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RESUMO 

 

Este projeto é uma sugestão de um modelo para desenvolvimento da liderança frente a 

toda transformação que a Revolução Industrial 4.0 exercerá sobre as empresas e sociedade, 

podendo, este, ser aplicado em qualquer empresa do segmento de aviação. A necessidade de 

desenvolvimento de uma nova forma de liderar surge com a 4º Revolução Industrial que 

contempla um novo estilo de liderança que exige novas competências e carece de preparo 

para capacitação. Sabe-se que tendências modernas de gestão do capital intelectual surgem 

constantemente no mundo empresarial moderno, promovendo grandes transformações de 

ordem econômica, social e tecnológica. Diante do fato de que provavelmente se manterá no 

mercado somente aquele que for mais ágil e competente, as companhias aéreas necessitam 

contar, em seu quadro, com colaboradores proativos, satisfeitos e motivados com o trabalho e 

para isso precisa de líderes competentes, atentos à nova realidade do mercado, pois eles serão 

os verdadeiros diferenciais competitivos capazes de propiciar renovações contínuas e em 

tempo hábil, além de contribuir decisivamente para que as organizações possam manter-se 

competitivas.  As novas relações trabalhistas, por sua vez, são marcadas pela intensa 

mobilidade e pelo declínio da estabilidade no emprego, o que demonstra que o tempo de 

permanência dos trabalhadores em muitos ambientes organizacionais está comprometido. 

Diante desse cenário, as empresas do segmento da aviação civil precisam empreender 

esforços para conseguir reter em seus quadros, líderes capacitados e atentos a nova realidade. 

Se faz necessário, também, nas empresa uma mudança de cultura e flexibilidade para aceitar 

todas as transformações que estão por vir. Esse estudo propõe algumas alternativas para 

desenvolvimento desta nova liderança, liderança 4.0 

 

Palavras-Chave: Quarta Revolução Industrial.  Liderança.  Novas Competências.  
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1 RESUMO EXECUTIVO 

Esse projeto se propõe a elaborar uma proposta de capacitação da liderança para o 

cenário imposto pela Indústria 4.0, e seus impactos na liderança de empresas da aviação civil. 

Pode-se dizer que diante de um cenário da Indústria 4.0, têm-se recursos às vezes, 

escassos, e crescente incerteza, o que faz com que a execução da melhoria contínua se torne 

certamente uma ótima estratégia para as empresas de qualquer segmento, sobretudo, da 

aviação civil.  Sendo assim, torna-se necessário aprender a dirigir observando as duas direções 

nas quais as transações são realizadas – da organização para o seu público e do público em 

geral para a organização.  

Empresas flexíveis, hierarquias flexíveis, capazes de se moldarem rapidamente a toda 

velocidade e amplitude jamais vistas. 

Isso vai além dos procedimentos e registros escritos, transformando-se em um modelo 

mental e em uma ação natural que atende a quatro finalidades: ver as influências dos 

ambientes interna e externo; promover a participação na tomada de decisões; desenvolver o 

trabalho a ser realizado; avaliar as atividades para permitir melhorias. Melhores resultados 

obtidos continuamente, por meio de práticas de gestão esclarecidas, aproximam uma 

organização da excelência na busca da vantagem competitiva. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O cenário econômico nacional vem passando por grandes problemas tanto econômicos 

como políticos que afetam o desempenho das organizações e, diante disso, a gestão do 

conhecimento adquire papel central para a competitividade das empresas. O recurso 

conhecimento, no Brasil tem aumentado rapidamente sua importância para o desempenho 

empresarial e, que os desafios impostos, pela recente abertura econômica tornam a gestão do 

conhecimento ainda mais fundamental para as empresas. 

Gerir uma empresa do segmento da aviação civil ou qualquer outra, que pulse mais 

acelerada nesta nova situação de equilíbrio balanceado, pode ser em grande parte um 

exercício intuitivo. Tornar cada organização governada de forma esclarecida e robusta, 

participante ativa e criadora de valor de classe mundial, responsável consciente do seu papel 

social, é certamente um desafio maior. Isso requer mais elaboração e articulação das 

atividades para assegurar um desenvolvimento sustentável e parceiro do progresso. 
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As empresas de certa forma procuram minimizar os problemas decorrentes. Os 

sintomas de uma gestão ruim podem ocasionar uma desmotivação generalizada por parte dos 

colaboradores, assim deixa de existir competitividade causando prejuízo na organização. 

Dentro do contexto organizacional, a liderança já exerceu vários papéis passando pela 

valorização das habilidades interpessoais (Escola das Relações Humanas), seguindo para 

valorização das competências individuais e o empowerment (Escola Comportamentalista), 

chegando, por fim, à inovação e ao conhecimento (Escola Contingencial) e liderança 4.0. 

Dentre todos estes diferentes ambientes, a liderança vem agindo sobre a influência do 

poder e da autoridade das pessoas que dela usufruem. Ser líder é assumir a responsabilidade 

de influenciar pessoas. Difícil tarefa, pois estará interagindo com diferentes expectativas, 

vontades, costumes e valores. 

Diante disso, o presente projeto busca responder a seguinte indagação: Como 

desenvolver a liderança para atuar no contexto da 4º revolução industrial?  

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO E A 

RELEVÂNCIA DO PROJETO PARA A ORGANIZAÇÃO 

A Geração dos Maduros (tradicionalista, silenciosa ou belle époque), representa 

aqueles nascidos entre 1925 e 1945, que possuem hoje idades próximas a 71 e 91 anos. Essa 

geração nasceu em meio ao Pós-Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Com países 

destruídos e arruinados, acompanharam o período da grande depressão econômica e 

participaram da recuperação e reconstrução global, bem como de imigrações por busca de 

trabalho e sobrevivência. Conforme Erickson (2009), também vivenciaram novas evoluções 

tecnológicas como o surgimento do ENIAC (o primeiro computador eletrônico para o uso 

geral), o primeiro avião comercial lançado efetivamente para dar a volta ao mundo 

(inaugurado pela Pan Am) e o primeiro voo espacial tripulado (lançado pela Rússia). 

Educados sem liberdade e com pouca permissão para participar das decisões, apreciam 

as hierarquias rígidas e, consequentemente, no meio organizacional, estão fortemente 

relacionados à valorização demasiada de seus empregos e ao senso tradicional de grande 

dedicação, empenho e esforços. Por habituassem a permanência de estarem por muito tempo, 

se não, toda a vida, em uma só empresa/organização, essa geração mesmo poucas vezes 

lembrada e aparente, ainda está ativa no mercado de trabalho (MISSEL, 2012; CLICRBS, 

2009). 

Já, a geração originada entre os anos de 1946 e 1964, apresenta-se como a Geração 

Baby Boomer, com indivíduos hoje de idades próximas aos 52 e 70 anos. Como fatos 



 

 
14 

históricos acompanharam o grande acontecimento da ida do homem à Lua; vivenciaram o 

surgimento da televisão que embora com alto custo, passara a ser disponível ao uso geral da 

civilização; foram inspirados por uma época de “rebeldia” com o rompimento de antigos 

padrões, grandes artistas do rock, como o Elvis Presley e a luta pela paz; por fim, no Brasil, 

ainda encontraram-se diante do período da Ditadura Militar. (CLICRBS, 2009; DESAIN, 

2010)  

Otimistas, porém, como consequência de crescerem em uma economia reconstruída e 

mais instável, tornaram-se igualmente mais individualistas. O sucesso para essa geração está 

relacionado à família, à saúde, ao retorno financeiro e aos amigos próximos. Assim, Missel 

(2012) afirma que essa geração é reconhecida e valorizada “[...] pelo “tempo de casa e pela 

amizade, mais do que pela competência e boa performance” (MISSEL, 2012, p. 156). Ainda 

assim, são apegados às formalidades, fiéis às empresas, bem como apreciadores dos níveis 

hierárquicos, cumprimento de regras e disciplina. Com uma liderança consensual, para essa 

geração, o trabalho pode ser definido e identificado como uma maneira de realizar e cumprir 

uma missão (DESAIN, 2010).  

Enfim, quanto a dados da geração dos Baby Boomers, uma pesquisa do CLICRBS 

revelou que:  

Em 2005, 68,8% dos Baby Boomers estavam casados e outros 14,2% divorciados. A 

porcentagem dos Baby Boomers divorciados é quase duas vezes maior do que o 

número da geração dos seus pais (6,7%). Em 2030, eles terão entre 66 e 84 anos e 

vão compor 20% da população. Já não conheceram o mundo destruído e, mais 

otimistas, puderam pensar em valores pessoais e boa educação para os filhos. Tem 

relações de amor e ódio com os superiores, são focados e preferem agir em consenso 

com os outros (CLICRBS, 2009, p.1). 

Entre 1965 e 1980, surgiu a Geração X (Coca-Cola) que atualmente compõe o grupo 

com idade entre 36 e 51 anos. Essa geração sofreu grandes transformações nas estruturas 

familiares, como o aumento dos divórcios, bem como o aumento da inserção e independência 

financeira das mulheres e mães no mercado. Na história mundial, vivenciaram a queda do 

muro de Berlim e chegada de novas tecnologias como o computador para uso pessoal e 

surgimento do videocassete (símbolo de consumo da época). No Brasil, os principais marcos 

históricos são identificados com: a morte do presidente Tancredo Neves, as Diretas Já e o 

crescimento da música com grandes ícones e ídolos, como Renato Russo (, 2009; DASEIN, 

2010). 

Os valores da geração X estão vinculados à família, à felicidade, ao amor, à saúde e ao 

prazer no trabalho. Com uma liderança assimilada pela competência, essa geração reconhece 
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o espaço de trabalho como um lugar para se relacionarem e produzirem, é uma parte de suas 

vidas. Ainda, com o aumento do desemprego as pessoas pertencentes a essa geração, tendem a 

demonstrar menos fidelidade aos seus superiores e mais interesses em refinamentos e 

comodidades da vida. (MISSEL, 2012; DASEIN, 2010). 

Entre os anos 1985 e 1999, surge geração Y, também conhecida como à geração 

digital, que compõe o grupo de pessoas 21 e 35 anos. Essa geração, ainda de jovens, viu o 

terrorismo gerar temor em todo o mundo, principalmente com o atentado contra os Estados 

Unidos em 11 de setembro de 2001; cresceu também, com a evolução constante da tecnologia 

e da internet; além de que, diferentemente da geração X que acompanhou a inserção das 

mulheres e mães no mercado de trabalho, a geração Y já nasceu e cresceu com os pais 

trabalhando fora de casa. Assim sendo, Erickson (2011) aponta que, todos esses fatos 

sucumbiram uma geração que demanda segurança e atenção, além disso, tiveram uma 

infância de supervalorização e liberdade intensa, já que, preocupados em suprir a ausência 

gerada pelo trabalho, seus pais buscaram realizar suas vontades e desejos. 

