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RESUMO: Os líderes buscam, estar inserido no ambiente, estar em conexão com sua equipe, 
com seus seguidores. Mas o que é necessário para se tornar um líder? Quais são as 
competências necessárias para se conquistar uma boa liderança? O presente artigo se 
propõe a identificar e traçar as competências essenciais da liderança; para atingir esse 
objetivo, primeiramente busca-se compreender os conceitos de competência, tanto individual 
como organizacional, e liderança, para na seqüência analisar como ocorre essa inter-
relação. Fleury e Fleury (2001) afirmam que a definição das competências essenciais de uma 
organização está intimamente relacionada com a estratégia de negócio que a empresa adota, 
além do levantamento dos recursos que a empresa dispõe (capitais do conhecimento). 
Mapear as competências essenciais e individuais da organização torna-se vital para garantir 
a sobrevivência das organizações. E a partir desses dados a empresa poderá realmente 
conhecer seu potencial humano. O líder é definido pelo papel que ele desempenha no padrão 
dinâmico total do comportamento do grupo. Salienta-se a importância da liderança no topo, 
responsável por criar uma visão globalizada conectada pelas visões menores das pessoas. 
Palavras-Chave: Liderança; Competência; Estratégia. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Alinhar os processos aos objetivos da empresa, juntamente com o desenvolvimento 
das competências essenciais é a base para a implementação bem sucedida de uma estratégia. 
Trata-se de liderança, alinhada a ações educacionais eficazes que incorporarão a estratégia à 
cultura organizacional. “A capacidade de liderança é um recurso valioso” (WHITTINGTON, 
2002, p. 53); líderes organizacionais são ativos fundamentais nas organizações, tem-se como 
exemplo a trajetória de Jack Welch na GE, que demonstra como os líderes são recursos que 
conseguem transformar visões em realidade. A liderança visionária fornece objetivos para 
moldar as estratégias e a faz acontecer através de seu entusiasmo. 

Para Whittington (2002, p. 66) “ser um bom estrategista não é, necessariamente, o 
bastante. Liderança é mais que mera inserção de uma estratégia ao ambiente de mercado; 
trata-se de inserir a si mesmo no ambiente social”. É isso que os líderes buscam, estar inserido 
no ambiente, estar em conexão com sua equipe, com seus seguidores. Mas o que é necessário 
para se tornar um líder? Quais são as competências necessárias para se conquistar uma boa 
liderança? 

O presente artigo se propõe a identificar e traçar as competências essenciais da 
liderança; para atingir esse objetivo, primeiramente busca-se compreender os conceitos de 
competência, tanto individual como organizacional, e liderança, para na seqüência analisar 
como ocorre essa inter-relação. 

 

2. O QUE É COMPETÊNCIA 

O conceito de competência é pensado como um conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, isto é, um conjunto de habilidades humanas que justificam um alto 
desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

inteligência e na personalidade das pessoas. Esta abordagem considera a competência, 
portanto, como um estoque de recursos que o indivíduo detém. A avaliação dessa 
competência individual é feita, no entanto, em relação ao conjunto de tarefas do cargo ou 
posição ocupada pela pessoa (SPENCER; SPENCER, 1993; MCLAGAN, 1997; MIRABILE, 
1997). 

A competência permanece ligada ao conceito de qualificação, usualmente definida 
pelos requisitos associados à posição ou ao cargo – os saberes ou o estoque de conhecimentos 
da pessoa, os quais podem ser classificados e certificados pelo sistema educacional. Assim 
definido, o conceito de competência não atende às demandas de uma organização complexa, 
mutável, em um mundo globalizado. Dito em outras palavras, definir um estoque de recursos 
necessários ao bom desempenho para cada cargo ou posição não é condição suficiente para 
atender a demanda por inovação e flexibilidade que se coloca às empresas. Em tais situações, 
as organizações deverão competir não mais mediante produtos, mas por meio de 
competências, buscando atrair e desenvolver pessoas com combinações de capacidades 
complexas. 

Hamel e Prahalad (1995) tratam do conceito de competência no nível organizacional, 
referindo-se à competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, 
sistemas e gerências inerentes a uma organização. Já para Minarelli (1995, p. 52) 
“competência é sinônimo de capacitação profissional. Com ela você compete no mercado, 
pois compreende os conhecimentos adquiridos, as habilidades físicas e mentais, o jeito de 
atuar e a experiência”.  

