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RESUMO 

O presente estudo analisa a performance comportamental dos gestores e seus resultados nas 

empresas atuantes no segmento de transporte. O principal objetivo é analisar como gestores 

podem influenciar nos resultados da organização através de sua performance comportamental 

e propor a criação de um programa de desenvolvimento dos gestores do segmento do 

transporte, como estratégia para o alcance dos melhores resultados organizacionais. A 

metodologia utilizada para o projeto foi a análise dos relatos das organizações no segmento, 

que, através das limitações apresentadas, gerou necessidade de pesquisa de bases conceituais 

através de estudos e medições existentes. Posteriormente foi realizada a aplicação de pesquisa 

junto a gestores de quatro diferentes organizações do segmento de transporte, onde o 

resultado serviu como base para realização da proposta do Projeto Aplicativo. 

 

Palavras-chave: Gestores. Transporte. Competências. Performance. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

As inúmeras revoluções no mundo das organizações trouxeram consigo os desafios 

de liderar as várias gerações de profissionais que necessitam interagir diariamente nos 

ambientes de trabalho. Esta não tem sido uma tarefa fácil para os gestores, que tem o desafio 

de compreender as necessidades de cada grupo de gerações, com o objetivo de evitar conflitos 

entre eles, elevar a produtividade e ainda reter talentos.  

Lidar com o conflito de gerações no ambiente de trabalho, atender as expectativas da 

equipe, treinar e desenvolver as pessoas para que elas possam fazer parte de um mesmo time 

e, assim, garantir as melhores entregas para a organização, são as principais tarefas de um 

bom líder. 

Neste contexto, torna-se necessário elevar a performance comportamental do gestor, 

que está à frente da equipe. E, tornar o objetivo comum a todos, é uma missão desafiadora 

diante de equipes com tamanha diversidade.  

O presente estudo foi realizado com base nas evidências e limitações do dia a dia de 

uma empresa que atua desde 2008 no segmento de transporte coletivo de passageiros com 

linhas intermunicipais, interligando cidades na Região Metropolitana. Empresa brasileira de 

sociedade limitada, transporta uma média de 40 mil passageiros diariamente, operando com 

uma frota de mais de 190 ônibus. Possui uma força de trabalho de aproximadamente 500 

colaboradores. 

Diante da problemática observada, o estudo teve como principal objetivo 

desenvolver um modelo de formação de Gestores do transporte, que impacte diretamente na 

atuação estratégica, bem como na melhoria dos resultados das organizações. O 

desenvolvimento desta mão-de-obra é relevante para alavancar os resultados, que frente aos 

desafios interpostos ao setor de transporte, precisam posicionar-se de forma assertiva e 

preparada. Outras ações, como analisar a percepção das equipes em relação a atuação dos 

gestores; pesquisar e identificar as melhores práticas de desenvolvimento de gestores junto às 

organizações que possuem casos de sucesso; propor um modelo de formação de gestores em 

parceria com instituição formadora e entidades de classe; além da análise de viabilidade do 

projeto; também foram necessárias para embasar a proposta. 
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No segundo capítulo é possível analisar toda base conceitual, que através de 

pesquisas, foi o que trouxe a fundamentação teórica para o projeto. Entender o conceito de 

liderança, as gerações existentes no ambiente de trabalho, relações de confiança, sob a 

perspectiva de diversos estudiosos, foi fundamental para contrapor as atuais práticas. 

O terceiro capítulo traz a metodologia definida e utilizada para coleta de dados. 

Nesta etapa foi definida a abrangência da pesquisa, onde 04 organizações participaram, todas 

do segmento de transporte de cargas e passageiros. O questionário fechado, foi aplicado para 

liderados, visando respostas de acordo com suas percepções frente a atuação de seus gestores.  

Com base na pesquisa aplicada, o capítulo quatro traz a análise dos resultados versus 

a realidade da empresa, e, para embasar uma reflexão mais profunda sobre o atual momento, 

buscou-se também verificação das práticas de desenvolvimento de gestão através de 

benchmarking com empresas referência em seu segmento de atuação. Com a pesquisa, foi 

possível identificar a necessidade de desenvolvimento das lideranças em alguns aspectos. 

O quinto capítulo apresenta a proposta do Projeto Aplicativo. Considerando a 

importância dos resultados de um negócio e sua relação direta com o exercício da liderança, 

uma vez que ela é a responsável por mover os colaboradores em direção aos objetivos 

organizacionais, este capítulo apresenta a proposta de um Programa de Desenvolvimento de 

Lideranças para empresas do segmento de transporte modal rodoviário, em parceria com 

instituições de classe e de ensino, as quais possuem capacidade de atender a necessidade do 

mercado. Em se tratando da análise de viabilidade, o atual momento de enfrentamento da 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), trouxe significativa queda nas arrecadações das 

empresas, bem como as prorrogações de repasses. O atual momento tem exigido das 

organizações um estudo detalhado das decisões financeiras, e, por se tratar de um projeto de 

formação, acredita-se que o presente projeto enfrentará dificuldades para execução do 

cronograma no tempo previsto. 

É possível concluir através do capítulo seis, que o acompanhamento da equipe por 

parte da liderança é um ponto que precisa ser melhorado. Essa questão se relaciona 

frequentemente com a presença do líder, que nem sempre é percebida pela equipe. As 

evidências relevantes sobre o acompanhamento são em relação à ausência do líder no 

processo, falta de feedback e falta de interação com o grupo. 

O sétimo e último capítulo apresentam as recomendações resultantes do estudo, 

onde, ao considerar a proposta de um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, neste 
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momento de incertezas, recessões e crise mundial, será fundamental a união entre 

organizações, entidades de classe e instituições de ensino. A parceria público/privada é capaz 

de suportar a execução do mesmo, promovendo a capacitação de todos os envolvidos 

utilizando-se de recursos e tecnologias de acesso. Mesmo diante dos desafios que surgem 

após a pandemia, a proposta mostra-se atrativa para a implementação, com um escopo mais 

restrito, frente a um mercado o qual se tornará recessivo no médio prazo, ou seja, a otimização 

de recursos até então não utilizados na sua plena capacidade, passará a ser a chave para a 

continuidade das atividades em todos os segmentos. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

2.1 Liderança 

O tema liderança é um dos assuntos mais pesquisados e tem gerado grande demanda 

aos estudiosos, sempre na busca de procurar entender algo que é tão vital para as O tema 

liderança é um dos assuntos mais pesquisados e tem gerado grande demanda aos estudiosos, 

sempre na busca de procurar entender algo que é tão vital para as organizações. Muitas são as 

dúvidas de sua natureza e exercício. 

Liderança é apontar uma direção. É, por meio de uma estratégia, empolgar e ajudar 

pessoas a realizar sonhos com energia e velocidade. Em seu sentido mais básico, liderança é 

mobilizar um grupo a saltar rumo a um futuro melhor (MORETI apud KOTTER, acesso em 

24/01/20). 

Segundo Hunter (2004), liderança é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o 

bem comum. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades de seus liderados e 

remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. 

De acordo com Chiavenato (1992,p.182) 

Cada sucesso da empresa é o sucesso de um ou mais executivos. Cada fracasso é o 

fracasso de um ou mais executivos. A excelência empresarial está profundamente 

relacionada com a excelência gerencial. A visão, a dedicação e a integridade do 

executivo são os principais determinantes do sucesso empresarial. As principais 

habilidades e ferramentas gerenciais quase sempre se resumem em uma 

característica básica e fundamental: a liderança. 

A liderança tem ampla influência no alcance dos resultados e metas estabelecidas 

pela organização. Portanto é vital que consigam identificar nos grupos as habilidades para 

enriquecer e formar uma equipe, trabalhando em prol de responsabilidades compartilhadas, 

desenvolvendo assim a chamada inteligência emocional, ou inteligência social. 

Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada "inteligência 

social", presente na psicologia e criado pelo psicólogo estadunidense Daniel Goleman. Um 

indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com 

mais facilidade (NASCIMENTO, acesso em 24/01/20). 



 14  

A partir da ideia de que as pessoas conhecem mais a si e suas emoções, conseguem 

interagir e obter mais êxito em seus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. Neste 

contexto, se torna possível entender e compreender melhor o sentimento do outro. 

Conforme Nascimento apud Goleman (acesso em 24/01/20):  

Por muitas décadas, falou-se vagamente sobre essas habilidades que eram chamadas 

de temperamentos e personalidade ou habilidades interpessoais (habilidades ligadas 

ao relacionamento entre as pessoas, como a empatia, liderança, otimismo, 

capacidade de trabalho em equipe, de negociação etc), ou ainda competência. 

Atualmente, há uma compreensão mais precisa desse talento humano, que ganhou 

um novo nome: inteligência emocional. 

Para Lima (acesso em 24/01/20), Aristóteles afirma que qualquer um pode zangar-se, 

isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo 

certo e da maneira certa não é fácil.  

Nascimento apud Goleman (acesso em 24/01/20), elenca como os cinco pilares da 

Inteligência Emocional os seguintes: 

a) Conhecer as próprias emoções: conhecer a si com suas forças e fraquezas; 

b) Controlar as emoções: conhecendo melhor a si, é possível um controle maior das 

emoções; 

c) Automotivação: saber o que de fato nos motiva e buscar essa motivação 

diariamente para chegar aos objetivos com resultados satisfatórios; 

d) Empatia: conseguir se colocar no lugar do outro, a partir do olhar do outro, e; 

e) Saber se relacionar interpessoalmente: utilizar-se de todas as sabedorias e colocá-

las em prática nos relacionamentos, tornando-os mais saudáveis. 

As vantagens de saber usar as emoções de forma inteligente são inúmeras, e vão 

desde a saúde física e mental, até a saúde em relacionamentos, tornando-os mais duradouros e 

seguindo ao alcance de objetivos e metas estabelecidas. 

Uma das melhores formas de educar nossos corações é olhar para o jeito como 

interagimos com as outras pessoas. Porque nossas relações são um reflexo da nossa relação 

com nós mesmos. (LEGAL NOTE, acesso em 24/01/20). 
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2.2 Comunicação Não Violenta (CNV) 

O ambiente corporativo encontra-se em pleno processo de transformação. Para 

acompanhar este processo com êxito, as lideranças precisam estar preparadas. Atualmente, as 

pessoas têm buscado seus líderes como inspiração, e se a atuação do mesmo não estiver 

alinhada, a equipe não corresponderá. Líderes que optam por uma comunicação agressiva e 

controladora, tem grandes chances de insucesso. 

A proposta deste estudo tem como um de seus objetivos justamente identificar como 

está o preparo dos gestores que hoje atuam no setor de transporte, bem como contribuir com 

sugestões de novas formas de desenvolvimento, visando agregar valor à gestão das empresas. 