Concordando com essa afirmação diversos estudos apontam que, esses, são mais 

diretos, possuem maior autoestima, receberam e buscam melhor educação, apresentam 

preocupações quanto ao meio ambiente e direitos humanos, priorizam a qualidade de vida, 

estão fortemente conectados às tecnologias, não enxergam as relações de trabalho em níveis 

hierárquicos, não se submetem a atividades que não apresentam sentido/propósito, buscam 

horários flexíveis, coletivismo e liberdade (MISSEL, 2012; CLICRBS, 2009; ERICKSON, 

2010).  

Em relação ao sucesso profissional, a geração Y valoriza o prestígio profissional, a 

estabilidade financeira e equilíbrio em seus relacionamentos. Ainda, segundo Missel (2012), 

desejam crescer rapidamente na vida profissional e se apresenta como uma geração que 

batalha menos para alcançar seus objetivos. Até então, grande parte desses jovens, apresentam 

uma maior carência acerca do comprometimento com os valores e princípios das organizações 

e também, demanda por empregos que sejam atraentes e atendam suas necessidades. 

Por fim, nascidos a partir de 1999 os participantes da Geração Z (Re-Generation), 

possuem atualmente no máximo 20 anos e são ainda mais conectados às tecnologias. Essa 

geração intensifica todas as questões abordadas pela geração Y. Nasceram em um mundo 

interconectado, onde conseguem ter acesso às inúmeras informações com facilidade e rapidez 

e, portanto, tornam-se multifuncionais (estão presentes em diversos meios tecnológicos e 

digitais, ao mesmo tempo). Por isso, conforme Missel (2012), “[...] são impacientes e não 
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suportam a lerdeza”. Logo, quanto ao universo organizacional, buscam a diversão e 

contentamento não só com o trabalho, mas consigo mesmo (MISSEL, 2012; DASEIN, 2010). 

Por essas razões, o projeto busca beneficiar tanto o âmbito empresarial quanto social. 

Simultaneamente apresenta um importante valor aos interesses acadêmicos, a todas as áreas 

da organização e especialmente a de Gestão de Pessoas, dado que, torna-se mais uma fonte de 

estudos referente à ampliação do conhecimento acerca da liderança 4.0, que no Brasil ainda 

carece de informações e pesquisas, por ser um tema bastante falado, mas, pouco dominado e 

de difícil desenvolvimento dentro das organizações, já que a discussão sobre o assunto ocorre 

com maior frequência informalmente.  

Diante desses fatos, nota-se a necessidade da mudança do perfil dos colaboradores, 

nos modelos de gestão e a necessidade de adotar uma nova forma de pensar a capacitação das 

lideranças frente ao novo contexto, Indústria 4.0 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Elaborar uma proposta para desenvolvimento para liderança da aviação civil, frente às 

novas demandas desencadeadas pelo contexto da indústria 4.0.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Pesquisar, analisar e identificar a bibliografia que suportará a construção do 

projeto aplicativo - PA. 

 Analisar e identificar qual a metodologia de pesquisa e as ferramentas mais 

adequadas para a construção do PA. 

 Elaborar proposta de solução frente aos resultados da pesquisa realizada com 

os lideres da aviação civil.  

 Entregar proposta de desenvolvimento das lideranças para o setor de aviação 

civil. 
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1.4 BREVE APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS CAPÍTULOS DO PROJETO 

O projeto está desenvolvido da seguinte forma: 

O Capítulo 1, Resumo Executivo, apresenta uma síntese de todo o projeto, destacando-

se seus objetivos e relevância. 

No Capítulo 2, bases conceituais, desenvolveremos os seguintes temas: Estratégia; 

indústria 4.0; liderança; desenvolvimento e capacitação. 

Em seguida, desenvolveremos a metodologia de pesquisa a ser adotada, para suportar 

o desenvolvimento do projeto, bem como, as ferramentas que serão utilizadas para obtermos 

dados qualitativos e quantitativos para suportar o desenvolvimento do projeto. 

No capítulo 4 será apresentado um levantamento do setor e analisaremos as 

informações sobre capacitação e desenvolvimento da liderança. 

Por sua vez, o capítulo 5, apresentará a proposta de solução para a problemática 

apresentada juntamente com o estudo de sua viabilidade.  

E, por fim, o estudo se encerra apresentando conclusão e referências bibliográficas. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

As bases conceituais que norteiam esse projeto são: Estratégia, 4º Revolução Industrial 

que também pode ser chamada de Indústria 4.0. Liderança e para que essa linha seja bem 

explicada, aborda-se a estratégia, a Indústria 4.0, a liderança, o desenvolvimento e  

capacitação. 

2.1 ESTRATÉGIA 

No mundo globalizado, onde a competitividade se torna cada vez mais acirrada, as 

empresas precisam ter um diferencial que possibilite a posição almejada no mercado. Quando 

se trata de empresa inovadora, a busca deste diferencial é ainda mais importante e necessária. 

A busca e o desenvolvimento de inovação estão entre as principais fontes que sustentam a 

posição destas empresas no mercado. Quando se fala em inovação, é necessário inicialmente 

fazer a distinção entre criatividade e inovação. 

De acordo com Longman (1995), criatividade é a capacidade de produzir ou usar 

novas e efetivas ideias. Segundo Kao (1989), a criatividade tem alguma coisa de 

revolucionário e subversivo. A criatividade está diretamente ligada à ideia de mudança. Para 

Picasso (apud KAO, 1989, p. 15), “toda ação de criação é, antes de tudo, uma ação de 

destruição”. 

A criatividade na organização está associada a vários conceitos, entre eles a inovação. 

Os resultados da criatividade e da inovação confundem-se num processo único voltado, ao 

empreendedorismo e ao alcance de metas focadas em estratégias de sobrevivência, de 

antecipação das necessidades de mercado, em pesquisa de novas tecnologias em produtos ou 

em processos. No entanto, os conceitos se diferenciam. A criatividade é a geração de ideias 

novas. A inovação se refere ao valor econômico que a nova ideia pode gerar (PAROLIN, 

2003). 

Ribault, Lebidois e Martinet (1995) afirmam que: a inovação só existe 

verdadeiramente se encontrar o mercado. Betz compartilha deste conceito ao definir que: 

“A inovação é a introdução de um produto, processo ou serviço novo no mercado. A inovação 

resulta de uma exploração comercial do conhecimento no mercado. Os benefícios econômicos 

da invenção ocorrem a partir da inovação.” (BETZ, 1998, p. 4) 

A estratégia para as organizações é uma vantagem competitiva, Poter (1985), dividiu 

de forma explicativa a vantagem competitiva em três grandes conceitos: cinco forças 

competitivas, conhecidas como as cinco forças de Poter, estratégia competitivas genéricas e a 
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cadeia de valor. Na Indústria 4.0 a estratégia tem como característica a transformação, 

encenada pela união de tecnologias com velocidade. Essa transformação gera impactos em 

todos os negócios, nos lideres que precisam dar soluções rápidas, e clientes que terão altos 

níveis de exigência com interação com os produtos e serviços. 

2.2 INDÚSTRIA 4.0 

Nas palavras de Klaus Schwab (2016, p. 1) “[...] estamos no início de uma revolução 

que está mudando fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos 

um com o outro”. Trata-se da Indústria 4.0: um novo modelo de produção em que máquinas, 

ferramentas e processos estarão conectados à internet através de sistemas ciber-físicos, 

interagindo entre si e com a capacidade de operar, tomar decisões e se corrigir de forma 

praticamente autônoma. As transformações associadas ao conceito da Indústria 4.0 

apresentam potencial para aumentar a flexibilidade, a velocidade, a produtividade e a 

qualidade dos processos de produção.  

Desde seu início, em 2011, o tema tem recebido substancial atenção de governantes, 

empresários, universidades e pesquisadores. Está aberto o caminho para um novo campo de 

pesquisa, com múltiplas facetas e possibilidades, que tem sido abordado de modo 

interdisciplinar pelas mais diversas áreas da ciência, como engenharias, administração e 

computação. Entretanto, observa-se na literatura especializada certa fascinação com as 

diversas tecnologias financiadoras da Indústria 4.0 e seus ganhos de produtividade, em 

detrimento aos seus possíveis impactos sociais. Estudos que colocam o homem e o trabalho 

no centro da discussão ainda são escassos. Mais uma vez, assim como nas revoluções 

anteriores, o trabalhador parece renegado a condição de mero coadjuvante em meio a um 

turbilhão de inovações que afetarão sobremaneira a sua vida e o seu emprego (SCHWAB, 

2016). 

Independentemente das circunstâncias, a palavra revolução é invariavelmente 

associada a mudanças profundas e à ruptura com uma realidade anterior. Karl Marx dizia que 

as revoluções são a locomotiva da história. E ao longo dos tempos, inúmeras revoluções, 

desencadeadas principalmente por novas tecnologias e por novas formas de perceber o 

mundo, provocaram mudanças nos sistemas econômicos e nas estruturas sociais (SCHWAB, 

2016).  

Seus impactos, contudo, irão muito além: afetarão a economia, as empresas, os 

governos, as pessoas e o trabalho. Assim, não é por acaso que o conjunto dessas 

transformações venha sendo retratado como uma quarta revolução industrial (SCHWAB, 
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2016), apesar de, diferentemente das revoluções industriais antecedentes, terem sido assim 

batizadas somente após sua efetiva incorporação ao tecido industrial. 

Os impactos gerados na sociedade serão imensos, a tecnologia auxiliando a medicina, 

dará a oportunidade para a população viver mais, pessoas vivendo mais, aposentadoria sendo 

afetada diretamente, logo pessoas mais velhas terão que buscar uma forma de ainda 

contribuírem na força de trabalho. 

A produtividade estará ligada diretamente a funcionalidade e qualidade, o mercado irá 

exigir mais tecnologia, logo processos lentos, produção com alto custo serão arruinados. 

Percebemos na atualidade, aplicativos de celular substituindo taxis e hotéis, por exemplo; 

logo a própria relação de trabalho também é afetada, uma telefonista de taxi foi substituída 

pelo click em uma tela. Assim vamos observando trabalhos mecânicos e repetitivos sendo 

substituídos por chips eletrônicos. Na tabela apresentada a seguir podemos observar algumas 

profissões mais propensas a automação. 

Tabela 1 -  Profissões propensas à automação 

 

Fonte: Frey e Osborne (2013) apud Schwab (2016). 

Neste contexto vem à indagação da figura de um líder, que deverá aprender 

rapidamente, adaptar-se e desafiar seus próprios modelos mentais. Essa nova liderança deverá 

buscar o autoconhecimento, criatividade, ousadia, generosidade, propósito. 

2.3 LIDERANÇA  

Maximiano (2000) citando McGregor, afirma que a liderança “[...] não é um atributo 

da pessoa, mas uma combinação complexa de quatro variáveis ou elementos”: 
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1. As características do líder; 

2. As atitudes, necessidades e outras características pessoais dos liderados; 

3. As características da organização, em especial a tarefa a ser realizada; 

4. A conjuntura social, econômica e política. 

 

Para Hunter (2004, p. 25) “liderança é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o 

bem comum”. 

