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RESUMO 

 
 
 

O Processo de Liderança e Seu Exercício na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
2002. Artigo (Especialização em Gestão Tributária), Universidade Salvador, 
Salvador. 
 
 
Para avaliar o processo de liderança no serviço público e particularmente na Secretaria 
da Fazenda do Estado da Bahia, estudos foram realizados com amostras de pessoas 
envolvidas nos diversos níveis hierárquicos desta organização. Os conceitos de 
liderança e modelos de Administração pública foram apresentados para dar suporte às 
comparações e consequentemente às respectivas sugestões e considerações 
apresentadas. Foram analisados os vários modelos de gestão do serviço público, desde a 
época que o rei confundia o seu patrimônio particular com o patrimônio público, até  o 
modelo atualmente adotado, o modelo gerencial, que tem princípios importados da 
iniciativa privada. Os resultados obtidos permitiram verificar a existência de um campo 
vasto de possibilidades de ação na melhoria do serviço público prestado aos cidadãos. 
Essa ação permitiria interferir no processo de gestão de pessoas e procedimentos, para a 
execução de processos mais eficientes e resultados mais eficazes para a organização. 
Liderar no serviço público é um desafio ainda maior do que na iniciativa privada, tendo 
em vista as dificuldades de ordem legal, principalmente no que diz respeito às maneiras 
de incentivar os liderados, bem como na cobrança de trabalhos mais eficientes e 
eficazes, por falta de instrumentos de punição. Com isso, exige-se do gestor público 
talentos ainda maiores e melhores para a consecução das atividades próprias do Estado. 
Foi observado que se necessita de um planejamento estratégico na área de delegar 
responsabilidades, além de uma carência de dotar os líderes de instrumentos que 
favoreçam a busca de desenvolvimento de suas equipes através de treinamentos. 

 

 
Palavras-Chave: Líder, Liderança, Modelos Administrativos, Gestão no Serviço Público 
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ABSTRACT 

 
 
 

The process of leadership and its practice in the Secretariat of Finance of the State of the 
Bahia. 2002. Article (Specialization in Tributary Management), University of Salvador, 
Salvador. 
 
 
To evaluate the process of leadership in Public Services and mainly in the Finance 
Secretariat of the State of Bahia, studies were made with samples of people involved in 
the different hierarchic levels of that organization. The concepts of leadership and 
models of public administration were shown so to endorse the comparisons and 
consequently the respective suggestions and considerations that were presented. The 
various models of administration in Public Services were analyzed from the epoch  
when the king merged his private assets, up to the model currently adopted, i.e. the 
model of management that has principles imported from the private enterprise. The 
results obtained permitted to verify the existence of a wide array of possibilities for 
action in the improvement of public services rendered to citiziens. This action would 
permit to interfere in the management process of people and procedures for the 
execution of more efficient processes and more efficacious results for the organization. 
To lead in Public Services is a challenge even bigger than the one required in the private 
enterprise, because of the difficulties of legal order mainly with regard to the way of 
how to stimulate the servants as well in the requiring of a more efficient and efficacious 
task execution due to the lack of means of punishment. Herewith the public  
administrator is asked to have higher and better abilities in the execution of activities 
that are particular to the State. The necessity of strategic planning in the area of to 
delegating responsibilities, besides a lack of endowing the leaders with means that 
favour the search for development of their teams through training, were observed.  
 
 
Keywords: leader, leadership, administrative models, management in Public Services. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

Liderar é uma arte das mais interessantes existentes na sociedade moderna, apesar de 

não ser exclusividade desta. Desde o início da civilização já se exigia dos grupos e 

comunidades alguma organização para que a vida fosse preservada e as espécies 

perpetuadas. Via-se isto nas comunidades mais antigas, e a história traz-nos os mais 

variados exemplos de sociedades e comunidades em que a liderança era exercida por 

um dos seus membros, sem necessariamente já se falar em processo de liderança. Até 

mesmo entre os animais irracionais encontramos situações em que o processo de 

liderança é exercido sem que se diga ou formalmente se eleja um líder para isto. 