Como um dos grandes desafios na gestão de pessoas, temos a relação interpessoal, 

pois é através dela que a confiança é estabelecida. Se as pessoas se sentem confiantes umas 

com as outras, o trabalho em conjunto acontecerá e os resultados coletivos aparecerão. 

Um gestor deve estar focado não só na comunicação empresarial, mas também à 

maneira como conduz os liderados de seu negócio. A forma de se relacionar e comunicar 

pode comprometer o desempenho da equipe, bem como os resultados entregues. 

O instrumento de pesquisa elaborado, visa apontar qual a percepção dos liderados em 

relação a atuação do gestor, pois assim, será possível identificar os GAPs para 

desenvolvimento da proposta de melhoria. 

Na década de 60, o psicólogo norte-americano Marshall B. Rosenberg criou a 

dinâmica da Comunicação Não Violenta (CNV), que demonstra que todo comportamento é 

uma tentativa de satisfazer as necessidades humanas universais. Ela tem como objetivo a 

desconstrução do discurso agressivo. O objetivo é trazer o diálogo das estratégias para as 

necessidades comuns à todos. 

O líder que se comunica de forma mais assertiva com sua equipe, tem maiores 

chances de crescer junto a ela e a comunicação não violenta é umas das ferramentas que pode 

ajudar nesta trajetória.  

Tendo como objetivo o estabelecimento de parcerias em que predominem o acordo e 

a cooperação embasados na comunicação empática, a Comunicação Não Violenta ou CNV foi 

criada por Marshall B. Rosenberg, juntamente com uma equipe internacional de 

pesquisadores. 
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Rosenberg (2006) afirma que a CNV atua como um norteador da resolução de 

conflitos, por atentar para a forma como é estabelecida a comunicação, ou seja, a forma como 

se ouve e como se é ouvido. O autor acredita que é justamente nesse processo que nascem os 

motivos dos conflitos, e sua compreensão poderá levar as pessoas a alterar a forma de se 

comunicar, o que levará a solucionar as situações conflituosas.  

A CNV apresenta quatro componentes básicos:  

Na etapa da observação, se olha para uma situação e simplesmente se observa o que 

a outra pessoa está dizendo ou fazendo e o que pode ser acrescentado de bom ou não para 

nossa vida. Nesse momento é importante não fazer julgamentos (juízo de valor). 

Segundo Rosenberg (2006), ao apropriar-se da responsabilidade do fazer e do não 

fazer, o indivíduo pode substituir a linguagem que indique falta de escolha por uma que 

assuma a possibilidade de escolha. Outro ponto abordado pelo autor é a formulação de 

pedidos. Para ele, formular pedidos como exigência é uma forma de forçar outras pessoas a 

fazerem o que não querem, e esta atitude também se configura como uma forma de violência, 

de agressão ou pressão. Segundo seu ponto de vista, um dos objetivos da CNV é criar um 

fluxo de comunicação com base na honestidade e, sobretudo, na empatia, que poderá atender 

à necessidade do grupo. Coloca ainda, que se a pessoa ou grupo que estiver ouvindo um 

pedido entender ou perceber uma punição, ou culpa caso não possa atendê-lo, estará então 

entendendo e atendendo a uma exigência. Além do exposto, a CNV explora também o que o 

autor chama de “comunicação alienante da vida”, que são formas de linguagem e 

comunicação que ele acredita contribuírem para o comportamento violento. 

O autor afirma que cumprimentos do tipo de elogios ao trabalho realizado, também 

são exemplos de comunicação alienante, uma vez que a apreciação expressada dessa forma 

revela um pouco do que sente quem está falando e que este se encontra em posição de julgar.  

Rosenberg (2006) traz ainda que a utilização da CNV para a apreciação é para 

celebrar, não para obter algo em troca. A CNV distingue três componentes ao expressar 

apreciação:  

a) As ações que contribuíram para o bem-estar;  

b) As necessidades específicas que foram atendidas;  

c) Os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento das necessidades.  
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O autor coloca que o ideal seria substituir os cumprimentos convencionais, que 

frequentemente assumem a forma de julgamentos (ainda que positivos), pela expressão de 

apreciação celebrativa, em que é colocada a ação, a necessidade que foi atendida e o 

sentimento gerado. 

Para ele, quando se recebe elogios expressos dessa maneira, pode-se aceitá-los sem 

sentimentos de superioridade ou falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que 

oferece a apreciação. Tal resultado fortalece a relação, estabelece confiança e motiva os 

envolvidos que conseguem desenvolver as atividades no bem-estar. 

2.3 Gerações no Ambiente de Trabalho 

 Cada geração possui diferentes características provenientes das conjunturas 

socioeconômicas, culturais e temporais em que foram formadas. Estas diferenças, muitas 

vezes formadas por ideias antagônicas, são inevitáveis e podem favorecer a troca de 

experiências entre seus participantes. Nesta perspectiva, a incumbência do líder é a de alinhar 

as expectativas destas pessoas aos objetivos propostos, traçando metas e produzindo harmonia 

que seja suficiente como meio de satisfazer a missão da organização. 

Para os gestores, realizar a gestão de pessoas de diversas gerações no ambiente de 

trabalho tem sido um grande desafio. Neste aspecto, a instrumentalização das lideranças 

através de ações de desenvolvimento torna-se vital. Mas para que as ações sejam efetivas, é 

necessária a identificação e o mapeamento de quais competências precisam ser trabalhadas, 

sendo estes objetivos do presente estudo. 

De acordo com Weller apud Mannheim (2010), uma geração poderia ser assim 

conceituada quando indivíduos, mesmo sem ter proximidade física, intelectual ou qualquer 

conhecimento um do outro, apresentam semelhança cultural resultante de suas participações 

em determinado período do processo histórico, nos anos de sua formação.  

Em diversas organizações é comum que as equipes tenham pessoas de diferentes 

idades e gerações. Com isso, por vezes há certo conflito entre pessoas que estão há mais 

tempo no mercado com outras que acabam de entrar, e ainda precisam amadurecer na carreira. 
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Porém, esta mistura pode ser positiva, desde que o gestor saiba equilibrar e potencializar as 

competências de cada colaborador, independente da sua experiência. 

Porém, esta mistura pode ser positiva, desde que o gestor saiba equilibrar e 

potencializar as competências de cada colaborador, independente da sua experiência. 

Um questionamento muito comum é como que surgiram e como são definidas as 

gerações e a partir de quais aspectos e características se define quem é de qual geração. 

Mesmo estando ligado diretamente à idade de cada indivíduo, não é a maneira mais simples 

de se identificar a qual geração ele pertence, pois para que essa classificação seja feita, leva-se 

em consideração inúmeros outros fatores como: cultura, família, educação, poder econômico 

e a localização (OLIVEIRA, 2012).    

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Classificação geracional 

Fonte: Oliveira, 2012. 

 

Essas informações vêm como auxílio para explicar como cada geração funciona, bem 

como dar um parâmetro de tempo, para que se possa ter a ideia de quando começa e quais 

eram os ideais de cada uma delas.   

Geração entende-se por um grupo de pessoas que nasceram no mesmo ano ou em 

uma mesma época e que vivenciaram as mesmas histórias ou semelhantes que marcaram suas 

personalidades. As gerações possuem características distintas, opiniões diversificadas, 

comportamentos extremamente desiguais, pois cada uma delas nasceu em épocas com 

situações diferentes, cresceram e se desenvolveram em ambientes onde as mudanças estavam 

sempre presentes. Portanto, cada geração possui suas prioridades, habilidades, seu potencial e 

diferencial que agregam valores as organizações. (OLIVEIRA, 2012).   
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O presente estudo concentrará a análise das gerações Baby Boomers, X e Y, devido à 

serem estas as que compõem o atual quadro funcional das organizações analisadas. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados dos países envolvidos no 

conflito retornaram para suas casas depois de um longo período de ausência. Após o regresso 

de muitos homens para seus lares, as taxas de natalidade tiveram um aumento considerável, 

ocorrendo uma explosão populacional após nove meses desse retorno. A esse fenômeno deu-

se o nome de baby boom – “explosão de bebês”, justificando assim o nome dado a geração 

Baby Bommers, também chamada de Geração Pós-Guerra, composta por indivíduos nascidos 

entre 1946 a 1964.  

Os primeiros membros dessa geração, na sua adolescência queriam revolucionar, 

lutaram contra a ditadura, mudaram costumes, valores e comportamentos da época.  

Por serem, em sua maioria, filhos dos soldados que voltaram da Segunda Guerra 

Mundial, e no Brasil, mais especificamente, por terem vivenciado a ditadura, os Baby 

Bommers foram criados com maior disciplina e respeito à hierarquia, além de, em sua 

maioria, possuírem muitos irmãos. O grande diferencial dessa geração em relação às demais é 

a experiência e conhecimento acumulados (SANTOS, 2014).  

Para os Baby Bommers, em relação à postura profissional, colocam a empresa em 

primeiro lugar em detrimento, inclusive, da família, vestem a camisa da empresa, e 

consideram como realização profissional empregos duradouros, buscam uma carreira que os 

realize. São fiéis ao trabalho, respeitam a hierarquia e costumam seguir fielmente as políticas 

coorporativas. Vale mencionar que esses indivíduos tendem a se aposentar mais tarde, por 

motivos variados, dentre eles, estão: para complementação da renda familiar, pela vitalidade 

que sentem e o desejo de continuar produzindo. É uma geração que almeja continuar em 

atividade por muito tempo (ANDRADE, 2012).  

É chamada de Geração X a formada por indivíduos que nasceram logo após a 

geração Baby Bommers, no período de 1965 a 1979. Segundo Oliveira (2012), essa geração 

teve grande contato com as inovações tecnológicas, assistiu ao surgimento do vídeo cassete, 

do computador pessoal, da internet e de muitas outras novidades tecnológicas. Esses 

indivíduos têm um sentimento familiar maior que o da geração anterior, buscando um 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.  

A geração X é aquela que vai ingressar no mercado de trabalho em um contexto de 

mudança, onde as relações nas organizações tornaram-se mais informais e os funcionários 
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tornaram-se mais dinâmicos, as posições de comando e de autoridade passam a ser 

questionadas (OLIVEIRA, 2012). 

Em relação à postura profissional, preferem realizar trabalhos em equipe, gostam de 

informalidade no ambiente de trabalho, são dedicados, porém não são fiéis às empresas, 

admitindo novas e melhores experiências que possam surgir no mercado de trabalho.  

O autor Zemke (2008, p.53) destaca que a geração X, no ambiente de trabalho, 

possui uma necessidade de informação e flexibilidade, aliada à aversão que sente pela 

supervisão rigorosa. É um grupo que aceita as mudanças com facilidade e são mais propensos 

a não confiarem nos outros. 