Hunter (2004, p. 70) define um modelo de liderança. Para ele, a liderança é composta 

de cinco elementos básicos. Ela começa com a vontade, que é “a capacidade de sintonizar 

nossas intenções com nossas ações e escolher o nosso comportamento”. Através da vontade 

pode-se amar e sentir as necessidades daqueles que se lidera. Para atingir estes objetivos é 

preciso se sacrificar e servir aos outros, assim exercerá a autoridade com as pessoas e assim 

“se ganha o direito de sermos chamados de líderes”. 

Para a classificação dos líderes quanto centrados a tarefas e centrados a empregados, 

os pesquisadores utilizaram-se de um questionário, no qual, posteriormente, os líderes foram 

analisados quanto à produtividade, satisfação dos funcionários, taxa de rotatividade, taxa de 

absenteísmo e sucesso em atingir metas. 

Os resultados obtidos foram que as equipes com líderes centrados nos empregados 

tinham menores taxas de rotatividade e absenteísmo e a satisfação dos funcionários eram 

maiores, e as equipes com líderes centrados nas tarefas não tiveram produtividade maior nem 

mais sucesso em atingir as metas, concluindo-se que o estilo de liderança centrado nos 

empregados é mais eficaz. 

Paul Hersey e Ken Blanchard ,desenvolveram o modelo de liderança chamado de 

teoria da liderança situacional (SLT – Situational Leadership Theory), a qual é uma teoria 

contingencial que centra seu foco sobre os liderados, visto que são eles que aceitam ou não 

uma liderança. Isto é, independente do que o líder fizer, a eficácia dependerá das ações de 

seus liderados pela habilidade e disposição demonstradas para a realização de uma 

determinada tarefa. 

Na figura abaixo, Liderança Situacional, um mapa de como o líder pode tratar seu 

liderado de acordo com o tipo de comportamento adotado, bem como o nível de maturidade 

do liderado. 
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Figura 1 - Liderança Situacional 

 

 

Fonte: Hersey  e Blanchard, 2007. 

Na figura acima podemos ver como a teoria da liderança situacional percebe a relação 

líder-liderados de maneira análoga àquela existente entre pais e filhos. Da mesma forma que 

os pais devem reduzir o controle sobre os filhos quando estes se tornam mais maduros e 

responsáveis, o mesmo deve ser feito pelo líder. O comportamento mais eficaz depende da 

capacitação e da motivação dos liderados (MAXIMIANO, 2008). 

De acordo com esta teoria, se os liderados forem incapazes ou estiverem desmotivados 

para executar uma tarefa, o líder precisará fornecer orientações claras e específicas; se os 

liderados forem incapazes mas estiverem motivados, o líder precisará oferecer muita 

orientação para a tarefa para compensar a falta de habilidade dos liderados; se os liderados 

forem capazes mas estiverem desmotivados, o líder precisará usar um estilo apoiador e 
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participativo; e finalmente se os liderados forem capazes e estiverem motivados, o líder não 

precisará fazer muita coisa (MAXIMIANO, 2008). 

Para Robbins (2006), entretanto, a teoria é considerada inconsistente, pois, os esforços 

feitos para testar e corroborar o modelo se apresentaram, de forma geral, decepcionantes, 

apesar de seu forte apelo intuitivo e ampla popularidade. Uma importante perspectiva sobre 

liderança é que os líderes eficazes adaptam seus estilos as demandas da situação. As 

características dos membros dos grupos são uma demanda crucial” (DUBRIN, 1998, p. 174). 

Cabe destacar ainda que, segundo Robbins (2006), a maioria destas teorias é voltada 

para os chamados líderes transacionais, isto é, o tipo de líder que conduz ou motiva os seus 

seguidores na direção das metas estabelecidas por meio do esclarecimento dos papéis e das 

exigências das tarefas.  

Bennis (1999) aponta que os líderes desempenham um papel decisivo em todo o 

processo de ajustamento humano dos seus seguidores. Têm como incumbência precípua 

influenciar seus seguidores e estes têm de consentir no processo de influência. Eles têm como 

papel primordial envolver e comprometer os seus liderados com a visão e as metas das 

organizações e para isso a competência comunicativa é essencial. Um líder que não consegue 

se comunicar de forma eficiente e eficaz torna seu trabalho pouco diretivo, sem detalhes 

importantes, sem assertividade e sem lógica.  

Ainda citando os grandes estudos da liderança Ram Charam (2018), demonstra em seu 

livro Pipeline de Liderança, após 10 anos de estudos e pesquisa junto a grandes corporações, 

que frente ao contexto econômico atual as empresas dependem fortemente do trabalho interno 

despenhado pelos seus líderes para continuar existindo porem eles estão deixando a deseja em 

alguns aspectos, a saber: 

 A insatisfação com o trabalho das áreas de Rh frente à preparação das 

lideranças para o novo contexto; 

 Os líderes não aprendem o que e necessário; 

 Ausência de habilidade para a seleção de pessoas; 

 O RH não esta voltado para o proposito adequado. 

 

Dessa forma o autor desenvolveu um modelo para desenvolvimento de lideres que 

venham a tenderas demandas do novo contexto global, o Pipeline de lideranças sobre o qual 

faremos algumas considerações como base conceitual, pois o trabalho e bastante longo e 

intenso. 
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O autor apresenta algumas soluções para os aspectos que tem impedido que as 

lideranças sejam efetivas e desempenhem seu papel com eficácia, a saber: 

 Dificuldade para encontrar lideres para o novo contexto que atendam as 

perspectivas organizacionais; 

 Fundadores de empresas e CEOS precisam se adequar aso novos tempos e 

tamanhos das organizações; 

 Não existem lideres suficientes e poucos estão sendo desenvolvidos para esse 

novo contexto; 

 Novas competências de liderança estão sendo demandadas frente ao 

surgimento das novas tecnologias, inteligência artificial e outros  

 Empresas antigas disputando talentos da nova era tecnológica 

 

Todos esses aspectos nos levaram a pensar em desenvolver um projeto que pense na 

forma de preparar os lideres para esse contexto para os trabalhadores do sitema S e apresentar 

ao SESTSENAT uma proposta para que ele possa capitanear esse processo de 

desenvolvimento das lideranças. 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO  

Sveiby (1997) aponta que a ascensão da economia baseada no conhecimento foi 

atribuída à crescente importância do conhecimento como um importante e intangível recurso 

para a vantagem competitiva sustentável das empresas. Assim sendo, pode-se afirmar que a 

gestão de pessoas compreende a forma como as empresas procurar lidar com seus 

colaboradores. 

Sveiby (1997) define o capital intelectual como conhecimento, experiências, expertise, 

ao invés de seus capitais sólidos, físico e financeiro. Logo, o capital intelectual pode ser o 

bem mais valioso de uma empresa no que se trata de promover valor e vantagem competitiva.  

Porém, se o capital intelectual é não só não financeiro como intangível, como pode ser 

medido e administrado? Na última década, a contabilidade tradicional usou indicadores 

financeiros para medir o valor organizacional. Porém, este é um método inadequado quando o 

valor de uma empresa se encontra primariamente em seus bens intangíveis. A capitalização de 

mercado das empresas listadas no mundo ocidental supera em muito o valor de seus bens 

tangíveis como demonstrado em seus balanços patrimoniais.  
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Como parte de um esforço para representar o valor do capital intelectual, 

empreendedores e estudiosos voltaram suas atenções ao desenvolvimento de modelos de 

mensuração e evidenciação do capital intelectual. Prahalad e Hamel (2000), embora não 

sejam os primeiros nem os únicos a tratar desse tema, ganharam especial notoriedade, em 

nível mundial, por analisarem as empresas como organizações em um cenário de competição, 

em que são possíveis e necessárias diversas escolhas, que convergem no esforço para a 

obtenção de vantagens competitivas.  

A organização de aprendizagem é “[...] uma organização que está continuamente 

expandindo sua capacidade de criar seu futuro [...]” (SENGE, 2006, p. 11), onde tem-se como 

premissa fundamental que qualquer mudança significativa na organização somente será 

possível se houver profundas mudanças de mentalidade e para isso as organizações teriam que 

ter habilidades de aprendizagem individual e coletiva bastantes sofisticadas, como:  

[...] alimentar a visão pessoal e construir visões genuinamente compartilhadas; o 

trabalho com uma diversidade de “modelos mentais” e com os conflitos que 

inevitavelmente surgem deles, e a compreensão das causas sistêmicas subjacentes a 

questões complexas e altamente interdependentes (SENGE, 2006, p. 12). 

A organização de aprendizagem é “uma organização que está continuamente 

expandindo sua capacidade de criar seu futuro” (SENGE, 2006, p. 11), onde se tem como 

premissa fundamental que qualquer mudança significativa na organização somente será 

possível se houver profundas mudanças de mentalidade e para isso as organizações teriam que 

ter habilidades de aprendizagem individual e coletiva bastantes sofisticadas. 

Em outras palavras, o autor apresenta cinco disciplinas (domínio pessoal, modelos 

mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico) como 

essenciais para que as organizações se tornem uma organização que aprende. Dessa forma, 

Senge (2006) foca primeiramente o indivíduo, seu processo de autoconhecimento; logo depois 

o foco desloca-se para o grupo e, finalmente, através do raciocínio sistêmico, para a 

organização.  

De acordo com Brandão e Guimarães (2001) o conceito de competência pode ser 

baseado em três dimensões (conhecimentos, habilidades e atitudes), englobando não só 

questões técnicas, mas também a cognição e atitudes relacionadas ao trabalho. Nesse caso, a 

competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à 

consecução de determinado propósito. 

Para Fleury & Fleury (2004), a qualificação é usualmente definida por requisitos 

associados à posição, ou ao cargo, ou por saberes ou estoque de conhecimentos da pessoa, os 
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quais podem ser classificados e certificados pelo sistema educacional. Diante das situações de 

trabalho do mundo globalizado e competitivo, cabem aos indivíduos das organizações, 

segundo Zarifian (2001), a responsabilidade e a iniciativa com relação ao desenvolvimento de 

competências capazes de colocá-los frente a frente com as mudanças exigidas pelo mercado e 

para continuidade da organização. 

Na abordagem de Paiva e Melo (2008) as competências perpassam a aplicação dos 

saberes, dos conhecimentos e habilidades em: (i) saber agir e reagir com pertinência; (ii) saber 

combinar recursos e mobilizá-los em um contexto profissional; (iii) saber transpor; (iv) saber 

aprender e aprender a aprender, e (v) saber envolver-se. 