 

Desta forma, trazemos para os nossos dias análises deste processo, na busca de 

encontrar-se a melhor forma de exercê-lo na organização, considerando os desafios a 

que somos submetidos diariamente pela sociedade, que reclama mais recursos, mais 

transparência, mais eficiência e eficácia. 

 

Liderar no serviço público é ainda uma arte maior, pois sabemos que os resultados deste 

exercício podem colaborar com um grande número de indivíduos que dependem da 

eficácia das ações para a sua manutenção. Portanto, o desafio ainda é maior. Não se 

limita a nossa ação ao simples fato de ir e voltar ao trabalho e conduzir as pessoas, mas 

na análise e na busca constante dos benefícios que a sociedade deve obter com a forma 

de liderar de cada um de nós. 

 

Alcançar o melhor dos resultados, com satisfação plena de funcionários, líderes, 

sociedade e governo é a meta maior a ser atingida. 
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2.   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Propomos neste trabalho apresentar os principais conceitos de liderança e sua 

aplicabilidade no serviço público, e mais especificamente na Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia. Avaliar como está sendo utilizado o processo de liderança em alguns 

níveis. Se está de acordo com os princípios citados e os mais geralmente aceitos e, se 

não, quais os fatores impeditivos para sua aplicação. Esperamos identificá-los, se 

houver, e propor sugestões, atitudes e conhecimentos que possam viabilizar a 

valorização dos aspectos da liderança, sejam os aspectos considerados atributos (que 

têm a ver com o indivíduo, sua personalidade e caráter), sejam os aspectos práticos 

(aqueles que podem ser constatados na conduta do indivíduo). 

 

Inicialmente, como fundamento, partimos do conhecimento adquirido na leitura de 

artigos e outros textos que retratam a problemática da liderança em seus diversos 

aspectos. Como há, por parte da sociedade, um maior interesse na gestão privada, 

gerando uma maior demanda de conhecimento nessa área, a maioria das publicações de 

maior circulação, a exemplo de jornais, revistas, publicações periódicas de livre acesso, 

tratam do conceito de liderança, e de gestão, sob a ótica da iniciativa privada. A 

conjunção desse conhecimento, aliado a experiência prática na administração pública, 

enriquecido com a leitura de livros e artigos que tratam de forma singular e específica a 

gestão pública, nos animou a tentarmos retratar de forma simples e objetiva a percepção 

sobre o atual estágio vivido na administração tributária no Estado da Bahia, e 

particularmente nas Inspetorias e órgãos executores da Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

Buscando retratar não apenas a nossa visão, formulamos uma pesquisa objetiva, 

direcionada aos servidores lotados em inspetorias fazendárias, abrangendo o corpo de 

líderes intermediários nas unidades e parcela dos funcionários que se encontram na 

extremidade do processo, conhecidos como os que estão na ponta, aqueles que são 

expostos diariamente ante os anseios da sociedade e que são a imagem fidedigna que a 

clientela tem do serviço público de maneira geral, buscando obter qual o conceito de 

liderança está impregnado no corpo funcional e quais as mudanças desejáveis para que 

haja um aperfeiçoamento do processo, e conseqüentemente da organização.  
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Não se propõe este trabalho a avaliar pessoalmente os membros desta organização, nem 

particularmente as suas ações, mas sim colher subsídios coletivos, partindo de consultas 

e entrevistas a diversos níveis de lideranças e liderados, avaliá-las e propor as sugestões 

com o objetivo de tornar ainda melhor essa organização. 

 

A sociedade passa por inúmeras transformações, e assim, tanto as organizações privadas 

como as públicas são atingidas pelas conseqüências. Estar preparado para orientar e 

conduzir os processos de mudança e ajustes à nova ordem que se apresenta, é o desafio 

de cada líder. Neste contexto, aparece a figura do líder ou, ainda mais amplamente, do 

processo de liderança, que terá a responsabilidade de conduzir a organização até onde 

ela estará segura e pronta para continuar sobrevivendo, atingindo bons resultados. 

