do processo de globali-
zação. O desenvolvimento tecnológico das organiza-
ções de planos de transporte, comunicação e sistemas 
de informação são vistos como os principais agentes 
na redução de barreiras de movimentos internacio-
nais e promoção da circulação de pessoas, bens, ca-
pital e conhecimento. Definiu ainda que se caminha 
com uma crescente tendência em direção à homo-
geneização de hábitos e necessidades de consumo. 
Ao pesquisar sobre a comunicação multilíngue em 
organizações da União Europeia, Rodrigues (2008) 

reconhece o inglês como idioma mais utilizado por 
conveniência, apesar disso, a autora denota sobre os 
crescentes e significativos índices de utilização dos 
idiomas francês, alemão espanhol e mandarim. 

Duarte (2008) discorre sobre mitos e verdades da 
comunicação, colocando o fato de que um indivíduo 
se comunica apenas com palavras, quando conscien-
temente deseja, com sentido único, e que a informa-
ção passada sempre é recebida de forma idêntica à 
esta como mitos. A realidade é que se comunica sem 
consciência, com o uso de linguagem corporal, com 
dois sentidos, e que as mensagens estão suscetíveis à 
interpretação, errônea, exagerada ou não, do recep-
tor. O conhecimento idiomático é apontado como o 
caminho para o crescimento do respeito intercultural.  

Vargas (2010) atribui à globalização a intensifica-
ção da desigualdade entre os países e dos grandes flu-
xos migratórios, além de esta ter trazido novos desa-
fios da crescente diversificação do mundo e a pressão 
que este tem sofrido para uniformizar-se. Também 
discorre sobre a principal função da comunicação in-
tercultural ser o bom aproveitamento e preservação 
da riqueza cultural no ambiente laboral. A razão pri-
mordial para toda a problemática intercultural seria a 
característica etnocêntrica da cultura e de como esta 
é incorporada ao ser humano em sua formação. Para 
a autora, desde o início da educação, a cultura do in-
divíduo é colocada de tal forma que, ao interioriza-la, 
esta é a única válida, e este fenômeno dificulta a acei-
tação do que é diferente e a aceitação de outra cultura 
também se vê prejudicada pela exposição à conflitos 
entre países, problemas imigratórios, dentre outros, 
o que pode incentivar comportamentos discrimina-
tórios, e a única forma de solucioná-los é estabelecer, 
através da comunicação, relações interculturais exi-
tosas, com a consciência da diversidade cultural.  

Por fim, Silveira e Sbragia (2010) identificam la-
cunas estabelecidas em organizações multiculturais 
no que tange à comunicação e colocam como princi-
pais ferramentas de solução reuniões de alinhamento, 
implementação de formas oficiais de comunicação, 
canais de solução de dúvidas e reuniões de feedback 
e acompanhamento de projetos.

4.3 DIVISÃO TEMPORAL 3: 2011 – 2016

A terceira divisão temporal de trabalhos acadê-
micos é a mais volumosa, contendo dezessete estu-
dos. No primeiro, Uehara (2011) traz à discussão uma 
questão sobre a globalização, na qual se questiona se 
esta fez com que profissionais se adequassem às dife-
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renças oriundas da interculturalidade ou se a própria 
selecionou os profissionais mais preparados para li-
dar com tais diferenças, agindo como uma espécie de 
seleção natural. Também é comentado sobre o que a 
organização tem por “lugar” não ser mais algo tan-
gível ou fixo, e que a globalização tem despertado o 
que se chamou de “pensar global” nos profissionais. 

Moreli (2012), por sua vez, discute sobre o que é 
considerado o maior desafio encontrado pelas organi-
zações que seria conseguir balancear a administração 
mediando as dificuldades de adaptação entre diversas 
culturas e para tal defende-se a necessidade de um 
profissional cuja responsabilidade seja facilitar essa 
mediação e gerenciar a pluralidade cultural, sendo 
o profissional de relações públicas o mais indicado. 
Argumenta-se sobre a necessidade de reconhecer a 
importância da bagagem cultural em um profissional, 
a qual pode ser influenciadora tanto positiva quanto 
negativamente, uma vez que se percebe a capacidade 
de esta ser fortalecedora do etnocentrismo intrínseco 
à maior parte das culturas. 

Ao dissertar sobre as principais diferenças en-
tre os modelos culturais de organizações orientais 
e ocidentais, especificamente a China e os Estados 
Unidos, Silva (2012) deixa clara a importância e da 
necessidade de tradução. Tal elemento se torna espe-
cialmente problemático quando a organização tem a 
necessidade de lidar com países cujo idioma é de di-
fícil acesso ou domínio, e a dificuldade se intensifica 
quando a organização parceira também não domina 
outro idioma mais difundido. No caso da cultura chi-
nesa, diferenças na forma como o relacionamento en-
tre gestor e empregado é vista (preferências, sensibi-
lidade diante de temas diversos, limpeza, inteligência 
cultural) são fontes certas de problemas. 

No debate levantado por Mato (2012), por sua vez, 
discute-se a parametrização do que se denomina in-
tercultural. Para o autor, a comunicação ou interação 
pode ser classificada como intercultural não apenas 
quando acontece entre indivíduos de diferentes pa-
íses, mas, com indivíduos provindos de locais dife-
rentes que tenham “costumes” distintos, uma vez que 
as formas como estes dão significado aos estímulos 
dos outros é diferente. E ressalta a forma como fa-
tores como classe, gênero, ocupação, dentre outros 
indicadores socioeconômicos são negligenciados em 
discussões sobre comunicação intercultural. 

Misrahi e Canen (2012) fazem a sua contribuição 
à área de estudos interculturais ao aliar o etnocen-
trismo intrínseco aos indivíduos à raiz do processo 
educacional. De acordo com os autores, existe a ne-

cessidade de sensibilizar professores quanto à plura-
lidade cultural de forma a rejeitar processos radicais 
de menosprezo à diversidade cultural e afirmação de 
identidade. Eles também destacam conceitos como 
estereotipagem e conciliação de interesses e posições 
como potencialmente problemáticos nas relações in-
terculturais organizacionais. 

Ao debater sobre estudantes universitários de ori-
gem africana e indígena na Universidade de Barcelona, 
Castillo (2012) ressalta a dificuldade de aceitação grupal 
de alunos provindos de localidades menos favorecidas.

Velloso e Yanaze (2014) discutem, primordial-
mente, sobre os elementos que estruturam uma co-
municação excelente. Tais elementos são o núcleo 
do conhecimento, as expectativas compartilhadas e 
a cultura participativa. Discute-se sobre a necessi-
dade de estabelecimento de um meio termo entre a 
subjetividade e objetividade, a fim de possibilitar o 
alcance da eficiência e a eficácia da propagação da 
informação. 

A discussão levantada por Ferrari (2014) inicia-se 
analisando o contexto socioeconômico e político, res-
saltando o crescimento no número de ações terroris-
tas e o consequente aumento de fluxos migratórios. A 
partir de tal, comenta-se sobre a receptividade de tais 
fluxos e fenômenos por eles gerados, tais como a xeno-
fobia, homofobia, exclusão social, radicalismo, dentre 
outras formas de intolerância. A autora aponta a evo-
lução na noção própria de complexidade social e como 
o indivíduo passa a entender a complexidade cultural 
e social alheia. Ressalta também o crescente interesse 
pelo tema por parte da comunidade acadêmica e o au-
mento na quantidade de trabalhos elaborados. 

Na sua discussão sobre o processo de comunica-
ção mercadológica em Cuba, Markus e Saveri (2014) 
descrevem os precedentes históricos são determi-
nantes no que tange ao modo como indivíduos per-
cebem outros de localidades diferentes e como esta 
percepção deve ser levada em consideração na co-
municação de um determinado produto. Ao fazer tais 
afirmações, os autores reforçam a ideia de que toda e 
qualquer forma de comunicação empresarial deve ser 
planejada de forma a estar de acordo com a visão, a 
missão e os valores da organização. 

Em seu estudo sobre liderança interpessoal, Mo-
reira (2015) traz pontos a respeito das funções básicas 
da comunicação, suas principais barreiras e a forma 
como um gestor deverá se portar a fim de obter su-
cesso no processo comunicacional. A comunicação 
é definida como sendo uma ponte de significados 
que leva à compreensão do que é esperado por líder 



15

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.10, n.2, p.9-20, dez.2017/mai.2018  ISSN 1984-4204

e liderado, com base na confiança e na aceitação da 
mensagem transmitida.

Uma das contribuições de Dias Neto (2015) para 
a área é a crítica ao modo como a comunicação é 
feita nas organizações. Segundo ele, a comunicação 
tem se tornado extremamente mecânica, objetivando 
unicamente o repasse de informações quantitativas e 
objetivas, sem levar em consideração os fatores dinâ-
micos e emocionais dos receptores. Receptores estes 
que são colocados como agentes passivos no processo 
comunicacional e um grande desafio de organizações 
contemporâneas seria os empregados de forma que 
estes não percam sua identidade individual perante 
sua passividade no ambiente laboral. Seria preci-
so transpor esse desafio de forma a ter empregados 
como aliados independentemente das condições eco-
nômicas nas quais a organização de encontra.

A contribuição de Scroferneker, Amorim e Souza 
(2015) constitui-se das múltiplas definições de cultu-
ra, comunicação, as formas como a multiculturalidade 
pode ser vista como vantajosa para uma organização 
e como esta deve ser receptiva às suas adversidades. 

Dando especial foco ao processo de expatriação, 
Bueno e Freitas (2015) ressaltam alguns aspectos 
fundamentais para o bom aproveitamento da expe-
riência intercultural no mercado de trabalho. Os as-
pectos citados envolvem a curiosidade pelo diferente, 
a capacidade de observação, a receptividade às mu-
danças e novas experiências, dentre outros. Além do 
citado, ainda é evidenciada a necessidade de conheci-
mento sobre a cultura na qual se é inserido, uma vez 
que, sem ele, é possível que a abertura à novas expe-
riência não exista e que o indivíduo demonstre com-
portamentos arredios e não propícios à construção de 
uma convivência pacífica. Uma das contribuições do 
trabalho é o esclarecimento sobre as abordagens et-
nocêntrica, policêntrica, geocêntrica e regiocêntrica, 
que se diferem na forma como a organização define 
sua cultura e normas dependendo do contexto e na 
quantidade de fontes culturais. 

No trabalho de Sebastião e Fernandes (2015) fica 
evidente que a comunicação, antes de ferramenta 
para passagem e recebimento de informações, é pro-
pagadora da cultura organizacional, portanto, a for-
ma como os gestores direcionam a comunicação deve 
condizer com a missão, visão e valores da organiza-
ção. Além disso, é tarefa da comunicação alinhar ob-
jetivos e valores individuais com os organizacionais, 
a fim de, consistentemente, assegurar as expectativas 
mútuas. Como em alguns outros trabalhos acadêmi-
cos já citados, Sebastião e Fernandes (2015) defendem 

que a comunicação intercultural se inicia quando um 
indivíduo não se reconhece o suficiente no outro e 
passa a considera-lo como estranho e, quando inte-
rações se iniciam entre “estranhos” a previsibilidade 
da informação fica comprometida o suficiente para 
causar desconfortos e comprometer toda a partilha de 
informações. Elas ressaltam também a importância 
do olhar para si, uma vez que estudos multiculturais 
dissertam sobre a necessidade de aceitação do outro, 
foca-se na reação perante o multicultural e não é dada 
a ênfase necessária aos próprios aspectos. Baseando-
-se na comparação entre brasileiros e dinamarqueses, 
fica claro que o sucesso, ou não, do processo de ex-
patriação e de intercâmbio cultural depende grande-
mente do processo de treinamento da organização, da 
comunicação informal e da integração social fora do 
ambiente de trabalho. 

Discutindo inicialmente sobre o fenômeno in-
verso à apropriação cultural, Pereira (2016) tece co-
mentários sobre uma possível estratégia de proteção 
à própria cultura, uma vez que esta se mostra em 
mudança pelo contato com outra. Denominado “in-
digenização”, o fenômeno se define pela fortificação 
e apropriação de hábitos oriundos de gerações ante-
riores, e é usado por Pereira (2016) como forma de 
exemplificar um dos efeitos reversos da globalização. 

Lisboa (2016) analisa casos de violência física e psi-
cológica das quais imigrantes no cenário empresarial 
foram vítimas em escândalos midiáticos na região Sul 
do país, além da iminente fortificação do fluxo migra-
tório e a incapacidade dos países de receberem imi-
grantes e regulariza-los legalmente. As experiências 
paradoxais são possíveis quando se instala o contato 
entre locais e imigrantes, uma vez que há uma sub-
jetividade nas representações sociais, expectativas e 
percepções que podem resultar em curiosidade e apro-
ximação, bem como estranhamento e xenofobia. E há 
uma terceira possibilidade, na qual o novo grupo so-
cial inserido é visto como extremamente homogêneo 
e estereotipado a ponto de se tornar invisível, o que 
colabora para a firmação subconsciente desse estere-
ótipo e do etnocentrismo da cultura local. Em suma, 
não há muitos aspectos favoráveis à uma criação de 
um ambiente cuja troca intercultural seja saudável para 
ambos os lados. Questiona-se como as organizações 
podem agir para integrar esses profissionais em uma 
sociedade etnocêntrica e fechada, ressaltando-se a im-
portância da contenção de movimentos sociais radicais 
por ambas as partes. 

Dando especial ênfase ao componente emocional 
do discurso, Silva, Barbosa e Abelin (2016) dissertam 
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sobre a capacidade de captação de elementos emocio-
nais por terceiros no momento da fala e se esse pro-
cesso é ou não influenciado pelo idioma materno do 
ouvinte. Fica evidente durante o trabalho acadêmico 
a importância merecida pelo componente emocional 
por parte das organizações, uma vez que indicadores 
financeiros como produtividade estão diretamente 
ligados ao estado emocional dos funcionários, por-
tanto, coloca-se a comunicação como peça chave no 
processo de harmonização do ambiente laboral. Ao 

observar ouvintes brasileiros e suecos tornou-se evi-
dente que ambas as nacionalidades percebem compo-
nentes emocionais de forma similar apesar da distân-
cia cultural entre elas. 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A fim de facilitar a visualização de dados, as prin-
cipais contribuições levantadas na revisão bibliográ-
fica estão listadas por divisão temporal, no Quadro 1: 

QUADRO 1: PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR DIVISÃO TEMPORAL

  Divisão temporal 1

Cultura: mutável e dinâmica
Igualdade legal x Igualdade Social e Moral
Imtercâmbio cultural: dominação econômica
Percepção de referências em comum

  Divisão temporal 2

Comunicação interna – produtividade/lucratividade
Vantagens e desvantagens de equipes multiculturais
Traços necessários à funcionários e gestores
Relevância da tecnologia e da globalização

  Divisão temporal 3

Pensamento Global
Etnocentrismo
Inteligência Cultural
Interação intercultural: fluxos migratórios
Violência e intolerância

Fonte: dados a pesquisa.

Nos artigos da primeira divisão temporal, o princi-
pal ponto era a comunicação como processo e caracte-
rísticas de equipes multiculturais. Em contraponto, na 
segunda divisão temporal, a comunicação e a interação 
intercultural ganham relevância dentro do estudo das 
organizações e são delimitadas vantagens e desvan-
tagens de equipes multiculturais, traços necessários à 
funcionário e gestores, a importância da tecnologia e 
da globalização, dentre outros. A terceira divisão tem-
poral mostra maior preocupação com os efeitos da glo-
balização e da interação multicultural. A necessidade 
do pensamento global remete à aceitação do diferente e 
à tolerância, benevolência e inteligência cultural. Pode-
-se notar, principalmente na última divisão temporal, a 
importância atribuída ao tema, da ideia de multicultu-
ralidade organizacional e da noção do indivíduo como 
parte de um contexto multicultural. 

A língua inglesa, por praticidade, é entendida 
como universal, e, apesar da sua internacionaliza-
ção, não nativos podem apresentar dificuldades de 
se expressar corretamente e ter a fluidez do seu dis-

curso prejudicada. Um outro fator que causa ruídos 
é a quantidade de figuras de linguagem, sinônimos e 
expressões que tendem a sofrer modificações de uma 
região para outra. Torna-se, então, comum que indi-
víduos se sintam intimidados e não expressem sua 
opinião a fim de evitar diminuição de status. Apesar 
disso, gestores e organizações têm mudado seu foco 
e deixado de perceber a diferença idiomática como 
principal barreira para a boa comunicação intercul-
tural. A partir do momento que há o estabelecimen-
to de objetivos em comum, profissionais percebem a 
necessidade de se comunicar claramente e aumentam 
esforços para se fazer entender. 

Ainda há localidades excluídas do campo globa-
lizado o que cria desigualdades. Conforme Cardo-
so (2006), o dualismo da realidade virtual se dá na 
criação dessa desigualdade, onde indivíduos que não 
tem acesso à informação são excluídos de ambientes 
sociais e organizacionais. Segundo Reis (2003), a glo-
balização também é influenciada pela forma como a 
dinâmica de dominação econômica atua, inserindo 



17

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.10, n.2, p.9-20, dez.2017/mai.2018  ISSN 1984-4204

conteúdo provindo do dominante a fim de fortalecer 
aspectos etnocêntricos. Assim, a cultura deve ser tra-
tada como dinâmica e mutável, pois sofre influências 
inconstantes e de múltiplas fontes. 

Tendo cultura como dinâmica e grandemente in-
fluenciável pela globalização, seria natural que certos 
aspectos fossem comuns para mais de uma cultura, 
criando, portanto, coeficientes comuns entre indiví-
duos de localidades distintas. Baseando-se nesses as-
pectos, indivíduos de culturas diferentes conseguem 
estabelecer vínculos de convivência. Segundo Sebas-
tião e Fernandes (2015), essa interação é facilitada de 
acordo com a quantidade e qualidade de aspectos em 
comum e, da mesma forma, é dificultada quando as 
referências são tão distintas que os participantes se 
percebem como “estranhos”, prejudicando a partilha 
de informações. A problemática comunicacional em 
ambientes multiculturais de trabalho está relaciona-
da à falta de referências comuns e o etnocentrismo 
intrínseco às noções originais da própria cultura. 
A comunicação passa a ser influenciada por ruídos 
como preconceitos e estereotipagens, e a troca de in-
formações se vê prejudicada. Naturalmente, equipes 
de trabalho assoladas por estes problemas podem ter 
as vantagens da sua multiculturalidade ofuscadas. 