Segundo Le Boterf (1995), competência é um saber agir responsável, como tal 
reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar recursos e transferir os 
conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional determinado. 

Para Zarifian (2001), a competência é a colocação de recursos em ação em uma 
situação prática. Não somente aqueles recursos que possuímos ou adquirimos, mas aqueles 
que sabemos como colocar em ação. É uma inteligência prática das situações que, apoiando-
se em conhecimentos adquiridos, transforma-os à medida que a diversidade das situações 
aumenta. A competência é a iniciativa sob a condição de autonomia, que supõe a mobilização 
de dois tipos de recursos: os recursos internos pessoais (adquiridos, solicitados e 
desenvolvidos pelos indivíduos em dada situação) e os coletivos (trazidos e colocados à 
disposição pelas organizações). É a faculdade de mobilizar redes de atores em volta das 
mesmas situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade.  

Existem algumas palavras-chave no que Zarifian (2001) considera uma definição 
multidimensional da competência: iniciativa, responsabilidade, inteligência prática, 
conhecimentos adquiridos, transformação, diversidade, mobilização dos atores e 
compartilhamento. Essas palavras-chave dizem respeito à principal virtude da lógica da 
competência segundo Zarifian (2001): alçar o sujeito ao primeiro plano do processo do 
trabalho, centrando atenção sobre o indivíduo e suas qualidades.  

O trabalho baseado em eventos ou situações eventuais, a necessidade de comunicação 
e a economia do serviço foram às mudanças que recolocaram o homem como centro do 
mundo do trabalho. A sociedade da informação e do conhecimento possui essa característica. 
O conhecimento existe somente no ser humano e somente pode ser mobilizado pelas pessoas. 
O mesmo acontece com a competência. 

Mapear e desenvolver competências organizacionais e individuais tem se tornado uma 
das estratégias das grandes empresas para atingir seu consumidor final de forma mais 
eficiente. Faz parte dessa estratégia, a capacitação dos colaboradores e de parceiros de uma 
organização, para que eles conheçam profundamente o produto que vendem e, dessa forma, 
exerçam maior influência na decisão do cliente. Pois não adianta uma empresa se esforçar em 
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fazer um produto excelente, se os seus clientes internos não sabem das informações sobre o 
que fabricam ou vendem.  

Há basicamente dois tipos de competências organizacionais: as básicas, que garantem 
a sobrevivência de uma empresa, pois se não possuir essas competências, estará fora do 
mercado; e as essenciais, que permitem a diferenciação de uma empresa no mercado. A 
gestão da qualidade hoje em dia, por exemplo, para muitas empresas, faz parte de uma 
competência básica, mas nem por isso deixa de ser importante (FLEURY; FLEURY, 2001).  

Fleury e Fleury (2000) propõem que o conceito de competência organizacional tem 
suas raízes na abordagem da organização como um portifólio de recursos (resource based 
view of the firm) Esta abordagem considera que toda empresa tem um portifólio: físico (infra-
estrutura), financeiro, intangível (marca, imagem, etc), organizacional (sistemas 
administrativos, cultura organizacional) e recursos humanos. Para os defensores desta 
abordagem, é esse portifólio que cria vantagens competitivas (KROGH; ROOS, 1995) e, 
dessa maneira, a definição das estratégias competitivas deve começar com um entendimento 
profundo das possibilidades estratégicas dadas por esses recursos. 

Fleury e Fleury (2001) afirmam que a definição das competências essenciais de uma 
organização está intimamente relacionada com a estratégia de negócio que a empresa adota, 
além do levantamento dos recursos que a empresa dispõe (capitais do conhecimento). Mapear 
as competências essenciais e individuais da organização torna-se vital para garantir a 
sobrevivência das organizações. E a partir desses dados a empresa poderá realmente conhecer 
seu potencial humano.  

Hamel e Prahalad na década de 80 deram uma contribuição significativa para a 
construção do conceito ao proporem o conceito de competências essenciais (core 
competence). Competência seria a capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em 
produtos e serviços (HAMEL; PRAHALAD, 1995). A competitividade de uma organização é 
determinada pela inter-relação dinâmica entre as competências organizacionais e a estratégia 
competitiva.  