 

Sendo uma organização pública, a SEFAZ-BA não está fora do alcance das mudanças 

ocorridas por conta da globalização e outras de ordem internas. Citamos, desta forma, a 

seguinte situação exemplo: A globalização provoca pressões sobre os países em 

desenvolvimento, que normalmente têm menor poder para resistir aos países 

desenvolvidos. Esta pressão provoca mudanças nas legislações tributárias internas, que 

por sua vez alteram os procedimentos internos e externos das administrações 

fazendárias dos Estados. Neste caso, citamos a Lei complementar 87/96 que desonerou 

de tributos diversos as exportações de produtos industrializados. Essa alteração muda 

significativamente vários procedimentos da organização. 

 

Atualmente, vive-se a expectativa de uma reforma tributária nacional, onde 

possivelmente, muitos tributos desaparecerão enquanto outros poderão surgir. Assim 

sendo, o papel da liderança aparece na identificação de tendências, possibilidades e 

oportunidades, antecipando ações como forma de preparar toda a organização para o 

futuro que se vislumbra, considerando, inclusive, o papel de cada membro da equipe em 

todo o processo. Neste caso, vale lembrar a citação do conhecido empresário Bill Gates 

da Microsoft1: “Estamos a apenas dois anos do fracasso. Não sabemos quem surgirá 

com alguma nova invenção que nos deixará sem trabalho”, ou ainda a expressão de 

Wayne Gretzky2: “O importante não é onde está o pato (benefício econômico, emprego, 

                                                
1 Coletânea HSM Management, 2002 , p. 35.  
2 Coletânea HSM Management, 2002,  p. 37.  
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empresa), mas onde ele vai estar.” Assim sendo, é função da liderança compreender o 

mundo a sua volta e preparar a organização para as mudanças em andamento. 

 

Lembramos que o processo de liderança aqui exposto refere-se a pessoas e processos, 

em todos os níveis da organização, que de alguma maneira sejam responsáveis pela 

condução e funcionamento da organização, não se prendendo o conceito apenas ao topo 

da pirâmide, ou seja, procuramos tratar a instituição de maneira horizontalizada e não 

no seu conteúdo hierárquico o que abrangeria apenas o topo da pirâmide organizacional. 

 

Nossa hipótese é que faltam ao serviço público os instrumentos gerenciais, necessários 

ao aperfeiçoamento das ações de liderança, o que prejudica significativamente os 

processos, bem como os resultados buscados pela organização. Assim sendo, estaremos 

retratando as causas, e apresentando possíveis considerações sobre as soluções 

prováveis.  

 

No item que se refere às respostas dos questionários, deixarão de constar nos textos os 

autores das frases, porque assim entenderam os entrevistados, mas todos os 

questionários constam de arquivo a ser guardado para verificações que se fizerem 

necessárias. 
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3.   OS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

O processo de liderança no serviço público pressupõe a existência de limitações a serem 

observadas pelo gestor. Assim sendo, abordaremos a seguir alguns modelos de 

administração pública como forma de contextualizar as ações, definições e estudos 

sobre o tema proposto. 

 

O setor público brasileiro sofre as influências das formas de Administração dos outros 

países. Isso decorre em grande parte do processo de abertura dos mercados que 

começou a ocorrer a partir da década de 70, tendo seu ponto forte nos anos 90 e 

seguintes, aqui entendido como a globalização, que faz com que os países de todo o 

mundo tenham conhecimento de ações uns dos outros, e mais ainda, acabem 

submetendo os países periféricos a regimes considerados eficientes em países 

desenvolvidos. Esse processo, no Brasil, foi mais forte a partir dos anos 90, com a 

derrubada das barreiras alfandegárias, que trouxe inúmeras descobertas para a nação, 

não só na área de tecnologia, mas também nas maneiras de administrar o serviço 

público. Outro fator relevante no processo de mudança dos modelos de gestão pública 

foi o esgotamento do modelo intervencionista  do estado em todo o mundo, não só pela 

incapacidade de atender às demandas da sociedade, mas também pelo custo elevado 

para a manutenção daquele modelo existente. Esse fenômeno de importar estratégias de 

administração pública já era visto no Brasil algumas décadas antes, mas foi 

intensificada, no período referido acima. 