Para a solução e prevenção de tais problemas, al-
gumas competências podem ser elencadas para os 
profissionais das equipes e para a liderança, e tais 
incluem o domínio de uma língua em comum, a in-
teligência cultural, a bagagem cultural, a curiosidade 
pela cultura do outro, a capacidade de aceitação, be-
nevolência, tolerância, abertura, autoconhecimento, 
boa comunicação, confiabilidade e disposição para 
aprender e confiar. Sobre a liderança, percebe-se a ne-
cessidade de mediação de discursos, para minimizar 
os efeitos da baixa previsibilidade da comunicação 
em ambiente multicultural. É importante levar em 
consideração as características pessoais dos indivídu-
os, uma vez que as capacidades técnicas podem sofrer 
influências e ser prejudicadas pela incompatibilida-
de com os colegas de trabalho. O fato tem relevância 
ainda na escolha dos profissionais para atuação em 
ambientes multiculturais, de forma que esta seja cada 
vez mais eficiente, evitando casos de xenofobia, atri-
tos, preconceitos e demais reações mais radicais. 

Ficou evidenciado o quão prejudicial é o etnocen-
trismo e como este se torna inerente ao ser humano 
desde os primórdios da sua educação. Pode-se per-
ceber talvez uma necessidade de mudança na forma 
como a multiculturalidade é trabalhada nos primeiros 
estágios educacionais, sendo preciso que os respon-

sáveis pela dissipação do conhecimento demonstrem 
a existência de diferentes culturas, a necessidade de 
conhece-las e de aceita-las sem julgamentos prévios. 
Talvez, a partir dessa prática, seriam formados cida-
dãos mais tolerantes e abertos ao diferente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Este estudo foi motivado pela latente necessidade 

de entendimento do fenômeno da multiculturalida-
de no ambiente organizacional, especificamente sob 
a perspectiva da comunicação intercultural. Pôde-se 
perceber a importância de fatores como a globaliza-
ção e a quebra de barreiras geográficas, e como estas 
diminuíram distâncias antes dificilmente percorríveis. 
A relevância de tal estudo remete também à crescente 
intolerância ao diferente, à intensificação de conflitos 
ditados por incompatibilidades políticas, religiosas e 
econômicas e como a população não se mostra prepa-
rada para abraçar fluxos migratórios de grande porte.

Observou-se a importância de certos traços de 
personalidade para o sucesso da comunicação em 
ambientes multiculturais de trabalho, dentre eles, 
principalmente, a benevolência, a capacidade de se 
colocar no lugar do outro, a curiosidade para com 
as outras proveniências e a capacidade de enxergar 
além do etnocentrismo intrínseco à própria cultura. 
Tem-se, então, que o êxito do trabalho em ambiente 
multicultural, em especial o de equipes multicultu-
rais, é fortemente influenciado pela comunicação e, 
os resultados positivos dependem muito mais da in-
teligência cultural dos participantes do que das suas 
capacidades técnicas. 

A revisão da bibliografia mostrou que poucos tra-
balhos tratam de ferramentas específicas para a me-
lhora da eficácia da comunicação intercultural. Suge-
re-se, assim, estudos sobre ferramentas que facilitem 
a partilha de informações em idiomas diferentes, a 
tradução e sua verificação de retenção. Além disso, 
mostra-se relevante a avaliação das questões multi-
culturais em organizações de pequeno porte, uma vez 
que estas não estão exclusas das dificuldades de co-
municação multicultural e são prejudicadas também 
pela falta de recursos para tratar tal tema.

Como limitação do presente estudo, aponta-se 
para escassa pluralidade de fontes de pesquisa. A 
maioria dos trabalhos utilizados foram publicados na 
língua portuguesa, com alguns nos idiomas inglês e 
espanhol. Sendo um estudo sobre a comunicação in-
tercultural, seria interessante e relevante que fossem 
utilizados trabalhos de outras localidades.
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RESUMO
O presente artigo socializa os resultados de uma pesquisa realizada com os discentes de Administração do Departamento de Ciências Humanas-I 
da Universidade do Estado da Bahia (DCH-I/UNEB), matriculados em 2017.1. A investigação teve por objetivo geral verificar a existência do 
planejamento de carreira, destacando os fatores que influenciam os discentes do DCH-I/UNEB, do curso de Administração, a optarem pela carreira 
de Administrador. Em relação ao percurso metodológico, esse trabalho partiu de uma revisão de literatura e pesquisa documental para a definição 
das categorias de análise, que foram: Administração enquanto escolha de carreira, carreira e planejamento de carreira. Adotou-se para análise 
e estruturação do estudo a abordagem qualitativa e para o levantamento de dados primários, na fase de pesquisa de campo, um questionário 
com questões abertas e fechadas como instrumento de coleta de dados. Os dados coletados foram tabulados pelo Sphinx 2000 e, posteriormente, 
analisados à luz da análise de conteúdo. Os resultados apontam que a maioria dos discentes [95,3%] nunca realizou um planejamento individual 
de suas carreiras apesar da importância que atribuem a esta inciativa. Portanto, conclui-se que o tema precisa ganhar destaque na grade do 
curso ou em atividades complementares que o possa contemplar.

Palavras-chave: Administração. Escolha de Carreira. Planejamento de Carreira.

ABSTRACT
The present paper socializes the results of a research done with the students of Administration of the Department of Human Sciences-I of the State University of 
Bahia (DCH-I / UNEB), registered in 2017.1. The general objective of the investigation was to verify the existence of the career planning, emphasizing the factors 
that influence the students of the DCH-I / UNEB, of the graduation in Management, to opt for the career of Manager. Regarding the methodology, this work 
started with a review of literature and documentary research to define the categories of analysis, which were: Management, career choice, career and career 
planning. The qualitative approach and for the primary data collection were adopted for the analysis and structuring of the study, in the field research phase, 
a questionnaire with open and closed questions as a data collection instrument. The data collected were tabulated by Sphinx 2000 and later analyzed in light 
of content analysis. The results show that most of the students [95.3%] never made individual planning of their careers despite the importance they attribute 
to this initiative. Therefore, it is concluded that the theme needs to be highlighted in the course grade or in complementary activities that can contemplate it.

Key-words: Management. Career choice. Career Planning.
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1 INTRODUÇÃO

Por seu caráter que dialoga com várias exper-
tises e a oferta de múltiplas áreas de atuação no 
mercado de trabalho, os cursos de Administração 
possuem ampla procura, sendo o curso superior 
mais ofertado no Brasil em Instituições de Ensi-
no Superior (IES) públicas e privadas. O curso 
ocupa o segundo lugar no ranking de alunos ma-
triculados (766.859) e possui o maior número de 
concluintes (124.986) segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP/MEC, 2015), levando a uma sig-
nificativa e crescente oferta de profissionais no 
mercado de trabalho. É importante estudar essa 
realidade para entender quais fatores inf luen-
ciam os estudantes a escolherem essa graduação, 
entendendo também a dinâmica de planejamento 
de carreira dos administradores, já que, segundo 
Bertero (2006), a maioria dos matriculados em 
cursos de graduação de Administração, no país, 
tem pouca consciência do que seja uma carreira 
plena de Administrador.

De modo geral, dentre os vários objetivos dos 
cursos de Administração, um que merece destaque 
para este estudo é a formação de profissionais capa-
zes de decidir sobre planejamento, organização, co-
mando, coordenação e controle. O aprendizado so-
bre essas cinco decisões, adquirido durante o curso 
de graduação, é responsável por instrumentalizar 
os estudantes para atuarem no mercado de trabalho, 
em qualquer uma das múltiplas áreas que a Admi-
nistração lhes oferece. Para além dessa perspectiva, 
este aprendizado também assume um papel impor-
tante na vida particular de cada estudante, sobretu-
do, quando o assunto é carreira que, por seu lado, 
tende a perpassar por todas as decisões menciona-
das anteriormente. 

Pelo exposto, o estudo se propõe a investigar 
a seguinte questão: Quais fatores influenciam os 
discentes do curso de Administração do DCH-I/ 
UNEB em relação à estruturação das suas carrei-
ras? A fim de responder a tal questionamento o tra-
balho tem por objetivo geral verificar a existência 
do planejamento de carreira, destacando os fatores 
que influenciam os discentes do Departamento de 
Ciências Humanas-I da Universidade do Estada 
da Bahia (DCH-I/UNEB), do curso de Adminis-
tração, a optarem pela carreira de Administrador. 
Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objeti-

vos específicos, a saber: a) caracterizar o curso de 
Administração do DCH-I/UNEB; b) caracterizar 
o perfil socioeconômico dos discentes do curso de 
Administração do DCH-I/UNEB matriculados em 
2017.1; c) identificar os fatores que influenciaram a 
escolha do curso Administração; d) analisar a per-
cepção dos discentes em relação ao planejamento 
de carreira, incluindo o uso de ferramentas para tal.

O estudo torna-se relevante na medida em que 
leva à ref lexão as dimensões, escolha e planeja-
mento de carreira, no âmbito da Administração, 
buscando contribuir para análise e ampliação des-
se conhecimento que servirá para o corpo docente 
e discente, os quais compõem a Universidade, que 
se constitui em um espaço formal de educação e 
formação. 

Estruturalmente, além dessa introdução que ver-
sa sobre a apresentação do contexto do problema e 
dos objetivos da pesquisa, este artigo possui quatro 
seções. A segunda seção abriga o referencial teóri-
co, ancorado nos conceitos-chaves sobre escolha e 
estruturação da carreira de Administrador; a ter-
ceira traz o percurso metodológico utilizado para a 
elaboração da pesquisa; a seguir, apresentam-se os 
resultados da pesquisa de campo; finaliza-se com 
as considerações correspondentes aos principais 
resultados e discute-se as possíveis linhas de conti-
nuidade ao artigo.

2 A ADMINISTRAÇÃO COMO 
CARREIRA NO BRASIL

A profissão de Administrador foi regularizada 
no Brasil em 9 de setembro de 1965, com a implan-
tação da Lei n°. 4.769. A demanda por profissionais 
de Administração está diretamente relacionada ao 
processo de desenvolvimento do Brasil, sobretudo, 
a partir da década de quarenta, período no qual a 
sociedade estava passando de um estágio agrário 
para a industrialização. Segundo Covre (1982), o 
número crescente de Administradores advém das 
necessidades do processo econômico brasileiro que 
vem se caracterizando pela concentração econômi-
ca, acentuada após 1964, favorecendo o desenvol-
vimento de grandes empresas que, uma vez mais 
complexas. 

Existem muitos conflitos atrelados à escolha 
profissional, sobretudo, quando se trata da esco-
lha pelo curso de Administração, ofertado por uma 
IES. Por sua origem no Brasil, ora apresentada, a 
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Administração se constitui em um campo de co-
nhecimento que dialoga com distintos saberes. 
Portanto, trata-se de uma área de interface, indo 
além de uma ótica interdisciplinar, na medida em 
que essa abordagem epistemológica ainda se centra 
na disciplina, em uma linha tênue que separa e de-
limita os conhecimentos. Por esse motivo, possui 
problemas de identidade pois apresenta muitas de-
finições, ora considerada como uma ciência, arte, 
tecnologia, fenômeno político e até mesmo como 
aquilo que os gerentes fazem (AKTOUF, 2005; BA-
TISTA-DOS-SANTOS; OLIVEIRA, 2015). 

A definição de Administração é muito difícil de 
ser apresentada. Normalmente, cada autor a aborda 
sob um aspecto diferente, portando, não permite a 
formação de uma filosofia única (KWASNICKA, 
1980).  No entanto, alguns autores definiram-na 
como um processo de trabalhar com pessoas e re-
cursos para realizar objetivos organizacionais, no 
qual deve-se planejar, organizar, comandar, co-
ordenar e controlar (BATEMAN; SNELL,1998; 
MORGAN, 2007 apud GURGEL 2013). 

Sendo assim, espera-se que os indivíduos que 
pretendem ingressar na graduação de Adminis-
tração, de qualquer IES, apresentem, mesmo que 
embrionariamente, conhecimento sobre as temáti-
cas que envolvem o curso e as distintas áreas de 
atuação de um Administrador. Além disso, devem 
conhecer quais são as Competências e Habilidades 
(C&H) estabelecidas pela Resolução nº 4, de 13 de 
julho de 2005 do Ministério da Educação (MEC) 

que diz respeito às Diretrizes Curriculares Nacio-
nais do Curso de Graduação em Administração de 
Empresas e pelo Conselho Federal de Administra-
ção (CFA), as quais, são demandadas dos Admi-
nistradores e devem, também, ser desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso, afirmando o papel 
das IES no que diz respeito a contemplação dessas 
C&H, nos seus projetos pedagógicos dos cursos de 
Administração.

Essa compreensão é de suma importância para 
que esses indivíduos possam avaliar a compatibili-
dade entre eles e a carreira escolhida. A compati-
bilidade, segundo Hall (1976 apud DUTRA, 2002), 
pode ser explicada através de quatro características 
individuais: interesse, identidade, personalidade e 
experiência social. Desse modo, pode ser relacio-
nada com o primeiro e segundo estágios de car-
reira descritos por Snell e Bohlander (2009) como 
os estágios nos quais os indivíduos desenvolvem 
a autoimagem ocupacional, avaliam as ocupações 
alternativas, desenvolvem a escolha da ocupação 
inicial e perseguem a educação necessária. Isto é, 
trata-se da preparação para o trabalho e, normal-
mente, se estende até os vinte e cinco anos. Apre-
senta-se, no quadro 01, uma comparação entre as 
principais C&H estabelecidas pelos órgãos apre-
sentados anteriormente e que devem ser levadas 
em consideração pelos indivíduos que pretendem 
estudar Administração. Foram estabelecidas 14 
(catorze) dimensões com base nas C&H apresenta-
das pelo MEC e CFA.
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DIMENSÕES MEC CFA

Ética Ética e adaptação Comportamento ético

Solução de Problemas Reconhecer e definir problemas Identificar problemas, formular e implantar 
soluções

Raciocínio Lógico Raciocínio lógico, crítico e analítico Raciocínio lógico, crítico e analítico

Tomada de decisão Tomada de decisão Planejamento, organização, direção e controle

Adaptação Iniciativa, determinação, vontade 
de aprender, abertura a mudanças

Adaptação à transformação

Conhecimentos Estratégicos Pensamento estratégico Conhecimentos específicos para administração 
estratégica, finanças/orçamentária e a 
motivação de pessoas/equipes

Projetos 
[Elaboração e Gestão]

Capacidade de elaborar, 
implementar e consolidar projetos -

Criatividade e Inovação - Criatividade e inovação

Profissionalismo - Comprometimento e Profissionalismo

Comunicação e Negociação Comunicação e negociação -

Posicionamento Gerencial/
Liderança

Refletir e atuar sobre a produção, 
diante de uma função gerencial Preparo para liderança

Formação em Consultoria Realizar consultoria em gestão e 
Administração -

Relacionamento 
Interpessoal - Relacionamento interpessoal

Visão Sistêmica - Visão do todo

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MEC (2005) e CFA (2011;2015).

QUADRO 01 -  COMPARAÇÃO ENTRE AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS 
ADMINISTRADORES DESCRITAS PELO MEC E CFA

Uma pesquisa nacional realizada pelo CFA em 
2011 com 17.982 respondentes apontou que os fato-
res que mais influenciaram a escolha pelo curso de 
Administração foram, com 25,41% e 21,29% de ocor-
rências, respectivamente: a formação generalista e 
abrangente e a existência de um amplo mercado de 
trabalho. Ao passo que, a categoria que representava 
a escolha do curso derivada de um projeto de carreira 
estabelecido, não obteve porcentagem significativa, 
ficando assim com 0%. Ao analisar a Pesquisa Nacio-

nal do CFA de 2015 que abordou a mesma temática, 
observou-se que esse comportamento se repetiu, ou 
seja, de 20.576 respondentes, não foi possível com-
putar respostas em relação a escolha pelo curso de 
Administração derivada de um projeto de carreira. 

A estruturação da carreira inicia e se desenvolve 
a partir do momento em que o indivíduo faz a sua 
escolha profissional, neste caso, a escolha pelo curso 
de graduação, podendo esta seleção estar contida ou 
não no planejamento de carreira. 
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AUTORES CONCEITO

Hall (1976) É uma sequência de atitudes e comportamentos, associadas com experiências e 
atividades relacionadas ao trabalho, durante o período de vida de uma pessoa.

Van Maanen (1977) Um caminho estruturado e organizado no tempo e no espaço que pode ser 
percorrido.

London e Stumph (1982)

Uma sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida 
de uma pessoa que envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições 
que refletem necessidades, motivos e aspirações individuas e imposições da 
organização e da sociedade.

Chanlat (1995) Uma ocupação ou profissão representada por etapas e possivelmente por uma 
progressão.

Motta (2006)
Sequência de percepções individuais, atitudes e comportamentos que deixam 
transparecer um desenvolvimento e um êxito nas experiências de trabalho e de 
vida de uma pessoa.

Bendassolli (2009)

Emprego assalariado ou atividade não remunerada; pertencimento a um grupo 
profissional ou a manifestação da mais pura idiossincrasia; vocação ou ocupação; 
posição em uma organização ou trajetória de um indivíduo que trabalha por conta 
própria; uma fonte de informação para as empresas alocarem recursos.

Snell e Bohlander (2009) Trajetória do indivíduo não vinculada a uma organização, mas, sobretudo, às 
escolhas e interesses particulares.

QUADRO 02- EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE CARREIRA

Fonte: Elaboração Própria (2017) a partir de Hall (1976 apud DUTRA 2002); Van Maanen (1977 apud DUTRA 2002); London e Stumph 
(1982 apud DUTRA 2002); Chanlat (1995); Motta (2006); Bendassolli (2009); Snell e Bohlander (2009).

3 ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA: 
CONCEITOS, FERRAMENTAS E ETAPAS

 Para melhor compreensão da importância do 
planejamento de carreira, faz-se necessária uma bre-
ve exposição do conceito de carreira.  Nesse momen-
to, cabe ressaltar que este artigo não tem intenção de 
levar em consideração a perspectiva empresarial de 
carreira e sim, analisá-la sob a ótica individual que 
engloba o entendimento e a avaliação da experiência 

profissional por parte do indivíduo. Ou seja, aborda a 
carreira interna que é vinculada à maneira com a qual 
o indivíduo planeja e avalia seu desempenho profis-
sional e a importância que confere à sua carreira. As-
sim como a Administração, carreira é uma palavra de 
difícil definição já que se trata de um termo bastan-
te utilizado e ao qual se agregam vários significados 
(DUTRA, 2002). A seguir, no quadro 02, apresenta-
-se uma breve evolução dos conceitos de carreira, de 
acordo com alguns autores.