Para Paiva e Melo (2008), a competência está diretamente ligada à capacidade das 

pessoas de compreender e dominar os eventos no ambiente de trabalho, dados as constantes 

transformações que demandam profissionais altamente eficazes e com foco na resolução de 

problemas. Para este autor, estas transformações levam o indivíduo a pensar em termos 

profissionais, em combinar recursos para resolução de problemas e, também, em gerenciar a 

sua carreira profissional. É através desse gerenciamento que o profissional fixa metas e cria as 

condições necessárias aos percursos da profissionalização. 

Dutra (2002) reforça a aplicação do desdobramento das competências de Paiva e Melo 

(2008) quando diz que não é possuir os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho que faz o profissional competente, mas, sobretudo o valor que estes agregam à 

organização na aplicação das competências.  

A evolução do conceito de competência, segundo Dutra (2002), perpassou os 

conhecimentos, habilidades e atitudes para focar no resultado da ação. De nada adianta avaliar 

os conhecimentos e habilidades senão pela efetiva execução da ação. É a transformação dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados.  

Desta forma, percebe-se que as organizações que adotam um modelo de gestão 

baseado na aprendizagem, estão mais preparadas para se adaptar às mudanças constantes que 

ocorrem na sociedade. Inclusive, Rego (2003) alerta que uma das características da Era do 

conhecimento é a incessante exigência de mudanças individuais, organizacionais e sociais. 

Ademais, Barros (2007) ressalta que o caráter prescritivo da organização de 

aprendizagem pode dificultar a profusão de críticas, que seriam necessárias para o 

aprimoramento do construto, e que, portanto, corre o risco de ser apropriado apenas como 

mais um “modismo” da área.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que serão adotados no 

estudo, bem como as ferramentas que serão utilizadas na condução e análise dos resultados. 

Sabe-se que os dados de uma pesquisa podem ser obtidos tanto por meio de fontes 

primárias como de fontes secundárias (GIL, 1991). Segundo Yin (2001), os dados de uma 

pesquisa podem ser adquiridos através de fontes primárias ou secundárias.  Neste sentido, as 

técnicas de coletas de dados, para Yin (2001) são os procedimentos utilizados com a 

finalidade de reunir informações, após serem definidos os objetivos que deverão ser 

alcançados, montando uma estratégia com a finalidade de facilitar a conclusão da pesquisa. 

Para Minayo (1998, p. 32), a metodologia corresponde ao caminho e ao instrumento, 

próprios da abordagem da realidade, o que significa que as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que permitem a apreensão da realidade, e o potencial 

criativo do pesquisador, estão incluídos na metodologia.  

De acordo com Migueles (2004) o objetivo da pesquisa exploratória é situar-se em um 

problema sobre o qual o pesquisador não tem informações ou conhecimentos suficientes para 

traçar estratégias que possibilitem atingir seus objetivos. 

Segundo Gil (1991, p. 44), por meio da pesquisa exploratória procura-se “desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias”, formulando-se problemas ou hipóteses passíveis de 

pesquisa. Esse autor complementa que este é o tipo de pesquisa com menor rigidez no 

planejamento. 

Para a análise dos dados obtidos, empregaremos a técnica denominada survey. Através 

de levantamento de campo com uma amostra de líderes da área de aviação em estudo. O 

survey, de acordo com Malhotra (2004, p. 179) apresenta diversas vantagens, tanto pelo fato 

de sua aplicação ser simples quanto pelos dados obtidos serem confiáveis, uma vez que as 

respostas são limitadas às alternativas colocadas, fazendo com que o uso de perguntas de 

resposta fixa reduza a variabilidade nos resultados que poderia ser causada pelas diferenças 

entre os entrevistadores. Finalmente, “a codificação, a análise e a interpretação dos dados são  

Segundo Gil (1991, p. 26), para atingir seu objetivo fundamental, que é chegar à 

veracidade dos fatos, a ciência se vale de diferentes métodos.  

Para atingir os objetivos propostos, será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, 

documental, teórico-empírica e descritiva, com abordagem predominantemente, quali-

quantitativa. 
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A pesquisa em questão se caracterizará como teórico-empírica e não-experimental. 

Teórico-empírica, pois simultaneamente teoriza o conteúdo apresentado e possui conexão 

com a realidade empírica observada. Conforme Castro (2006, p. 79), o estudo teórico-

empírico está na busca do confronto da teoria com a realidade. Não-experimental pela 

impossibilidade de se manipular variáveis ou designar sujeitos ou condições. 

Conforme Oliveira (2007, p. 37), “A pesquisa qualitativa tem um processo de reflexão 

e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada 

do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”. 

Em uma pesquisa qualitativa se busca criar uma situação experimental ou de 

observação que permita isolar o efeito de cada variável e caracterizar de forma precisa o 

impacto da causa sobre o efeito (CASTRO, 2006, p. 108).  

A abordagem da pesquisa também será qualitativa não se preocupando com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social  

 Quanto aos fins a pesquisa é descritiva, não fazendo distinção entre causa e efeito, 

que, empenha-se em descrever toda a complexidade do caso. O objetivo das pesquisas 

descritivas, segundo Gil (1991, p.42), é descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade (TRIVIÑOS, 2013, p. 110). 

A pesquisa de fontes bibliográfica e documental serão utilizadas, sendo que a 

bibliográfica envolverá a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, textos legais, 

manuscritos, dentre outros e a documental envolveu documentos primários e originais. Todo o 

material escolhido passará por uma triagem, a partir da qual foi possível organizar um plano 

de leitura cuidadosa e sistemática que se fez seguir com anotações e fichamentos. 

A coleta dos dados será constituída por fontes secundárias (documentos) da própria 

organização em estudo.  
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

4.1 ANÁLISE DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL 

O setor de aviação civil evolui em um ambiente estimulado pela inovação, constantes 

melhorias e incessante busca pela otimização de custos. De acordo com dados da Agência 

Nacional de Aviação Civil, o crescimento deste setor foi evidente na década passada. Por 

outro lado, a análise da demanda, busca identificar os principais determinantes da sua 

expansão. O grande desafio das companhias aéreas está em acompanhar o elevado volume de 

inovações tecnológicas, gerenciais e comerciais, inseridos num contexto de severa 

instabilidade política e econômica. Outro desafio importante são os custos relativo ao 

negócio, dos quais o combustível apresenta-se como um dos maiores vilões chegando a 

representar 24,5% do total dos serviços aéreos do Brasil. Além do combustível, a taxa de 

câmbio também influencia os custos com arrendamento, manutenção e seguros de aeronaves, 

cujo representatividade foi de 22,6% (BRASIL, 2017). O desempenho da economia brasileira, 

por sua vez, é variável determinante do comportamento da demanda por transporte aéreo, não 

somente para os passageiros, mas também no transporte de cargas (GONÇALVES, 2016). 

A demanda pelo transporte aéreo no Brasil triplicou nos últimos 10 anos (BRASIL, 

2017) e após anuncio de algumas medidas de grande impacto realizadas pelo governo 

Brasileiro (liberdade de tarifas e aumento de concorrência), gerou-se significativos impactos 

no crescimento do setor, aumento na demanda gerando ao poder público a necessidade de 

elaborar medidas de investimentos em infraestrutura aeroportuária. (GONÇALVES, 2016). 

Acompanhando o gráfico abaixo, Movimentação de Passageiros nos Aeroportos 

Brasileiros, observamos um aumento expressivo na demanda de passageiros nos aeroportos 

brasileiros até 2037.  
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Gráfico 1 - Movimentação de Passageiros nos Aeroportos Brasileiros 

 

Fonte: ANAC (2018) 

Conforme podemos observar no gráfico 2 abaixo, Demanda nos Aeroportos, a 

estimativa de movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros tende a apresentar um 

período de quase estabilidade à curto prazo (2017 a 2019), aumentando sua taxa de 

crescimento anual gradualmente e se intensificando a partir do ano de 2022 (ANAC, 2018) 

Gráfico 2 - Demanda nos aeroportos (Milhões Passageiros) 

 

Fonte: ANAC (2018) 
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O fato é explicável em decorrência da atual situação econômica brasileira e seus 

reflexos no transporte aéreo. Do ano de 2015 para 2016, a movimentação de passageiros nos 

aeroportos apresentou uma queda de 7,29%. No ano corrente há indícios de um pequeno 

crescimento econômico, e isso pode ser verificado também na movimentação de passageiros, 

onde até julho de 2017 alguns aeroportos que possuem considerável peso na movimentação 

total de passageiros apresentaram crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, 

como o Aeroporto de Congonhas (SBSP, com 7% de crescimento até julho de 2017) e o 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão (SBGL, com 2% de crescimento até julho 

de 2017). Outros significativos aeroportos, como Guarulhos-SP e Confins-MG, não 

demonstraram tendência de queda, permanecendo-se praticamente estáveis em relação a 2016 

(BRASIL, 2018).  

O fenômeno é reflexo nos valores projetados, visto que para o ano de 2017 estima-se 

que a movimentação de passageiros permaneça praticamente a mesma no ano de 2016, com 

crescimento de 0,06%.  Um fato interessante de se ressaltar é que as estimativas de 

crescimento econômico (PIB) adotadas como inputs para o modelo de projeção acompanham 

a mesma tendência: de um pequeno crescimento no ano corrente (0,60%, conforme boletim 

Focus adotado - BCB, 2017) seguido por um crescimento gradual nos anos seguintes (maior 

de 2% a partir de 2018) (BRASIL, 2018). 

Apesar do transporte aéreo representar apenas 1% na matriz de cargas Brasileira, o 

transporte de carga aérea tende a desenvolver-se consideravelmente no Brasil, visto que são 

pouco explorados o potencial deste transporte, o qual possui alta compatibilidade com 

determinados tipos de cargas de alto valor agregado. Considerando que a infraestrutura de 

transporte de passageiro tende a se desenvolver a longo prazo para acomodar a demanda de 

passageiros, existe hoje uma capacidade ociosa de nos porões de carga, hoje pouco estudado e 

mal aproveitado por bagagens (BRASIL, 2018). 

Sabe-se, porém, que o custo do transporte é alto no Brasil, e consequentemente, o 

custo de produção de qualquer bem que precisa ser transportado. Nas exportações o fator de 

custo do transporte no produto tem impacto acentuado, e por isso deve se buscar a eficiência 

da rede. Um estudo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Em 2010 aponta 

que o frete representava, em média, cerca de 5,5% do preço do produto, podendo em alguns 

casos chegar a 10%. Nos Estados Unidos, por exemplo, tal custo varia em torno de uma média 

de 3,7%. O valor brasileiro é tão representativo, que o mesmo estudo do BID conclui que uma 

redução de 10% nos custos de transporte poderia impulsionar um aumento de até 39% nas 

exportações (BRASIL, 2018). 
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A concessão de aeroportos tem como objetivo atrair investimentos para ampliar, 

aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária brasileira e, consequentemente, promover melhorias 

no atendimento aos usuários do transporte aéreo no Brasil. Os níveis de qualidade dos 

serviços determinados para esses aeroportos, baseados em padrões internacionais, estão 

previstos nos contratos de concessão, que são geridos e fiscalizados pela ANAC (BRASIL, 

2018). 