Dessa maneira, a abordagem dos recursos fazem o processo de formulação da 
estratégia e a formação de competências criar um círculo que se retro-alimenta – as 
competências são formadas a partir de recursos e as estratégias são elaboradas a partir de 
grupos de recursos (competências essenciais); a implantação da estratégia gera novas 
configurações de recursos e novas competências que, por sua vez, irão influenciar novamente 
a formulação da estratégia. Este ciclo, segundo a perspectiva de Fleury e Fleury (2000), pode 
ser ilustrado da seguinte maneira: 

 

ESTRATÉGIA 

APRENDIZAGEM  

COMPETÊNCIA 

Recursos tangíveis e 
intangíveis 

 

Figura 1: Ciclo de formulação de estratégia 
Fonte: Fleury e Fleury (2000). 
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E é neste sentido que Hamel e Prahalad (1995) afirmam que as competências 
essenciais não correspondem a uma tecnologia específica. Podem ser o resultado da 
excelência em qualquer função do negócio e são resultantes do aprendizado coletivo na 
organização, especialmente da coordenação das diversas habilidades de produção e a 
integração de múltiplas correntes de tecnologia. 

Hamel e Prahalad (1995) diferenciam competências organizacionais e competências 
essenciais. As competências essenciais seriam aquelas que obedecem a três critérios: 
oferecem reais benefícios aos consumidores, são difíceis de imitar e dão acesso a diferentes 
mercados. Ao definir sua estratégia competitiva, a empresa identifica as competências 
essenciais do negócio e as competências necessárias a cada função – as competências 
organizacionais. Dessa maneira, pode-se dizer que a organização possui diversas 
competências organizacionais, localizadas em diversas áreas; destas, apenas algumas são as 
competências essenciais, aquelas que a diferenciam e que lhe garantem uma vantagem 
competitiva sustentável perante as demais organizações. Competências essenciais são um 
grupo de habilidades que permitem às empresas entregar um benefício fundamental aos seus 
clientes. 

Balceiro e Figueiredo (2002, p. 10) propõem a seguinte definição para competência 
essencial: “uma competência essencial é uma combinação de habilidades complementares e 
conhecimentos embutida em um grupo ou time que resulta na habilidade de executar um ou 
mais processos críticos num padrão classe-mundial”.  

A competitividade organizacional vai depender, no longo prazo, da administração do 
processo de aprendizagem organizacional, que vai reforçar e promover as competências 
organizacionais e que vai dar foco e reposicionar às estratégias competitivas. Mills, Platts e 
Bourne (2002) procurando sistematizar estes conceitos propõem um quadro síntese (Quadro 
1) para definir os vários níveis de competências organizacionais: 

Competências essenciais Competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, que são 
chave para a sobrevivência da empresa e centrais para sua estratégia 

Competências distintivas Competências e atividades que os clientes reconhecem como 
diferenciadores de seus concorrentes e que provêm vantagens 
competitivas 

Competências organizacionais ou 
das unidades de negócios 

Competências e atividades-chave, esperadas de cada unidade de 
negócios da empresa 

Competências de suporte Atividade que é valiosa para apoiar um leque de competências 
Capacidades dinâmicas Capacidade de uma empresa de adaptar suas competências pelo tempo. 

É diretamente relacionada aos recursos importantes para a mudança 

Quadro 1: Níveis de competências organizacionais 
Fonte: Mills, Platts e Bourne (2002). 

Alguns pontos merecem destaque neste quadro de Mills, Plats e Bourne (2002): em 
primeiro lugar a diferenciação proposta entre as competências distintivas, reconhecidas pelos 
clientes e as competências organizacionais. Este ponto é muito pouco enfatizado por outros 
autores é algo que dificilmente as organizações conhecem, embora partilhem o discurso sobre 
a importância do cliente. Um outro ponto diz respeito ao conceito de competência 
organizacional: a nosso ver estas podem perpassar as várias unidades de negócio e serem 
gerais à organização. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001, p. 11) “a gestão de competências deve ser vista 
como um processo circular, envolvendo os diversos níveis da organização, desde o 
coorporativo até o individual, passando pelo divisional e o grupal”. O importante é que a 
gestão de competências esteja em perfeita sintonia com a estratégia organizacional. 
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3. LIDERANÇA 

Como toda estratégia está baseada em escolhas e estas sempre carregam restrições, é 
preciso que o líder entenda e defina quem fica de fora do jogo e como a empresa irá lidar com 
essa condição, inclusive no caso de clientes. A estratégia exige comando e para liderá-la é 
preciso ter a capacidade de atrair e conduzir seguidores. Por isso, o líder carrega o peso de 
definir e tornar executáveis as estratégias de competitividade que a empresa irá utilizar para 
garantir a sustentação de seus resultados ao longo do tempo. Cabem-lhe a incumbência de 
influenciar seus colaboradores e de alinhar seus respectivos processos com os objetivos 
propostos pela organização. Daí é fácil compreendermos a importância do líder como agente 
de direcionamento organizacional e das pessoas como executoras dos processos principais 
decorrentes deste posicionamento. 