A partir dos anos setenta, surgiram significa-
tivas transformações econômicas e sociais que 
ocasionaram a ampliação do conceito de carreira 
(BENDASSOLLI, 2009) e, consequentemente, a 
produção literária mundial que versa sobre esta 
temática também foi afetada, uma vez que, uma 
parcela expressiva das produções era voltada para 
o meio empresarial. A partir da década de oiten-

ta, houve a inserção da perspectiva voltada para as 
pessoas, na autogestão da carreira, ancorada nas 
mudanças ocorridas no mercado de trabalho que se 
tornou mais exigente, globalizado e ganhou mais 
mobilidade. Assim, carreira não é tratada como 
uma sequência linear de experiências de trabalho 
e sim como uma série de estágios e transições que 
vão variar em função das pressões sobre o indiví-
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duo, originadas dele próprio e do ambiente onde 
está inserido (DUTRA, 2002).

Observa-se que as pessoas estão mais preocupa-
das em gerir suas carreiras e, por se tratar de um 
processo que envolve muito planejamento e análise, 

podem recorrer a um conjunto de ferramentas e téc-
nicas que as ajudem a medir seu potencial. Nessa 
perspectiva, Snell e Bohlander (2009) elencam fer-
ramentas e técnicas, das quais, cinco estão apresen-
tadas no quadro 03, a seguir:

Workshops de 
planejamento de 
carreira

Apresentações que auxiliam os indivíduos a gerirem suas próprias carreiras, ajudando 
a tomar decisões, estabelecer metas, buscar informações sobre planejamento, entre 
outras.

Aconselhamento de 
carreira

Implica na discussão sobre interesse, metas, habilidades pessoais e objetivos de 
desenvolvimento de carreira adequados para cada indivíduo

Levantamento 
das necessidades 
individuais de 
desenvolvimento

Ao levar em consideração a escolha da carreira feita por cada indivíduo, considerando 
os requisitos e as qualificações necessárias para construí-la, são apontadas as 
necessidades de desenvolvimento ou autodesenvolvimento.

Treinamento para 
autogestão de carreira

São desenvolvidos para engajar os indivíduos na autogestão de suas carreiras. Nesta, 
os indivíduos fazem auto avaliação objetivando aumentarem a sua consciência em 
relação as suas próprias atitudes e valores de carreira. 

Mentoração Processo no qual uma pessoa torna-se mentor de outra pessoa menos experiente. 
Nesse sentido, o aprendizado focaliza metas, oportunidades, expectativas, padrões e 
assistência na realização do potencial deste segundo indivíduo. 

Fonte: Elaboração própria (2017) a partir de Snell e Bohlander (2009)

QUADRO 03-  FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Com o objetivo de tornar as pessoas empreende-
doras consigo próprias, o planejamento de carreira 
faz com que as pessoas reflitam sobre o seu desenvol-
vimento e para isso, existem diversas maneiras pelas 
quais se pode estruturar uma carreira. No entanto, é 
necessário estar atento a duas preocupações: forma-
ção de uma visão realista, clara e apurada das pró-
prias qualidades, interesses e inclinações pessoais e 
estabelecer objetivos de carreira e preferências profis-
sionais (LONDON; STUMPH, 1982 apud DUTRA, 
2002).  Com isso, o planejamento de carreira pode ser 
entendido como uma projeção do futuro profissional, 
que neste caso, parte da iniciativa pessoal e deve ser 
considerado como um processo contínuo ao longo da 
vida laboral. 

Dessa forma, Dutra (2002) define as seis etapas 
que compõe o planejamento de carreira. São elas: o 
Autoconhecimento que diz respeito ao uso de técni-
cas para autoconhecimento e é a etapa mais complexa; 
o Conhecimento de mercado que demanda a obser-
vação do mercado de trabalho - opções, tendências, 
limitações e alternativas de desenvolvimento pro-
fissional -; os Objetivos de carreira é uma reflexão 
individual sobre o futuro profissional; a Estratégias 

de carreira é a direção que se adota para o atingi-
mento dos objetivos; o Plano de ação se constitui em 
um detalhamento de metas de curso prazo, indicado-
res de sucesso, fatores críticos para o sucesso e uma 
avaliação dos recursos; por fim faz-se necessário o 
acompanhamento do plano em um processo contínuo 
no qual as pessoas passam a avaliar os resultados das 
estratégias de carreira, para isso, os objetivos ou me-
tas representam um padrão de mensuração essencial. 

4 PERCURSO METODOLÓGICO  

O tema, ainda pouco explorado no curso de Ba-
charelado em Administração do DCH-I/UNEB, favo-
receu a escolha pela abordagem qualitativa, que pode 
ser caracterizada pela busca da qualidade e dos signi-
ficados atribuídos aos fatos. Quanto aos objetivos, foi 
realizada uma pesquisa descritiva. A pesquisa descri-
tiva, de acordo com Triviños (1987) busca conhecer 
a realidade estudada, descrevendo seus fatos e fenô-
menos bem como suas características e seus possíveis 
problemas. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão de litera-
tura a fim de obter uma bagagem teórica através da 
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observação de materiais publicados. Em seguida, 
efetuou-se uma pesquisa documental que teve como 
principal fonte o Projeto de Implantação do curso de 
Bacharelado em Administração do DCH-I/UNEB 
(1997), a Resolução n° 4 de 2005 do Conselho Na-
cional de Educação Superior e o Projeto Pedagógico 
do curso de Bacharelado em Administração do DCH-
-I/UNEB (2017).  A pesquisa documental é, segundo 
Gil (2009), aquela que se vale de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ain-
da podem ser reelaborados de acordo com os objetos 
da pesquisa e possui uma fonte diversificada. 

Todo esse embasamento teórico foi responsável 
por nortear a elaboração do instrumento de coleta de 
dados que se constitui em um questionário com ques-
tões abertas e fechadas, direcionado aos 432 (quatro-
centos e trinta e dois) alunos matriculados no curso 
de Bacharelado em Administração do DCH-I/UNEB 
em 2017.1, segundo o sistema de informações aca-
dêmicas, acessado na Secretaria Geral de Cursos da 
PROGRAD/UNEB. Nessa configuração, caracteriza-
-se, portanto, um estudo de caso único, ou seja, reali-
zado em “um ambiente onde se pode verificar a ocor-
rência do fenômeno em análise” (PIRES et al, 2015, 
p. 4). O questionário foi estruturado em três eixos de 
perguntas com objetivos diferentes, porém, relacio-
nados. O primeiro eixo direcionava-se a definição do 
perfil socioeconômico dos discentes; o segundo eixo 
buscava informações sobre a escolha do curso e a 
formação obtida; por fim, o terceiro eixo abordava o 
planejamento da carreira e as ferramentas utilizadas 
para realização de tal planejamento.

Com isso, os dados empíricos da pesquisa foram 
coletados em campo no mês maio de 2017 e o número 
de respondentes foi definido utilizando-se o critério 
da acessibilidade: aqueles que aceitaram responder a 
pesquisa, após a exposição dos objetivos da mesma, 
ou melhor, trata-se de uma amostra não probabilísti-
ca, que segundo Marconi (1990), é a seleção onde o 
objeto de estudo é escolhido a partir da conveniência 
do pesquisador e dos parâmetros estabelecidos.

Ao final da coleta de dados, foi possível alcançar 
170 (cento e setenta) questionários respondidos. Os 
dados foram tabulados pelo Sphinx 2000 e os resulta-
dos obtidos foram tratados com a utilização do méto-
do de análise de conteúdo, assim como, os documen-
tos citados anteriormente também foram tratados. 
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos que tem como objetivo ultrapassar as in-
certezas, enriquecer a leitura dos dados e descrever 

o conteúdo das mensagens. Ou seja, compreender o 
sentido das comunicações (MOZZATO; GRZYBO-
VSKI, 2011; BARDIN, 2006).

5 RESULTADOS OBTIDOS

Essa seção tem por objetivo apresentar os resulta-
dos da pesquisa de campo realizada com os discentes 
do curso de Bacharelado em Administração do DCH-
-I/UNEB, sujeitos da pesquisa. 

5.1 CARACTERIZANDO O CURSO DE 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DO 
DCH-I/UNEB

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 
fundada em 1983 e mantida pelo Governo do Esta-
do por intermédio da Secretaria da Educação (SEC), 
está presente geograficamente em todas as regiões do 
Estado, estruturada no sistema multicampi. A capi-
laridade de sua estrutura e abrangência de suas ati-
vidades está diretamente relacionada à missão social 
que desempenha, possuindo 29 (vinte e nove) De-
partamentos instalados em 24 (vinte e quatro) campi 
(UNEB, 2017). 

Dentre o significativo número de cursos ofer-
tados pela UNEB, o curso de Bacharelado em 
Administração está presente em 7 (sete) campi na 
modalidade presencial e em 1 (um) campus na mo-
dalidade semipresencial. O curso de Administra-
ção contemplado neste estudo, está vinculado ao 
Departamento de Ciências Humanas do Campus I 
da UNEB (DCH-I/UNEB) localizado na capital.  
Inicialmente, era ofertado na modalidade de Licen-
ciatura, tornando-se Bacharelado em 1997 devido 
à necessidade de adaptação às mudanças que esta-
vam ocorrendo na estrutura produtiva do Estado e 
do país naquela época. Sendo assim, o curso tem 
a finalidade de formar profissionais para conceber, 
gerir, desenvolver atividades no setor público e pri-
vado, capazes de transitar, ou ao menos, dialogar 
com as diferentes áreas de formação e capacitação 
do Administrador (UNEB, 1996).

Com a intenção de estabelecer um comparativo 
entre as dimensões das C&H demandadas dos Ad-
ministradores descritas pelo MEC e CFA, foi anali-
sado o conteúdo do Projeto Pedagógico do curso de 
Bacharelado em Administração do DCH-I/UNEB 
(2017). As convergências e discrepâncias resultantes 
desta comparação estão apresentadas no quadro 04:
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DIMENSÕES MEC CFA UNEB

Ética Ética e adaptação Comportamento ético -

Solução de 
Problemas

Reconhecer e definir 
problemas Identificar problemas, formular e 

implantar soluções

Desenvolvimento de 
instrumentos para a 
solução de problemas

Raciocínio 
Lógico

Raciocínio Lógico, crítico 
e analítico Raciocínio Lógico, crítico e analítico Raciocínio Lógico, crítico e 

analítico

Tomada de 
decisão

Tomada de decisão
Planejamento, organização, direção 
e controle

Identificação de 
mecanismos de 
planejamento, organização, 
monitoramento e avaliação

Adaptação
Iniciativa, determinação, 
vontade de aprender, 
abertura a mudanças

Adaptação à transformação Habilidade, flexibilidade e 
adaptabilidade frente aos 
desafios

Conhecimentos 
Estratégicos

Pensamento estratégico
Conhecimentos específicos para 
administração estratégica, finanças/
orçamentária e a motivação de 
pessoas/equipes

-

Projetos 
[Elaboração e 
Gestão]

Capacidade de elaborar, 
implementar e consolidar 
projetos

- -

Criatividade e 
Inovação - Criatividade e inovação

Interação Criativa frente 
aos diversos contextos 
organizacionais e sociais; 
gestão inovadora

Profissionalismo - Comprometimento e
Profissionalismo -

Comunicação e 
Negociação

Comunicação e 
negociação -

Desenvolvimento 
de processos de 
articulação e negociação 
interinstitucionais

Posicionamento 
Gerencial/
Liderança

Refletir e atuar sobre a 
produção, diante de uma 
função gerencial

Preparo para liderança -

Formação em 
Consultoria

Realizar consultoria em 
gestão e administração - -

Relacionamento 
Interpessoal - Relacionamento interpessoal Comunicação interpessoal 

e expressões nas relações

Visão Sistêmica - Visão do todo
Compreensão da 
Administração de forma 
integrado, sistêmico e 
analítico

QUADRO 04 -  COMPARAÇÃO ENTRE AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS ADMINISTRADORES DESCRITAS 
PELO MEC, CFA E UNEB

Fonte: Elaboração própria a partir de MEC (2005), CFA (2011;2015) e UNEB (2017).
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Ao estabelecer a comparação entre as Competên-
cias e Habilidades dos Administradores descritas pelo 
MEC, CFA e UNEB, observa-se que as dimensões 
Ética, Projetos [Elaboração e Gestão], Conhecimen-
tos Estratégicos, Profissionalismo, Posicionamento 
Gerencial/Liderança e Formação em Consultoria não 
aparecerem contempladas no atual Projeto Peda-
gógico do Curso. Tomando como referências as di-
mensões de C&H apresentadas nos quadros 01 e 04, 
pediu-se que os alunos avaliassem, a partir das suas 
percepções, o seu nível de desenvolvimento em rela-
ção as C&H que estão sendo desenvolvidas ao longo 
do curso. Para tal, utilizaram uma escala de 1 (um) a 
5 (cinco), na qual, 1 representava nenhum desenvol-
vimento e 5 desenvolvimento satisfatório. Com isso, 
foi possível levantar que em relação às dimensões Éti-
ca, Solução de Problemas, Adaptação, Conhecimen-
tos Estratégicos, Profissionalismo, Posicionamento 
gerencial/Liderança, Relacionamento Interpessoal e 
Visão Sistêmica, os respondentes declararam que es-
tão obtendo um desenvolvimento considerável, pois 
para estas atribuíram nota 4 (quatro). Curiosamente, 
entre as C&H que estão sendo desenvolvidas conside-
ravelmente, não aparecem contempladas no projeto: 
Conhecimentos Estratégicos, Profissionalismo e Po-
sicionamento Gerencial/Liderança. 

Em relação às demais dimensões: Raciocínio Ló-
gico, Projetos [Elaboração e Gestão], Criatividade e 
Formação em Consultoria, os alunos declararam uma 
posição de neutralidade, ou seja, atribuíram nota 3 
(três). Dessa forma, pode-se perceber que apesar das 
dimensões Raciocínio Lógico e Criatividade estarem 
sendo levadas em consideração no Projeto Pedagógi-
co do curso, os alunos não têm percepção do desen-
volvimento dessas dimensões.

Ao comparar as Competências e Habilidades dos 
Administradores descritas pelo MEC, CFA E UNEB, 
observa-se um desalinhamento, que é, inclusive, ob-
servado pelos alunos. Faz-se necessário destacar que 
os conteúdos não observados no Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC) são estruturantes para a formação de 
administradores. Competências tais como ética, ges-
tão estratégica e liderança, essenciais a atividade ges-
tora, não estão destacadas somente pela IES estudada. 
O que cabe uma recomendação de revisão do PPC, já 
que são competências elementares. As demais com-
petências – Projetos, Profissionalismo e Consultoria 
- apesar de importantes, não demandam uma evidên-
cia objetiva, podendo aparecer como conteúdos em 
distintas disciplinas, o que merece uma análise nos 
planos de ensino para uma avaliação mais acurada.

5.2 CARACTERIZANDO OS DISCENTES DO 
CURSO DE BACHARELADO EM ADMINIS-
TRAÇÃO DO DCH-I/UNEB: SEU PERFIL SO-
CIOECONÔMICO E PERCEPÇÕES SOBRE 
ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

A partir dos resultados da pesquisa empírica refe-
rentes ao primeiro eixo do instrumento de coleta de 
dados, realizou-se uma análise do perfil socioeconô-
mico dos discentes do curso de Bacharelado em Ad-
ministração do DCH-I/UNEB. Com relação ao perfil 
observa-se que a maioria, aproximadamente 60% dos 
respondentes, tem até 25 (vinte e cinco anos) com 
predominância do sexo feminino [54,7%]. Em relação 
à cor da pele, a categoria de maior destaque é com-
posta por pessoas que se declararam negras [42,9%], 
o que levou à percepção de que a distribuição étnica 
em relação à desigualdade, no acesso a informação, 
enquanto um problema social nacional, possui menor 
impacto na UNEB. Esse fato evidenciado nesta pes-
quisa, reflete o caráter desta Universidade, uma vez 
que, através de ações afirmativas como cotas, expan-
de o acesso à informação para essa categoria étnica a 
fim de diminuir tal desigualdade. Ainda em relação 
ao perfil, 76,5% dos pesquisados são naturais de Sal-
vador, com 63,5% dos respondentes oriundos do En-
sino Médio na rede pública. Apesar da predominância 
de não cotistas [55,3%], foi possível apurar que 44,7% 
dos respondentes se declaram cotistas, o que leva a 
destacar que o desenvolvimento da política de cotas 
aderida pela Universidade, vem gerando resultados 
ao longo dos anos. 

Em relação ao mercado de trabalho, a maioria 
[55,9%] dos respondentes declarou estar inserido na 
modalidade de estágio [39,4%] e emprego [16,5%]. 

A escolha do curso de graduação, como explicita-
do anteriormente, é baseada em fatores intrínsecos e 
extrínsecos e, geralmente, marca o início da carreira 
do indivíduo, podendo estar ou não fazendo parte de 
um planejamento de carreira. Neste sentido, ao se-
rem questionados sobre qual fator influenciou a es-
colha do curso de Administração, a maior categoria 
[26,5%], declarou que sua escolha foi baseada na na-
tureza do seu projeto profissional/carreira, seguida da 
existência de um amplo mercado de trabalho [17,5%]. 
Nessa perspectiva, o comportamento dos alunos da 
UNEB em relação à escolha do curso de Administra-
ção vai de encontro ao comportamento dos respon-
dentes das pesquisas realizadas pelo CFA, nos anos 
de 2011 e 2015, uma vez que, nestas pesquisas não foi 
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evidenciada a escolha do curso originada desse fator. 
Portanto, percebe-se que os discentes de Administra-
ção do DCH-I/UNEB, basearam-se, principalmente 
em fatores intrínsecos para realizarem a escolha da 
sua carreira.

Quando questionados se Administração foi a pri-
meira opção de curso, 61,2 % responderam que sim.  
Aqueles que responderam que não [38,2%], destaca-
ram que suas primeiras opções estão compreendidas 
entre Direito [21,3%], Engenharias [10,1%] e, em ter-
ceiro lugar, Contabilidade e Medicina com 5,6% de 
frequência cada uma.  Tendo em consideração a reali-
zação de outra graduação antes de iniciarem a gradu-
ação em Administração, a maioria [64,7%] respondeu 
que nunca realizaram. 