As concessões de aeroportos foram iniciadas em 2011, com o Aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante (RN). Em 2012, foram licitados os aeroportos de Brasília/DF, 

Guarulhos e Viracopos, em São Paulo; e, em 2013, os Aeroportos Internacionais Antônio 

Carlos Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro/RJ e Tancredo Neves - Confins, em Minas Gerais. 

Tais concessões visaram melhorar a qualidade de serviços desses aeroportos e acelerar a 

execução das obras necessárias ao atendimento da demanda pelo transporte aéreo, o 

crescimento do setor no país e a realização de grandes eventos, como foi a Copa do Mundo 

FIFA em 2014 e os Jogos Olímpicos em junho de 2016. Em 2017, mais quatro aeroportos 

foram concedidos: Pinto Martins, em Fortaleza/CE; Luiz Eduardo Magalhães, em 

Salvador/BA; Hercílio Luz, em Florianópolis/SC; e Salgado Filho, em Porto Alegre/RS 

(BRASIL, 2018). 

Em agosto de 2017, o Governo Federal anunciou, além da alienação da participação 

acionária da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) nas concessionárias 

dos aeroportos de Brasília, Confins, Galeão e Guarulhos, nos quais detém 49% do controle, 

uma nova rodada de concessões. Em outubro, foram incluídos no Programa Nacional de 

Desestatização 13 aeroportos, que serão concedidos em blocos regionais. O bloco do Nordeste 

será formado pelos aeroportos de Recife/PE, Maceió/AL, Aracaju/SE, João Pessoa/PB, 

Campina Grande/PB e Juazeiro do Norte/CE. Outro bloco é o Centro-Oeste, com a concessão 

dos aeroportos de Cuiabá/MT, Sinop/MT, Barra do Garças/MT, Rondonópolis/MT e Alta 

Floresta/MT. Por fim, no bloco do Sudeste serão concedidos os aeroportos de Vitória/ES e 

Macaé/RJ (BRASIL, 2018). 

Desde 2013, a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) realiza a “Pesquisa de 

Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário”, a qual avalia a experiência do 

passageiro em diversos itens de infraestrutura, atendimento e serviços, bem como monitora o 

desempenho de diversos processos aeroportuários como check-in, inspeção de segurança, 

restituição de bagagens entre outros, nos principais aeroportos do país. A realização da 

pesquisa visa permitir o cumprimento das ações estratégicas definidas pelo Decreto nº 6.780, 

de 18 de fevereiro de 2009, que aprova a Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), das 
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competências atribuídas ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) e à 

Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Decreto nº 9.000 de 8 de março de 

2017, bem como contribuir para o desenvolvimento da gestão aeroportuária e o aumento da 

capacidade e eficiência da infraestrutura dos aeroportos do país. Constituindo um importante 

referencial para administração dos aeroportos pesquisados e incentivando a competitividade 

entre estas unidades, a pesquisa também se presta a balizar a inserção de novos procedimentos 

que possam aprimorar o atendimento aos passageiros, além de dar transparência da qualidade 

dos serviços aeroportuários à sociedade (BRASIL, 2018). 

No primeiro trimestre de 2018, a coleta de dados foi distribuída ao longo dos meses de 

janeiro, fevereiro e março, totalizando 19.473 entrevistas. Desse total, foram realizadas 

14.157 entrevistas com passageiros de voos domésticos e 5.316 entrevistas com passageiros 

de voos internacionais, obtendo-se a representatividade da população prevista 

estatisticamente. A seguir, são apresentados os resultados gerais dos indicadores relativos ao 

perfil dos passageiros entrevistados. Ressaltamos que os gráficos abaixo representam o perfil 

da população amostral das entrevistas e não necessariamente o perfil dos usuários dos 

aeroportos pesquisados (BRASIL, 2018). 

Observação: Análise do setor foi realizada com base em fatos macroeconômicos. Com 

relação ao desenvolvimento da liderança, não foram encontrados dados qualitativos e 

quantitativos disponíveis para consulta.  

4.2 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA  

As empresas brasileiras de aviação civil estão cada vez mais competitivas por estarem 

inseridas em um mercado altamente globalizado e tecnológico, no qual sobreviver e crescer 

dependerá de como essas empresas irão buscar a diferenciação nos produtos e serviços 

oferecidos, conforme a afirmação do autor abaixo citado. 

Implica necessidade de diferenciar os produtos e serviços oferecidos em termos de 

qualidade e atendimento. Os produtos e serviços estão ficando cada vez mais 

parecidos – verdadeiras commodities. A vantagem competitiva consiste em agregar 

elementos adicionais como qualidade e atendimento, tornando-os diferenciados em 

relação aos concorrentes (CHIAVENATO, 2010, p. 41) 

Nesse contexto, para que haja vantagem competitiva no que tange a qualidade do 

atendimento, as organizações devem essencialmente se preocupar em capacitar e investir nas 

pessoas, ofertando capacitações técnicas de qualidade com o intuito de construir e 
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desenvolver as habilidades de cada colaborador, alcançando assim, a eficiência e a eficácia do 

atendimento. 

“Treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo que objetiva 

repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à 

execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho.” (MARRAS, 2011). 

A agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, atua para promover a segurança da 

aviação civil e para estimular a concorrência e a melhoria da prestação dos serviços no setor. 

O trabalho da Agência consiste em elaborar normas, certificar empresas, oficinas, escolas, 

profissionais da aviação civil, aeródromos e aeroportos e fiscalizar as operações de aeronaves, 

de empresas aéreas, de aeroportos e de profissionais do setor e de aeroportos, com foco na 

segurança e na qualidade do transporte aéreo. Diversas categorias de profissionais da aviação 

civil podem ser necessárias para que o transporte aéreo aconteça. Pilotos, comissários de 

bordo, despachantes operacionais de voo, mecânicos de manutenção, agentes de proteção à 

aviação civil e bombeiros de aeródromos são alguns exemplos. Cabe à ANAC emitir licenças 

e certificados de habilitações técnicas para que esses profissionais possam atuar na aviação 

civil. (PORTAL ANAC 19/01/2018). 

A agência através de seu programa de desenvolvimento gerencial e de Lideranças 

emana as práticas de capacitação que objetivam orientar a preparação das lideranças para a 

realização de atividades de gestão através do desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

competências requeridas para o desempenho de suas atividades como líderes de sua 

instituição , também como base para a criação de programas de treinamento recomendados às 

empresas aéreas, além dos regulamentares que são regulados através de instruções normativas 

vigentes,  contribuindo para atingir a proposta de valor de seus clientes dentro dos padrões de 

qualidade e de segurança requeridos. 

Abaixo elencamos o Programa Específico de Capacitação de desenvolvimentos de 

Gestores Líderes atuais da ANAC.  

4.2.1 Capacitação ANAC: Desenvolvimento Gerencial e de Lideranças  

Público Alvo: Liderança 

1. Formação Inicial - Pessoas e Estratégias 

Módulo Pessoas: Desenvolver e aperfeiçoar competências relacionadas ao 

autoconhecimento, como auto liderança, auto responsabilidade, gestão das emoções e gestão 

do tempo e competências voltadas para a gestão de equipes, como comunicação, feedback, 
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gestão de conflitos pessoais e interpessoais, delegação, tomada de decisão e liderança 

situacional.  

Módulo Estratégia: Desenvolver e aperfeiçoar as competências de visão estratégica 

(planejamento estratégico, negociação e gestão de projetos)  

Figura 2 - Programa Específico de Capacitação de Desenvolvimento Gerencial e de 

Líderes 

 

Fonte: ANAC – Programa Específico de Capacitação de Desenvolvimento Gerencial e de Líderes, 2017 

(consulta ao portal ANAC https://sistemas.anac.gov.br/capacitacao/enrol/index.php?id=2276). 

Ao final da Formação Inicial, os participantes deverão ser capazes de:  

 Identificar seus pontos fortes e de melhoria, de forma a possibilitar a 

elaboração de plano de desenvolvimento individual.  

 Mobilizar pessoas, equipes e parceiros para o alcance de objetivos comuns, 

estabelecendo um clima de confiança e comprometimento.  

 Estabelecer acordos ou contratos com áreas parceiras, diferentes unidades 

institucionais, órgãos da administração pública ou empresas prestadoras de 

serviços, garantindo benefícios para as partes envolvidas e orientando-as para o 

atendimento dos interesses da ANAC e, em última instância, da sociedade.  

 Definir as estratégias que garantam o alcance dos benefícios esperados pela 

sociedade e maximização dos resultados institucionais no longo prazo, 

provendo meios e conciliando diferentes interesses de atores internos e 

externos.  
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 Definir elementos críticos para o sucesso na estratégia, com visão integrada de 

programas e projetos, considerando a complexa interdependência de fatores 

que compõem a maturidade no desenvolvimento profissional de projetos. 

(ANAC, 2017) 

2. Formação Especializada - Gestão Pública Contemporânea, Gestão da Aviação 

Civil e Representação Institucional 

 Módulo Gestão Pública Contemporânea: Desenvolver e aperfeiçoar 

competências relacionadas a aplicação de políticas, estratégias e ferramentas da 

gestão pública e às capacidades de inovação na gestão pública, em nível 

estratégico.  

 Módulo Gestão da Aviação Civil: Desenvolver e aperfeiçoar competências 

voltadas para as especificidades do setor aéreo.  

 Módulo Representação Institucional: Desenvolver e aperfeiçoar competências 

voltadas para a participação com conduta e postura adequada em eventos e 

auditorias nacionais e internacionais, idiomas voltados para negócios e para a 

aviação civil e relacionamentos interpessoais. 

Figura 3 - Programa Específico de Capacitação de Desenvolvimento Gerencial e de 

Líderes 

 

 

 

Fonte: ANAC – Programa Específico de Capacitação de Desenvolvimento Gerencial e de Líderes, 2017 
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4.2.2 Módulo Gestão da Aviação Civil  

O Módulo Gestão da Aviação Civil é formado pelos seguintes eventos de capacitação: 

Tabela 2 -  Capacitação 

 

Fonte: ANAC – Programa Específico de Capacitação de Desenvolvimento Gerencial e de Líderes 

O treinamento tem que estar ligado ao ciclo de vida da organização, de nada adianta 

efetuar todas as etapas do treinamento se este não está sincronizado com a fase que a empresa 

se encontra no seu ciclo de vida. A vida de uma empresa é composta por períodos e estes por 

uma série de características a serem alcançadas, ao compasso que surgem novas 

características capazes de suprir as anteriores, estas passam a ser obsoletas. Acompanhando 

esse processo, pode-se afirmar que a empresa ao alterar suas, Características, alcançando 

novas, está evoluindo no seu ciclo de vida. (BORINELLI, 1998) 
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5 DESENVOLVIMENTO 

Com o objetivo de elaborar uma proposta para  o desenvolvimento  de Liderança para 

o novo contexto , desenvolvemos  algumas atividades  a saber: 

5.1 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DAS LIDERANÇAS NO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL 

SOBRE OS DESAFIOS RELATIVOS À INDÚSTRIA 4.0  

Para conhecer um pouco sobre o que os Líderes atuais pensam sobre os desafios a 

serem enfrentados no novo contexto da Indústria 4.0, encaminhamos no período de 

23/07/20018 à 30/07/2018  uma pesquisa destinada à  80 lideres das empresas do segmento da 

aviação civil e obtivemos  72 respondentes .  