É perceptível que esta foi uma geração que cresceu de certa maneira egoísta. Entre 

suas preocupações, prioriza a dedicação na criação dos filhos, pois durante sua infância seus 

pais passaram muito pouco tempo com eles. Também valoriza as amizades e busca 

envolvimento na gestão de seus líderes. 

A geração Y é formada por indivíduos nascidos nas décadas de 80 e 90. Entraram 

mais tarde no mercado, pois a maioria resolveu esperar a sua formação acadêmica. A geração 

foi assim denominada, porque a letra “Y” iniciava a maior parte dos nomes das crianças 

nascidas nas décadas de 80 e 90 na União Soviética, que exercia forte influência sobre os 

demais países.  

Os indivíduos dessa geração são caracterizados como imediatistas, impulsivos, 

competitivos, inovadores, independentes e apresentam grande facilidade em lidar com as 

tecnologias. Segundo Aprigio (2013), entre as características dos membros da geração Y 

estão, multitarefas, ansiedade, preferência por roupas informais dentro das organizações.  

Os membros da geração Y geralmente se mantêm mais tempo dependentes de suas 

famílias ou quando casados possuem poucos filhos, vivenciaram a sua infância em um 

contexto social e econômico favorável, quase sempre são filhos únicos ou possuem poucos 

irmãos, costumam conhecer vários idiomas e têm alto nível de formação acadêmica 

(LOMBARDIA, 2008).  

Em relação à sua postura profissional, não concordam com a burocracia, preferem 

horários flexíveis e um ambiente informal. São questionadores, mudam de trabalho com 

frequência em busca de novas oportunidades e desafios, focando em seu sucesso pessoal. 

Valorizam o feedback rápido e constante, e a comunicação por meio eletrônico e voz.  



 21  

No que diz respeito à sua posição no ambiente organizacional, essa geração espera 

ser tratada com igualdade independentemente da sua posição, buscam sempre a ascensão 

profissional. Com o ingresso desses jovens no mercado de trabalho, muitas mudanças na área 

de gestão de pessoas estão acontecendo nas empresas.  

No contexto atual das organizações, é comum um cenário em que as gerações Baby 

Bommers, X e Y trabalhem juntas, formando assim um ambiente com trabalhadores cujos 

objetivos, crenças, propostas, valores e estilos são os mais distintos possíveis, gerando aos 

líderes um grande desafio. Essa diversidade no ambiente organizacional aumenta a 

probabilidade de desentendimentos entre os indivíduos. Contudo, de acordo com Santos 

(2014), entre as gerações há muito mais convergências do que divergências ou conflitos. O 

gestor precisa entender todos os pontos de vista, bem como realizar algumas decisões 

colegiadas, visando buscar a melhor forma de resolver possíveis problemas.  

Diante de todas as mudanças relatadas na história, que continuam ocorrendo de 

forma acelerada, o papel do gestor é extremamente importante. O gestor é o elo entre a 

demanda do mercado, os objetivos das organizações e os resultados. É o gestor quem vai 

extras do principal ativo das organizações a motivação, união e eficiência da equipe, e, como 

todo cargo de liderança, exige um conjunto de habilidades.  

Uma lista foi publicada na edição norte-americana da consagrada revista Forbes e 

apontou “dez qualidades que fazem um ótimo líder”, segundo Magaldi (2018, p. 149): 

honestidade, saber delegar, comunicação, confiança, compromisso, atitude positiva, 

criatividade, intuição, capacidade de inspirar, sintonia com as pessoas. 

No entanto, o autor cita que essas qualidades nada mais são do que pressupostos 

básicos. Ou seja, elementos fundamentais que devem estar presentes no perfil de um líder 

bem-sucedido. Não se deve subestimar sua importância, porém é necessário ir além. 

Mesmo que a maioria dos líderes possuam as habilidades requeridas para ocuparem 

suas posições, muitos deles não tem a capacidade de perceber as transformações do ambiente 

corporativo, e assim, não adequam estes ambientes em relação a estas mudanças. E o 

resultado desse comportamento são organizações fadadas ao fracasso, encerrando suas 

atividades sem entender como o seu modelo de negócio e a evolução do mercado onde 

estavam inseridos. 

Para Magaldi (2018, p. 150), da mesma forma que são requeridas a adoção de novos 

modelos de negócios e estratégias e a criação de um novo paradigma para a educação 
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corporativa, é demandado o desenvolvimento de novas habilidades para compor o perfil de 

líder de sucesso na 4ª Revolução Industrial. 

Nesse contexto, verifica-se que, nas últimas duas décadas, existe uma tendência na 

literatura em considerar a liderança como um processo que envolve influência intencional de 

pessoas sobre pessoas com a finalidade de criar condições e facilitar relações, de modo que 

elas possam realizar atividades que contribuam para a consecução de objetivos 

compartilhados. Adotando essa perspectiva mais coletiva, define-se liderança como o 

processo de influenciar os outros com o intuito de alcançar objetivos coletivos (NONAKA E 

TAKEUCHI, 1997).  

O líder, de acordo com Magaldi (2018, p. 152), deve ser o principal articulador da 

busca de novas soluções em arenas até então inimagináveis. Para a adoção do pensamento 

exponencial, não há espaço para se aferrar a crenças e modelos velhos. Agindo dessa forma, 

não apenas corre-se o risco de não se aproveitar todo o potencial das oportunidades geradas, 

mas, principalmente, arrisca-se a própria sobrevivência do negócio. 

A presença do líder e o exercício da plenitude no seu papel cria uma atmosfera de 

comprometimento entre os indivíduos, pois entre outras atribuições, permite que as relações 

sociais sejam intensificadas e orientadas para a concretização dos objetivos individuais e 

coletivos, sejam eles profissionais ou sociais. 

Para motivar e incentivar a equipe, é essencial a capacidade que um gestor/líder tem 

de inspirar confiança. 

Você sabe o que é confiança quando a sente. De forma simples Covey (2017), afirma 

que confiança significa ter certeza de que a pessoa não esconde nada e é sincera. O oposto da 

confiança, a desconfiança, é a suspeita sobre sua sinceridade. Quando você confia nas 

pessoas, você confia em sua integridade e em suas competências. Quando desconfia das 

pessoas você desconfia de suas intenções e atitudes e de sua integridade, sua agenda, suas 

competências ou seus antecedentes. 

A definição de confiança, segundo o dicionário, significa: ação de confiar; segurança 

íntima; crédito, fé; boa fama. Confiar é algo precioso uma vez que damos crédito a outrem. 

Depositamos fé nesta relação.  

Neste contexto, conquistar a confiança de alguém é um acontecimento digno de 

louvor, pois não é comum as pessoas confiarem facilmente, com total segurança. Ou seja, se a 
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relação entre duas ou mais pessoas se estabelece com base na confiança, existe aí uma relação 

mais profunda de bom convívio entre líder e seguidores. 

No âmbito das relações humanas, a equipe que possuir um modelo de liderança cuja 

atuação seja com profundidade, com base na confiança, serão evidentes os resultados com o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos e o seu comprometimento. 

Quando a confiança é alta, o dividendo é como se fosse um multiplicador de 

desempenho, elevando e melhorando cada dimensão da organização. A confiança alta é como 

o fermento no pão: levanta tudo ao redor dele. Em uma empresa, a alta confiança melhora a 

comunicação, a colaboração, a execução, a inovação, a estratégia, o compromisso, as 

parcerias e os relacionamentos com todos os stakeholders (COVEY, 2017). 

Talvez um alto grau de confiança não salve necessariamente uma estratégia mal 

formulada de uma organização, mas a baixa confiança quase sempre destruirá uma estratégia 

excepcional. Portanto, modificar o nível de confiança em um relacionamento, em uma equipe 

ou em uma organização significa causar impacto expressivo tanto no tempo quanto no 

dinheiro, e também na qualidade e no valor. 

Assim Covey (2017) afirma novamente, que nada é tão rápido quanto a velocidade 

da confiança. Nada é mais gratificante do que um relacionamento de confiança. Nada é mais 

inspirador do que dar a confiança. Nada é tão lucrativo quanto o resultado econômico que 

deriva da confiança. Nada possui mais influência do que uma reputação de confiança. 

A confiança e a credibilidade estabelecem, de maneira consciente, vínculos 

duradouros entre os liderados e seus líderes garantindo, dessa forma, maior segurança no 

relacionamento para ambos, sendo identificado por Nogueira, Costa e Claro (2015) como uma 

“ressonância”, ou seja, todos estão na mesma frequência, sendo esses vínculos uma grande 

força para lidar diante de adversidades, pois o consentimento existente de que nenhuma das 

partes tirará vantagem dessa relação garante a lealdade e a entrega por completo de cada 

membro da equipe de trabalho. 
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2.4 Modelo Conceitual 

ASSUNTO CONTEXTUALIZAÇÃO PONTOS DE DESTAQUE 

Liderança 

Habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando 

atingir aos objetivos identificados 

como sendo para o bem comum. 

Líder é alguém que identifica e satisfaz as 

necessidades de seus liderados e remove todas as 

barreiras para que possam servir ao cliente. 

Possui ampla influência no alcance dos 

resultados e metas da organização. 

Inteligência Emocional 

Um indivíduo emocionalmente 

inteligente é aquele que consegue 

identificar as suas emoções com mais 

facilidade. 

Cinco pilares: 

1. Conhecer as próprias emoções; 

2. Controlar as emoções; 

3. Automotivação; 

4. Empatia, e; 

5. Saber se relacionar interpessoalmente. 

Comunicação Não 

Violenta (CNV) 

Demonstra que todo comportamento é 

uma tentativa de satisfazer as 

necessidades humanas universais. Ela 

tem como objetivo a desconstrução do 

discurso agressivo. O objetivo é trazer 

o diálogo das estratégias para as 

necessidades comuns a todos. 

 

Componentes básicos:  

✓ Observar o que a outra pessoa está dizendo ou 

fazendo sem fazer juízo de valor; 

✓ Apropriar-se da responsabilidade do fazer e do 

não fazer; 

✓ Formulação de pedidos;  

✓ Criar um fluxo de comunicação com base na 

honestidade e, sobretudo, na empatia;  

✓ Comunicação alienante da vida, formas de 

linguagem e comunicação que contribuem 

para o comportamento não violento. 

Gerações no Ambiente 

de Trabalho 

Possuem diferentes características 

provenientes das conjunturas 

socioeconômicas, culturais e temporais 

em que foram formadas. 

Líder deve alinhar as expectativas das pessoas 

aos objetivos propostos, traçando metas e 

produzindo harmonia suficiente para alcançar a 

missão da organização. 

 

Conflitos de Gerações 

no Ambiente de 

Trabalho 

Cenário em que diferentes gerações 

trabalhem juntas, criando um ambiente 

com objetivos, crenças, propostas, 

valores e estilos são os mais distintos 

possíveis, gerando aos líderes um 

grande desafio.  