Numa escala que partia de insuficientemente in-
formado à suficientemente informado, 55,3% dos 
pesquisados afirmaram estar basicamente infor-
mado sobre o curso antes do seu ingresso na Uni-
versidade e 57,1% declararam que nunca pensaram 
em desistir do curso, contrariando Bertero (2006) 
quando este enuncia que a maioria dos alunos de 
Administração tem pouca consciência do que seja 
uma carreira plena de Administrador. Indo além, os 
respondentes declararam que este conhecimento bá-
sico sobre o curso de Administração, em sua maior 
categoria [21,2%], foi adquirido através de uma ex-
periência de trabalho própria.  

No que concerne à área de interesse da Adminis-
tração, predominaram os interesses pelas áreas de 
Empreendedorismo [17,6%], Finanças [16,5%], Pú-
blica [13,5%] e Recursos Humanos [13,5%].  Nesse 
cenário, os pesquisados atribuíram o seu interesse 
por essas áreas à afinidade com suas Competências e 
Habilidades [52,4%], evidenciando a importância do 
estabelecimento da carreira com base na percepção 
individual.

Quanto ao terceiro eixo do questionário, primeira-
mente, os alunos foram questionados se realizam ou 
já realizaram algum planejamento de carreira estru-
turado. Constatou-se que 60,6% dos respondentes não 
realizaram e não o realizam. Em relação ao conheci-
mento sobre ferramentas e técnicas de planejamen-
to de carreira, 65,9% dos respondentes declararam 
desconhecê-las, fato este que foi certificado quando 
procurou-se entender o nível de conhecimento, numa 
escala em que 1 (um) representava totalmente desco-
nhecido e 5 (cinco) representava totalmente conheci-
do, em relação as cinco ferramentas e técnicas de pla-
nejamento de carreira descritas por Snell e Bohlander 
(2009), conforme tabela 01, que evidencia que a maior 

categoria dos respondentes afirmaram desconhecê-
-las totalmente.

Em seguida, os alunos foram questionados em rela-
ção à utilização das técnicas e ferramentas 68,2% nun-
ca utilizaram Workshops de planejamento de carreira; 
65,9% nunca utilizaram Aconselhamento de carreira; 
66,5% nunca realizaram o levantamento das necessi-
dades individuais de desenvolvimento; 80,6% nunca 
participaram de um treinamento para autogestão de 
carreira; e, 87,1% nunca utilizaram a Mentoração.

Utilizando-se a mesma escala, buscou-se conhe-
cer o grau de conhecimento sobre as etapas do plane-
jamento de carreira descritas por Dutra (2002). Nesse 
contexto, averiguou-se também se os respondentes já 
realizaram ou nunca realizaram as etapas do planeja-
mento de carreira.

Em relação ao grau de conhecimento dos respon-
dentes quanto às etapas do planejamento de carreira, 
pode-se afirmar que em relação às quatro primeiras 
etapas - buscar autoconhecimento; buscar conheci-
mento do mercado; traçar objetivos de carreira; e 
estabelecer estratégias de carreira - os respondentes 
demonstraram conhecimento satisfatório [entre 25 
e 30% com avaliação 3 e 4]. Porém, em relação às 
duas últimas - construir um plano de ação e acompa-
nhar o plano de ação - afirmaram desconhecer total-
mente [avaliação 1]. No tocante à realização de cada 
uma dessas etapas, obteve-se as seguintes respostas: 
58,8% já realizaram a busca pelo autoconhecimen-
to, 65,3% realizam a busca por conhecimento do 
mercado de trabalho e 44,5% já traçaram objetivos 
de carreira, no entanto, 44,1% nunca estabeleceram 
estratégias para alcançar os objetivos de carreira, 
59,4% nunca construíram um plano de ação e, con-
sequentemente, 67,6% nunca realizaram o acompa-
nhamento do plano de ação. 

Por fim, os alunos foram questionados se acredi-
tavam que o planejamento de carreira auxilia signifi-
cativamente na obtenção do sucesso profissional. Ob-
teve-se 167 respostas para essa questão e 162 [95,3%] 
alunos disseram que acreditam. Contudo, percebeu-
-se que apesar da importância que eles atribuem ao 
planejamento de carreira para obtenção do sucesso 
profissional, a maioria não o realiza [60,6%] e nem 
conhece [65,9%] as ferramentas e técnicas para rea-
lizar um planejamento de carreira consciente.  Essa 
percepção valida a fala de Dutra (2002) quando este 
declara que a discussão sobre carreira ainda é muito 
restrita no Brasil, tanto no âmbito da academia, quan-
to no âmbito das organizações.
6 CONCLUSÕES 
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As progressivas transformações sociais, políticas 
e econômicas têm afetado o mundo do trabalho nos 
dias atuais e, principalmente, tornado voláteis as rela-
ções de trabalho. Uma das consequências dessa dinâ-
mica é a elevação das taxas de desemprego que cria 
um ambiente de incerteza e instabilidade, em relação 
ao mercado de trabalho, que por sua vez, tem posto 
fim nas carreiras sólidas e perenes. Com isso, obser-
va-se entre muitos aspectos, a cobrança pelo prota-
gonismo das pessoas em relação à realização de um 
planejamento de carreira consciente, para que dessa 
forma, possam ingressar e aumentar as chances de 
perpetuação no mercado de trabalho. Neste cenário, 
esta investigação teve por objetivo verificar a existên-
cia do planejamento de carreira, destacando os fato-
res que influenciam os discentes do DCH-I/UNEB, 
do curso de Administração, a optarem pela carreira 
de Administrador.

Ao buscar caracterizar o curso de Bacharelado em 
Administração do DCH-I/UNEB, verificou-se que: 
este curso foi concebido em 1997, devido à necessi-
dade de adaptação às mudanças que estavam ocor-
rendo na estrutura produtiva do Estado e do país. As-
sim sendo, possui a finalidade de formar profissionais 
para conceber, gerir, desenvolver atividades no setor 
público e privado, capazes de transitar, ou ao menos, 
dialogar com as diferentes áreas de formação e ca-
pacitação do Administrador. Ao longo dos 20 (vinte) 
anos de existência, atravessou significativas transfor-
mações que atingiram a Universidade, a exemplo da 
política de cotas para afrodescendentes.   Funcionan-
do nos turnos diurno e noturno, já formou, aproxi-
madamente, 800 (oitocentos) Administradores. Além 
disso, o curso apresenta considerável conformidade 
no que tange as Competências e Habilidades dos Ad-
ministradores apresentadas pelo MEC e CFA.

Em relação ao perfil socioeconômico dos discen-
tes pesquisados, os resultados obtidos permitiram es-
tabelecer o seguinte perfil: possui entre 21 e 26 anos, 
a cor da pele é negra, pertence ao sexo feminino, são 
solteiras, de origem ou naturalidade de Salvador/BA, 
os pais possuem segundo grau completo, possui renda 
mensal de 2 a 4 salários mínimos. Em relação à rede 
de Ensino onde cursaram o Ensino Médio, a maioria 
corresponde à rede pública, não fizeram curso pré-
-vestibular, ingressaram na Universidade através do 
vestibular, não são cotistas e, atualmente, se inserem 
no mercado de trabalho por meio de estágio, seguida 
de emprego em empresa privada.

Com o intuito de identificar os fatores que in-
fluenciaram a escolha do curso Administração e da 

UNEB, como instituição formadora, constatou-se 
que: Administração foi a primeira opção de curso dos 
discentes; a escolha dos discentes pelo curso de Ad-
ministração do DCH-I/UNEB foi baseada na natu-
reza do seu projeto profissional/carreira; os discentes 
não realizaram vestibular em outra IES; escolheram 
a UNEB por se tratar de uma IES pública; estavam 
basicamente informados sobre o curso de Adminis-
tração e a fonte que mais contribuiu para esse básico 
conhecimento foi a experiência de trabalho própria; 
as áreas da Administração de maior interesse dos 
discentes são Empreendedorismo, Finanças, Pública 
e Recursos Humanos e eles atribuem tal interesse à 
afinidade com suas Competências e Habilidades. 

Ao analisar a percepção dos discentes em relação 
planejamento de carreira, incluindo o uso de ferra-
mentas para tal, verificou-se que a maioria dos dis-
centes não realizam ou realizaram um planejamento 
de carreira estruturado. Além disso, afirmaram não 
conhecer nenhuma ferramenta ou técnica de plane-
jamento de carreira. Essa afirmação foi constatada 
ao verificar que a maioria dos alunos desconheciam 
totalmente as cinco ferramentas e técnicas de plane-
jamento de carreira que foram apresentadas e, con-
sequentemente, a maioria também nunca as tinham 
utilizado. Em relação às etapas do planejamento de 
carreira, os discentes conhecem consideravelmente 
as etapas: autoconhecimento, busca pelo conheci-
mento de mercado, definição de objetivos e de estra-
tégias para alcançá-los, porém, desconhecem a con-
fecção dos planos de ação e do acompanhamento dos 
mesmos. Por conseguinte, observou-se que os alunos 
já realizaram as três primeiras etapas e nunca realiza-
ram as três seguintes. 

No que se refere às projeções futuras para a conso-
lidação da carreira escolhida, averiguou-se a seguinte 
posição dos alunos: a maioria pretende realizar uma 
pós-graduação latu-sensu (especialização) nas áreas 
Financeira, Marketing e Recursos Humanos. 

Por fim, foi evidenciada, através da última pergun-
ta, a importância que os alunos conferem ao plane-
jamento de carreira, uma vez que acreditam que tal 
planejamento auxilia, significativamente, a obtenção 
do sucesso profissional. Portanto, recomenda-se que 
o curso de Bacharelado em Administração estudado, 
possa incentivar a discussão e ações sobre o plane-
jamento de carreira, a fim de oferecer aos discentes 
aparatos teóricos e metodológicos para a estruturação 
consciente de suas carreiras.

Quanto às limitações da pesquisa, a principal diz 
respeito ao instrumento de coleta de dados. O questio-
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nário aplicado possuía uma grande dimensão e a dis-
posição das perguntas confundiu uma significada par-
te dos respondentes. Além disso, apresentou questões 
de difícil compreensão para os respondentes, fato que 
em algumas questões levou a não resposta dos alunos. 
Essa limitação poderia ter sido evitada caso tivesse 
sido realizado o pré-teste do instrumento. No entanto, 
é possível afirmar que a existência dessa limitação, não 
prejudicou o alcance dos objetivos desta pesquisa. 

Ao final desse trabalho pode-se apontar três su-
gestões para estudos futuros. A primeira seria rea-
lizar uma análise da matriz curricular do curso es-
tudado em relação à sua capacidade de potencializar 
a carreira dos estudantes, dado que se trata de uma 
matriz que em seus últimos semestres permite uma 
flexibilidade e um atendimento às especificidade re-
gionais, o que poderia, se bem utilizado, favorecer o 
desenvolvimento das diferentes vertentes de carreira 
possíveis em Administração, tais como: Gestão Pú-
blica, Gestão de eventos, Gestão Hospitalar, Gestão 

Cultural, dentre outras. A segunda seria dar conti-
nuidade a esse estudo, buscando analisar como esse 
fenômeno ocorre nos cursos de Administração dos 
diferentes campi da UNEB, a fim de verificar pontos 
de aproximação e distanciamento no que diz respeito 
ao direcionamento das carreiras dos alunos dadas as 
especificidades regionais. Por fim, esse estudo pode 
ser implementado em outras IES que ofereçam o cur-
so de Administração, tendo, em etapas futuras, a pos-
sibilidade de fazer estudos comparativos em relação 
aos aspectos dos projetos pedagógicos dos cursos, 
quanto ao desenvolvimento de Competências e Habi-
lidades, verificando qual o melhor modelo da região 
metropolitana de Salvador que favorece o desenvolvi-
mento das carreiras dos discentes. Sendo assim, seria 
também importante estudar esse mesmo processo a 
partir da visão dos egressos, uma vez que, pressupõe-
-se que estes já estão inseridos no mercado de traba-
lho, verificando a contribuição dos diferentes cursos 
para a efetividade das suas carreiras.
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RESUMO
Este artigo adentra em uma esfera ainda inexplorada, operacionalizado por uma pesquisa exploratória, intenciona a investigação do fenômeno da liderança servidora 
na percepção dos integrantes da Comunidade Católica Manain, uma “Nova Comunidade”, tal como é nomeada pela Igreja Católica. A partir da identificação dos 
atributos da liderança servidora, os dados foram coletados por um questionário guiado pelo Modelo de Patterson (2003), instrumentalizados por Dennis (2004), na 
versão validada de Luz (2011). Foi aplicada uma análise fatorial como técnica estatística de análise dos dados. As conclusões demonstraram que o fenômeno da 
liderança servidora parece se adequar à compreensão dos integrantes da organização objeto do estudo, bem como, indicam que os fatores criados a partir deste 
estudo tendem a se comportar de acordo com os pressupostos teóricos comumente associados ao tema.

Palavras-chaves: Liderança. Liderança Servidora. Novas Comunidades. Organizações não-governamentais. 

ABSTRACT
This article enters into a still unexplored sphere, operationalized by an exploratory research, it intends the investigation of the phenomenon of the servant leadership 
in the perception of the members of the Catholic Community Manain, a "New Community", as it is named by the Catholic Church. From the identification of the 
attributes of the servant leadership, the data were collected by a questionnaire guided by the Patterson Model (2003), instrumented by Dennis (2004), in the 
validated version of Luz (2011). A factorial analysis was applied as statistical technique of data analysis. The conclusions showed that the phenomenon of servant 
leadership seems to fit the understanding of the members of the organization object of the study, as well as indicate that the factors created from this study tend 
to behave according to the theoretical assumptions commonly associated with the topic.

Key-words: Leadership. Servant Leadership. New Communities. Non-governmental organizations.
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1 INTRODUÇÃO

As temáticas associadas à liderança ocupam posi-
ção de destaque na ambiência de pesquisa em adminis-
tração, assinalando um refinamento multidimensional 
em campos de investigação de expressividade singu-
lar, respondendo a uma tendência de movimentos de 
não esgotamento dos conceitos, em virtude da latência 
de novas lacunas de pesquisa (BERGAMINI, 2008). 
Tal afirmação parece encontrar-se com os estudos de 
Fonseca, Porto e Borges-Andrade (2015), que apontam 
desafios nas pesquisas nacionais sobre liderança como 
a ausência de empirismo em algumas abordagens, dei-
xando as conclusões teóricas resumidas. 

 É notório que se despende um grande esforço no 
campo acadêmico para explicar a liderança, a partir de 
distintas perspectivas, no entanto, a liderança figura 
entre os conceitos do comportamento organizacional 
de definição mais sinuosa, uma vez que os especia-
listas da área não entram em consenso, apresentando, 
por vezes, construções que chegam a ser antagônicas. 
Portanto, é salutar pôr em evidência, preliminarmen-
te, que dentre estas polissemias inerentes ao termo, 
dentre as abordagens mais comumente endossadas, 
explica-se que a liderança está associada à capacidade 
de o líder influenciar outras pessoas (WAGNER III; 
HOLLENBECK, 2006). 

Nesta construção temática, alguns estudos estão 
em evidência na atenção dos pesquisadores como: 
a) liderança e a teoria da complexidade; b) liderança 
compartilhada; c) centralidade no liderado e na sua 
percepção sobre o líder; d) liderança espiritual; e) li-
derança virtual; f) liderança autêntica; e g) liderança 
servidora. Mesmo em ascensão, estão em processo de 
desenvolvimento (AVOLIO et al., 2009).

Adentra-se no exercício da liderança servidora que 
vem despertando motivação no estudo de alguns auto-
res internacionais como Greenlaf (1977), Russell e Sto-
ne (2002), Patterson (2003) e Dennis (2004), Barbuto e 
Wheeler (2006), Wong e Davery (2007), Liden, Way-
ne, Zhao e Henderson (2008), Sendjaya, Sarros e San-
tora (2008) e VanDierendonck e Nuijten (2011), prin-
cipalmente pela importância que as organizações vêm 
dando ao tema (LUZ, 2011). Segundo Hudson (1999) 
a liderança servidora direciona o olhar às pessoas ou 
seguidores e pode ser aplicada em qualquer organiza-
ção, porém as evidências estão nas organizações sem 
fins lucrativos. Luz (2011) afirma que as organizações 
missionárias, que na maioria são caracterizadas como 
organizações sem fins lucrativos, destacam-se por tra-

zerem na sua essência a prestação de serviço de natu-
reza humanitária e/ou evangelizadora. 

Tratando-se de Organizações Não-Governamen-
tais, que são caracterizadas no Terceiro Setor e pos-
suem particularidades por serem formadas a partir de 
iniciativas voluntárias, não dispondo de fins lucra-
tivos, direcionadas para um sentido comum (GON-
ÇALVES, 1999). Sendo assim, fortalecem a intencio-
nalidade desta pesquisa o motivo destas organizações 
surgirem no país, já com o engajamento da Igreja Ca-
tólica que ao obter contribuição do Estado no início 
do século XIX, praticou o apoio às comunidades mais 
necessitadas (GESET, 2011).

A Comunidade Manain é uma das Novas Comuni-
dades, assim definidas pela Igreja Católica. Uma or-
ganização religiosa sem fins lucrativos, formada por 
homens e mulheres, casados ou celibatários. A mesma 
possui um Carisma próprio, uma característica desse 
tipo de organização religiosa. O Carisma seria um es-
tilo próprio de viver o Evangelho na Igreja, sendo vis-
to como uma vocação. Todos os integrantes possuem 
a missão de viver esse Carisma no seu estado de vida, 
uns compartilham a morada e se dedicam inteiramen-
te aos trabalhos missionários e outros experimentam 
na vida comum a vivência do Carisma. Desse modo, 
os primeiros são chamados de “comunidade de vida” 
e os segundos pertencem a “comunidade de aliança” 
(MANAIN, 2008). 

Este artigo tem como objetivo construir fatores 
que contribuam para contextualização do fenômeno 
da liderança servidora, quais sejam importantes pela 
indicação dos integrantes da Comunidade Católica 
Manain, possibilitando à aderência na aplicabilidade 
do fenômeno estudado a este tipo de organização.