 Através das questões alternativas conseguimos identificar por cargos e faixa etária os 

desafios, competências, impactos, novos papéis dos lideres e os caminhos esperados para a 

preparação do novo líder. Já com as respostas dissertativas obtidas nos possibilitou conhecer 

como os lideres da aviação civil esperam lidar com toda a complexidade imposta pelas 

inovações tecnologias nas organizações.  

Abaixo, no gráfico 3,intitulado Cargos, demonstramos os cargos que responderam aos 

questionários e seus percentuais de participação  na pesquisa. 

Gráfico 3 - Cargo 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Apresentado acima, a pesquisa contemplou basicamente cargos de liderança 

destacando-se diretores, gerentes e coordenadores que atuam no setor no setor de aviação 

civil. Mais de 60% das respostas obtidas estão nos cargos de gerencia e coordenação, 14% 

representam supervisores e consultores de RH, e outros cargos representam 10%.  

Tão importante quanto os cargos é a analise por faixa etária, conforme Gráfico 4 , 

abaixo apresentado ,Faixa Etária. 

Gráfico 4 - Faixa etária 

 

Fonte: Os autores (2018) 

No gráfico acima, percebe-se que a faixa etária predominante dos lideres na aviação 

civil está entre 36 à 45 anos, geração X , com 47% da amostra analisada, lideres entre 23 à 35 

anos, geração Y,representados com 32%. Através destes resultados percebe-se uma forte 

tendência de mudança do perfil dos atuais lideres da aviação civil brasileira. 

Para esta faixa etária e cargos mapeados, indagamos quais os maiores desafios, 

conforme, Gráfico 5, abaixo demonstrado . 
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Gráfico 5 - Desafio da Liderança 

 

Fonte: Os Autores (2018) 

O gráfico demonstra que 57,6% dos participantes apontam que o maior desafio para os 

lideres é a mudança de postura e cultura organizacional frente aos desafios que demandados 

pelo novo contexto, o segundo maior desafio ficou com o quesito dificuldade de adaptação e 

resistência das partes em aceitar mudanças com 52,5%.  

Dessa forma estamos perante uma necessidade de mudanças de mindset das lideranças 

para suportarem os desafios que virão com a inserção de novas tecnologias, nova forma  de 

gerir processos, pessoas, criação de novos modelos de negócios, novas capacidades frente aos 

desafios gerados pela inserção de inteligência artificial e trabalhar com analises quantitativas 

para os processos de tomada de decisão , analise e solução de problemas complexos. 

Buscamos também as competências que sob a percepção dos lideres seriam necessárias 

para enfrentar os desafios que identificam e encontramos os seguintes resultados conforme 

demonstra o gráfico 6 , competências da liderança.  
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Gráfico 6 - Competências da Liderança 

 

Fonte: Os Autores (2018) 

Como competência mais importante foi destacada a flexibilidade para se adaptar as 

mudanças e as novas funções, aprendendo a trabalhar com interconexões demonstrada com 

um percentual de 67,8%%. Em segundo lugar com 52.5% de frequência destacaram a 

competência criatividade, que demanda a necessidade de desenvolvimento de iniciativas 

seguras e processos inovadores, seguida com o mesmo percentual a geração de novos desafios 

para as equipes e desencadeador de possíveis mudanças culturais. E como quarta competência 

necessária a visão multidisciplinar sobre o negocio, com 45.8% de respostas.    

É inegável que a Indústria 4.0 vai demandar o desenvolvimento de novas 

competências ate então não trabalhadas pelas organizações se quiserem se manter em seus 

postos de trabalho e no segmento em que atuam.  

Nesse contexto novos profissionais e novas profissões serão demandadas. Alguns 

exemplos são claros, e já estão no cotidiano da população, como a Uber, Airbnb entre outros. 

Outros estão chegando a todo vapor, como as impressoras 3D e nos EUA, um Robô está 

fazendo aconselhamento jurídico com assertividade de 95%.  

Toda esta revolução tecnológica gerara impactos significativos tanto para os  negócios, 

quanto para as pessoas como demonstra o gráfico 7, abaixo intitulado, Impactos da Indústria 

4.0.  
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Gráfico 7 - Impactos da Indústria 4.0 

 

Fonte: Os Autores (2018) 

Conforme demonstrado no gráfico acima, apontam com 61% de frequência, o aumento 

da produtividade através dos novos modelos operacionais, seguido da renovação constante do 

modelo de negocio com 54,2%, surge em terceiro lugar novas formas de mensurar e 

recompensar o desempenho, com 49.2%, e com 40.7% o aumento das expectativas dos 

clientes em relação a serviços e produtos adquiridos, ou seja, aumento da consciência na hora 

da compra.  

Uma das alavancas da Indústria 4.0 é surgimentos de novos modelos de negócios 

impactando diretamente os antigos modelos , como alguns citados  a seguir : 

1) Taxi x Uber: 

As grandes cooperativas de Taxis, ganhavam muito de dinheiro, pois não havia 

concorrência a altura, promovendo assim um domínio pleno do mercado com baixa qualidade 

de serviços e um custo elevado. A chegada da Uber, além de promover fonte de renda para a 

população, promoveu uma grande mudança no modelo de negócio de transporte de 

passageiro, afetando diretamente não só os taxes, mas também o transporte Urbano e 

Intermunicipais. 
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2) Locadoras de Filmes x Netflix 

A Netflix simplesmente arrasou o modelo de negócios das locadoras de filmes. Com 

preço acessível, e com fácil acessibilidade (pode-se assistir filmes no celular), hoje ninguém 

vai a uma locadora para locar filme, e sim, com um click na sua televisão, tem a sua 

disposição uma gama completa de filmes e séries para seu entretenimento. 

3) Airbnb x Locadoras de Imóveis 

Hoje com poucos clicks´s no celular, podemos locar um apartamento ou mesmo um 

castelo a qualquer lugar do mundo, sem burocracias e com uma velocidade nunca antes 

imaginável. O Airbnb, sem ter um imóvel se quer, hoje é maior operadora de locação de 

imóveis do mundo, impactando assim não só o modelo de negocio das locadoras de imóveis, 

mas também grandes redes hoteleiras, que para sobreviver neste ambiente de competição, 

estão baixando seus valores para sobreviver no mercado. 

Estes são apenas três modelos de negócios que surgiram e hoje já fazem parte da vida 

da população, demonstrando assim que os Impactos da Indústria 4.0, serão avassaladores para 

quem parar no tempo e não se reinventar. 

A forma como os negócios são desenhados hoje tendem a mudar drasticamente os 

ambientes de trabalho, pois novos postos de trabalho surgirão e muitos dos existentes hoje 

desaparecerão , conforme demonstra o gráfico 8 , baixo, sob a percepção dos lideres 

respondentes. 

 

Gráfico 8 - Os desafios que a indústria 4.0 pode gerar nos ambientes de trabalho 

 

Fonte: Os Autores (2018) 
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Conforme demosntrado acima sobre quais  os desafios que este  novo contexto poderá 

gerar para o negócio, observa-se que mais de 55% dos respondentes esperam  que a 

capacidade de desenvolver e engajar os profissionais para que desempenhem suas novas 

funções com qualidade em curto e médio prazo será um dos grandes desafios ,isso porque, as 

gerações Baby Boomers , X, Y, Z estão se encontrando e cada vez mais os ternos e as 

bermudas se encontram nos ambientes de trabalho gerando um choque de gerações  em um 

mesmo ambiente. A estrutura formal de hierarquia já não atende mais, sendo que o mais 

experiente (Baby Boomer) ensina paciência, já o mais jovem (Z) ensina invoação.O gestor, 

então, deverá  motivar e deixar o ambiente criativo para a  busca da excelencia dos resultados. 

Apontando como segunda opção de escolha por mais de 45% dos respondentes , a capacidade 

de utilizar os seus recursos para criar  experiencias únicas e inovadoras para seus clientes, só 

confirma a tendência de fazer mais com menos, de criar além de um simples produto , já que 

alguns produtos estão sendo impressos em casa. O cliente começa a fazer parte  do processo 

produtivo , ou seja, as duas extremidades (cliente/fornecedor) mais próximas.   

As empresas já estão trabalhando para atender este novo perfil de consumidor  e os 

lideres  deverão ter  papel fundamental para atender as expectativas desses clientes, conforme 

grafico 9 , Papéis dos Lideres no novo contexto. 

Gráfico 9 - Papéis dos Líderes no novo contexto 

 

Fronte: Os Autores (2018) 

Conforme acima, , constatamos  que 62,16% acredita que é necessário ser um 

facilitador para gerar bons resultados entre os diferentes níveis hierarquicos, ser um elo entre 
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as partes . O papel deste lider, moderador, é perceber sua equipe como um todo, identificando 

suas caracteristicas , seus anseios e seus valores permitindo o reconhecer de forma singular,. 

Na sequência 50% das respostas apontam para maior colaboração na integração , 

desempenhando um papel fundamental na criação de estratégias, mais uma vez a figura do 

lider  vista como facilitador e integrador de pontes.  

E este lider,  já está preparado para ser um facilitador? Percorrer algumas estradas é 

necessário, para que se possua bagagem adequada frente ao novo cenário, conforme gráfico 

10, Os caminhos para a preparação dos lideres.  

Gráfico 10 - Os caminhos para a preparação dos líderes 

 

Fonte: Os Autores (2018) 

Conforme demonstra acima, mais de 60% dos respondentes elegeram  um dos 

caminhos seria  concentrar em valores que desenvolvam a integração de pessoas no novo 

modelo de indústria com,seguido também  nesse indice , maior colaboração e alinhamento 

entre stakeholders para melhorar e integrar novas tecnologias. Logo, os valores sempre 

estarão norteando as descisões dentro de uma organização, por mais tecnológica que ela seja, 

pois diferente do que muitas pessoas pensam, os robôs e as máquinas não serão campazes de 

superar os seres humanos. Será um desafio  para os líderes contruir um ambiente que permita 

a criatividade, a liberdade de expressão e muitas vezes a inteligência artificial, o que serão  

fatores descisivos para o resultado final do produto. É muito importante que o lider  consiga 
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dosar o conhecimento tácito e tecnológico para que um seja complemento do outro, e não 

sejam competidores no mesmo ambiente de trabalho. 