Probabilidade de desentendimentos, contudo há 

muito mais convergências do que divergências 

ou conflitos. Gestor precisa entender todos os 

pontos de vista, bem como tomar decisões 

coletivas, visando buscar a melhor forma de 

resolver possíveis problemas.  

A Velocidade das 

Mudanças e o Impacto 

no Mundo Corporativo 

Modifica a forma como indivíduos 

vivem, trabalham e se relacionam uns 

com os outros. 

Transformação constante do conhecimento nas 

organizações para que os indivíduos 

compreendam a dinâmica destas mudanças.  

Interação líder/subordinado tornou-se muito 
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mais dinâmica.  

Líder deixou de ser ordenador para ser 

orientador, estimulador dos processos que levam 

os subordinados ao aprendizado. 

Combinação dos mundos digital, físico e 

biológico faz com que as empresas busquem 

novos conhecimentos para integrar essas 

dimensões em seus projetos. 

Características e 

Competências 

Essenciais de um Líder 

Motivação, união e eficiência da 

equipe, honestidade, saber delegar, 

comunicação, confiança, 

compromisso, atitude positiva, 

criatividade, intuição, capacidade de 

inspirar, sintonia com as pessoas. 

 

 

Não basta possuir as habilidades requeridas, é 

necessário perceber as transformações do 

ambiente, ou seja, é necessário desenvolver 

novas habilidades. 

Liderança é um processo que envolve influência 

intencional de pessoas sobre pessoas com a 

finalidade de criar condições e facilitar relações, 

e ser o principal articulador pela busca de 

soluções, adotando um pensamento exponencial. 

Relações de Confiança 

Você sabe o que é confiança quando a 

sente, significa ter certeza de que a 

pessoa não esconde nada e é sincera. 

Confiança alta é um multiplicador de 

desempenho, melhora a comunicação, a 

colaboração, a execução, a inovação, a 

estratégia, o compromisso, as parcerias e os 

relacionamentos com todos os stakeholders. 

Modificar o nível de confiança em uma equipe 

ou em uma organização significa causar impacto 

expressivo, tanto no tempo quanto no dinheiro, e 

também na qualidade e no valor. 

Confiança e credibilidade estabelecem, 

vínculos duradouros entre os liderados e 

seus líderes como uma “ressonância”, ou 

seja, todos estão na mesma frequência, 

criam uma vantagem nessa relação que 

garante a lealdade e a entrega por completo 

de cada membro da equipe de trabalho. 

Quadro 1: Modelo conceitual 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3 METODOLOGIA 

A correta definição do método de pesquisa a ser empregado constitui um dos pontos 

críticos em um trabalho de pesquisa. O mesmo depende diretamente da natureza do problema 

que se quer investigar. Sua importância é fundamental para a validação e entendimento das 

informações obtidas. Portanto, este capítulo busca apresentar os procedimentos adotados para 

investigação do problema de pesquisa e alcance dos objetivos propostos. 

Para Gil (1999), a pesquisa exploratória procura “desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”. Este tipo de pesquisa busca proporcionar uma visão 

geral acerca de determinado fato. Seu planejamento é bastante flexível, geralmente 

envolvendo levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos 

de caso. 

Justifica-se um estudo de caso exploratório quando o tema em questão tenha sido 

pouco aprofundado, ou a literatura sobre o tema tenha apresentado ideias vagas. O objetivo 

desse tipo de pesquisa é ampliar o grau de familiaridade com o fenômeno, obtendo 

informações para a possibilidade de uma investigação futura mais completa (TRIVIÑOS, 

1997). O autor Yin (2001) a considera como a mais adequada especialmente, para a 

apreciação da complexidade dos fenômenos e mudanças organizacionais.  

3.1  Tipo de Pesquisa 

Nesta pesquisa utilizaremos o emprego da abordagem exploratória, pois buscamos 

aprofundar os conceitos propostos e estudados, desenvolvendo uma análise que possa gerar 

pesquisas complementares, uma vez que o desenvolvimento de gestores do transporte com 

foco nas competências essenciais para uma gestão eficaz, é um fato inerente e específico ao 

modal rodoviário, seja de cargas, ou de passageiros. 

Para Malhotra (2001), a metodologia quantitativa, de modo geral, é a mais utilizada 

em estudos de caso, pesquisa de mercado e opinião. Esta metodologia permite mensurar 
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opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes, etc., de um universo (público-alvo) através de 

uma amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada. 

A pesquisa quantitativa é realizada a partir de entrevistas individuais, apoiadas por 

um questionário convencional (impresso ou eletrônico). As entrevistas são conduzidas por um 

entrevistador, ou através de autopreenchimento. 

3.2 Conceito e Características da Pesquisa Quantitativa 

Segundo Gil (1999, p. 17), pesquisa é definida como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

identificados. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 

formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

Para iniciarmos uma pesquisa é obrigatoriamente necessário que existam dúvidas. Ou 

seja, buscamos respostas para algo ou alguma coisa. 

A pesquisa quantitativa é muito comum no mercado, em diversas áreas, pois avalia 

opiniões e comportamentos de um determinado assunto. 

Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 33), 

diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

Um passo muito importante é a elaboração e planejamento do questionário, que 

precisa seguir uma lógica interna na representação exata dos objetivos e na estrutura de 

aplicação, tabulação e interpretação. 
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3.3  População e Amostra 

Este estudo abrange 04 organizações pesquisadas, que possuem aproximadamente 

1500 colaboradores, onde 30 são do nível gerencial (diretores e gerentes), 50 são do nível 

executivo (supervisores, coordenadores e analistas) e o restante atuam no nível administrativo 

operacional (dados de março/2020). Contudo, faz-se necessário estipular uma amostragem, 

visto que uma análise qualitativa de toda a população inviabilizaria o estudo. 

Para determinar o tamanho da amostra utilizou-se o conceito de amostragem 

probabilística, representada pela amostra ao acaso. Segundo Laville (1999), uma amostra 

probabilística pode ser composta de uma escolha intencional, tendo todos os elementos da 

população uma chance real e conhecida de serem selecionados. Esse conhecimento das 

oportunidades de cada um permite ao pesquisador calcular o erro da amostragem, isto é, 

avaliar os riscos de se enganar, generalizando para toda a população as conclusões de seu 

estudo sobre a amostra.  

3.4  Coleta dos Dados  

Apesar da amostra ser intencional, tratou-se de assegurar o anonimato dos 

respondentes quando do recebimento do questionário preenchido por cada um dos 

participantes da amostra, onde os mesmos responderam sozinhos as questões, buscando desta 

forma colher dados fidedignos e válidos, para posterior análise da real percepção dos 

entrevistados sobre o desenvolvimento de um modelo de formação de gestores do transporte, 

que impactem diretamente na atuação estratégica, bem como na melhoria dos resultados, 

objeto deste estudo. 

O questionário utilizado para este estudo foi elaborado com questões fechadas e 

abertas. O objetivo foi o de coletar dados de cunho quantitativo e também qualitativos, de 

forma que fosse possível visualizar dados e/ou informações que contribuam para o 

desenvolvimento de um modelo de formação de gestores do transporte. Após elaborar o 

questionário, o mesmo passou por um pré-teste aplicado a uma pequena amostra de 

entrevistados, cujo objetivo, segundo Malhotra (2001), é identificar e eliminar problemas 
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potenciais. Realizado o pré-teste e feitas às devidas correções e ajustes, o questionário foi 

aplicado a 100% dos indivíduos que poderiam contribuir com dados e/ou informações 

relevantes para o desenvolvimento do processo de formação em questão, para que o mesmo 

seja efetivo e possibilite uma atuação estratégica e assertiva. 

3.4.1 Técnicas de Análise dos Dados Coletados 

O autor Yin (2001, p.56), aponta que, para realizar a análise e evidência do estudo, é 

necessário existir uma estratégia geral. De acordo com autor, o objetivo final é tratar as 

evidências de uma maneira justa, produzir conclusões analíticas irrefutáveis e eliminar 

interpretações alternativas.  

As perguntas fechadas do questionário foram analisadas quantitativamente. 

Conforme Roesch (1996) sob este ponto de vista, os dados são submetidos à análise 

estatística, com o auxílio do computador, utilizando-se planilhas eletrônicas. 

3.5  Limitações do Estudo 

O estudo aqui proposto apresenta limitações que decorrem do método de pesquisa 

empregado. Neste caso, o método é criticado por sua falta de rigor na pesquisa, podendo 

apresentar resultados influenciados por visões tendenciosas do autor. Outra preocupação em 

relação ao estudo é a falta de objetividade inerente, assim como a pouca utilidade para 

generalizações dos resultados de investigação (YIN, 2001, p.28-29). Entretanto, o estudo de 

caso permite estudar profundamente o assunto, buscando desta maneira identificar o maior 

número de hipóteses que possam, em outra ocasião, ser testadas e confirmadas. 

Mesmo com esta limitação, acredita-se que o método do estudo de caso permitirá a 

consecução dos objetivos estabelecidos neste estudo. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

4.1 Análise do Setor 

A globalização foi impulsionada pela comunicação, tecnologia e transporte 

disponibilizadas em larga escala e a custos baixos, diante destes fatores, atualmente é possível 

ter informações do mercado em nível mundial e regional de maneira rápida e fácil, 

possibilitando um profundo conhecimento sobre o potencial do mercado, ou ainda de 

mercados potencialmente atraentes para o atendimento da área de transporte rodoviário de 

cargas ou de passageiros. 

Atualmente, o Brasil é a décima economia mundial, a partir da análise do PIB 

(Produto Interno Bruto) e, atualmente, é um dos maiores exportadores mundiais, de acordo 

com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006). O crescimento econômico 

nacional e regional depende em muito das exportações, uma vez que esta atividade remete 

divisas em moeda estrangeira e equilibra as contas públicas. 

O crescimento econômico do país, se comparado com a média mundial, está muito 

aquém do potencial que possui.  

Apesar das crises econômicas que assolaram o país nos últimos anos, os modais de 

transporte de cargas e passageiros tiveram um tímido crescimento, a exceção do modal 

rodoviário de cargas e de passageiros. 

Contudo, a movimentação no ramo teve desempenho favorável se comparado aos 

períodos anteriores. Mesmo não tendo um rendimento tão positivo quanto os outros modais, o 

modal rodoviário continua sendo o principal meio de transporte do Brasil. 

De acordo com um estudo do Panorama ILOS (2016), o modal rodoviário 

representava 63% da logística no país. Já o ferroviário era responsável por 21%, o aquaviário 

por 13%, o dutoviário por 4% e o aéreo por 0,1%. No total, 46% desses transportes tiveram 

como objetivo a distribuição, 29% de suprimentos e 25% de transferência. 