Duas habilidades básicas devem estar presentes nos líderes para tornar eficaz a 
implementação de estratégias: as habilidades humanas e as habilidades conceituais. As 
habilidades humanas representam a capacidade de interagir com as pessoas, comunicar-se de 
forma clara, motivando os colaboradores e valorizando os resultados obtidos. As habilidades 
conceituais referem-se à capacidade de olhar o todo, ter uma visão sistêmica dos processos e 
de suas interações com o meio externo (mercado, clientes, governo...). 

É inegável que o tema liderança se reveste, a cada dia que passa, de uma importância 
crescente aos olhos, tanto daqueles que dirigem como dos que são dirigidos; liderança tornou-
se uma palavra corrente na linguagem da administração. Os líderes são importantes porque 
respondem pela eficácia das organizações, ou seja, o sucesso ou o fracasso de qualquer 
organização, em grande parte, depende da visão que os liderados têm de sua alta direção. 
Além disso, soma-se ao interesse que o tema desperta o cenário de mudanças constantes por 
que passa a sociedade, e as conseqüências destas sobre as organizações nela inseridas 
(TICHY; CARDWELL, 2003). 

A tônica das novas propostas de ação nas organizações é como resgatar os valores 
humanos para que eles possam ser exercidos no ambiente organizacional e como converter 
esses valores em resultados operacionais para as organizações. É possível instituir 
procedimentos capazes de estimular comportamentos favoráveis em um ambiente incerto e de 
mudanças constantes, em que as organizações precisam se transformar freqüentemente? 
Clement (1994) proclama a cultura, a liderança e o poder como chaves para uma mudança 
organizacional efetiva, pois o líder tem assumido a grande responsabilidade de promover os 
processos de mudança das organizações, sendo a liderança a chave para os processos de 
mudanças (CLEMENT, 1994) e renovação das organizações (ARGYRIS, 1987). 

Embora a mudança seja condição básica para a evolução da sociedade, esta implica no 
processo adaptativo dos elementos que a compõem; deste modo, cabe à organização, e aos 
indivíduos que a integram, adequar seu comportamento de modo a enfrentar tais mudanças. E 
assim os relacionamentos que se estabelecem nas organizações adquirem espaço cada vez 
mais significativo como fator de estabilidade dos indivíduos nas empresas. Neste contexto, a 
liderança assume papel extremamente importante, pois cabe a ela transmitir os princípios e 
valores que regem a organização e facilitar a adaptação dos novos funcionários, orientando-
os.  

O líder precisa ser capaz de focalizar e priorizar com eficácia, isto é, ter objetividade. 
Em uma época de rápidas mudanças, o foco e a freqüência das interações podem se tornar 
mais críticos do que a duração das mesmas. A coerência está entre as características do líder 
voltado para a nova cultura organizacional descrita por Kotter (1999 a-b). Se na empresa do 
século XX a política direcionava as relações entre liderados e equipes, nas organizações do 
novo século as relações devem ser abertas e francas e o poder dá lugar à responsabilidade 
pelos compromissos assumidos com clientes, funcionários, acionistas e a sociedade. O próprio 
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mercado apresenta estes direcionamentos cobrando atitudes éticas das organizações e seus 
dirigentes. 

Drucker apud Hesselbein, Goldsmith e Beckhard (1996) afirma que líderes natos 
podem existir, mas, com certeza, poucos dependerão deles. A liderança deve e pode ser 
aprendida. Esta constatação motivou uma série de estudos por parte de pesquisadores e 
consultores. Para o autor, o que define o líder é o atendimento a quatro condições básicas de 
liderança, apresentadas pelos líderes por ele estudados: 

a) A única definição de líder é alguém que possui seguidores. Algumas pessoas são 
pensadoras, outras profetas. Os dois papéis são importantes e muito necessários, mas, 
sem seguidores, não pode existir liderança; 
b) Um líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos seguidores fazem 
as coisas certas. Popularidade não é liderança, resultados sim; 
c) Os líderes são bastante visíveis, portanto, servem de exemplo; 
d) Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa 
responsabilidade (DRUCKER, 1996). 
O autor afirma, ainda, que liderança está em evidência nos meios acadêmicos e 