Apesar de o tema liderança ser relevante na Ad-
ministração, são poucos os estudos encontrados no 
Brasil sobre a temática da liderança servidora, sendo 
ainda mais escassa a exploração do assunto quando 
observado em organizações religiosas como as Novas 
Comunidades. Crescente número de Novas Comuni-
dades no Brasil e no mundo, faz surgir à necessidade 
de estudos que possam facilitar o desenvolvimento 
dessas organizações e para que estas, sirvam de cená-
rio para abstração dos ideal-tipos teóricos e casos de 
experimentação conceitual. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao observar alguns conceitos de liderança, são 
notórias as diferentes facetas do tema na perspectiva 
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Elaborado pelos autores (2016)

FIGURA 1: EVOLUÇÃO DAS TEORIAS DA LIDERANÇA

Até 1940
Teoria dos traços

Líder possuidor de características

Até 1960
Teoria comportamental

Líder possuidor de um estilo

Até 1980
Teoria contingencial

Líder depende das circunstâncias

A partir de 1980
Abordagem da nova liderança

Líder como gerente de significado

dos autores. Para Motta (2001) a liderança está liga-
da a influência que uma pessoa exerce sobre outras, 
fazendo-as se comprometerem na busca de objetivos 
em comum. Já para Spector (2005) a influência envol-
vida no conceito de liderança alcança os sentimentos, 
comportamentos, crenças e atitudes das pessoas en-
volvidas. No conceito de Fiorelli (2008) o líder usa 
sua capacidade para conseguir que o liderado ultra-
passe espontaneamente o estabelecido.  Hunter (2006) 
afirma que na liderança a habilidade de influenciar as 
pessoas ao mesmo objetivo é inspirada pela confian-
ça na força do caráter que as conduz a trabalharem 
entusiasticamente. Para Kouzes e Posner (2007) a li-
derança é caracterizada por uma relação entre os que 
anseiam liderar e os que decidem seguir esse líder. 

Mesmo diante dos conceitos apresentados, para 
Bergamini (2008) é complicado defender as afir-
mações do líder nato ou da construção deste indi-
víduo. Nas pesquisas atuais a ideia do líder nato foi 
desconsiderada, porém não se pode concluir que 
qualquer indivíduo consegue se tornar um líder 
eficaz apenas ampliando seus conhecimentos em 
treinamentos e programas de desenvolvimento de 
competências.  Cada caso é um caso; por isso as va-
riáveis individuais, do grupo e até mesmo ambien-
tais precisam se cruzar para uma boa observação 
da eficácia da liderança.

Para melhor visão das teorias da liderança, a fi-
gura 1 apresenta a construção histórica bem como as 
características de cada líder nas fases estudadas. 

A liderança servidora apresenta-se como uma 
abordagem contemporânea dos estudos sobre lideran-
ça, mesmo trazendo suas primeiras ideias na década 
de 1970. Greenleaf (1977) indica como sendo o pri-
meiro conceito de liderança servidora àquele que de-
fine o líder servidor como o que serve primeiro. Des-
se modo, os primeiros líderes são os primeiros servos. 
O autor afirma que o líder servidor se diferencia dos 
demais líderes que almejam o poder, afinal, para os 
líderes servidores o serviço surge como uma escolha 
secundária após o estabelecimento da liderança. Page 
e Wong (2000) complementam afirmando que o pro-
pósito do líder servidor é servir os outros encontran-
do nos esforços a busca da realização de tarefas para 
o bem comum.

A característica do líder servidor está em ajudar 
as pessoas a serem e fazerem o melhor, retirando uma 
imagem limitada de um indivíduo destinado apenas 
à execução de tarefas, o mesmo está atento aos mo-
mentos e decisões como qualquer outro líder (PAGE; 
WONG, 2000). 

Pollard (1996) afirma que os líderes servidores 

trabalham buscando mostrar sua disponibilidade, 
principalmente pelo aprendizado adquirido na escuta 
dos liderados. O autor destaca algumas atitudes deste 
líder, como: o desejo de ouvir as pessoas nos diversos 
níveis da organização; a busca de tornar os ambientes 
acessíveis para o seu contato com os demais; e a dis-
ponibilidade em se colocar no lugar dos outros. Por 
isso, Greenleaf (2006) considera que o líder servidor 
precisa analisar se as necessidades do liderado estão 
sendo servidas, impulsionando-o a tornar-se um ser-
vo pelo desenvolvimento enquanto pessoa. 

Para Page e Wong (2000) a influência do líder aos 
seguidores é manifestada na atitude do serviço, o que 
diferencia dos líderes preocupados com as tarefas, 
que acabam sem a sensibilidade de servir os outros. 
Ainda segundo os autores, esse líder consegue alcan-
çar os objetivos zelando pelo espírito de comunidade, 
tendo como propósito o bem comum.

Numa perspectiva de ampliar a contextualização 
da liderança servidora, alguns modelos de mensu-
ração são constatados: Modelo de Russel e Stone 
I; Modelo de Russel e Stone II; Modelo de Page e 
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Fonte: Patterson (2003, p.7

FIGURA 2: CONSTRUÇÕES VIRTUOSAS DO MODELO DE PATTERSON

Líder Ágape Líder Ágape Líder Ágape

Líder Ágape Líder Ágape

Líder Ágape Líder Ágape

Wong; e o Modelo de Patterson que ganha destaque 
neste estudo. Ambos no seu esforço de contribui-
ção possuem algo em comum, as variáveis indica-
das por Stone, Russell e Patterson (2004): visão, co-
municação, honestidade/integridade, credibilidade, 
confiança, competência, serviço, mordomia, mode-
lo, visibilidade, pioneirismo, influência, persuasão, 
apreciar os outros, ouvir, encorajar, delegar autori-
dade, ensino e delegação.

Patterson (2003) em seu modelo, constrói a men-
suração da liderança servidora em sete variáveis, 
nomeadas pela autora de “construções virtuosas”, a 
saber: (a) o amor, (b) a humildade, (c) o altruísmo, 
(d) a visão, (e) a confiança, (f) empowermente (g) 
o serviço. Deste modo, a liderança servidora seria 
analisada a partir da preocupação que o líder ser-
vidor possui em servir seus seguidores. O modelo é 
ilustrado na figura 1.

Conforme a figura 1, Patterson (2003) apresenta uma 
construção de ações iniciadas pelo Amor Ágape perpas-
sando pelas demais variáveis que resultam no serviço, 
tais “construções virtuosas” são virtudes e se iluminam 
dentro de um contexto da liderança servidora. 

Para Patterson (2003) o Amor Ágape é percebido 
nos líderes que consideram a totalidade das pessoas – 
sendo uma pessoa com necessidades e desejos; a Hu-
mildade está na não atenção central do líder em suas 
realizações, mas no outro; o Altruísmo que busca o 
que é melhor para os outros do que para o próprio lí-
der; a Visão refere-se à percepção do líder em relação 
ao liderado como uma pessoa digna e sempre à enxer-
gar além; a Confiança como elemento fundamental 
para líderes servidores capaz de produzir padrão de 
excelência para a organização; o Empowerment na 
capacidade de confiar poder aos outros e permitir que 
os seguidores assumam o controle, sempre que neces-
sário; e o Serviço que está em dar-se generosamen-
te, podendo significar, dar tempo, energia, cuidado, 
compaixão e até mesmo pertences.

Baseado na abordagem de Patterson (2003), um 
estudo de Dennis (2004) construiu um instrumento 
que busca medir a liderança servidora a partir das 
“construções virtuosas”. Este instrumento serviu 
como base para a coletas de dados deste estudo, prin-
cipalmente pela aplicabilidade em organizações reli-
giosas sem fins lucrativos. 

2.1 AS NOVAS COMUNIDADES

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (2009), grande parte das Novas Comunidades 
no Brasil surge dos grupos de oração da Renovação 
Carismática Católica. A partir desta experiência, as 
mesmas possuem sede própria, princípios de vida 
(estatutos), registro civil da entidade e coordenação 
independente. São caracterizadas pelas diversas ati-
vidades de evangelização, que englobam os trabalhos 
pastorais e de assistência social. 

Segundo Mariz (2009) o termo de adesão a esta 
realidade comunitária é a consagração, outra carac-
terística importante a se destacar. A autora ainda fir-
ma que os homens e mulheres se consagram sendo 
casados ou celibatários, leigos ou sacerdotes ao ca-
risma que caracteriza cada Nova Comunidade. Esta 
consagração se dá em duas dimensões: Comunidade 
de Aliança e Comunidade de Vida, já citadas no pro-
blema de pesquisa.

3 METODOLOGIA

Este estudo possui natureza exploratória, descri-
tiva e quantitativa. O amparo da classificação meto-
dológica se dá pelo foco dos autores em explorar os 
resultados obtidos, buscando o alcance de contribui-
ções mais objetivas. 
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A caracterização exploratória se deu pela investi-
gação de uma nova abordagem, carente de estudos, 
possibilitando sua compreensão (COOPER; SCHIN-
DLER, 2003).  É descritiva por ensejar a descrição 
de um fenômeno (neste caso da liderança servidora). 
E é quantitativa porque assim como Matias-Pereira 
(2007) afirma, esta pesquisa busca transformar as in-
formações em números, que ao serem mensurados, 
facilitam a análise, exatidão e confiabilidade nos re-
sultados obtidos.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA 
PESQUISA E PROCEDIMENTOS

A Comunidade Católica Manain é uma organiza-
ção religiosa que promove serviços de caráter huma-
nitário e espiritual. Sua sede principal está localizada 
em Caruaru/PE. Possui uma expansão de atividades 
semanais que pretende acolher seus integrantes e vi-
sitantes que escolhem participar de encontros, par-
tilhas, ritos católicos, etc. Semanalmente o número 
de pessoas que circulam a organização pode chegar 
a trezentos. 

A organização objeto de estudo, também promo-
ve grandes eventos que são acompanhados de uma 
maior estruturação e planejamento organizacional. 
Tais eventos movimentam centenas de pessoas que 
estão envolvidas em trabalhos, na sua maior parte, 
essencialmente voluntários. 

Como percebido nesta caracterização, a escolha 
desta população se deu principalmente pela aplica-
bilidade dos conceitos da liderança servidora nes-
ta organização. Quando observada, a Comunidade 
Católica Manain, possui claramente aspectos que a 
caracterizam como organização servil. Além disso, 
o pesquisador possui acesso à organização e as infor-
mações internas da organização.  

Elegeu-se como instrumento de coleta de dados 
o questionário no modelo original desenvolvido e 
validado por Dennis (2004), sendo enriquecido e 
tornando-se mais acessível por Luz (2011), tal instru-
mento foi construído baseado nos estudos de mensu-
ração da liderança servidora de Patterson (2003). A 
adoção deste instrumento de coleta de dados se deu 
preliminarmente, pela adequação das sete “constru-
ções virtuosas” (amor ágape, humildade, altruísmo, 
visão, confiança, empowerment e serviço) à realidade 
da população e amostra deste estudo. Optou-se ain-
da pela adaptação de alguns termos para torná-los 
mais acessíveis aos respondentes, existindo sempre 

a preocupação de não descaracterizar o sentido das 
questões. Outra alteração foi nas escalas de medição 
do tipo Likert, ao invés de medir com os valores de 
0 a 10, optou-se pela avaliação de 0 a 5, para retira 
a hipótese de atribuição de notas as ações indicadas 
nas questões. Ao todo, 56 questões foram formuladas 
para serem respondidas. 

Os questionários foram aplicados pelos pesquisa-
dores em um evento anual denominado “Reunião Ge-
ral da Comunidade”, aproveitando a oportunidade em 
que todos os integrantes da organização são convo-
cados para participação deste evento, que possui um 
grau de importância elevado para os membros. Neste 
evento são avaliadas as atividades passadas, além de 
construir o planejamento anual da Comunidade. 

O total de integrantes até o dia da pesquisa soma-
va 114 pessoas. Porém, estavam presentes 89 pessoas 
que correspondem a 78,07% do total, todas respon-
deram o questionário, atingindo 100% desta amostra. 
Os faltosos precisaram justificar a ausência. Destaca-
-se o peso desta amostra, tendo em vista que os pre-
sentes no evento tomaram decisões que toda a Comu-
nidade seguiria durante o ano, sendo, portanto, um 
grupo representativo da Comunidade. 

Para o tratamento dos dados obtidos foram adota-
dos procedimentos ligados à estatística multivariada 
de dados a partir das informações coletadas no in-
tervalo de Likert: a análise fatorial em componentes 
principais. A análise em componentes principais ou 
Análise Fatorial (AF) teve como fim agregar variá-
veis em fatores, permitindo, assim, pela redução do 
número de questões analisadas, fazer uma síntese 
do comportamento ou percepção dos integrantes da 
amostra sobre o fenômeno estudado.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Numa busca pela descrição e explanação do fenô-
meno da liderança servidora, são apresentados a se-
guir, os resultados que apontaram a importância dada 
pelos integrantes da Comunidade Católica Manain 
ao comportamento do líder servidor e suas práticas. 
Buscando analisar a percepção dos requisitos que um 
líder deve possuir para estar enquadrado no fenôme-
no da liderança servidora.

Para obtenção dos resultados, adotou-se uma Aná-
lise Fatorial (AF) em Componentes Principais (técni-
ca estatística multivariada) como método para enten-
dimento do fenômeno estudado. Nos procedimentos 
iniciais fez-se necessário testar a adequação do méto-
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QUADRO 2 – TESTE DE ADEQUAÇÃO KMO E DE ESFERICIDADE DE BARTLETT’S

Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy). 0,732

Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 1652,501
df 780
Sig. 0,000

TABELA 1 – VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared 
Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

Total % of 
Variance

Cumulative % Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 10,216 25,540 25,540 10,216 25,540 25,540 4,701 11,753 11,753
2 3,384 8,461 34,001 3,384 8,461 34,001 2,849 7,122 18,875
3 2,105 5,262 39,262 2,105 5,262 39,262 2,583 6,458 25,332
4 1,851 4,628 43,890 1,851 4,628 43,890 2,545 6,363 31,695
5 1,565 3,913 47,803 1,565 3,913 47,803 2,421 6,053 37,748
6 1,473 3,681 51,485 1,473 3,681 51,485 2,103 5,257 43,005
7 1,358 3,395 54,880 1,358 3,395 54,880 1,935 4,838 47,843
8 1,319 3,298 58,178 1,319 3,298 58,178 1,870 4,675 52,518
9 1,221 3,053 61,231 1,221 3,053 61,231 1,824 4,560 57,079
10 1,176 2,941 64,171 1,176 2,941 64,171 1,803 4,507 61,585
11 1,073 2,683 66,854 1,073 2,683 66,854 1,662 4,156 65,741
12 1,037 2,593 69,447 1,037 2,593 69,447 1,483 3,706 69,447
13 0,980 2,451 71,898

do aos dados da pesquisa. 
Na primeira rodagem com todas as 56 variáveis 

do modelo, observou-se que o teste de adequação 
apresentou um resultado um pouco acima de 0,500. 
O que suscitou uma pré-análise com vistas a uma re-
dução do número de variáveis consideradas para es-
tudo. Isso acontece quando elas não são totalmente 
independentes, isto é, quando o valor atribuído a uma 
pergunta condiciona a resposta à outra questão. Essa 

depuração na análise fatorial pode ser feita estudan-
do-se as correlações entre as dimensões estudadas.    

Assim, no passo seguinte, observando-se a matriz 
de Anti-imagem (Anti-Image Correlation) constatou-se 
em sua diagonal, 17 variáveis com valor abaixo de 0,50 
não estando por este motivo, adequadas para comporem 
o modelo explicativo do método adotado. Assim foram 
estas (17) variáveis descartadas. O resultado esperado é 
o aumento do poder explicativo do modelo AF. 

O modelo foi novamente rodado com as 39 va-
riáveis resultantes, tendo o teste de adequação Kai-
ser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy 
– MAS) atingido o valor de 0,732 e o teste de esferici-
dade de Bartlett obtido o valor de significância abaixo 
0,01 (ver quadro 2). 

No Quadro 2 observa-se os resultados do tes-
te para este estudo, que descreve o valor do MSA 
(0,732) muito acima de 0,500 revelando a adequação 
dos dados para AF. E ainda, com o teste de esferi-
cidade de Bartlett com nível de significância (Sig = 

0,000) menor que 0,01 permitiu rejeitar a hipótese 
nula de que as variáveis agora adotadas não sejam 
independentes. 

Com estes resultados se está autorizado a pros-
seguir nas análises. Tendo então sido rodado o novo 
modelo. 

Verificou-se nesta nova rodagem que a diagonal 
da matriz de Anti-Imagem apresentou-se com valores 
muito acima de 0,50 atestando a adequação do estudo 
com as novas variáveis. Seguindo-se a Análise em 
Componentes Principais (AF), obteve-se a tabela 1.