A tecnologia tem aprimorado e otimizado os processos presentes em no modal 

rodoviário, onde os sistemas de gestão de transporte garantem maior agilidade nas operações, 
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além disso, eles reduzem a incidência de erros, diminuem os custos e promovem maior 

segurança durante os serviços prestados. 

O monitoramento e o rastreamento permitem que os líderes acompanhem tudo em 

tempo real e hábil para a solução de possíveis problemas. 

As dificuldades encontradas para um maior crescimento estão ligadas diretamente a 

questões de infraestrutura, entraves internos, burocracia excessiva, falta de tecnologia, e em 

especial a carência de educação e treinamento de nossas lideranças, às quais de maneira 

invariável são inadequadas e insuficientes no trato com a sua força de trabalho. 

Apesar do modal rodoviário ser a principal via de transporte em nosso país, o preparo 

e capacitação de suas lideranças em nível nacional e regional não recebe a importância 

necessária para a otimização dos recursos e tecnologias disponibilizadas. 

A competitividade da economia mundial tem refletido em maiores exigências sobre 

as organizações e seus líderes, aumentando o interesse pela temática da liderança (Bryman, 

1996).  

O presente Projeto Aplicativo está focado na identificação da promoção da 

performance comportamental dos gestores de transporte de forma a contribuir com a melhoria 

dos resultados das organizações. Os estudos sobre a aprendizagem humana no trabalho 

também remontam aos primórdios da civilização, mas foi a partir da Segunda Guerra Mundial 

que a área ganhou maior importância (PILATI, 2006).  

Embora já tenham sido realizadas muitas pesquisas sobre o impacto do treinamento 

no trabalho, é muito difícil encontrar na literatura alguma pesquisa específica que relacione 

esta variável ao líder ou aos diferentes estilos de liderança. A relação entre essas variáveis é 

relevante porque com o enorme volume de investimentos na área de treinamento, bem como a 

maior profissionalização das empresas, seria útil identificarmos variáveis que predizem o 

impacto dessas ações no desempenho no trabalho (Pilati, 2006). Com este foco, nosso Projeto 

Aplicativo tem como objetivo geral desenvolver um modelo de formação de gestores do 

transporte, que impactem diretamente na atuação estratégica, bem como na melhoria dos 

resultados. 

Cabe ainda ressaltar que a liderança é uma característica muito importante para 

pessoas que comandam áreas e equipes, sejam em empresas do modal rodoviário de 

transporte privado, estatal, multinacional, ou familiares, esta última, em especial, é um 
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modelo muito comum encontrado no Rio Grande do Sul. Por fim, saber lidar com diferentes 

perfis de indivíduos e extrair o que cada um tem de melhor é um grande desafio. 

No setor de transporte, mais especificamente no modal rodoviário, seja de cargas ou 

de passageiros, a premissa não poderia ser diferente. Aliás, por se tratar de uma competência 

estratégica e essencial para o sucesso de qualquer empresa, é fundamental que a liderança seja 

desenvolvida para o alcance da alta performance. 

4.2 Benchmarking nas Empresas Todeschini SA Indústria e Comércio e Comércio e 

Unidasul Distribuidora Alimentícia SA 

Como forma de complementação do embasamento do presente estudo, foi realizado 

um benchmarking nas empresas Todeschini SA Indústria e Comércio, e Unidasul 

Distribuidora Alimentícia S.A., ambas reconhecidas em seu segmento de atuação como 

referências no desenvolvimento humano. 

A seguir, um breve histórico de cada uma das empresas mencionadas, onde foi 

possível perceber e ressaltar a importância da adoção de políticas de treinamentos nas 

empresas. Com isso, as lideranças agregam cada vez mais valor às suas carreiras, e 

apresentam resultados magníficos. 

4.2.1 Todeschini SA Indústria e Comércio 

Linha do tempo: 

a) Ano 1939: É fundada pelo empreendedor Luiz Matheus Todeschini, na cidade de 

Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, com o nome Todeschini e Cia Ltda. – 

Fábrica e Comércio de Instrumentos Musicais a Fole; 

b) Ano 1947: A razão social da empresa é alterada para Acordeões Todeschini, 

cujos principais produtos na época eram as gaitas; 
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c) Ano 1970: Logo após adquirida pelo empreendedor gaúcho José Eugênio Farina, 

um incêndio destruiu por completo as instalações da empresa; 

d) Ano 1971: É erguida a Todeschini SA Indústria e Comércio. A empresa deixa de 

produzir gaitas para construir móveis residenciais em módulos, sendo pioneira no 

país neste processo; 

e) Ano 1980: Inaugurado um novo pavilhão e a empresa passa a contar com duas 

unidades fabris; 

f) Ano 1990: A empresa implanta o Sistema Todeschini de Excelência, no qual as 

pessoas, os colaboradores e fornecedores passam a ser um diferencial 

competitivo; 

g) Ano 2001: Obtém os certificados ISO 9001 2000 (sistema de gestão de 

qualidade) e o ISO 14001 2004 (administração ambiental) que destacam a 

qualidade dos móveis da empresa; 

h) Anos 2003 / 2004: Início e conclusão da nova unidade fabril com 54 mil metros 

quadrados que exigiu um investimento de R$ 40 milhões e a indústria se 

transformou na maior da América Latina e uma das mais modernas do mundo; 

i) Ano 2010: Foco na produção de móveis residenciais e corporativos, em módulos 

componíveis, para cozinha, dormitórios e home theaters; 

j) Ano 2015: Toda produção é focada ao público de classe A e B e se torna líder 

absoluta nesses segmentos; 

k) Ano 2018: A empresa quer dar um novo salto de produção e comercialização 

através do sistema de franquia; e 

l) Ano 2019: A empresa completa 80 anos. 

 

A empresa tem como referenciais estratégicos: 

Missão: oferecer soluções em ambientes personalizados, de forma integrada à rede 

de distribuição, atuando com excelência e rentabilidade, promovendo a consciência ambiental 

e a responsabilidade social.  

Visão: a Todeschini almeja a excelência em serviços e soluções em ambientes 

personalizados, mantendo–se líder no seu mercado de atuação com a marca preferida do 
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Brasil, tendo toda a rede de lojas operando com rentabilidade e solidez e conquistando, assim, 

crescimento contínuo e sustentável de sua receita e de seus lucros.  

Negócio: conforto em ambientes personalizados.  

Propósito: empresa sólida, com qualidade de vida e sucesso compartilhado.  

Princípios e Valores: 

a) Pessoas Respeitadas, valorizadas e comprometidas, fonte de nossa inspiração e 

sucesso; 

b) Sustentabilidade Econômica, social e ambiental, como condição para o 

desenvolvimento permanente da empresa; 

c) Relacionamentos: Duradouros e de confiança, fundamentais para alianças de 

sucesso; 

d) Gestão: Trabalhar de forma integrada, transparente e compartilhada; 

e) Ética: Compromisso com a imagem, integridade e confiabilidade. 

No que diz respeito às práticas de desenvolvimento de lideranças, a Todeschini conta 

com diversas ações/programas que acontecem continuamente em diversas etapas da carreira 

do colaborador, como por exemplo: 

a) Pessoas que estão sendo cogitadas a assumir cargos de liderança, ou que recém 

assumiram a função, a chamada Primeira Liderança, passam por treinamento em 

instituição parceira, através de um programa de treinamento específico para esta 

categoria; 

b) Colaboradores que já exercem cargo de gestão, recebem reciclagens através de 

instituição parceira, com Programa de Desenvolvimento Comportamental 

(PDEC) e Líderes Inovadores (PDLI); 

c) Avaliação 360º: ferramenta de avaliação e desenvolvimento de gestores que 

ocorre anualmente. O resultado permite ao gestor refletir através da autoavaliação 

do seu desempenho, da avaliação dos seus pares, dos seus subordinados, e da 

diretoria da empresa. Esta é uma ferramenta que traz muitos elementos que serão 

subsídio para um plano de desenvolvimento desta liderança principalmente 

através da metodologia 70/20/10, onde 70% das ações são focadas no “on the 

job”: fazer a partir da experiência (atitude), 20% das ações são focadas em 
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aprender com os outros: mentorias ou coaching para desenvolvimento de 

questões bem específicas de cada gestor, resultantes da avaliação 360º, e 10% das 

ações voltadas para o desenvolvimento formal, através de instituições, programas 

de capacitação para treinamentos específicos. 

d) Projeto Trilhar: criado para desenvolver colaboradores em competências 

específicas, que são selecionados em nível operacional e tático para assunção de 

possíveis cargos estratégicos. O programa tem duração de 02 anos, desenvolvido 

através de instituição parceira. O objetivo é o desenvolvimento comportamental 

(autoconhecimento), relações interpessoais (indivíduo e o outro), competências 

técnicas para coordenação de projetos, desenvolvimento de postura (dicção, 

desinibição, oratória). Ao final, o colaborador apresenta um Projeto Aplicativo, 

uma prática que já vem sendo aplicada em outras modalidades de 

desenvolvimento técnico e humano junto a equipe operacional, para consolidação 

do aprendizado (teoria x prática). O projeto teve início em 2020. 

e) Gestores como multiplicador interno de treinamentos institucionais: para 

disseminação da cultura e valores da empresa, além de uma aproximação com as 

pessoas, esta prática é vista como oportunidade de desenvolvimento, pois cada 

vez mais o gestor precisa estar imbuído do assunto que está multiplicando. Esta 

prática reforça vínculo, engajamento e oportuniza o atingimento dos objetivos da 

empresa com mais clareza e facilidade. 

4.2.2 Unidasul Distribuidora Alimentícia SA 

A Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A é uma empresa gaúcha, resultado da fusão 

de duas tradicionais organizações familiares do ramo alimentício – a Comercial Unida de 

Cereais e a Comercial Rissul. Com mais de 50 anos de atuação na região metropolitana de 

Porto Alegre, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Serra e Litoral, as operações possuem 

elevado conceito nos segmentos de varejo, atacado, marcas próprias e transporte. 

Competência e competitividade estão na base deste reconhecimento. 
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Criada em 02 de janeiro de 2006 em Esteio/RS, a Unidasul conta atualmente com 46 

lojas em 23 cidades gaúchas, sendo 38 da marca Rissul e 08 da marca Macromix. O porte 

coloca-os em 3° lugar no ranking gaúcho da Associação Gaúcha de Supermercados – AGAS. 

Vendem e distribuem para o pequeno e médio varejo através das bandeiras CBS, 

Valore, Compre Bem, Decsul e Frimix. 

Ainda neste segmento, possuem 08 filiais de atacarejo com bandeira Macromix, 

realizando vendas em grandes volumes. 

Com aproximadamente 7.000 colaboradores, a Unidasul atribui enorme importância 

à sua política de incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional, adotando ainda um 

programa interno de responsabilidade social que se estende às comunidades onde atua. 