organizacionais, e não é, em si, boa ou desejável, mas sim, um meio. Tem pouco a ver com 
qualidade de liderança ou com carisma, sua essência é o desempenho. Desta forma, a base da 
liderança eficaz é compreender a missão da organização, defini-la e estabelecê-la de forma 
clara e visível. Para Drucker (1996) liderança é fixar metas e prioridades, bem como fixar e 
manter os padrões. Os líderes eficazes raramente são permissivos, têm responsabilidade. 
Outro requisito vital para a liderança eficaz é obter confiança. 

De outro modo, não haverá seguidores. Para se confiar num líder não é 
necessário gostar dele. Nem concordar com ele. Confiança é a convicção de 
que o líder fala sério. É a crença em sua integridade. As ações de um líder e 
suas crenças professadas devem ser congruentes, ou ao menos compatíveis. A 
liderança eficaz não se baseia em ser inteligente; ela se baseia principalmente 
em ser consistente (DRUCKER, 1996, p. 75). 

Para Kuczmarski e Kuczmarski (1999), liderança é o resultado de fazer com que as 
pessoas ajam por meio de um grupo. Isso requer que uma direção seja dada ao esforço do 
grupo e que o compromisso seja tomado por seus próprios membros. A autora considera que 
liderança é a responsabilidade por um grupo, se não houver grupo, não há necessidade de 
líder. Em vista de todos trabalharem em grupos, todos precisam de habilidades de liderança. 
“A liderança aprendida é um processo contínuo. A pessoa não se torna repentinamente um 
líder, nem pára de aprender as habilidades de liderança” (KUCZMARSKI; KUCZMARSKI, 
1999, p. 181). 

Liderar significa compartilhar objetivos, ouvir sugestões, delegar poder, informar, 
debater, mobilizar esforços, transformar grupos em verdadeiras equipes. Conseqüentemente, o 
incentivo ao crescimento de pessoas torna-se pressuposto cada vez mais necessário, 
importante e valorizado (TICHY; CARDWELL, 2003). 

Para encorajar esses líderes em potencial para que iniciem o exercício da liderança, 
Kotter (1998) sugere como uma primeira medida mostrar o significado da liderança para o 
indivíduo; só depois vem o significado da liderança para a organização, e enquanto o 
indivíduo não desenvolver seu potencial para liderar, é sinal de que ainda não atingiu todo o 
seu potencial. Desse modo, as pessoas procuram aprender o que for preciso para maximizar 
seu potencial. A própria estrutura organizacional deve dar espaço para as pessoas expressarem 
seu potencial de liderança, ao contrário do que as burocracias fazem. 

Segundo Tichy e Cohen (1999), uma empresa vence porque tem bons líderes, que se 
dedicam ao desenvolvimento de outros líderes, em todos os níveis da organização, dando 
espaço para expressarem seu potencial de liderança. O que importa não é se você tem 
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condições de vencer hoje, mas se poderá continuar vencendo amanhã e no dia seguinte; pois o 
teste definitivo de um líder não é saber se ele está apto a tomar decisões inteligentes e atitudes 
decisivas, mas se ensinam os outros a serem líderes e se criam uma organização que pode 
sustentar seu sucesso mesmo que não estejam por perto. A habilidade das organizações 
vencedoras e dos líderes vencedores é criar novos líderes, é gerar um aprendizado dentro da 
organização. 

Percebe-se que o líder é aquele que liga e esquenta os motores da transformação da 
cultura organizacional para que as pessoas se engajem nessa corrida, ou seja, é ele quem 
conduz o processo de transformação da cultura (KOTTER, 1998). 

Para Harman e Hormann (1990) o líder atual tem muito mais ligação com a 
transmissão de uma visão orientadora, pois o gerenciamento está relacionado com a noção de 
crescimento do poder pessoal e da expansão da autoridade interna. Desse modo, o 
gerenciamento passa a ser “uma questão de encorajar o outro para que desenvolva e use muito 
mais sua própria capacidade de criação” (HARMAN; HORMANN, 1990, p. 38). 