 

3.1   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA 

 

A burocracia, como modelo de administração, foi idealizada por Max Weber, filósofo 

alemão, no início do século XIX, em resposta aos modelos até então vigentes, tais como 

a Teoria Clássica, a Teoria Científica, e a Escola de Relações Humanas e buscava 

retirar as variações no estado emocional dos indivíduos quando estes estivessem 

realizando as suas tarefas. 

 

Ela teve como motivação inicial a inconsistência emocional das pessoas (Ferreira, 

2002), em conseqüências das mudanças ocorridas com a Revolução Industrial, que 
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segundo seu idealizador, interferiam na eficiência do processo produtivo. Neste caso, e 

por conta disso, as ações dos indivíduos devem ser reguladas por normas, sem 

flexibilidade hierárquica. 

 

Esse modelo de Administração tem como característica fundamental a realização da 

tarefa de forma regulada, normatizada, não permitindo a sua execução de forma 

diferenciada por nenhum funcionário, já que isso poderia tornar o processo ineficiente e 

de difícil controle. Nele o indivíduo segue as regras previamente estabelecidas, o que 

facilita a ação da supervisão baseada nas normas existentes. 

 

Ele, quando da sua idealização, apresentava como grande objetivo à busca da eficiência 

na realização da tarefa, para conseqüentemente, atingir-se a eficácia nos resultados. 

Entretanto, ao longo do tempo, percebeu-se que o modelo apresentava desvantagens 

como a limitação da criatividade e espontaneidade dos funcionários, pois estavam 

atrelados às regras impostas pela organização, e além disso, percebia-se a substituição 

dos objetivos (metas, resultados) da organização pelas normas, isto é, não importa o 

resultado alcançado desde de que as normas estejam sendo cumpridas. Era o erro de o 

processo ser mais importante que os resultados. 

 

O setor público foi por muito tempo, e ainda o é em muitos aspectos, quem mais adotou 

esse modelo de administração burocrático. Isso é claro tem como uma das causas as 

especificidades do setor público, em que existem muitas ações governamentais, grande 

área geográfica de ação, grande número de pessoas envolvidas em cada uma das ações 

governamentais. Além disso, cada ação do governante é alvo de norma específica (Leis, 

Regulamentos, Decretos, Portarias, Atos Normativos, etc), a fim de limitar os riscos de 

improbidade administrativa, e após realizada, ela se submete aos controles dos diversos 

órgãos encarregados de sua fiscalização. 

 

No Brasil, a Administração burocrática foi inserida na administração pública “em 1936, 

através da reforma administrativa promovida por Mauricio Nabuco e Luiz Simões 

Lopes” (Bresser, 1996), e foi adotado, também em substituição ao modelo 

patrimonialista que confundia o patrimônio público com o particular do governante. 

Neste, o governante apropriava-se do patrimônio público como se fosse o seu próprio. 
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Essa era a época em que o coronelismo marcava-se pelo clientelismo e fisiologismo, 

dificultando a condução das políticas públicas pelo governo brasileiro (Bresser, 1996). 

 

Ela era caracterizada pela rigidez das regras, controle hierárquico e formalista ou legal 

sobre os procedimentos, não permitindo flexibilização, qualquer que fosse o problema. 

Foi um modelo que, importante para aquele momento,  prestou-se para os fins a que se 

destinava, principalmente para corrigir as distorções apresentadas pelo patrimonialismo, 

mas com o passar do tempo, com a evolução das sociedades, ele mostrou-se ineficiente 

e ineficaz. 

 

O mundo naquela época passava por grandes transformações, saindo muito 

recentemente da crise da bolsa de valores de New York, em 1929, em conseqüência do 

choque do petróleo. Anos mais tarde enfrentaria a segunda grande guerra mundial, além 

de outros acontecimentos que demandariam mudanças profundas na forma de 

administrar o Estado. Acrescente a esses fatos, a crise desencadeada pelo segundo 

choque do petróleo em 1979, a crise fiscal e financeira  brasileira a partir dos anos 60, 

proveniente do endividamento público, por conta da política desenvolvimentista da 

década anterior, que reduziu drasticamente a capacidade de investimento do setor 

público. Isso tudo diminuiu o poder de intervenção do Estado na economia, que foi 

intensificado pelo processo de globalização da economia mundial. 