Fonte: SPSS Extraction Method: Principal Component Analysis

Fonte: SPSS Extraction Method: Principal Component Analysis
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TABELA 2 - EXTRAÇÃO DE FATORES (ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS)

Variáveis Componentes / Fatores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03. Demonstra compaixão independente do status 0,022 0,043 0,156 0,081 0,000 0,002 0,076 0,081 0,749 0,066 0,078 0,304

04. O líder é autêntico 0,737 0,094 0,087 0,150 0,086 0,032 0,011 0,081 0,126 0,207 0,110 0,180

06. O líder alinha sua visão com os valores dos integrantes da Com. 0,165 0,014 0,606 0,090 0,004 0,092 0,322 0,088 0,115 0,033 0,248 0,067

08. O líder defende alguém injustiçado, mesmo que o torne impop. 0,121 0,132 0,173 0,145 0,070 0,066 0,109 0,055 0,170 0,108 0,030 0,726

09. O líder permanece calmo no meio de turbulências 0,666

15. O líder oferece escolhas para seus seguidores ,243 0,081 0,144 0,095 0,007 0,001 0,113 0,772 0,002 0,028 0,069 0,046

16. Não é focado em si mesmo mas nos integrantes da Comunidade 0,136 0,057 0,263 0,048 0,030 0,125 0,059 0,166 0,055 0,705 0,183 0,213

17. Possui tato quando confrontado com ira 0,019 0,010 0,140 0,083 0,268 0,015 0,010 0,663 0,269 0,169 0,129 0,044

20. Defende em público o direito das pessoas 0,050 0,177 0,068 0,694 0,054 0,198 0,133 0,030 0,052 0,182 0,269 0,150

37. Consulta os outros quando não tem todas as respostas 0,680 0,131 0,123 0,089 0,116 0,130 0,343 0,057 0,008 0,078 0,015 0,146

38. Confiabilidade do líder é determinada pela confiança dada aos segui. 0,241 0,097 0,030 0,156 0,051 0,098 0,045 0,053 0,068 0,110 0,769 0,081

40. Demonstra atenção por seus “segui.” sempre fazendo as coisas certas 0,025 0,672 0,279 0,084 0,063 0,004 0,011 0,005 0,074 0,064 0,418 0,067

44. Propositalmente encoraja seus seguidores 0,702 0,006 0,104 0,034 0,025 0,262 0,039 0,175 0,122 0,130 0,185 0,030

45. Certifica-se que os integrantes têm imagem ideal do est. fut. da Com. 0,399 0,029 0,062 0,060 0,086 0,662 0,112 0,108 0,031 0,017 0,037 0,072

46. Escuta o que os seguidores têm para dizer com respeito 0,425 0,436 0,083 0,002 0,408 0,109 0,175 0,067 0,363 0,083 0,011 0,081

48. Enfatiza a importância da visão compart. p/ entender os seguidores 0,279 0,004 0,041 0,115 0,615 0,294 0,160 0,032 0,049 0,432 0,156 0,050

49. Acredita que todas as pessoas são dignas de respeito 0,772 0,189 0,011 0,031 0,179 0,178 0,064 0,132 0,017 0,077 0,061 0,024

50. Cede poder a outros 0,443 0,026 0,101 0,297 0,608 0,258 0,135 0,014 0,083 0,114 0,194 0,059

51. Entende o serviço como o centro da liderança servidora 0,276 0,123 0,113 0,042 0,131 0,325 0,726 0,109 0,005 0,004 0,064 0,097

52. Permanece tranquilo no meio de agitação 0,051 0,172 0,080 0,300 0,772 0,031 0,179 0,079 0,116 0,055 0,038 0,055

54. Quer que eu tenha a autonomia que eu preciso p/ cumprir os deveres 0,068 0,111 0,099 0,010 0,193 0,756 0,100 0,054 0,067 0,156 0,159 0,030

55. Compreende que servir aos outros é o mais importante 0,200 0,774 0,039 0,110 0,150 0,081 0,234 0,136 0,077 0,033 0,022 0,110

Fonte: Extraction Method: Principal Component Analysis. /Rotation Method: Varimax./ a. Rotation converged in 21 iterations.

Como percebido na Tabela 1, após rotação vari-
max, apresentou-se 12 fatores explicando cumula-

tivamente 69,447% da variância total do fenômeno 
estudado.

O próximo passo é analisar a Matriz dos Compo-
nentes principais (Rotated Component Matrixª) com 
a finalidade de verificar em cada fator, quais vari-
áveis estão mais correlacionadas a cada dimensão. 

No estudo dos Componentes Principais, serão 
consideradas sobre os fatores, apenas variáveis com 
correlação acima de 0,60 (60%) como carga fatorial, 

tanto positiva (+0,60) quanto negativamente (-0,60) 
(ver tabela 2). 

Para melhor visualização, os valores utilizados es-
tão em destaque na Tabela 2 relacionados nos 12 fato-
res. Diante da tabela 2 que explana o conjunto de vari-
áveis e seu agrupamento sobre os fatores, foi criado o 
quadro 3 para melhor visualização dos resultados.



41

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.10, n.2, p.34-46, dez.2017/mai.2018  ISSN 1984-4204

Fator Grupo de variáveis %

1

4 - O líder é autêntico

11,753
37 - Consulta os outros quando não tem todas as respostas
44 - Propositalmente encoraja seus seguidores
49 - Acredita que todas as pessoas são dignas de respeito

2
40 - Demonstra atenção por seus “seguidores” sempre fazendo as coisas certas

7,122
55 - Compreende que servir aos outros é o mais importante

3 6 - O líder alinha sua visão com os valores dos integrantes da Comunidade 6,458

4
9 - O líder permanece calmo no meio de turbulências

6,363
20 - Defende em público o direito das pessoas

5
48 - Enfatiza a importância da visão compartilhada para entender como os seguidores se encaixam na Comunidade

6,05350 - Cede poder a outros
52 - Permanece tranquilo no meio de agitação

6
45 - Certifica-se que os integrantes têm imagem ideal do estado futuro da Comunidade

5,257
54- Quer que eu tenha a autoridade que eu preciso para cumprir os deveres que eu tenho

7 51 - Entende o serviço como o centro da liderança servidora 4,838

8
15 - O líder oferece escolhas para seus seguidores

4,675
17 - Possui tato quando confrontado com ira

9 3 - Demonstra compaixão independente do status 4,560
10 16 - Não é focado em si mesmo mas nos integrantes da Comunidade 4,507
11 38 - Confiabilidade do líder é determinada pela confiança dada aos seguidores 4,156
12 8 - O líder defende alguém sendo injustiçado, mesmo que isso o torne impopular 3,706
Total Percentual de variância explicada 69,45

Fonte: Elaborada pelos autores (2017)

QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS POR FATOR E PORCENTAGEM DE EXPLICAÇÃO

Com esse referencial, inicia-se a descrição dos fa-
tores extraídos do modelo em componentes principais 
(AF), buscando-se compreender a importância das 
características de um líder servidor indicadas pelos 
integrantes da Comunidade Manain. Cabe agora in-
terpretar os fatores. 

O Fator 1 correlaciona as variáveis 4, 37, 44, 49, 
explicando 11,753% da variância total. Numa síntese, 
a abordagem das variáveis indica a importância dada 
à autenticidade do líder, a consulta ao grupo quando 
não possui todas as respostas, ao encorajamento e ao 
respeito dispensado a todos. Considerando a natureza 
das variáveis sobre o Fator 1. Atribui-se a essa combi-
nação o conceito de “Líder Encorajador”. 

Não especificamente com este termo, mas dian-
te daquilo que caracteriza este fator, algumas teorias 
indicam aspectos semelhantes nas suas explicações 
da liderança servidora, tais como Stone, Russell, Pat-
terson (2004) e Dyck, Schoroeder (2005). Percebe-se 
que o Líder como agente encorajador permite que os 
seus seguidores sejam preparados para assumirem fu-
turamente a postura de novos líderes. A ação de enco-

rajar também revela o que Greenleaf (1977) apresenta 
como a capacidade do líder servidor de não focar nos 
seus interesses, mas na preocupação com o outro. 

O Fator 2 explica o percentual de 7,122 % da va-
riância total e correlaciona as variáveis 40 e 55 que 
apontam a atenção dada aos seguidores sempre fa-
zendo as coisas certas e a compreensão do servir 
como o mais importante. A este fator, dá-se o nome 
de Fator de Liderar pelo Exemplo, percebendo-se ca-
racterísticas semelhantes daquilo que Dennis (2004) 
explica do Amor (Ágape), construção virtuosa cria-
da por Patterson (2003). Neste entendimento, o líder 
apresenta atitudes no senso moral e social que resul-
tam no amor. São atitudes exemplares que podem 
atrair os seguidores não por uma imposição, mas por 
uma conquista através do exemplo. 

Ao Fator 3 deu-se o nome de Fator Visão Com-
partilhada, percebendo-se uma variável (6) que ca-
racteriza a atitude do líder em alinhar sua visão com 
a dos liderados. Autores como Page e Wong (2000), 
Russel e Stone (2002) e Patterson (2003) apresentam 
com evidencia a característica da visão como atributo 
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para o líder servidor. Neste fator, observa-se um in-
dicador de que em organizações como a objeto deste 
estudo, é importante que o líder não observe apenas 
sua visão na tomada de decisão, mas perceba aquilo 
que os liderados observam como valores tanto pesso-
ais, como em relação à organização. Na teoria de Pat-
terson (2003), utilizada neste estudo, a visão é outra 
“construção virtuosa” que parece se adequar a este 
tipo de organização essencialmente servil. 

Uma variável comum na teoria da liderança ser-
vidora, percebida por todos os pesquisadores, está 
no foco do líder direcionado aos liderados. O Fator 
4 reforça esta percepção, por isso é nomeado de Fator 
Centrado nas Pessoas admitindo o que a teoria diz a 
respeito do líder servidor pelas variáveis 9 e 20 que 
explicam 6,363% do fenômeno. As variáveis que com-
põem este fator demonstram a importância do líder 
permanecer calmo no meio de turbulências e de defen-
der em público o direito das pessoas. Numa organiza-
ção como a Comunidade Manain, onde a liderança está 
mais ligada a uma conquista do que uma imposição, 
os líderes precisam se preocupar com as ações diante 
dos liderados ou até mesmo diante do público que usu-
frui dos serviços oferecidos pela organização. Afinal, o 
exemplo é o que os faz permanecer líderes. Neste fator 
a junção das variáveis indica que a imagem externada 
através de atitudes em determinadas situações afeta na 
atração dos seguidores ao líder servidor. 

O Fator 5, nomeado de Fator Promove o Empo-
werment, supõe a junção de variáveis que revelam a 
delegação de poder aos liderados, sendo o fator que 
explica 6,053% do fenômeno estudado na junção de 
três variáveis 48, 50 e 52. O líder percebe neste caso, 
que não é “detentor da verdade” e suas atitudes apon-
tam para preocupação em confiar nas escolhas im-
portantes dos seguidores que afetam diretamente ou 
indiretamente a organização. No caso da Comunida-
de Manain, a promoção do empowerment possibilita 
a formação de novos líderes, isso fica mais evidente 
de certo modo, pelo foco das organizações servidoras 
(na sua maioria organizações não governamentais) 
que se propõem a direcionarem seus interesses no 
outro e não apenas no lucro/poder. O empowerment 
também é apresentado por Patterson (2003) como 
uma das “construções virtuosas” e é explicado por 
Dennis (2004) como sendo atitudes que revelam a 
confiança nas outras pessoas na delegação de poder. 

Ao Fator 6 que apresenta as variáveis “Certifica-
-se que os integrantes têm imagem ideal do estado 
futuro da Comunidade” (45) e “Quer que eu tenha 
a autoridade que eu preciso para cumprir os deveres 

que eu tenho” (54), optou-se pela nomenclatura Fator 
Participativo, que explica 5,257% do fenômeno. As 
variáveis que o compõem se relacionam com as indi-
cações de Page e Wong (2000) em relação à participa-
ção efetiva do líder nas ações do grupo. No caso deste 
estudo explica-se a necessidade da interação do líder 
nas atitudes do liderado dando espaço para um melhor 
desempenho de suas funções dentro da organização.

O Fator 7 possui uma característica comum em 
todas as pesquisas da liderança servidora, princi-
palmente por ser a essência desta teoria, por isso, a 
escolha da nomenclatura: Fator Servidor. A variável 
que compõe este fator já indica o sentido do fenôme-
no apresentando o serviço como principal motivação 
para liderança servidora, assim, este fator explica 
4,838% do fenômeno. Numa organização essencial-
mente servil, o fator apresentado deverá ser sempre 
predominante nas lideranças. Neste resultado, existe 
mais um esforço para explicar a escolha da Comu-
nidade Manain para este estudo, principalmente pela 
notoriedade da aplicabilidade destes conceitos. Afi-
nal, Greenleaf (1977) no surgimento dos estudos so-
bre liderança servidora, já indicava que o serviço era 
a base para este modelo de liderança. 

O Fator Mediador, nome dado ao Fator 8, corre-
lacionou duas variáveis que relatam uma boa comu-
nicação do líder tanto no sentido das escolhas que 
oferece aos seguidores (15), como quando confron-
tado com a ira (17). Greenleaf (1977) já falava da boa 
comunicação no sentido de torna-la contínua, aberta, 
honesta e direta em todos os momentos. Na organi-
zação objeto de estudo, por ser de caráter religioso, 
é notável o esforço dos líderes nestes aspectos para 
uma relação saudável com seus seguidores. Este ter-
mo (mediador) não é encontrado em outras teorias da 
liderança servidora, mas cabe neste estudo.  

Fator 9: Fator Compassivo, é mais uma caracterís-
tica muito presente neste estilo de organização, prin-
cipalmente pela filosofia que os integrantes seguem. 
O nome deste fator se deu pela variável 3 que indica 
a importância da demonstração de compaixão inde-
pendente do status que o líder possui, representando 
4,560% do fenômeno. Este comportamento pode ser 
explicado, mais uma vez, pela não centralidade do lí-
der em si mesmo, mas pela preocupação em servir e 
se dedicar aos seus seguidores. 

Quanto ao Fator 10, que traz a variável 16 que 
explica o foco do líder não em si mesmo, mas nos 
integrantes da Comunidade. A este fator foi dado o 
nome de Fator Altruísta, que representa mais uma ca-
racterística presente na construção do entendimento 
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FIGURA 2: JUNÇÃO DOS FATORES

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

da liderança servidora. Greenleaf (1977) já fala do 
altruísmo como comportamento essencial para per-
cepção deste fenômeno e Patterson (2003) também 
coloca o altruísmo como uma “construção virtuosa” 
do líder servidor. Como apresentado anteriormente, 
as lideranças de organizações servis, geralmente são 
vistas como pessoas que se doam para o serviço, en-
contrando um sentido diferente de lidar com as pes-
soas e com a organização. O altruísmo é uma carac-
terística essencial nesta teoria, afinal, o serviço está 
naquele que não olha apenas para si.

O Fator 11 apresenta uma variável (38) que fala da 
confiabilidade que o líder conquista pela confiança de-
positada. A este fator se deu o nome de Fator Confiança, 
podendo ser visto como uma característica que com-
plementa este fenômeno. A autenticidade apresentada 
pela variável é necessária para integridade do líder e a 
conquista dos liderados. Esta afirmação coincide com os 
conceitos apresentados por Liden et al. (2008) que apre-
senta a liderança servidora como possuidora de fatores 
diferentes das demais abordagens da liderança, por fo-

car seu conceito no interesse do líder em formar fortes 
relações a longo prazo e na integridade pessoal. 

A nomenclatura do Fator 12: Fator Justo, não foi 
apresentada em outras abordagens da liderança servi-
dora. Mas neste estudo o fator foi caracterizado pela 
variável 8 que corresponde ao comportamento do lí-
der em defender alguém injustiçado, mesmo que o tor-
ne impopular. Mesmo aparecendo neste estudo com 
o menor percentual de explicação (3,706%), pode-se 
indicar este aspecto importante para imagem positiva 
do líder em relação aos seguidores. Vale ressaltar que 
a liderança servidora se dá muito mais pelo exemplo 
do líder no que diz respeito ao seu comportamento, 
do que simplesmente pela imposição do mesmo aos 
seus liderados. Brownel (2010) caracteriza apresenta 
a liderança servidora relevante para as organizações 
hospitaleiras que se diferenciam pela centralidade dos 
empregados e principalmente pelas práticas éticas.

Por fim, apresenta-se a figura 2 num esforço de 
explicar a junção dos fatores para construção do fe-
nômeno estudado.

5 CONCLUSÕES
 
A liderança é um tema que continua despertando 

interesse dos pesquisadores pelo não esgotamento da 
sua contextualização. É válido perceber a construção 
histórica da temática que direciona as novas aborda-
gens científicas da temática.

A escassez dos estudos nacionais em liderança 
servidora abre uma oportunidade investigações teóri-
co-empíricas novas com elevado valor de descoberta. 
Este estudo consegue contribuir numa melhor expla-
nação do tema proposto. 

No interesse de observar a percepção dos inte-
grantes da Comunidade Católica Manain em relação 
ao fenômeno da liderança servidora, utilizou-se um 
instrumento de coleta de dados desenvolvido por 
Dennis (2004), construído a partir das “construções 

virtuosas” de Patterson (2003), sendo adaptado para 
a realidade da amostra. Tanto a população como a 
amostra foi escolhida principalmente pela aplicabili-
dade dos conceitos a serem estudados. 

O tratamento dos dados se deu por uma Análise 
Fatorial de Componentes Principais, tendo como fi-
nalidade agregar variáveis em fatores dando a opor-
tunidade de fazer uma síntese do objeto estudado. 

Os fatores: 1) Encorajador; 2) Liderar pelo 
Exemplo; 3) Visão Compartilhada; 4) Centra-
do nas pessoas; 5) Promove o Empowerment; 6) 
Participativo; 7) Servidor; 8) Mediador; 9) Com-
passivo; 10) Altruísta; 11) Confiança; e 12) Justo, 
permitem adentrar numa esfera exploratória da 
liderança servidora.

A continuação deste estudo permite ampliar a te-
oria com novas pesquisas empíricas.
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RESUMO
Um artigo sobre a prática da liderança compartilhada no contexto de um ponto de cultura gerido de forma colaborativa, a Produtora Colaborativa.PE. 
Este trabalho visou trazer uma contribuição vivencial sobre as teorias da "Liderança Compartilhada Produzida Através das Interações". Verificou-se 
nesta pesquisa o fenômeno de produção de liderança compartilhada através das interações produzidas entre membros de uma produtora colaborativa 
situada em um espaço cedido pela Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Esta organização não governamental, objeto de pesquisa, é gerida 
colaborativamente através da articulação de membros de diversos outros pontos de cultura menores, todos ligados a atividades de produção cultural. 
Assim, a questão norteadora da pesquisa foi: Como a liderança compartilhada é produzida através das interações na Produtora Colaborativa.PE, e 
quais os potenciais, limitações e desafios para sua prática? Desta forma, esta pesquisa foi de caráter descritivo e qualitativo, tendo como estudo de 
caso a estratégia principal. A base teórica para a analise do caso veio da contribuição dos autores Jean-Louis Denis, Ann Langley & Viviane Sergi, em 
seu artigo, Liderança no Plural.

Palavras-chaves: Liderança compartilhada. Produtora Colaborativa.PE. Liderança.

ABSTRACT
An article about the practice of shared leadership in the context of a collaboratively managed culture point, the Collaborative Producer.PE. This paper aimed to bring 
a contribution on the theories of "Shared Leadership Produced Through Interactions". In this research the phenomenon of shared leadership production through the 
interactions produced among members of a collaborative producer located in a space provided by the Federal University of Pernambuco, Recife, was verified in this 
research. This non-governmental organization, object of research, is managed collaboratively through the articulation of members of several other minor culture 
points, all linked to cultural production activities. Thus, the guiding question of the research was: How shared leadership is produced through the interactions in 
the Collaborative Producer.PE, and what are the potentials, limitations and challenges for its practice. In this way, this research was descriptive and qualitative in 
character, with the case study being the main strategy. The theoretical basis for the analysis of the case came from the contribution of the authors Jean-Louis Denis, 
Ann Langley & Viviane Sergi, in his article, Leadership in the Plural.