Rowe (2002) apresenta três tipos de líderes organizacionais: líderes estratégicos, 
líderes visionários e líderes gerenciais. Apesar de suas diferenças (observar Quadro 2), Rowe 
acredita ser possível a coexistência dos três tipos em uma organização, ocorrendo alguma 
dificuldade apenas em organizações públicas. 

Líderes estratégicos Líderes visionários Líderes gerenciais 

− Combinam, em sinergia, 
liderança gerencial e liderança 
visionária. 

− Enfatizam o comportamento 
ético e decisões baseadas em 
valores. 

− Supervisionam responsabilidades 
operacionais (rotineiras) e 
estratégicas (longo prazo). 

− Formulam e implementam 
estratégias para impacto imediato e 
manutenção de metas de longo 
prazo para garantir a sobrevivência, 
o crescimento e a viabilidade em 
longo prazo. 

− Possuem expectativas grandes e 
otimistas em relação à performance 
de seus superiores, pares, 
subordinados e deles próprios. 

− Valem-se de controle estratégico 
e financeiro, dando ênfase ao 
estratégico. 

− Uilizam e alternam o uso de 
conhecimento tácito e explícito em 
relação ao indivíduo e à 
organização. 

− Usam padrões de pensamento 
linear e não linear. 

− Acreditam na adoção de 
estratégias, isto é, suas decisões 
estratégicas fazem diferença em 
suas organizações e ambiente de 
trabalho. 

− São proativos, moldam idéias, 
mudam o que as pessoas pensam ser 
desejável, possível e necessário. 

− Trabalham para aprimorar 
estratégias e novas abordagens para 
problemas antigos; ocupam cargos 
de alto risco. 

− Preocupam-se com idéias; 
relacionam-se com as pessoas de 
maneira intuitiva e compreensiva. 

− Sentem-se alienados de seu 
ambiente de trabalho, trabalham nas 
organizações, mas não fazem parte 
delas; a percepção que têm de si 
próprios não é vinculada ao 
trabalho. 

− Influenciam atitudes e opiniões 
das pessoas dentro da organização. 

− Preocupam-se em garantir o 
futuro da organização, 
principalmente por meio do 
desenvolvimento e gerenciamento 
de pessoas. 

− São mais ligados à 
complexidade, à ambigüidade e à 
sobrecarga de informações; 
comprometidos com tarefas 
multifuncionais e integradoras. 

− Sabem menos do que os 
especialistas de sua área funcional • 
São mais propensos a tomar 
decisões baseadas em valores. 

− Estão mais dispostos a investir 
em inovações e em capital humano 
e a criar e manter uma cultura 

− São conservadores, adotam 
atitudes passivas em relação às 
metas; metas surgem da 
necessidade, e não de desejos e 
sonhos; metas são baseadas no 
passado. 

− Consideram o trabalho um 
processo facilitador que envolve a 
integração de idéias e pessoas que 
interagem para definir estratégias. 

− Relacionam-se com pessoas 
segundo as funções delas no 
processo de tomada de decisão. 

− Acreditam ser conservadores e 
reguladores do status quo; a 
percepção que têm de si próprios é 
vinculada à organização. 

− Influenciam os atos e as decisões 
das pessoas com quem trabalham. 

− Envolvem-se em situações e 
contextos característicos de 
atividades do dia-a-dia. 

− Preocupam-se e sentem-se bem 
com áreas funcionais de 
responsabilidade. 

− São especialistas na sua área 
funcional. 

− Estão menos propensos a tomar 
decisões baseados em valores. 

− Apóiam e adotam postura de 
preço mínimo em curto prazo a fim 
de aumentar a performance 
financeira. 

− Concentram-se em gerenciar a 
troca e a combinação de 
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eficiente a fim de assegurar a 
viabilidade em longo prazo. 

− Enfatizam o conhecimento tácito 
e desenvolvem estratégias como 
uma forma comum de 
conhecimento tácito que incentiva a 
realização de um objetivo. 

− Valem-se de pensamento não 
linear. 

− Acreditam na adoção de 
estratégias, isto é, suas decisões 
estratégicas fazem diferença em 
suas organizações e ambiente de 
trabalho. 

conhecimento explícito e garantem 
o cumprimento de procedimentos de 
operação. 

− Valem-se de pensamento linear. 

− Acreditam em determinismo, isto 
é, as escolhas que fazem são 
determinadas pelo ambiente externo 
e interno. 
 

Quadro 2: Tipos de líderes segundo Rowe 
Fonte: Rowe (2002). 