Finalizamos a pesquisa com o seguinte questionamento:  Frente a nova complexidade  

imposta pelas inovações  tecnológicas, como acredita que as ideranças podem lidar com os 

desafios no propósito do trabalho , recebmos ao total 46 respostas dissertivas , que podem ser 

verificadas na integra no anexo Abaixo algumas transcrições que julgamos significativas. 

 

“O líder do futuro neste contexto de transformação deve ter atenção especial a três 

pontos: 1) Foco: no que é essencial, na execução perfeita e rigorosa e na escolha por poucos 

temas para aprofundar ao invés de manter-se na superfície de uma infinidade e assuntos; 2) 

Profundidade: sofisticar cada vez mais as análises, os diagnósticos de causas-raizes de 

problemas e as soluções propostas fortemente fundamentada; 3) Continuidade: é a constância 

de propósitos, de comportamentos, de consistência de pensamentos e ideias, que não desiste 

oi abandona os planos atuais diante de novos problemas ou contingências” 

“A liderança deverá deixar de ser autoritária e verticalizada, passando para um modelo 

de gestão mais integrativo onde os liderados tenham autonomia e participação horizontal, 

engajados por identificação e pertencimento ao novo modelo.” 

“Ter uma visão sistêmica” 

“Comunicação treinamento e liderança” 

“Preparado tecnológico e Desenvolvimento de gestão dentro da própria equipe, ser 

aberto a mudanças e inovações , além de buscar conhecer novos produtos oferecidos no 

mercado e sair do " sempre foi assim ".  

“Acredito que o profissionais que sejam abertos a constantes mudanças, resilientes, 

inovadores e pouco burocráticos tem mais chances de encontrar sucesso no ambiente da 

indústria 4.0.” 

“Buscando desenvolver em suas equipes o raciocínio analítico e multidimensional, 

uma vez que a análise e cruzamento de dados serão cada vez mais importantes nas tomadas de 

decisões operacionais, táticas e estratégicas.” 

Os apontamentos acima confirmam que o novo líder deverá estar preparado 

tecnologicamente, conhecer as tendências e mudança de mercado e estar preparado para todas 

as adversidades que aconteçam. A nova liderança terá grandes desafios, enxergar e 

compreender o todo, buscando conexão do ambiente interno e externo, uma vez que os 

negócios estarão cada vez mais conectados.  
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5.2 PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

 

 

No segmento de aviação civil, atualmente, temos grande carência na preparação de 

lideres, mesmo frente aos atuais treinamentos oferecidos pela ANAC podemos afirmar que 

estes, não são viáveis para o desenvolvimento da liderança 4.0. 

 Foi possível constatar isto principalmente devido ao encontro de gerações na 

liderança.  Conforme o resultado da pesquisa demonstra que grande parte dos lideres tem 

dificuldade em multiplicar seu conhecimento, manter equipe motivada e trabalhar o processo 

de engajamento. A pesquisa também demonstrou que as lideranças mesmo sem conhecimento 

profundo de como provocar mudança de mindset sentem claramente a necessidade que isto 

ocorra.  

Com base nisto, nossa proposta de solução é apresentar aos SEST SENAT um modelo 

de capacitação da liderança 4.0 tendo como fundamento teórico a teoria do Pipeline de 

liderança de Ram Charam e as demais teorias estudadas ao longo do Projeto.  

Abaixo a figura 4, demonstra o público alvo a ser desenvolvido considerando a 

estrutura vigente na aviação civil e a teoria do Pipeline de Liderança. 

 

Figura 4 - Estrutura de Liderança da Aviação Civil 

 

Fonte: Os Autores (2018) 
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Descreveremos nesse texto as competências que os profissionais de primeira gestão 

deveriam desenvolver para ocuparem essa posição e não deixar para aprendê-las depois que já 

sentaram na posição. As competências demandadas são: Planejamento do trabalho a ser 

desenvolvido, saber definir e delegar tarefas, identificar e manter os motivos, orientar e 

mensurar o trabalho da equipe que está sua gestão.  Estamos falando a nível de gestão 

mas, não podemos prescindir que o novo contexto está demandando mudanças no individuo , 

ou seja, ele precisa ampliar seu autoconhecimento,  mudança de mindset, pois resultados 

diferentes só são gerados com ações diferentes e isso resulta da mudança de mindset, que nos 

propiciara  leitura do contexto com mais agilidade e adoção de maior flexibilidade para 

atendimento das demandas impostas por esse contexto em velocidade imposta pela tecnologia 

que avança a passos largos em todas as áreas do conhecimento. 

Carol Dweck (2017) define mindset como mentalidade ou programação mental, existe 

dentro de nossa mente um conjunto de crenças e pensamentos que determina como nos 

comportamos e nos sentimos sendo divididos em dois tipos: fixo e de crescimento. O mindset 

fixo desperta a necessidade de provar que as habilidades e características são inatas e 

constantes, logo não imutáveis, não agradando o sentimento de deficiência de características 

fundamentais como inteligência, personalidade ou caráter moral. O segundo tipo, mindset 

crescimento, tem como principal característica a autoconfiança, esse tipo acredita que suas 

habilidades e qualidades podem ser desenvolvidas com esforço e dedicação, encarando as 

falhas como oportunidades de aprendizado. Sendo assim, a nova liderança permeará 

obrigatoriamente pelo mindset de crescimento, lideres com este mindset investem em seu 

potencial e desenvolvimento humano bem como de sua equipe. 

Ainda nesse nível os coordenadores/ supervisores, devem aprender como realocar seu 

tempo não só para entregarem o trabalho que lhes confiado, mas também ajudarem as pessoas 

de sua equipe a concluírem o seu trabalho, ou seja devem desenvolver a capacidade 

colaborativa, não podem mais pagar incêndios como acontece hoje, eles devem ser capazes, 

de delegar. 

Porem a aprendizagem mais difícil para esse nível esta na mudança de valores, ou seja, 

aprender a valorizar o trabalho demandado pela gestão, ou seja, alocar tempo para os 

outros, ao planejamento de médio prazo, ao coaching para a equipe, ou seja, devem 

aprender a tornar o trabalho da equipe produtivo. Nesse aspecto cabe o aprendizado 

para adoção e utilização de novas tecnologias que facilitarão o aumento da 

produtividade pela equipe. Precisam também ampliar a rede de relacionamento para 
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poderem atingir os resultados da equipe, aqui entra fortemente a questão da Inteligencia 

Emocional, pois ela será a chave para o processo de tomada de decisões em qualquer nível. 

A inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e 

dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em 

nossos relacionamentos. As bases da inteligência emocional são: auto percepção, auto 

controle, auto motivação, empatia, relacionamento inter pessoal , portanto o líder que possui 

inteligência emocional bem desenvolvida terá uma variedade de habilidade lhe dando 

capacidade para gerenciar relacionamentos , inspirar e influenciar  equipe. 

Para o nível de gerentes, além das competências anteriores a capacidade de 

comunicação deverá ser ampliada, pois ele adentrara para um novo nível de relações e, 

portanto, de desafios mais complexos, tais como trabalho em equipe com gestores 

funcionais, que se cruzarmos com as respostas dos questionários veremos isso citado como 

gestão integrativa, e a concorrência por recursos, ampliar a capacidade estratégica, tanto 

no nível funcional quanto no de negócios, se relacionarmos isso a pesquisa podemos traduzir 

como, visão sistêmica, agilidade para lidar com os desafios, raciocínio analítico e 

multifuncional, poder de influencia e acima de tudo saber ouvir de forma ativa. 

Caminhando para o nível de gerente geral, podemos dizer que nesse nível eles 

recebem autonomia e percebem uma relação clara entre seu empenho e resultados de 

mercado. Nesse nível precisam ampliar a capacidade de ampliar o mindset para um nível 

global, utilizar seu tempo e adotar valores de forma que suas ações sejam mais 

integradoras, ajam mais com pensamento de longo prazo visando a sustentabilidade do 

negócio. Além dessas novas capacidades ele precisa ser capaz de visualizar e valorizar as 

equipes de apoio, para que o negocio desempenhe em sua capacidade total. 

Quando chegamos no nível de diretor, além de todas as competências anteriores 

esses líderes deverão ter a capacidade de solucionar problemas complexos pois se 

relacionarão com um mundo global, onde as diferenças se tornarão mais presentes em 

todos os aspectos da vida organizacional, deverão aprender a lidar com um novo paradigma 

do trabalho, que são as relações com o trabalho e pensar novas alternativas para 

trabalharem com pessoas jurídicas, incorporar nos processos de pessoas a questão do 

proposito, clientes com novas expectativas  mudando o mundo dos negócios, pensar em 

novos modelos de negócios para tornar as organizações mais produtivas e competitivas, 

conviver com uma economia colaborativa em que novos modelos de negócios 

predominarão aos já conhecidos. Trabalhar com profundidade a questão da Cultura 
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organizacional, pois elas determinarão novas modelos de hierarquia dentro das 

organizações. 

 

Segundo a visão do grupo de projeto essas são as competências mais emergentes que 

deverão ser desenvolvidas pelas lideranças. 
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6 CONCLUSÃO 

Tendo o estudo o foco nas lideranças para a indústria 4.0, observamos inicialmente a 

história das revoluções industriais, e as transformações que as mesmas causaram na 

humanidade, todas tiveram impactos gigantescos na forma de trabalharmos, pensarmos e nos 

relacionarmos.  

Na quarta revolução industrial, alguns aspectos ainda mais impactantes surgem, o 

principal deles é a velocidade com que as transformações devem ocorrer. Segundo Schwab a 

velocidade é de 100 anos em 10, provocando mudanças nas relações de trabalho, convivência 

com inteligência artificial, internet das coisas, robótica. Profissões que devem desaparecer e 

profissões ainda não conhecidas irão surgir. 

Observando os pontos de inflexão, fica clara a necessidade de um novo perfil 

profissional, capaz de suporta esta transformação. Estes profissionais só serão construídos 

através de líderes 4.0.  

Através de nossa pesquisa, identificamos no segmento de aviação civil, tem uma 

característica bem peculiar o encontro de várias gerações, ou seja, a miscelânea de paletós e 

bermudas como se vem chamando, comprovada pela faixa etária dos gestores respondentes a 

pesquisa. 

Foram identificadas pelos dos gestores  as necessidades de mudança, provocadas pela 

indústria 4.0, e as novas características dos líderes que irão promover estas mudanças. Como 

flexibilidade, adaptabilidade, liderança situacional, inteligência emocional. Para que estas 

novas característica sejam desenvolvidas, identificamos que é necessário conhecer o mindset 

dos líderes. Promovendo através do autoconhecimento a formação de novas conexões neurais, 

que vão levar ao desenvolvimento das novas competências das lideranças 4.0. 