A empresa tem como referenciais estratégicos: 

Negócio: Servir pessoas. 

Missão: Servir pessoas com produtos e serviços adequados às suas necessidades, 

surpreendendo-as com a nossa paixão. 

Princípios:  

a) Integridade e ética nas nossas relações pessoais e comerciais; 

b) Eficiência e eficácia permanente em todos os processos; 

c) Organização competente focada em resultados; e 

d) Pessoas talentosas e comprometidas com o nosso negócio. 

Uma outra grande frente que é referencial para seus colaboradores é como a empresa 

trabalha o ATENDIMENTO. Entendem que a paixão por servir pessoas pode ser facilmente 

identificada quando seus colaboradores respeitam todos os passos fundamentais ao atender os 

clientes: 

a) Olhar nos olhos; 

b) Sorrir demonstrando espontaneidade e simpatia; 

c) Iniciar o atendimento com uma saudação (bom dia, boa tarde, boa noite); 

d) Ter atenção e agilidade nas atividades que estão desenvolvendo; e 

e) Sempre que possível chamar o cliente pelo nome. 
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A área de Recursos Humanos, através da equipe de Treinamento e Desenvolvimento 

(T&D), atua na elaboração e aplicação de capacitações personalizadas para as equipes da 

Unidasul. A partir de metodologias e didáticas estratégicas, os treinamentos são voltados tanto 

para o desenvolvimento profissional quanto pessoal dos colaboradores, visando proporcionar 

aprendizado constante, melhores desempenhos e o desenvolvimento de carreira. 

Dentre vários tipos de treinamentos, citamos dois em especial que são destinados às 

equipes de liderança: 

a) Escola de Gerentes: Este programa visa desenvolver líderes para assumirem 

futuras vagas de gerência nas filiais Rissul e Macromix, A capacitação (realizada 

através de encontros mensais no decorrer de 03 anos, cujas seleções de 

participantes são periódicas) é voltada ao desenvolvimento das competências 

gerenciais, desde questões técnico-operacionais à gestão de pessoas e resultados;  

b) PDL: O programa de desenvolvimento profissional (PDL) tem o objetivo de 

promover o desenvolvimento profissional dos encarregados da Unidasul, através 

do exercício das competências de planejamento, liderança, organização, tomada 

de decisão, foco no resultado, sendo de equipe, responsabilidade e iniciativa, 

habilitando-os para os desafios da gestão estratégica de pessoas. 

Através do Benchmarking nas empresas acima citadas, podemos concluir que 

existem empresas apostando na formação de suas lideranças, seja através de programas 

internos ou com parceiros. E com base no relato e aposta das empresas em suas lideranças, 

confirma que a preocupação no desenvolvimento dos gaps das lideranças é algo essencial para 

as empresas.  

Fazendo com que os comportamentos e atitudes das lideranças treinadas levem a 

resultados sempre melhores para as empresas. 

4.3 Realidade Atual da Empresa 

Tendo em vista o cenário atual, frente à desafios cada vez maiores, não só em termos 

de atingimento dos melhores resultados, mas também da aquisição das melhores técnicas na 

atuação das empresas em seu mercado, o transporte coletivo de passageiros não foge à regra, 
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precisando se reinventar a todo momento. Diversas dificuldades assombram o setor, quando a 

questão é desenvolvimento de gestores. Um ponto significativo é o recurso financeiro, 

necessário para o processo de formação. Em se tratando da empresa foco da pesquisa, por 

vários anos se identificou a necessidade de investir no desenvolvimento comportamental de 

gestores, porém, a limitação financeira acabou barrando as ações. Nas últimas pesquisas de 

satisfação dos colaboradores, o quesito liderança não recebeu uma avaliação satisfatória, o 

que confirmou a demanda de capacitação. Alguns gestores possuem um perfil autodidata, mas 

o desenvolvimento ainda se faz necessário, no que tange ações individuais e coletivas. Como 

é do perfil da maioria das empresas do segmento, a gestão é bastante verticalizada, o que 

dificulta o desenvolvimento através de feedbacks diretos de equipe ou até mesmo entre pares, 

gerando uma condição um pouco velada para que se fale em GAPs de desenvolvimento, mas a 

necessidade existe e precisa ser trabalhada, fator este que vem ao encontro do proposto deste 

projeto aplicativo.  

4.4 Planejamento do Questionário 

O autor Chaves (2014), sugere a aplicação de um questionário para avaliação das 

lideranças, para que cada uma possa se auto avaliar. 

A partir deste questionário, é possível elaborar uma pesquisa para que as equipes 

possam avaliar seus líderes. Assim extraindo e verificando em quais dissonâncias existentes 

na cadeia de valor, podem ser desenvolvidos nos atuais líderes. 
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Figura 2: Planejamento do questionário 

Fonte: Chaves, 2014. 
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Figura 3: Modelo de questionário 

Fonte: Chaves, 2014. 
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4.5 Resultado da Pesquisa Aplicada   

Conforme descrito no método de pesquisa, este Projeto Aplicativo propôs um 

questionário a partir do modelo citado por Chaves (2014) no livro Esculpindo Líderes de 

Equipes, composto pelos seguintes temas e questionamentos: 

a) Formação de Equipes: participa do processo de recrutamento e seleção de sua 

área, pois não delega a responsabilidade de escolha de sua equipe?    

b) Inclusão: realiza a integração das pessoas da equipe, promovendo o bem-estar e 

inspirando-as a fazer parte da visão da empresa? 

c) Capacitação de Equipes: faz com que os colaboradores tenham o domínio técnico 

dos processos, auxiliando ainda na prática do método, tirando dúvidas e atuando 

como instrutor? 

d) Acompanhamento: acompanha o desenvolvimento da equipe, ensina / ajuda a 

aprender (coaching), monitora as ações e os resultados e realiza os ajustes de 

planos para que as metas sejam alcançadas?    

e) Avaliação: independentemente de quem seja, avalia o desempenho de cada um da 

equipe, de forma honesta, com base nos resultados e critérios? 

f) Feedback: realiza feedback de formas sistemáticas e construtivas e em tempo da 

pessoa melhorar seu desempenho e/ou comportamento, realizando acordos 

formais e com prazo para melhorias? 

g) Competência: reconhece as pessoas com base no mérito. E demite caso não 

aconteça a mudança de desempenho, mesmo com chance e suporte, para que 

sejam desafiadas a encontrar algo com o que se identifique? 

h) Fortalecimento da Cultura: pratica os valores que a organização quer preservar. 

Expõe os fatos com transparência e encoraja a equipe a fazer o mesmo?    

i) Formação de Novos Líderes: trabalha de forma planejada na formação de novos 

líderes, com base nas competências e nos valores definidos pela empresa? 

j) Clima Favorável: avalia periodicamente como está o clima no ambiente de 

trabalho, atuando sobre as insatisfações? 
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k) Interfaces: atua preventivamente nas relações com os seus pares para evitar 

atritos que interfiram nos resultados? 

l) Autodesenvolvimento: a partir da autoavaliação, avaliações e feedback, elabora e 

gerencia seu plano de desenvolvimento? 

 

Após a aplicação da pesquisa, junto a 04 diferentes empresas ligadas ao modal 

rodoviário do transporte de cargas e passageiros, que respeitou a aplicação a 100% da amostra 

dos indivíduos envolvidos no processo de liderança, encontramos o seguinte resultado geral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Resultado geral 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 



 43  

Acerca dos dados pesquisados cabe destacarmos alguns pontos, tendo em vista a 

importância de certos assuntos, frente às variações de resultados elevados ou insuficientes que 

podem ser observados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Capacitação da equipe 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao serem questionados sobre sua efetiva atuação e participação no processo de 

capacitação do colaborador, 65% dos participantes responderam que atuam como facilitadores 

do processo de domínio técnico dos processos, auxiliando ainda na prática do método, tirando 

dúvidas e atuando como instrutores. A atuação pode ser exemplificada através a fala de um 

dos participantes: “Compartilho os conhecimentos adquiridos com a equipe, visando o 

desenvolvimento dos mesmos”. A efetividade das ações de capacitação irá variar de acordo 

com o formato de gestão adotada pelo líder. O compartilhamento de informações pode não 

garantir que o processo de desenvolvimento realmente agregue valor ao subordinado, 

impactando diretamente nas suas entregas. Ainda, 35% dos respondentes apontaram que não 

atuam no processo de capacitação, delegando esta atribuição, muitas vezes por não entender 

como vital para o alcance de seus resultados, ou até mesmo por considerar que tal demanda 

não faz parte de seu rol de responsabilidades. 
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Gráfico 3: Acompanhamento 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No que diz respeito ao acompanhamento do processo de desenvolvimento de 

colaboradores, o gráfico 3 mostra que 68% dos participantes afirmam acompanhar o 

desenvolvimento da sua equipe, monitorando as ações e os resultados e realizando os ajustes 

de planos para que as metas sejam alcançadas. Podemos evidenciar este modelo, quando um 

dos participantes trás o seguinte comentário: “Através de avaliações periódicas, acompanho o 

desempenho profissional de meus subordinados, assim garanto o alcance dos objetivos da 

empresa”. Em contraponto a este resultado, identificamos através de experiências em relação 

ao setor em estudo, que é comum encontrarmos modelos de gestão que não compartilham 

metas macro com suas as equipes, onde as atividades realizadas não estão vinculadas à 

indicadores que possibilitam a mensuração de resultados, pois não há processos avaliativos 

estruturados que possibilitem tal desenvolvimento. 
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Gráfico 4: Feedback 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Este gráfico demonstra quase um equilíbrio sobre a realização e não realização de 

feedback de forma sistemática e construtiva, e em tempo do colaborador melhorar seu 

desempenho e/ou comportamento, realizando acordos formais e com prazo para melhorias. 