A pesquisa realizada por Rowe (2002) constatou que a liderança gerencial não é ruim 
para as organizações, mas que possivelmente este tipo de organização apenas conserve seu 
valor. A organização gerenciada apenas pelo líder visionário pode representar riscos para a 
organização, pois está voltada apenas ao futuro, esquecendo que o presente é necessário para 
viabilizar o futuro. O quadro 3 permite observar que o líder estratégico é o líder ideal para o 
mundo de transformação em que se vive hoje, pois demonstra a necessidade de uma 
combinação da liderança gerencial e da liderança visionária, ou seja, demonstra que o líder 
deve preocupar-se com a viabilidade futura e com a estabilidade financeira da organização. 

 
4. AS COMPETÊNCIAS E A LIDERANÇA 

Retomando o conceito de Le Boterf (1995) e Fleury e Fleury (2000, p. 2) conceituam 
competência como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização 
e valor social ao indivíduo”. A introdução da expressão “agregar valor” implica que o 
desenvolvimento e combinação das competências individuais deve resultar no 
desenvolvimento de competências organizacionais e competências essenciais, alinhadas à 
estratégia organizacional.  

Segundo os autores, essa abordagem difere do conceito de Porter (1999) de 
posicionamento estratégico, em que a análise parte da indústria e do entendimento da posição 
competitiva que a organização deve adotar na formulação da sua estratégia. O foco da análise 
aqui é, claramente, o mercado e os competidores, sendo a vantagem competitiva derivada da 
exploração das oportunidades e tendências aí encontradas. Tidd, Bessant e Pavitt (1997) 
classificam a abordagem de Porter como racionalista e a dos recursos da firma como 
incrementalista, uma vez que incorpora e valoriza a noção de aprendizagem organizacional e 
da experiência para lidar com a complexidade e a mudança como fatores relevantes no 
processo estratégico e de obtenção de vantagem competitiva. 

Essa abordagem distingue entre recursos e competências. “Um recurso é algo que a 
organização possui ou tem acesso, mesmo que esse acesso seja temporário [...] uma 
competência é uma habilidade para fazer alguma coisa, uma competência é construída a partir 
de um conjunto de blocos denominados recursos” (MILLS; PLATTS; BOURNE, 2002, p. 9-
14). 

No futuro, a competência crucial das empresas será a habilidade de criativa e 
continuamente destruir-se e refazer-se para atender às demandas do consumidor. Cada um na 
organização deverá ter a responsabilidade de tomar atitudes imediatas, pois uma empresa 
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precisa de liderança por toda parte na organização, e esta liderança é a habilidade de enxergar 
a realidade como realmente é e mobilizar a resposta apropriada. 
 A habilidade de ensinar liderança é uma das competências essenciais das organizações 
vencedoras, e estas são boas em ensinar liderança porque quem ensina são líderes 
comprovados e porque líderes são aprendizes ávidos. Segundo Tichy e Cohen (1999) esses 
líderes têm idéias, valores, energia, edge - tomar decisões difíceis e estimular e recompensar 
os outros - e histórias. 

A essência da verdadeira liderança é avaliar situações de mudança e motivar os outros 
a agir de maneira apropriada. Liderança está muito mais para pensar, julgar, agir e motivar do 
que para estratégias, metodologias e ferramentas. Liderança é o reflexo da maneira de pensar 
de uma pessoa e de seu posicionamento perante o mundo, onde podemos perceber o resultado 
transmitir idéias e questionamentos através de histórias. Neste contexto é interessante analisar 
o papel da cultura organizacional perante os colaboradores, pois esta quando compreendida e 
aceita, passa a fazer parte do indivíduo, assim fazendo com que os grandes líderes possuam 
maior confiança nos seus seguidores perante as atividades a serem executadas. Estes por sua 
vez, tendo arraigado a cultura da organização, passam a entender e apoiar as decisões tomadas 
pelo líder. 

Em muitas empresas a liderança contenta-se com melhorias da eficácia operacional. 
Mas o ponto central da liderança é a estratégia, ou seja, a definição e divulgação da posição 
exclusiva da empresa, o exercício das opções excludentes e o desenvolvimento da 
compatibilidade das atividades. Eficácia operacional e estratégia são essenciais à prosperidade 
das empresas. Mas, enquanto o aprimoramento da eficácia operacional deve envolver todos os 
empregados, o direcionamento estratégico deve ser assumido pelo líder. 