Como proposta de solução o grupo traz a criação a escola de liderança, baseada nos 

valores do segmento, e com treinamentos em níveis de lideranças. Dentro da proposta da 

trilhas a serem percorridas serão identificadas e desenvolvidas as novas competências do 

líder, além do compromisso social e ambiental. É de conhecimento e todos que o 

desenvolvimento de um líder é menos oneroso que a contratação e um novo líder, a 

viabilidade do projeto fica facilmente afirmada. 

Se nada for feito, é certo que estes líderes em pouco tempo estarão obsoletos e fora do 

mercado de trabalho, com isto perde-se muito do conhecimento e da cultura já instalada. Não 

se desenvolvem colaboradores satisfeitos e engajados, dispostos a criar e evoluir junto com a 

organização, portanto mudança de mindset será novamente chave da sobrevivência. 
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ANEXO A – Pesquisa Industria 4.0 - Dissertativa 

 É importante a liderança estar informada e fazer a baixada de informações ao time 

de forma clara e motivadora. Essa geração atual é extremamente imediatista e movida a 

desafios o que faz com que a liderança tenha que se reinventar a cada dia para tornar o que o 

mercado quer factível com alta qualidade e menores custos. 

 O líder do futuro neste contexto de transformação deve ter atenção especial a três 

pontos: 1) Foco: no que é essencial, na execução perfeita e rigorosa e na escolha por poucos 

temas para aprofundar ao invés de manter-se na superfície de uma infinidade e assuntos; 2) 

Profundidade: sofisticar cada vez mais as análises, os diagnósticos de causas-raizes de 

problemas e as soluções propostas fortemente fundamentada; 3) Continuidade: é a constância 

de propósitos, de comportamentos, de consistência de pensamentos e ideias, que não desiste 

oi abandona os planos atuais diante de novos problemas ou contingências 

 Entendo que os líderes devem agir de acordo com uma famosa frase de Mario 

Sergio Cortella: "temos que fazer o nosso melhor, até termos condições melhores de fazer 

melhor ainda." 

 Conhecendo profundamente os seus liderados e criando um ambiente de sinergia. 

 A liderança deverá deixar de ser autoritária e verticalizada, passando para um 

modelo de gestão mais integrativo onde os liderados tenham autonomia e participação 

horizontal, engajados por identificação e pertencimento ao novo modelo. 

 Buscar sempre conhecimento, atualização e com isso ter segurança para influenciar 

seus liderados obtendo bons resultados no negócio. 

 Com execução de uma comunicação clara e objetiva com uma liderança transversal 

e tomadas de decisões assertivas dentro da equipe frente aos projetos executados. 

 Desde que se adaptem e tenham capacidade para lidar com inúmeras variáveis que 

possam determinar sucesso ou fracasso das estratégias do negócio. 

 Ter uma visão sistêmica 

 Comunicação treinamento e liderança 
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 Diante deste novo cenários que estamos vivendo, o mercado demanda de uma 

liderança mais jovem e inovadora. A nova liderança, para atender este novo perfil de 

profissional, deve ter consigo uma habilidade à mudanças bem como uma sensibilidade em 

apurar nos novos profissionais suas qualidades, buscando criatividade e novas ideias junto ao 

grupo para atingirem o objetivo em comum. Importante enfatizar ainda, que nesta atual 

conjuntura, um líder deve ter em mente sempre a postura de bom servidor e ouvinte de suas 

equipes estimulando e desenvolvendo em cada uma suas qualidades e obviamente sabendo 

posiciona-las dentre as necessidades da empresa. Acredita-se ainda que o fator humano é um 

dos maiores bens das empresas atuais, pois potencializando as qualidades e diferencias de 

cada funcionários conseguimos ter sucesso. 

 A liderança deve se apropriar dessas mudanças, entender as mesmas e traçar uma 

estratégia de como irá transmitir ou replicar para sua equipe de maneira objetiva e clara. Ser 

transparente e estar apto e capacitado para fornecer suporte para possíveis dúvidas existentes. 

Entender os anseios da empresa e dos liderados e buscar um equilíbrio entre as partes 

transmitindo tanto os desvios como os resultados de maneira clara além de reconhecer o 

trabalho bem realizado e dar suporte mas dificuldades existentes. 

 Preparado tecnológico e Desenvolvimento de gestão dentro da própria equipe, ser 

aberto a mudanças e inovações , além de buscar conhecer novos produtos oferecidos no 

mercado e sair do " sempre foi assim ". 

 Se atualizar, ter uma equipe dinâmica e sobre tudo uma boa comunicação entre a 

equipe. 

 Manter-se atualizados e abertos a inovações. 

 Os líderes precisam ter abertura, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, 

sensibilidade e agilidade para lidar os com desafios da tecnologia, dos novos negócios, das 

novas gerações de funcionários e as novas exigências dos clientes. 

 Acredito que o profissionais que sejam abertos a constantes mudanças, resilientes, 

inovadores e pouco burocráticos tem mais chances de encontrar sucesso no ambiente da 

indústria 4.0. 



 

 
56 

 Buscando desenvolver em suas equipes o raciocínio analítico e multidimensional, 

uma vez que a análise e cruzamento de dados serão cada vez mais importantes nas tomadas de 

decisões operacionais, táticas e estratégicas. 

 Menor resistência ao novo, comunicação eficaz com os liderados trazendo a equipe 

para sí. Aprender de tudo um pouco. Aprender outros idiomas para contato com o mundo 

globalizado. 

 Com engajamento da equipe e desempenho do profissional. 

 A liderança da empresa precisa estar sempre desafiada a buscar a melhoria seja da 

qualidade, seja dos processos de fabricação ou seja dos resultados em receitas e custos. Para 

isso, ela precisa conhecer os seus principais problemas e suas fortalezas, visando buscar 

aprimorar suas competências. 

 Mente aberta, atualização constante, humildade pra se reinventar, resiliência. 

 Renovar conhecimento e investir no preparo dos funcionários para aprimomar sua 

capacidade analitica e seu desenvolvimento. 

 Engajando seus colaboradores para que apliquem esforços em seu 

desenvolvimento. 

 As novas tecnologias e automações previstas para a industria 4.0 vão trazer também 

necesidade de um numero menor de pessoas nas funções. Partindo deste principio teremos, 

teremos um grande desafio de incentivar a formação das pessoas, além de também nos 

adequarmos aos novos desafios. A formação vai ser um diferencial no futuro, a experiencia 

dos mais velhos vai dar lugar ao grande poder de adaptação e formação dos jovens, 

pricipalmente os que ja nasceram nesta era das tecnologias. Teremos um grande desafio no 

futuro. 

 Não esquecer as pessoas, aumentar ainda mais o foco no desenvolvimento, trabalho 

colaborativo, formas de recompensa é respeito às diferenças. 

 Se atualizando constantemente e atuando com uma liderança democrática e de 

coachinng. 
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 As lideranças devem estar engajadas em motivar pessoas, e promover a sua 

integração aos sistemas, para que se alcance os mais altos níveis de desempenho. 

 Desenvolvendo a adaptabilidade e a flexibilidades, entendendo cada vez mais sobre 

comportamento humano e como customizar a liderança de acordo com as necessidades de 

cada perfil e geração. 

 O líder sempre deve olhar as pessoas, as inovações tecnológicas servem para 

automatizar os processos e melhorar as ferramentas de utilização. Com isso o líder deve 

sempre preparar sua equipe para o trabalho humano diferencial. 

 O Grande desafio é manter a credibilidade dos clientes diante a quantidade de 

mudanças e fazer uma identificação nas equipes uma vez que não há “ Cara “ definida. 

 A princípio os lideres não podem ter medo, pois os desafios são constantes e 

precisarão ser superados de forma ágil e criativa: um líder destemido engaja o time, gera 

confiança e estimula criatividade e inovação. Deve ter em mente que diversas funções não 

existirão porque as demandas sociais e de consumo mudam, mas nunca deixam de existir. Na 

mesma medida que o líder contribui com a estrategia e desenvolvimento de negócio, ele deve 

ser inovador e criativo para adicionar valor às funções das pessoas e desenvolve-las para 

novas atividades, funções e cenários. 

 Estando abertos a mudanças, aprofundando entendimento dos beneficios da 

mudanças, desenvolvendo e engajando seu time para esse processo. Para gerar esse 

engajamento a comunicacao Clara e objetiva é fundamental! 

 Manter-se atualizado e em constante acompanhamento das tendências 

ttecnológicas, entendendo e conhecendo suas potencialidades e possibilidades de aplicações, a 

fim de poder praticar um uso racional e efetivo de cada produto ou plataforma, 

 Ter flexibilidade para adaptação e buscar se inovar constante. 

 Acredito que a quarta revolução industrial trará como desafio a adaptação humana 

perante tantas automatizações. O fluxo de informações e desenvolvimento trará novas 

demandas que farão com que as pessoas busquem um novo modelo de capacitação, ou seja, 

tornam se multidisciplinares para que possam trabalhar com a alta demanda e variedade de 

tecnologia. 
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 Temos que criar um ambiente de Colaboração, em que trabalharemos a liderança de 

forma matricial e não mais uma liderança por hierarquia, mas com muita conscientização 

dessa liderança. 

 Valorizando sempre as pessoas e desenvolvê - las como um diferencial competitivo 

para o negócio . 

 As lideranças deverão buscar capacitação e atualização contínua multidisciplinar, 

para fazer frente às novas tecnologias de automação e conceito de indústria. 

 Sendo flexíveis, menos apegados aos modelos e mapas mentais. Integração e visão 

sistêmica. Ir além da sua função e área. 

 Com uma grande automação das várias atividades a liderança passa a ter que saber 

tratar mais dados ao invés de gera-los. Precisa desenvolver equipes “pensantes”, uma vez que 

a parte operacional (planilhas e criação de dados) será executada por sistemas mais eficazes. 

Além disse é fundamental que a liderança da empresa tenha uma visão estratégica bem 

definida para não a alterar a cada “vontade” do cliente, mas ainda sim manter uma 

flexibilidade executiva para responder rapidamente as mudanças do mercado. 

 Fomentando uma gestão mais horizontal, buscando equipe multidisciplinares na 

construção estratégica para de fato entender a realidade do negócio nas tomadas de decisão e 

planejamento. Encurtar a distância e a burocracia entre estratégia e execução l. Facilitar e 

promover novas ferramentas e melhorias para execução da rotina das diversas áreas e 

capacitar sempre que possível o time. 

 Paciência....muita paciência.... 

 Ter sempre analistas que acompanhem as tendências alinhados e prontos a buscar 

melhores soluções. 

 O papel do Líder na nova indústria e o de funcionar como agente de colaboração e 

priorização de atividades e ações. Acredito muito na inovação como 90% transpiração e 10 % 

criação e assim sendo a priorização e a orquestração das atividades são fundamentais para o 

sucesso de qualquer negocio. 
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 Definição de Propósito e Comunicação Constante além de saber gerenciar a 

MUDANÇA e seus riscos. 

 