Keywords: Shared Leadership. Cultural Producer Colaborativa.PE. Leadership.
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INTRODUÇÃO

Dentro de uma sociedade marcada por profundas 
transformações e em um ritmo cada vez mais dinâmi-
co, observa-se o mundo organizacional em constan-
tes mudanças. Pessoas e organizações anseiam novas 
formas de olhar o fenômeno da liderança, uma vez 
que se conscientiza que na esteira da evolução, a for-
ma de se pensar e conceber o que vem a ser a lideran-
ça urge de uma revisitação com vistas a adaptarem-se 
aos novos tempos organizacionais. 

Nesta nova fase do capitalismo, observa-se um 
novo cenário, marcado, dentre outros fatores, pela: 
a entrada de novas gerações (geração Y ou Millen-
nial) de colaboradores que anseiam por estruturas 
mais horizontais e com menos distancia hierarquia, 
conforme Work (2012), ou seja, clamam que a lide-
rança e o protagonismo sejam exercidos de forma 
mais distribuída; crescimento de organizações ba-
seadas em conhecimento aonde os colaboradores 
tem mais autonomia, know-how e liberdade para 
a decisão sem depender tanto de um líder formal 
para isto; emergência da era do capitalismo do co-
nhecimento, baseada em talentos profissional como 
capital não tangível onde passa-se a valorizar mais 
do que nunca a pro atividade e liderança espontâ-
nea entre os colaboradores; emergir de organiza-
ções baseadas em propósitos compartilhados onde 
se tem menos necessidade de coerção de um líder 
formal. Diante disso, formas diferentes de gerar di-
reção para colaboradores no alcance dos objetivos 
organizacionais passam a ser demandadas. Justi-
fica-se assim, a importância de abordagens mais 
atuais que respondam essas realidades de liderança 
nas organizações.

Desta forma, este contexto convida as organi-
zações para olhar para outras abordagens teóricas 
sobre o fenômeno da liderança. Assim, no presen-
te estudo, destacam-se as novas correntes de es-
tudos sobre a Liderança e as novas perspectivas 
para compreender este fenômeno. Em contraponto 
às concepções mais convencionais de compreen-
são da liderança, aonde o foco era o líder enquanto 
uma personalidade dotada de qualidades para tal 
papel, “novas correntes teóricas pensam a lideran-
ça não como propriedade de um indivíduo e seu 
comportamento, mas como um fenômeno coletivo 
que é distribuído ou compartilhado pelas diferen-
tes pessoas, potencialmente fluido, e construído na 
interação” (DENIS, 2012).

Assim, estudos sobre formas plurais de criar sen-

so de direção emergem. Conforme Fletcher (2004), a 
palavra “liderança” passa a potencialmente assumir 
um significado mais amplo, a partir do momento que 
esta deixa de se referir apenas a atributos individu-
ais de um líder formal designado e passa a abranger 
os comportamentos de equipes de trabalho. Logo, os 
estudos sobre liderança passam a levar em conta que 
os colaboradores também possam assumir papéis de 
líderes, se comportando como tais em determinados 
contextos.

No intuito de introduzir e apresentar um exemplo 
prático do que vem a ser a experiência de liderança 
compartilhada, abordaremos no presente estudo o 
caso da escrita colaborativa de um livro realizado co-
letivamente pela Produtora Colaborativa.PE com au-
xílio de uma plataforma digital de gestão colaborativa 
de projetos.

A Produtora Cultural “Colabor@tiva.PE” é um ar-
ranjo produtivo de Pontos de Cultura de Pernambuco 
ligados às temáticas do audiovisual, mídia livre e cul-
tura digital. Na sua sede localizada na Concha Acús-
tica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
são realizados eventos, formações e prestação de ser-
viços a artistas interessados em produção cultural, 
software livre e economia solidária. Integram a “Co-
labor@tiva.PE” os coletivos: Ponto de Cultura CUCA 
Recife, Pontão de Cultura Digital iTEIA, Ponto de 
Cultura Canal Capibaribe, Ponto de Cultura Coco de 
Umbigada e Ponto de Cultura Tecer.

O caso da Produtora Colaborativa.PE neste estu-
do é apresentado com vistas à melhor compreensão 
desta temática da liderança compartilhada, ilustrada 
em um caso vivencial. Este estudo descritivo e quali-
tativo foi apoiado em recentes estudos que elucidam 
formas alternativas de produzir liderança contribuin-
do para revisar a realidade organizacional e viabilizar 
cada vez mais às novas experiências de interações hu-
manas para o desenvolvimento do trabalho no âmbito 
da organização.

A liderança, desta forma, pode ir além do enten-
dimento de atributos de um indivíduo específico, 
mas abordar os atributos de liderança de um gru-
po. Logo, o estudo da liderança, pode não ser mais 
o estudo das características individuais de um in-
divíduo, deve permear esse processo de produzir 
a emergência de comportamentos de liderança no 
grupo. A liderança deve ser vista como propriedade 
de um time e não simplesmente atributos de uma 
determinada pessoa nomeada para ser líder. Esta 
perspectiva de compreensão requer outras direções 
de estudos sobre o tema.
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2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO

Na perspectiva de ampliar o presente debate, os 
argumentos ora apresentados e este estudo suscitam 
responder a necessidade de abordagens mais atuais do 
tema mostrando novas possibilidades de concepção 
de liderança que possam servir de alternativas para 
muitos contextos organizacionais contemporâneos, a 
partir do estudo de um caso organizacional, aonde o 
senso de direção é produzido coletivamente.

A partir do conceito de “Liderança Compartilhada”, 
de que a liderança está mais relacionada à participação 
e criação coletiva de um senso de direção, este trabalho 
explora este conceito e sua aplicação vivencial. 

Desta forma, neste artigo pretendeu-se situar os 
estudos sobre essa abordagem da liderança, a suas di-
versas perspectivas e desafios, focando na perspectiva 
da produção da liderança compartilhada através das 
interações. A partir daí pretendeu-se fornecer uma 
contribuição vivencial acerca do “como” este senso 
de direção pode ser produzido de forma coletiva, ana-
lisando o caso de uma produtora cultural colaborati-
va gerida coletivamente. Assim, este trabalho buscou 
mostrar uma forma vivencial deste modelo comparti-
lhado de liderança, tentando responder, dentre outras 
questões, como esta é produzida através das intera-
ções na organização “Produtora Colaborativa.PE”. 

Este processo de produção de lideranças nesta pro-
dutora cultural motivou a seguinte questão orienta-
dora da pesquisa: Como a liderança compartilhada 
é produzida através das interações na Produtora 
Colaborativa.PE, e quais os potenciais, limitações 
e desafios para sua prática? Portanto, o objetivo 
deste trabalho é compreender a produção de liderança 
compartilhada através das interações dos membros 
da Produtora Colaborativa.PE.

Para alcance do objetivo geral, pretende-se, espe-
cificamente:

• Investigar o modelo de organização da Produtora 
Colaborativa.PE.

• Descrever o processo coletivo de tomada de de-
cisões no âmbito dos membros da Produtora e os 
seus desafios.

• Comparar os resultados encontrados com o que 
dizem as teorias referenciais sobre fenômenos de 
liderança compartilhada.

Para estes três objetivos foram formulados os se-
guintes pressupostos:

Segundo Denis (2012), Liderança é fundamen-

talmente mais relacionado à participação e criação 
coletiva de um senso de direção do que controlar e 
exercer autoridade. Assim, a liderança é uma ativida-
de situacional que se molda através e de acordo com 
a natureza das interações estabelecidas e o processo 
situacional em que esta se dá.

Ainda segundo o autor supracitado, é possível 
conceber modelos de tomada de decisão e de cria-
ção de senso de direção levando em conta os atores 
envolvidos no processo. Tratar a liderança como um 
“processo” compartilhado por autores e não como 
uma “pessoa líder”, pode abrir as portas para no-
vas possibilidades de organizações aonde exista um 
maior engajamento dos membros, maior sentimento 
de protagonismo e produção da liderança, no sentido 
de criar direções a partir da criação de um “espaço de 
pensar” conjuntamente.

Segundo Avolio et al., (2009), ao conceber a lide-
rança como um fenômeno coletivo ou plural é preciso 
fugir de uma visão romântica que a própria palavra 
liderança implica, não só o romantismo do mito he-
roico do líder individual, mas o romantismo de uma 
liderança democrática ideal no qual a liderança é 
uma qualidade organizacional compartilhada per-
feitamente por todos. No entanto, entender a prática 
do conceito de liderança compartilhada, é conceber 
e conceituar esta como um fenômeno coletivo, com 
todos os desafios e complexidade que isto implica. 
Assim, a vivência do conceito de liderança compar-
tilhada mostrará as dificuldades e complexidade do 
fenômeno de liderança inerente ao processo do grupo.

A próxima seção vai tratar das bases teóricas que 
fundamentam este estudo de caso "Liderança com-
partilhada como resultado das interações". Em segui-
da, na seção quatro foi apresentada a metodologia que 
norteou o caminho percorrido pelo pesquisador deste 
trabalho para o alcance dos objetivos mencionados. 
Na seção cinco foi apresentada a organização "Pro-
dutora Colaborativa.PE" e foi exposto seus processos 
de liderança, o qual é concebido como um processo 
coletivo e plural assim como foi exposto os resultados 
da coleta de dados do caso estudado. Nesta mesma 
seção abordará os desafios inerentes ao processo de 
liderança, concebido com um fenômeno coletivo.  Na 
seção seis (conclusão) discutiram-se os objetivos e 
pressupostos desta pesquisa, relacionando as conclu-
sões da análise da organização estudada aos objeti-
vos e suposições definidos pelo pesquisador; assim, 
busca-se nesta seção também comparar os resultados 
encontrados com o que dizem as teorias referenciais 
sobre fenômenos de liderança plural.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção se resgatará referenciais teóricos rele-
vantes para que se possa, posteriormente, interpretar 
um caso vivencial de liderança compartilhada. 

O conceito de liderança compartilhada baseia-
-se na noção de que a liderança pode ser adotada por 
mais de um membro do grupo (MORGESON; DE-
RUE; KARAM, 2010). Pearce e Conger (2003, p.1) 
descreveram a liderança compartilhada como "um 
processo de influência dinâmico e interativo entre 
indivíduos em grupos para os quais o objetivo é li-
derar uns aos outros para alcançar objetivos grupais 
ou organizacionais". Como um processo de influên-
cia compartilhado a liderança envolve interagir com 
outras pessoas dentro do grupo e se manifesta em 
comportamentos como comunicar, influenciar, fazer 
sugestões e responsabilizar as pessoas (AIME et al., 
2013). Esses comportamentos de influência são um 
meio informal de abordar as principais funções de 
liderança tipicamente abordadas por líderes formais 
(HOCH; KOZLOWSKI, 2012). Como tal, a lideran-
ça compartilhada envolve a distribuição das funções 
de liderança entre os membros (BURKE et al., 2003; 
CONTRACTOR et al., 2012). Consequentemente, 
definimos a liderança compartilhada como uma pro-
priedade emergente de um grupo onde as funções de 
liderança são distribuídas entre os membros do grupo.

Carson et al (2007) fez uma investigação sobre 
as condições antecedentes e execução da liderança 
compartilhada na equipe, nos seus estudos ele corro-
bora com muitos autores sobre o conceito de lideran-
ça compartilhada, quando concebe esta como sendo 
uma “propriedade da equipe” e não focada em uma 
pessoa especificamente. Segundo o autor supracita-
do, a complexidade e a ambiguidade que equipes ge-
ralmente experimentam, faz-se inapropriado que um 
único líder formal possa executar com sucesso todas 
as funções necessárias de líder. Seu trabalho foca nas 
condições que favorecem o desenvolvimento da lide-
rança compartilhada e a influência desta no desem-
penho da equipe. Uma contribuição importante deste 
autor consiste em mostrar alguns fatores que foram 
antecedentes para a emergência desta forma de lide-
rança. São eles: propósitos compartilhados; suporte 
social; voz e instrutor externo. 

Já em seu trabalho, Denis et al., (2012), faz um 
estudo sobre o tema "Liderança compartilhada" situ-
ando os estudos sobre liderança, a suas diversas pers-
pectivas e desafios. Em sua revisão bibliográfica, o 

autor classifica os estudos sobre lideranças plurais em 
quatro correntes principais, analisando em cada cor-
rente suas respectivas raízes históricas, contribuições 
contemporâneas, avaliações e direções futuras. Den-
tre essas correntes, a que serviu de referência para 
o presente estudo foi "Produzindo Liderança Através 
das Relações: Descentralizando o Individual".

Para entender a corrente de pesquisas denominada 
por Denis et al., (2012) como "Produzindo Liderança 
Através das Relações: Descentralizando o Individu-
al", é preciso (re)conceituar epistemologicamente a 
palavra Liderança. A despeito de muitos estudos so-
bre liderança terem entendido a liderança relacionada 
à indivíduos específicos identificados como lideres, 
abordando assim as atribuições comportamentais 
destes, suas qualidades, comportamentos e produ-
tividade. No entanto, a abordagem de Denis et al., 
(2012) se diferencia, quando discute o tema da lide-
rança compartilhada, questionando os pressupostos 
conceituais até então consolidados sobre o tema. As-
sim, o autor não concebe a liderança como sendo uma 
propriedade de indivíduos (nem no singular nem no 
plural) mas além disso, em seu trabalho discute-se a 
liderança concebida como um processo de participa-
ção e criação coletiva de senso de direção, muito mais 
do que controlar e exercer autoridade. Vale ressaltar 
também que, ao (re)conceituar a liderança sobre essa 
ótica, o autor questiona diretamente os pressupostos 
enraizado em muitos estudos sobre o tema, e abre 
portas para uma série de possibilidades de questio-
namentos acerca deste, sejam questionamentos filo-
sóficos, considerações éticas e  questionamento dos 
discursos sobre liderança.

As pesquisas sobre esta corrente de liderança 
compartilhada, "Produzindo Liderança Através das 
Relações: Descentralizando o Individual", abrange 
reflexões ancoradas em uma epistemologia sócio-
-construtivista. Segundo Denis et al., (2012), estes 
estudos conceituam a liderança como um fenômeno 
social, como um processo coletivo, no qual indiví-
duos designados formalmente podem executar um 
papel, mas a partir do qual é impossível ignorar ou-
tros autores.

Neste sentido, segundo Denis et al. (2012), o 
caráter individual da liderança fica reduzido, e os 
atores estão presentes na liderança influenciando, 
criando, mas ele não contém a liderança. Desta for-
ma, este conceito de liderança, afasta-se dos concei-
tos que atribuem liderança aos indivíduos, e que por 
isso criam definições "heroicas" destes, por isso os 
conceitos que de liderança compartilhada é também 
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conhecido como liderança pós-heroica, termo que 
foi utilizado de forma muito apropriada por Avolio 
et al., (2009).

A corrente de pesquisas estudada por Denis et al. 
(2012), “Produzindo Liderança Através das Intera-
ções”, indica que esta pode ser observada e estuda-
da de forma situacional e local, pois emana através 
das ações e interações, portanto estes estudos sobre 
o tema focam na execução do processo e mediação 
de liderança em uma situação coletiva. Estes estudos 
não avaliam desempenho. Os estudos empíricos sobre 
este tema costumam focar no "como", com o objetivo 
de entender de que forma esta liderança é produzida. 
Como a liderança ela é uma consequência na nature-
za dessas interações dos autores de determinado gru-
po, ela é produzida de forma processual e situacional 
através destas interações. Assim, entender a produção 
da liderança através das interações, pressupõe enten-
der esta como fenômeno relacional e interacional.

Na próxima seção (Seção 4) vamos abordar as 
decisões metodológicas que o autor optou e que nor-
teou o presente estudo para o alcance dos objetivos 
mencionados. Desta forma, posteriormente na seção 
5 foram apresentados os resultados encontrados por 
meio desta metodologia adotada. Estes resultados 
serviram para a elaboração da seção 6, aonde as 
conclusões dos resultados foram feitas na luz dos 
objetivos, questões de pesquisa e pressupostos ado-
tadas para o presente estudo. 

4 METODOLOGIA

A pesquisa foi de caráter descritivo e qualitativo, 
tendo como estudo de caso a estratégia principal. O 
estudo de caso se adéqua mais a essa pesquisa por-
que tem por estrutura o “como” e o “porque”. Yin 
(2015) afirma que "o estudo de caso é uma inquirição 
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de um contexto da vida real, quando a fron-
teira entre o fenômeno e o contexto não é claramen-
te evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas". Assim este método foi adotado, uma vez 
que para o objeto de estudo proposto o método mais 
adequado seria o estudo de caso. Segundo Denis et al. 
(2012), a liderança compartilhada pode ser observada 
e estudada de forma situacional e local, pois emana 
através das ações e interações, portanto, estes estu-
dos sobre o tema focam na execução do processo e 
mediação de liderança em uma situação coletiva. Os 
estudos empíricos sobre este tema costumam focar no 
"como", com o objetivo de entender de que forma esta 

liderança é produzida. 
Como instrumento de coleta de dados para essa 

pesquisa foi utilizada entrevistas não estruturadas 
com integrantes da Produtora Colaborativa.PE que 
atuam em atividades diferentes dentro da organiza-
ção. Foi dada preferência a fontes múltiplas para en-
riquecer o resultado da pesquisa e possibilitar o cru-
zamento de dados. 

Após questionamentos com integrantes da Pro-
dutora Colaborativa.PE, sobre o processo coletivo de 
tomada de decisões da produtora, bem como todo o 
contexto situacional em que este ocorre e de observar 
como observador não participante deste ambiente de 
tomada de decisões foi possível realizar uma análise 
crítica sobre a gestão deste processo coletivo de lide-
rança compartilhada. 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 A PRODUTORA COLABORATIVA.
PE E SUAS PRÁTICAS DE LIDERANÇA 
COMPARTILHADA

A Produtora Cultural “Colabor@tiva.PE” é um ar-
ranjo produtivo de Pontos de Cultura de Pernambuco 
ligados às temáticas do audiovisual, mídia livre e cul-
tura digital. Na sua sede localizada na Concha Acús-
tica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
são realizados eventos, formações e prestação de ser-
viços a artistas interessados em produção cultural, 
software livre e economia solidária. Integram a “Co-
labor@tiva.PE” os coletivos: Ponto de Cultura CUCA 
Recife, Pontão de Cultura Digital iTEIA, Ponto de 
Cultura Canal Capibaribe, Ponto de Cultura Coco de 
Umbigada e Ponto de Cultura Tecer.