 

Esses fenômenos acima mencionados foram suficientes para provocar alterações na 

administração pública, fazendo desmoronar o modelo burocrático porque era incapaz de 

adaptar-se a essa nova realidade, conseqüência dos fatores acima mencionados. 

 

3.2   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

Surge, decorrente das causas acima mencionadas, um novo modelo de administração 

pública: A Administração Gerencial. Esta é mais flexível, adaptável, e traz consigo 

muitos pressupostos da administração privada. Ela é implantada no setor público em 

resposta à crise do Estado, como um modo diferente de enfrentar a crise fiscal, como 

estratégia para reduzir custos da máquina administrativa e tornar mais eficiente a 

administração pública, e teve como um dos maiores defensores, o então ministro Luiz 

Carlos Bresser Pereira. Ao contrário da administração burocrática, “a administração 
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gerencial é voltada para o cidadão e os resultados” (Bresser, 1996), e não apenas para 

os processos e seus controles. Outro fator considerado importante para a administração 

gerencial, já que anteriormente o controle era mais importante que os resultados, e por 

isso todos eram considerados suspeitos, é que este modelo pressupõe que o funcionário 

é digno de alguma confiança por parte da organização. Com isso, possibilita-se o 

processo de delegação de tarefas e responsabilidades, facilitando a sua realização, 

tornando o processo menos centralizado. 

 

Na administração pública gerencial, pode-se perceber a orientação do Estado na direção 

oposta àquela seguida pela administração burocrática. Nota-se, aqui, a criação dos 

meios para desburocratizar o Estado. Neste contexto, são citadas as seguintes ações: 

 

a) Criação da chamada Administração Indireta; 

b) Descentralização de atividades para agências regionais, governos 

estaduais e municipais; 

c) Terceirização de Atividades anteriormente consideradas públicas; 

d) Privatizações; 

e) Criações de Organizações Sociais. 

 

È sempre bom lembrar que esse fenômeno da administração gerencial não é específico 

do Brasil, mas reflete o que vinha acontecendo no mundo, principalmente na Inglaterra 

que desencadeou fortemente todo o processo de descentralização das atividades do 

Estado. 

 

Com esse novo modelo, o Estado brasileiro ganhou flexibilidade, agilidade, eficiência 

nas suas ações, bem como na qualidade dos serviços prestados ao cidadão. 

 

Outro comentário importante é que em meio a estes acontecimentos, não estava 

havendo apenas mudanças na forma de gerir o Estado, mas ele estava em grave crise e 

demandava alterações em sua concepção. Era preciso sair da fase intervencionista e 

controlador para um Estado incentivador. Ele já não mais possuía capacidade de 

continuar investindo em vários setores considerados importantes, como o de 

telecomunicações, energético, etc. Isso, simultaneamente ao que ocorria no resto do 
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mundo forçava o estado brasileiro a assumir postura semelhante em relação à sua 

maneira de gerenciar suas instituições. 

 

3.3.   LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO: GESTÃO BUROCRÁTICA X GESTÃO  

         GERENCIAL 

 

A forma como está organizado o setor público interfere fortemente no estilo de 

liderança dos indivíduos. Isto porque as normas existentes definem as limitações a que o 

líder estará sujeito, significando que a atuação e desempenho dele dependerão de como 

está organizado o Estado. 

 

Considerando as características apresentadas nos modelos burocrático e gerencial, o 

líder terá maior ou menor capacidade de ação e de interferir nos processos, e 

conseqüentemente nos resultados da organização. 

 

A administração burocrática, por sua natureza, inibe a ação do gestor no que diz respeito 

a criatividade e inovação, pois não permite modificações ou desvio das ações, nem da 

forma de executar determinadas tarefas. Isso inclui não só o líder, mas também os 

liderados, já que a conduta deles é pautada pelas normas previamente estabelecidas. 

  

A criatividade é prejudicada, pois não se permite a construção de alternativas para a 

solução de problemas. Nestas circunstâncias, o líder não consegue exercer plenamente 

suas habilidades pessoais, o que marca profundamente o desempenho da liderança. 