Ressaltando que de acordo com a visão dos autores sobre a realidade do dia-a-dia de cada 

uma das organizações onde a pesquisa foi aplicada, na maioria dos casos apesar de haver a 

prática do feedback, poucas são as lideranças que o praticam de forma ampla como proposto 

no questionamento aplicado. A dificuldade durante a atuação em relação ao feedback pode ser 

percebida quando um dos respondentes apresenta a seguinte afirmação: “A correção é 

instantânea”. Ou até mesmo, quando outro participante exemplifica sua prática de feedback 

como: “Sim, realizo elogios, buscando a motivação para que alcancem os resultados”. Frente 

aos itens descritivos da pesquisa foi possível identificar a dificuldade por parte dos líderes em 

utilizar a ferramenta de feedback, ou até mesmo em aplicá-la de forma adequada, para que a 

mesma realmente possa contribuir no desenvolvimento dos indivíduos e consequentemente no 

desempenho e resultados dos mesmos. Muitos gestores possuem práticas de realinhamentos 

de processos, onde diariamente afirmam que estão dando retorno ao colaborador sobre seu 

desempenho, mas esquecem de checar a efetividade desta prática, ou até mesmo, se seu 

subordinado está tendo o entendimento adequado. Também é comum em alguns modelos de 

gestão, onde a prática do feedback não acontece, muitos talentos serem desperdiçados, pois 

não recebem a oportunidade de desenvolvimento. 
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Gráfico 5: Formação de novos líderes 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os resultados deste gráfico demonstram o equilíbrio no que tange ao trabalho de 

forma planejada para a formação de novos líderes, com base nas competências e nos valores 

definidos pela empresa. Cabe ressaltar aqui que de acordo com o referencial teórico 

pesquisado, bem como com a análise feito sobre o setor, com base nas necessidades impostas 

pelo mercado, este resultado ainda está bem a quem das exigências para as empresas gozarem 

de uma condição competitiva. A dificuldade no processo de sucessão se faz presente na 

atuação dos gestores de transporte. Como exemplo podemos trazer a colocação de um dos 

respondentes: “Incentivo que os colaboradores se desenvolvam em novas funções, observo e 

faço a condução, sempre repassando as devidas orientações”. Este exemplo demonstra a 

promoção do desenvolvimento no nível operacional, chegando no máximo ao nível tático. 

Neste item em específico, podemos afirmar que é bastante incomum a prática de formação de 

sucessores dentro do setor de transportes. A formação de novos líderes de uma forma geral 

acontece onde aqueles, por apresentarem desempenhos exemplares em sua função atual, são 

reconhecidos com uma oportunidade para liderar uma equipe, ação esta que em muitas vezes, 

é realizada sem avaliação prévia de competências essenciais para exercer um cargo de gestão. 

O processo de uma formação profissionalizada de gestores de transporte, que possam atuar no 

nível estratégico das organizações ainda deixa à desejar, frente ao que seria ideal.. 
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Gráfico 6: Autodesenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Os resultados apresentados no gráfico 6 evidenciam uma carência do setor em 

especial para a formação e manutenção de novos líderes que estejam engajados com o 

negócio, bem como atualizados as exigências de gestão impostas pelo mercado. Neste item é 

bastante comum a experiência adquirida através das vivências prevalecer sobre novas buscas 

por técnicas e ferramentas de gestão inovadoras. Como exemplo, temos a fala de um dos 

respondentes: “Busco manter o controle sobre minhas atividades, de forma exemplar”. É 

presente no setor de transporte, colaboradores com muitos anos de experiência, que atuam de 

forma tradicional, condição preconizada por diretorias, que prezam pela cautela nas tomadas 

de decisão. As questões culturais na área de transporte são bastante fortes, e a abertura para as 

novas tecnologias muitas vezes ficam um pouco prejudicadas. Arriscar para algo novo sempre 

é um grande desafio, que muitos gestores temem, fazendo com que os processos continuem 

sendo feitos nos mesmos modelos. O cenário volátil e ambíguo atual tem movimentado as 

linhas de frente das empresas, e por necessidade, alguns avanços estão acontecendo. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Diante dos resultados do estudo, foi possível identificar a necessidade de 

desenvolvimento em alguns aspectos das lideranças. Dessa forma, com o intuito de buscar um 

melhor desempenho nas atribuições organizacionais, bem como a sucessão das próprias 

lideranças, o quadro a seguir, apresenta um programa com conteúdos para esse 

desenvolvimento, baseado na revisão de literatura, bem como no próprio resultado da 

pesquisa aplicada: 

Conteúdos para Capacitação 

Papel da liderança, comunicação e feedback 

Workshop sobre gestão de equipes de alta performance 

Coaching 

Alinhamento sobre liderança, gestão e conhecimento técnico 

Gestão e avaliação por competências 

Gestão de pessoas e trabalho em equipe 

Planejamento e delegação  

Gestão de conflitos e motivação 

Negociação e influência 

Plano de carreira 

Quadro 2: Autodesenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os conteúdos acima propostos poderiam ser desenvolvidos e aplicados, a partir de 

um Programa de Desenvolvimento de Lideranças em parceria com instituições de classe e de 

ensino, as quais possuem infraestrutura e know how técnico-científico capazes de atender de 

forma ampla, rápida e com valores competitivos, em comparação às instituições 

particulares/privadas. 



 49  

5.1 Análise de Viabilidade 

Inicialmente, indica-se o sistema ¨S¨ como parceiro para a realização deste 

desenvolvimento, tendo em vista que estas instituições (SENAT, SESI, SENAI, e SENAR) 

possuem como missão o conceito de desenvolvimento da qualidade de vida e da formação 

profissional dos trabalhadores que compõem cada um dos diferentes setores da sociedade, 

atendendo tecnicamente suas demandas. Levando em consideração que, atualmente as 

empresas de transporte rodoviário de cargas e de passageiros já contam com o SENAT para 

atender  os pré-requisitos junto aos órgãos reguladores do seu setor, em relação à segurança e 

melhores práticas, geralmente com treinamentos de cunho mais técnico focados na atividade 

operacional, pois realizam o repasse de verba específica ao sistema S, a presente proposta visa 

promover um desenvolvimento de lideranças para as empresas do setor, a partir de um 

programa focado em competências comportamentais, visando um custo acessível às diferentes 

organizações nível Brasil, que poderão se beneficiar com o programa proposto neste projeto 

aplicativo. A viabilidade para o modelo proposto será analisada nas quatro dimensões: 

técnica, operacional, estratégica e financeira. 

5.1.1 Viabilidade Técnica 

Analisando tão somente o SENAT, devido a área de atuação das empresas onde 

atuam as lideranças pesquisadas, neste caso o segmento do transporte de cargas e passageiros, 

verifica-se que já há uma estrutura física consolidada, em todos os Estados, além de uma 

estrutura tecnológica, necessária para viabilização do projeto seja este em formato presencial 

ou EAD, o que possibilitaria às empresas à nível Brasil de se beneficiar com o programa de 

desenvolvimento, proposto neste projeto aplicativo.  
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5.1.2 Viabilidade Operacional  

Para as empresas que poderiam ser beneficiadas pelo programa de desenvolvimento 

propostos, contar com a parceria do SENAT, renomada instituição que já possui os 

insumos/ferramentas necessárias para a viabilização do ensino, seja no formato presencial ou 

à distância, seria de grande valia. Contudo, devido a sua vocação técnico/operacional, ainda 

seria necessitaria a contratação de profissionais do meio acadêmico (mestres e doutores de 

universidades) ou até mesmo firmar parcerias com instituições de ensino que já possuam em 

seu quadro profissionais com qualificação nos temas propostos, para ministrar os 

treinamentos, workshops e seminários adequados as melhores práticas para a formação de 

Lideranças, e, acima de tudo, com conteúdo customizado para as necessidades exigidas para a 

região metropolitana, que é o foco de atendimento da organização, ou ainda de um 

alinhamento dos mesmos, quando estes forem ministrados para empresas de mesmo setor, 

mas de diferentes focos de atuação (exemplo: transporte de cargas versus de passageiros). 

5.1.3 Viabilidade Estratégica 

Frente a todos aos resultados apresentados é possível afirmar a viabilidade 

estratégica para as empresas do setor, o que poderia despertar o interesse de outras entidades  

de classe como SETERGS, SETCERGS, que poderiam apoiar a realização do programa, 

realizando movimentos onde o desenvolvimento poderia ser customizado in company, por 

exemplo. Organizações buscam melhorar seu desempenho como forma de atender clientes, 

acionistas, funcionários, sociedade e meio ambiente, mas tudo parte da qualificação de seu 

maior ativo: pessoas. Quando há a disponibilidade desta qualificação ser oferecida através de 

parcerias público privadas onde haja um objetivo comum, a possibilidade de sucesso é 

tangível para todos. Avalia-se que inicialmente a adesão possa ser baixa, dado o momento de 

instabilidade e futura recessão que devemos vir a vivenciar, devido a pandemia do Covid-19, 

porém com a otimização/maximização dos recursos já existentes para 

treinamento/capacitação, o maior investimento inicialmente seria na docência, porém o 

retorno no ambiente interno para cada organização, aliada a mídia sobre uma formação inédita 



 51  

em nível nacional para este setor da economia, tornaria-se atrativa inclusive como um produto 

para outros setores da sociedade. 

5.1.4 Viabilidade Financeira 

Recursos de ordem financeira são necessários para viabilizar o projeto, porém 

dependem do alinhamento das relações políticas entre SENAT e demais órgãos de classe. O 

atual curso de Gestão de Negócios da FDC é fruto de acordos firmados para que parte da 

arrecadação do sistema ¨S¨ fosse destinada à capacitação dos gestores de empresas do setor. 

Sendo assim, o investimento para o projeto é possível. Porém, infelizmente, frente ao 

momento atual da pandemia do Coronavírus, fator que tem ocasionado significativa queda nas 

arrecadações das empresas, bem como as prorrogações de repasses, é bastante provável que as 

verbas destinadas ao sistema ‘S’ também sofram recessões, o que ocasionará a dificuldade em 

executar o cronograma previsto. 
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5.2 Cronograma de Implementação 

A seguir, o cronograma de implantação para o modelo proposto: 

CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

2020 2021 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Apresentar Programa e 

assinar parceria entre 

SEST SENAT, 

SETERGS e 

SETECERGS. 

X X          

Pesquisar demanda no 

RS e determinar número 

de vagas por turma. 

  X         

Definir critérios de 

seleção para treinandos. 
   X        

Definir metodologia de 

capacitação junto às 

entidades parceiras. 

    X X X X    

Contratar 

entidade/instituição 

docente. 

     X X     

Customização do 

programa por empresa ou 

por região. 

       X    

Divulgar programa e 

selecionar treinandos. 
        X X  

Iniciar o programa           X 

Quadro 3: Cronograma de implementação 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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6 CONCLUSÕES 

Os conceitos e definições encontradas na literatura sobre liderança identificam ao 

líder ser capaz de influenciar pessoas a atingirem metas e resultados. As constantes mudanças, 

a instabilidade e complexidade do mercado fazem com que as organizações necessitem se 

adaptar e criar estratégias com o objetivo de obter vantagem competitiva, tornando-se o fator 

chave para se sobressair às demais organizações. Mas este diferencial só pode ser conquistado 

através das pessoas, atualmente as organizações preocupam-se em criar líderes eficientes e 

eficazes. 

O contexto das organizações faz-nos perceber, através de estudos científicos e 

práticos, que o processo de liderança é cada vez mais complexo, devido às diferentes 

variáveis que influenciam direta e/ou indiretamente os ambientes organizacionais.  