A “Colabor@tiva.PE” tem como objetivo fomen-
tar a sustentabilidade da cultura local criando uma 
rede de troca de produtos, serviços e saberes, inter-
na e externamente ao conjunto de atores sociais par-
ticipantes. 

A Produtora “Colabor@tiva.PE” começou a se 
organizar em 2010 quando alguns pontos de cultura 
localizados na região metropolitana do Recife e li-
gados a rede estadual de Pernambuco ao se deparar 
com a descontinuidade do programa Cultura Viva 
pelos gestores do Ministério da Cultura naquele pe-
ríodo, resolveram implementar em Pernambuco de 
forma permanente a tecnologia social das Produto-
ras Culturais Colaborativas (CUNHA, et al., 2014). 
O grupo tem objetivo de sustentar seus participantes 
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e os pontos de cultura através da oferta de serviços 
na economia local atuando de forma legalizada com 
softwares livres.

Considerando o objetivo dos pontos de cultura 
participantes em atuar de forma autogestionária e 
sem um processo hierárquico, adotando assim uma 
compreensão compartilhada da liderança, definiram-
-se espaços internos para que o grupo pudesse condu-
zir coletivamente o andamento do empreendimento.

A gestão coletiva da Produtora “Colabor@tiva.
PE” faz-se através do compartilhamento de informa-
ções e nas interações nos ambientes virtuais de gestão 
colaborativa do empreendimento que permitem qua-
lificar as reuniões presenciais e registrar a participa-
ção e os resultados obtidos. O uso do ambiente digital 
amplia a duração das reuniões em grupo para além da 
agenda presencial comum dos participantes da rede, 
bem como garante voz a todos os participantes, pois 
garante o direito de publicar sugestões, propor vota-
ções e comentar positivamente ações em andamento.

Segundo um dos protagonistas envolvidos, através 
dos encontros presenciais e do ambiente virtual é pos-
sível então interagir dentro da rede. Os encontros pre-
senciais são pautados por questões levantadas no am-
biente virtual previamente. Nesta plataforma digital, 
também é publicada informações úteis a quem deseja 
contribuir com ações coletivas do grupo. Por exem-
plo: arquivos anexos, links, contatos de parceiros etc.

A tomada de decisão em grupo busca sempre 
o consenso, mas considerando que viver sem di-
vergências é um processo utópico, e que debates 
extensos consomem muito tempo nas reuniões pre-
senciais, se estimula o uso dos ambientes virtuais 
para resolução de divergências identificadas pelo 
grupo. Para isso existem ferramentas como suges-
tões e votação, mas através dos comentários este 
tipo de convergência pode acontecer em qualquer 
espaço do ambiente virtual.

Como o grupo é formado por integrantes de dife-
rentes coletivos, todos os participantes têm autono-
mia de buscar oportunidades de ações para o grupo 
desenvolver dentro da linha comum identificada pelo 
grupo, fomento local e uso de tecnologias livres. As 
oportunidades são publicadas nos ambientes virtuais 
do empreendimento onde são debatidas virtualmente 
e mais aprofundadas nas reuniões presenciais reali-
zadas semanalmente na Concha Acústica da UFPE, 
sede da Produtora Colabor@tiva.PE. Nos momentos 
presenciais os pontos que não foram solucionados a 
distância podem ser trazidos para a pauta consideran-
do todos os comentários e questões agregadas pelos 

participantes no debate virtual e caso o consenso não 
possa ser estabelecido, processos de votação podem 
ser desdobrados presencialmente ou através da pla-
taforma digital, estabelecendo um prazo de votação 
para cada item divergente.

As sugestões de ações são publicadas no ambien-
te virtual (plataforma “Corais”) onde começam a ser 
debatidas através de comentários, votações e tarefas 
propostas pelos participantes do grupo. Nas reuniões 
presenciais semanais estas questões são aprofundadas 
e quando existe algum tipo de divergência este ponto 
entra em debate pelo grupo. Caso o consenso não seja 
atingido o grupo pode optar por retornar a questão 
ao ambiente virtual em formato de votação durante 
um período determinado coletivamente e neste caso a 
vontade da maioria prevalece, tentando identificar se 
a minoria mesmo não conseguindo o que queria não 
se sente desconfortável com o caminho que o grupo 
optou por seguir. 

A plataforma “Corais” notifica os participantes de 
um ambiente virtual a cada nova interação, envian-
do por e-mail um aviso quando novas postagens ou 
comentários são feitos no espaço virtual do empre-
endimento. Caso o participante tenha interesse em 
colaborar com a nova interação o mesmo tem total 
acesso para comentar e/ou postar novas informações 
pertinentes a esta questão (AMSTEL, et al., 2014).

Qualquer participante também tem autonomia de 
propor novas interações para o grupo que pode acatar 
ou contestar a sugestão transformando a mesma em 
tarefas a serem executadas pelos demais integrantes 
da rede. Quando são acatadas coletivamente parte das 
tarefas desdobradas da nova sugestão podem ser re-
muneradas em moeda corrente (no caso de prestação 
de serviços) ou a moeda social Concha (no caso de 
demandas internas da rede).

Qualquer integrante tem autonomia de pleitear 
participar de as ações existentes bem como assumir 
tarefas pendentes criadas no ambiente virtual do em-
preendimento. Assim, a liderança acontece de forma 
distribuída, sendo o ator que inicia a interação como 
o líder nato do processo, no decorrer das interações 
outros participantes secundários podem assumir o 
papel principal de liderança, de acordo com seu in-
teresse na questão, conhecimento de causa ou dispo-
nibilidade de tempo. Todas as informações circulam 
primariamente através do ambiente o que permite ao 
líder mobilizar novos participantes bem como manter 
o grupo informado do andamento das ações sob sua 
responsabilidade.

Os encontros presenciais são agendados previa-
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mente através do ambiente virtual (plataforma “Co-
rais”), visando que o grupo confirme disponibilidade 
na data e horário propostos por algum integrante da 
rede que convocou a reunião. Com a agenda comum 
definida é compartilhada no ambiente uma propos-
ta inicial de pauta utilizando a ferramenta de texto 
colaborativo (Ex: http://corais.org/colaborativape/
node/81541). Este documento pode ser complementa-
do por qualquer participante antes da reunião e du-
rante a atividade presencial o mesmo é atualizado e 
serve também como ata do encontro, contemplando 
o registro do que foi conversado e decidido coletiva-
mente pelo grupo.

5.2 A EXPERIÊNCIA DA ESCRITA 
COLABORATIVA DE UM LIVRO

A unidade de análise escolhida para o estudo do 
fenômeno da liderança compartilhada foi o processo 
de escrita do livro “Coralizando: Um Guia de Cola-
boração para a Economia Criativa” usando a plata-
forma Corais (FERREIRA FILHO et al., 2014)

Quanto ao Corais, trata-se de uma plataforma di-
gital de gestão colaborativa de projetos de diversas 
naturezas orientado ao comum. Esta permite que 
cada pessoa vá colaborando e “coralizando” a mate-
rialização coletiva de uma ideia, a partir do compar-
tilhamento do conhecimento e da liderança compar-
tilhada.

O livro escrito nesta plataforma foi uma realiza-
ção do Laboratório Virtual de Gestão Colaborativa 
coLABOR, ligado ao Centro Interdisciplinar de De-
senvolvimento e Gestão Social (CIAGS) da UFBA. 
Trata-se de um livro sobre colaboração escrito de for-
ma colaborativa.

A ideia nasceu de uma residência social de um alu-
no do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Social 
do CIAGS/UFBA. Após ser anunciada a iniciativa da 
escrita colaborativa do livro nesta plataforma Corais, 
dezesseis participantes se interessaram na colabora-
ção desde a concepção, divisão de capítulos, escrita, 
ilustração até a revisão. O projeto de construção deste 
livro durou em torno de seis meses e teve cem cópias 
financiadas pela caixa econômica federal para II En-
contro Nacional de Produtoras Culturais Colaborati-
vas na UFPA em Belém.

Não houve divisão dos temas, foi aberto durante 
um período o espaço para sugestão de capítulos, bem 
como uma votação para definir o tema principal do li-
vro e o título do mesmo. Este debate aconteceu sema-
nas antes do período de escrita e perduraram também 

durante as etapas seguintes até obter o consenso dos 
envolvidos sobre os pontos em questão.

Quanto a essa dinâmica de como aconteceu esta 
divisão das seções, escolha do tema e título do livro, 
fica notável o caráter colaborativo deste processo. 
Ilustra muito bem a forma como o senso de direção 
foi produzido coletivamente, a liderança aconteceu 
levando em conta a vontade dos atores envolvidos. 
Esse é o ponto em que este estudo quer mostrar, essa 
possibilidade e contexto em que esse senso de direção 
pode ser fomentado no âmbito coletivo. 

O conhecimento técnico sobre os temas de cada 
um dos quatro capítulos do livro acabou sendo o fa-
tor decisivo para quem puxou cada frente de escrita. 
Apesar de todos poderem escrever, a liderança se di-
vidiu por expertises e com isso cada um se dedicou 
mais em escrever na sua área de conhecimento. No 
caso do primeiro protagonista, entrevistado e ideali-
zador inicial do projeto, ele focalizou o capítulo de 
Trabalho Colaborativo e Economia Solidária. Cada 
capítulo possui a mesma estrutura: Conceitos Teó-
ricos, Estudos de Caso e Aplicações práticas utili-
zando a plataforma CORAIS.ORG. Por isso este teve 
colaborações importantes tanto no complemento a 
referenciais conceituais como também os estudos de 
caso que estão neste capitulo. Teve participante que 
ainda se envolveu em outros capítulos revisando, 
complementando e escrevendo estudos de caso, como 
no caso da Universidade Livre de Teatro Vila Velha, 
essa cooperação em outros capítulos de outros autores 
aconteceu de forma natural e espontânea. Isso mostra 
a dimensão relatada pelo autor Denis et al. (2012) que 
apontou o fator “propósito compartilhado” como uma 
das condições antecedentes para a produção da lide-
rança compartilhada.

5.2 OS DESAFIOS DA PRODUTORA 
COLABORATIVA.PE NA PRODUÇÃO DA 
LIDERANÇA COMPARTILHADA

Segundo relato feito em entrevista por um membro 
do projeto colaborativo de escrita do livre, a cultura 
da autonomia e da colaboração demanda uma postura 
proativa de todos os participantes, que devem ter a 
noção da importância de serem protagonistas do em-
preendimento. O principal entrave para adoção deste 
modelo é a cultura hierarquizada que as pessoas são 
educadas desde o seu nascimento. Seja a hierarquia 
familiar ou em processos educativos formais, as pes-
soas se acostumam a terem limites de protagonismo 
e esperar receberem tarefas e demandas, romper com 
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essa cultura e estimular a participação é um dos prin-
cipais desafios dos autores engajados do grupo, que 
precisam inicialmente reconduzir demandas aos parti-
cipantes sem também se acomodar com este fluxo, es-
timulando a troca de papéis com os demais participan-
tes e o surgimento de novos líderes dentro do grupo. 

Esta observação foi afirmada pelo autor Denis 
(2012), ao escrever que entender a prática do conceito 
de liderança compartilhada, é conceber e conceituar 
esta como um fenômeno coletivo, com todos os de-
safios e complexidade que isto implica. Assim, a vi-
vência do conceito de liderança compartilhada mos-
trará as dificuldades e complexidade do fenômeno de 
liderança inerente ao processo do grupo, momento 
em que se precisa fugir da compreensão romântica 
do que é a liderança compartilhada para assumir a 
postura de realinhar a mentalidade coletiva acerca da 
forma plural em que essa direção tem que ser tomada 
e avançada.

Para o enraizamento desta nova cultura o ambien-
te virtual tem um papel fundamental de permitir que 
todos possam no seu tempo se apropriar das informa-
ções e interagir com os processos em curso, possibi-
litando ao autor, um espaço de protagonismo plural 
e condicionando este a aprender e se adaptar à esta 
dimensão compartilhada de liderança.

6 CONCLUSÃO

O caso da Produtora Colaborativa.PE ilustra a 
possibilidade de a liderança ser pensada enquanto um 
fenômeno plural, e que enquanto plural esta pode ser 
fomentada no âmbito do grupo e não do individuo. 
A liderança compartilhada, assim, é uma qualidade 
possível de ser desenvolvida na equipe, desde que se 
conheçam suas condições necessárias, assim como 
suas estratégias a serem adotadas para o desenvolvi-
mento desta qualidade no grupo.

Faz-se importante notar no caso da produtora, que 
existe um propósito compartilhado que favorece a 
distribuição da liderança, já que foi relatado na coleta 
de dados que o grupo tem o objetivo comum de sus-
tentar seus participantes e os pontos de cultura atra-
vés da oferta de serviços na economia local, assim 
como compartilhar conhecimento livre e trocar boas 
práticas com outros atores sociais interessados. Estes 
objetivos claros, compartilhados pelos membros que 
se identificam com tais propósitos, podem prover as 
ações com sentido e significado para os integrantes, 
favorecendo uma postura de não simplesmente fazer 
o que é dado, mas de ir além e liderar o processo cole-

tivamente. Isso reforça a ideia de Carson et al (2007) 
e Denis (2012) que identificou o fator propósitos com-
partilhados como sendo um antecedente para o favo-
recimento de uma liderança no âmbito do grupo.

No caso focalizado da escrita coletiva do livro, 
fica em evidencia que a liderança não parte de um 
líder individual, conforme foi relatado, todos os par-
ticipantes têm autonomia de buscar oportunidades 
de ações para o grupo desenvolver dentro de uma 
linha comum identificada pela equipe, essas opor-
tunidades de ações são compartilhadas e alinhadas 
com a opinião dos outros membros no ambiente vir-
tual e também presencial (nos encontros semanais). 
Desta forma, o fenômeno observado pode ser mais 
bem compreendido à luz teórica de uma corrente de 
pesquisas analisadas por Denis et al. (2012), que diz 
respeito à “Produzir Liderança Através das Relações: 
Descentralizando o Individuo“. Tal corrente de pes-
quisas sobre liderança trata de abordar a produção da 
liderança através das interações. 

O que foi identificado no caso estudado foi exa-
tamente esta produção de liderança através das inte-
rações, uma vez que as interações entre os membros 
sejam no ambiente virtual ou presencial, faz emergir 
participação e criação coletiva de senso de direção, 
sem que nenhum indivíduo denominado de líder, es-
teja exercendo autoridade sobre o outro. Essas intera-
ções são reforçadas também por uma identidade com-
partilhada, uma vez que os membros da instituição 
estudada trabalham na produção de cultura digital no 
âmbito de pontos de culturas locais.

Assim, o caso observado sugere se pensar a lide-
rança como um fenômeno social, aonde é impossí-
vel ignorar os autores envolvidos, já que estes estão 
presentes na liderança, decretando, influenciando e 
criando, mas eles não “contêm” a liderança. 

De uma forma geral os objetivos do presente estu-
do cumpriram o proposto, de entender como a lideran-
ça compartilhada é produzida através das interações 
na Produtora Colaborativa.PE, e quais os potenciais, 
limitações e desafios para sua prática. Desta forma o 
estudo investigou o modelo de organização da Produ-
tora Colaborativa.PE, descreveu o processo coletivo 
de tomada de decisões no âmbito dos membros da 
Produtora e os seus desafios e comparou os resultados 
com que dizem as teorias referenciais sobre o fenô-
meno de liderança compartilhada.

No que diz respeito aos pressupostos teóricos ado-
tados, que Denis et al. (2012), a Liderança é funda-
mentalmente mais relacionado à participação e cria-
ção coletiva de um senso de direção do que controlar e 
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exercer autoridade. Assim, a liderança é uma ativida-
de situacional que se molda através e de acordo com 
a natureza das interações estabelecidas e o processo 
situacional em que esta se dá. Desta forma foi ob-
servada não uma liderança heroica de um individuo, 
mas uma liderança que foi coletivamente decretada 
na situação, produto das relações dos autores. Tal li-
derança abordada tomou forma “através” das ações e 
interações dos participantes, seja no ambiente virtual 
ou presencial, observou-se uma liderança como um 
processo e não como uma pessoa, uma atividade da 
organização que cresce no curso da ação, indo de en-
contro ao que escreveu Hollander (1961, apud DENIS 
et al. 2012).

Quanto ao segundo pressuposto embasado por 
Avolio et al. (2009), que diz que ao conceber a lide-
rança como um fenômeno coletivo ou plural, é preci-
so fugir de uma visão romântica que a própria pala-
vra liderança implica, não só o romantismo do mito 
heroico do líder individual, mas o romantismo de 
uma liderança democrática ideal no qual a liderança 
é uma qualidade organizacional compartilhada per-
feitamente por todos. No entanto, entender a prática 
do conceito de liderança compartilhada, é conceber 
e conceituar esta como um fenômeno coletivo, com 
todos os desafios e complexidade que isto implica. 
Assim, a vivência do conceito de liderança compar-
tilhada mostrará as dificuldades e complexidade do 

fenômeno de liderança inerente ao processo do gru-
po. Desta forma pode-se relatar em relação a pressu-
posto, que foi constatada a presença de divergências 
no processo decisório da Produtora Colaborativa.PE, 
mas que essas divergências foram conduzidas como 
parte do processo decisório, reforçando a natureza da 
complexidade que o fenômeno implica inerente tam-
bém ao processo de grupo.

O valor do caso observado repousa na possibili-
dade de mostrar em um contexto real como acontece 
vivencias plurais de liderança, e o quanto isso pode 
ser possível, desde que se compreendam as variáveis 
antecedentes que favorecem esta abordagem, seus 
desafios e limitações. Ao mesmo tempo abre ques-
tionamentos quanto à ampliação das possibilidades 
de concepção da liderança como algo plural, em con-
texto cultural dominante aonde os indivíduos foram 
condicionados a conceber a liderança na figura de um 
líder indivíduo que ordena e exerce autoridade. 

Sugere-se para pesquisas futuras compreender 
melhor a dimensão da liderança compartilhada em 
organizações voltadas para objetivos privados e de 
mercado (CNPJ), já que o estudou abordou uma orga-
nização da sociedade civil de interesse público (OS-
CIP). Tal mudança de unidade de análise para futuras 
pesquisas podem apontar diferentes resultados e for-
necer insights para melhor compreensão do fenôme-
no em filosofias de organizações diferentes. 
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