Segundo Porter (1999) o desenvolvimento ou restabelecimento de uma estratégia clara 
depende principalmente da liderança, as decisões sobre os grupos de clientes alvo, sobre as 
variedades e sobre as necessidades a serem atendidas pela empresa são fundamentais para o 
desenvolvimento da estratégia. Mas, igualmente importantes, são as decisões de não atender a 
outros clientes ou a outras necessidades e de não oferecer determinadas características ou 
serviços. Para enfrentar as forças internas que resistem à tomada de decisão entre opções 
excludentes, são essenciais líderes dispostos a fazer escolhas. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como enfoca Ulrich (1996), o produto da liderança eficaz é simples, ela deve 
converter aspirações em ações. Aspirações surgem de várias formas: estratégias, metas, 
missões, visões, previsões e planos. No entanto, a função do líder não é apenas aspirar, mas 
também agir, convertendo uma declaração de intenção em uma série de condutas. Os líderes 
precisarão apresentar resultados. 

Uma característica marcante nas pessoas com grande capacidade de liderança é 
transformar o que está à sua volta. Elas não se conformam com o ambiente. A importância 
dos líderes é identificada quando os procedimentos habituais para tomada de decisão não 
respondem com eficiência e eficácia às necessidades do momento. A rapidez de decisão, a 
predisposição em assumir riscos, equilíbrio emocional, intuição e até sorte são características 
atribuídas aos líderes (BAVELAS, 1975). 

O líder é definido pelo papel que ele desempenha no padrão dinâmico total do 
comportamento do grupo. Sua inteligência, habilidade e originalidade não são fatores cruciais 
para se tornar um líder, mas essas qualidades são concebidas como meios para que os 
membros do grupo atinjam seus objetivos. “O líder é seguido porque promete levar, ou 
realmente leva, mais do que qualquer outra pessoa, seus seguidores para perto daquilo que 
querem” (KNICKERBOCKER, 1975, p. 107). 
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Salienta-se a importância da liderança no topo, responsável por criar uma visão 
globalizada conectada pelas visões menores das pessoas. A presença de muitos líderes é 
fortemente disseminada pela equipe que se encontra no topo, e isso é obtido alinhando-se as 
pessoas na mesma direção. Por mais que haja um esforço concentrado para a promoção de 
transformações na estrutura, na tecnologia ou no comportamento no cenário organizacional, 
para que as mudanças sejam reais e duradouras é necessário o envolvimento continuado da 
alta gerência (ARGYRIS, 1987). As pesquisas realizadas evidenciaram essa questão, “para 
dar início ao processo de mudança organizacional, o executivo-chefe deveria se conscientizar 
da extensão até a qual seu próprio estilo de liderança é responsável pelos problemas de sua 
organização” (ARGYRIS, 1987, p. 27).  

Percebe-se que liderar atualmente é administrar mudanças. A evolução, adaptação e 
ajuste ao meio externo são imprescindíveis para a sobrevivência da organização; o elo de 
ligação entre o ambiente e as adaptações impingidas nas organizações é o líder, pois ele ajusta 
valores e culturas, não apenas métodos e técnicas. Tentar evitar as mudanças é tão inútil 
quanto resistir ao clima, como afirma Bennis (1996, p. 128): “E hoje mudanças são como o 
clima: sempre em movimento e sempre imprevisível”. Usando a metáfora do clima, as 
organizações e os líderes devem ser exímios meteorologistas para tornar o processo mais 
suave. É como enxergar a estrada que está à frente, mas também o que se esconde atrás da 
curva. A adversidade é uma grande oportunidade de aprendizado, é o desafio de viver com 
conforto em meio à ambigüidade. É a possibilidade de ser inovador em situações de conflito e 
criar possibilidades em momentos aparentemente sem saída, é a criatividade fluindo no 
ambiente de trabalho. 

O verdadeiro líder forma-se de maneira espontânea, sem se propor racionalmente para 
se tornar um líder. O que ocorre é que essas pessoas simplesmente determinam-se a viver, 
expressando-se plenamente, dedicando-se com vigor aos seus propósitos. Para Bennis (1996) 
a questão não é tornar-se líder, é tornar-se você mesmo, usar-se completamente – todas as 
suas capacidades, talento e energia – para que sua visão se manifeste. Em suma, você precisa 
ser a pessoa que decidiu ser e desfrutar o processo de transformação, mesmo que isso 
signifique exercer a liderança na organização. 
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