Diante da importância do tema, foi proposto neste projeto aplicativo, a realização um 

estudo de caso no setor do transporte rodoviário de cargas e passageiros. A partir de um 

questionário aplicado para colaboradores, em diferentes empresas deste setor, foi possível 

identificar as competências dos gestores do transporte que precisam ser desenvolvidas para o 

alcance dos melhores resultados em suas organizações.  

Pode-se concluir através das investigações, que o acompanhamento da equipe por 

parte da liderança é um ponto que precisa ser melhorado. Essa questão se relaciona muitas 

vezes com a presença do líder que nem sempre é percebida pela equipe. As evidências 

relevantes sobre o acompanhamento são em relação à ausência do líder no processo, falta de 

feedback e falta de interação com o grupo. 

Os principais desafios que os líderes consideram que enfrentam são: engajar e 

motivar a equipe, desenvolver as pessoas, criar proximidade com a equipe, ter uma visão 

global, alinhar as prioridades, ser claro na comunicação. Porém, as evidências encontradas em 

relação à feedback e acompanhamento mostram ações que vão de encontro com práticas que 

devem ser feitas para amenizar esses desafios, conforme o conceito de comunicação não 

violenta apregoa. Essas lacunas dificultam a proximidade entre líder e liderado, bem como o 

entendimento do comportamento dos indivíduos, que são essenciais para direcionar melhorias 

que possam contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores. 
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Ainda, considerando que o estudo contou com a promoção de uma autoavaliação por 

parte dos gestores respondentes e que, quando aprofundamos conceitos sobre a inteligência 

emocional identificamos o quando é importante, porém desafiador para um líder o 

conhecimento de si mesmo, entendemos que os resultados podem ser aprofundados, até 

mesmo através de uma correlação entre as percepções de equipes subordinadas por exemplo. 

As falhas observadas na análise dos resultados da pesquisa demonstraram que elas 

estão relacionadas entre si. Dessa forma, desenvolver uma competência, pode desencadear a 

evolução de outra. Essas lacunas serviram de base para a elaboração do programa de 

capacitação dos líderes, que deve ser realizado com treinamentos em parcerias com entidades 

de classe e instituições de ensino reconhecidas publicamente.  

A partir do projeto, espera-se que os líderes busquem por essa transformação e 

desenvolvimento a fim de tornarem-se exemplos e inspiração. As ações propostas devem ser o 

primeiro passo para uma estruturação adequada de desenvolvimento de lideranças, não só no 

âmbito técnico, mas em especial no âmbito comportamental. Espera-se que ao aplicar o 

programa, os resultados sejam evidentes e que todos da organização possam contribuir para a 

construção de melhorias voltadas ao desenvolvimento. 

Diante dessas considerações e ao analisar o problema e objetivos da pesquisa, 

conclui-se que o presente projeto aplicativo possibilitou a identificação de ações de melhoria 

para a performance dos líderes e suas equipes. O programa proposto de capacitação não é uma 

única e exata alternativa. Entende-se que é uma alternativa no processo de construção, para a 

aplicação e avaliação dos resultados dessa ação, identificação de novas ideias, ferramentas e 

métodos podem surgir para tornar essa proposta ainda melhor, possibilitando um resultado 

cada vez mais significativo. As organizações, entidades de classe e instituições de ensino 

podem realizar mudanças no programa proposto de acordo com o contexto e necessidade, 

para que garantam a competitividade no mercado. 

Encerra-se este projeto com a convicção de que o programa de ações de qualificação 

para a organização em estudo trará benefícios significativos à médio prazo. As ações 

promoverão o compartilhamento de conhecimento a fim de desenvolver pessoas e garantir 

uma vantagem competitiva para se sobressair às demais organizações. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

O programa de desenvolvimento de lideranças proposto, pode ser viabilizado neste 

momento que vivenciamos, através da união entre organizações, entidades de classe e 

instituições de ensino. A parceria público/privada é capaz de suportar a execução do mesmo, 

promovendo a capacitação de todos os envolvidos, mesmo neste período em que enfrentamos 

uma pandemia mundial, e sua consequência será um período de crise/recessão mundial.  

O projeto aplicativo identificou os potenciais parceiros, SETERGS, SETCERGS e 

SENAT, propondo para estes o desenvolvimento de uma formação estratégica para suas 

lideranças, através do fomento da parceria entre as organizações participantes, para assim 

minimizar os riscos do investimento durante um período economicamente instável não só em 

nível regional, mas sim em nível global. Recomenda-se, mesmo que de setores diferentes do 

alvo deste estudo, o benchmarking focado em casos de sucessos de desenvolvimento de 

líderes, como forma de garantir a melhoria com base em boas e consagradas práticas.  

A análise de viabilidade também demonstrou ser favorável para a efetivação do 

programa de desenvolvimento de lideranças, ou seja, viabilidade técnica, operacional, 

estratégica e financeira, em especial este último item demonstra um custo mínimo inicial de 

investimento, em face de toda infraestrutura dos parceiros envolvidos. 

De acordo com a análise de viabilidade de uma possível parceria, recomenda-se 

seguir a proposta de implementação com foco no âmbito desse estudo, ou seja, 

desenvolvimento estratégico, bem como estender a parceria através da comercialização da 

ideia para outros setores e entes do sistema ¨S¨, e das entidades de classe.  

De maneira resumida a proposta de parceria mostra-se atrativa para a implementação 

de propostas mais focadas, ou seja, de escopo mais restrito, frente a um mercado o qual se 

tornará recessivo no médio prazo, ou seja, a otimização de recursos até então não utilizados na 

sua plena capacidade, mas que estão disponíveis no mercado para ministrar o programa de 

desenvolvimento de lideranças, minimiza o investimento inicial e torna estratégica a parceria 

para todos. 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE GESTORES 

Instruções: 

- Avalie cada questão marcando um ‘X’ em ‘SIM’ ou ‘NÃO’ de acordo com sua percepção frente a atuação de 

seu Gestor. No espaço ao lado, justifique sua resposta. 

- É importante avaliar considerando suas vivências e a situação atual. 

AVALIAÇÃO DE LIDERANÇA 

Tema O seu gestor... SIM NÃO Justificativa 

Formação da equipe 

Participa do processo de 

recrutamento e seleção de sua área, 

pois não delega a responsabilidade 

de escolha de sua equipe? 

   

Inclusão  

Realiza a integração das pessoas da 

equipe, promovendo o bem-estar e 

inspirando-as a fazer parte da visão 

da empresa? 

   

Capacitação da 

equipe 

Faz com que os colaboradores 

tenham o domínio técnico dos 

processos, auxiliando ainda na 

prática do método, tirando dúvidas 

e atuando como instrutor? 

   

Acompanhamento 

Acompanha o desenvolvimento da 

equipe, ensina / ajuda a aprender 

(coaching), monitora as ações e os 

resultados e realiza os ajustes de 

planos para que as metas sejam 

alcançadas? 

   

Avaliação 

Independentemente de quem seja, 

avalia o desempenho de cada um 

da equipe, de forma honesta, com 

base nos resultados e critérios? 

   

Feedback 

Realiza feedback de formas 

sistemáticas e construtivas e em 

tempo da pessoa melhorar seu 

desempenho e/ou comportamento, 

realizando acordos formais e com 

prazo para melhorias? 

   

Competência 

Reconhece as pessoas com base no 

mérito. E demite caso não aconteça 

a mudança de desempenho, mesmo 

com chance e suporte, para que 

sejam desafiadas a encontrar algo 

com o que se identifique? 

   

Fortalecimento da 

cultura 

Pratica os valores que a 

organização quer preservar. Expõe 

os fatos com transparência e 

encoraja a equipe a fazer o 

mesmo? 

   

Formação de novos 

líderes 

Trabalha de forma planejada na 

formação de novos líderes, com 

base nas competências e nos 

valores definidos pela empresa? 

   

Clima favorável  

Avalia periodicamente como está o 

clima no ambiente de trabalho, 

atuando sobre as insatisfações? 
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Interfaces 

Atua preventivamente nas relações 

com os seus pares para evitar 

atritos que interfiram nos 

resultados? 

 

   

Autodesenvolvimento 

A partir da autoavaliação, 

avaliações e feedback, elabora e 

gerencia seu plano de 

desenvolvimento? 

   

Adaptado: CHAVES, N. Esculpindo líderes de equipe (2012). 
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ANEXO 2 – RESULTADO DA PESQUISA APLICADA 

TEMA O SEU GESTOR Sim (%) Não (%) 

Formação da equipe 

Participa do processo de 

recrutamento e seleção de sua área, 

pois não delega a responsabilidade 

de escolha de sua equipe?    

91,67 8,33 

Inclusão  

Realiza a integração das pessoas da 

equipe, promovendo o bem-estar e 

inspirando-as a fazer parte da visão 

da empresa? 

88,89 11,11 

Capacitação da equipe 

Faz com que os colaboradores 

tenham o domínio técnico dos 

processos, auxiliando ainda na 

prática do método, tirando dúvidas e 

atuando como instrutor? 

65,28 34,72 

Acompanhamento 

Acompanha o desenvolvimento da 

equipe, ensina / ajuda a aprender 

(coaching), monitora as ações e os 

resultados e realiza os ajustes de 

planos para que as metas sejam 

alcançadas?    

68,06 31,94 

Avaliação 

Independentemente de quem seja, 

avalia o desempenho de cada um da 

equipe, de forma honesta, com base 

nos resultados e critérios? 

79,17 20,83 

Feedback 

Realiza feedback de formas 

sistemáticas e construtivas e em 

tempo do colaborador melhorar seu 

desempenho e/ou comportamento, 

realizando acordos formais e com 

prazo para melhorias? 

56,94 43,06 

Competência 

Reconhece as pessoas com base no 

mérito. E demite caso não aconteça 

a mudança de desempenho, mesmo 

com chance e suporte, para que 

sejam desafiadas a encontrar algo 

com o que se identifique? 

72,22 27,78 
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Fortalecimento da cultura 

Pratica os valores que a organização 

quer preservar. Expõe os fatos com 

transparência e encoraja a equipe a 

fazer o mesmo?    

88,89 11,11 

Formação de novos líderes 

Trabalha de forma planejada na 

formação de novos líderes, com base 

nas competências e nos valores 

definidos pela empresa? 

50,00 50,00 

Clima favorável  

Avalia periodicamente como está o 

clima no ambiente de trabalho, 

atuando sobre as insatisfações? 

47,22 52,78 

Interfaces 

Atua preventivamente nas relações 

com os seus pares para evitar atritos 

que interfiram nos resultados? 

61,11 38,89 

Autodesenvolvimento 

A partir da autoavaliação, avaliações 

e feedback, elabora e gerencia seu 

plano de desenvolvimento? 

41,67 58,33 

Fonte: Adaptado de Chaves, 2014. 

 