Entretanto, um ponto positivo para a liderança neste modelo é a facilidade de 

acompanhar a execução das tarefas por seu caráter formal e legal. 

 

No caso da administração Gerencial, aqui trazendo vários princípios da iniciativa 

privada, o exercício da liderança é facilitado pelas próprias características deste modelo. 

A descentralização, a flexibilização e a autonomia características dele contribuem 

fortemente para que as qualidades pessoais do líder possam ser destacadas. É muito 

provável que neste modelo os problemas apresentados tenham uma variedade de 

soluções, já que as suas ações têm um grau de liberdade muito maior que no modelo 

burocrático. 
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Uma abordagem mais genérica sobre o processo de liderança no setor público, leva à 

reflexão sobre até que ponto os gestores públicos têm condições de impor suas marcas 

naquele processo, considerando as limitações legais existentes nos órgãos públicos. O 

Estado, independente do modelo de administração adotado, impõe restrições às ações de 

seus gestores, apesar de isso não ser determinante para impedir o aparecimento de 

grandes líderes no setor público. 

 

Liderar é o processo de influenciar e conduzir pessoas para a realização de tarefas com 

objetivos previamente definidos. No setor público, em função das peculiaridades,este 

processo nem sempre é facilitado. Muitas vezes, fatores alheios à vontade do gestor 

local dificultam a mobilização dos funcionários sob seu comando, o que compromete e 

muito o serviço prestado à comunidade. Podemos citar como exemplo destes 

empecilhos o salário baixo, falta de perspectiva de crescimento profissional e precárias 

condições de trabalho. 

 

No setor público, o processo de liderança ainda é mais difícil comparado com o setor 

privado, pois as limitações para motivar os funcionários quase não existem, além da 

falta de possibilidade de corrigir condutas consideradas inadequadas. 

 

Feitas as considerações iniciais sobre os modelos de administrar o estado brasileiro, 

abordaremos os princípios gerais do processo de liderança e suas implicações no setor 

público, levando-se em conta que aqueles princípios serão limitados ou não em função 

das peculiaridades do serviço público. 
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4.   CONCEITOS DE LIDERANÇA 

 

Liderar, para fins deste artigo, é a arte de exercer influência a um determinado grupo, 

com o objetivo de chegar a um fim proposto (definição dos autores deste texto). Essa 

definição é proposta pelos autores deste artigo e reflete a idéia básica do processo de 

liderança. Quem lidera tem o poder, este traduzido apenas como a capacidade de 

influenciar as pessoas a atingirem um objetivo. Desta forma, exercer a liderança é ter 

influência decisiva sobre quais assuntos devem ser alvo da atenção da equipe na 

empresa. Ao contrário, o indivíduo que tem a agenda lotada e limita-se a responder aos 

compromissos, não está exercendo a liderança, mas sendo vítima dos acontecimentos à 

sua volta, restringindo por completo a sua função de pensar estrategicamente pela 

organização com o objetivo de melhorar seu desempenho. 

 

O processo de liderança pressupõe iniciativa, ação, comando, não apenas reação às 

crises e internas e/ou externas à companhia. O líder precisa aprender a priorizar suas 

atividades, focando o que de fato é importante para ele, para o grupo e para a empresa. 

Liderar pelas prioridades é conseguir ser decisivo sobre quais assuntos serão alvos da 

dedicação intelectual e emocional dos membros do grupo. Neste sentido, o líder é 

responsável pela decisão do que os membros do grupo farão com seu tempo de vida na 

empresa. Assim, liderar é muito mais que ser o chefe que diz o que deve ser feito e 

cobra os resultados. Significa ter influencia direta sobre a vida de outras pessoas, 

inclusive a das famílias de seus liderados. Portanto, o exercício da liderança deve estar 

alicerçado nos melhores princípios éticos e morais existentes. 

 

No desempenho do papel da liderança, de influenciar um grupo para atingir 

determinado fim, é possível, em muitos casos, o líder conduzir o grupo para objetivos 

considerados perversos, a exemplo de Hitler que, com seu carisma,  mobilizou seu 

exército e praticamente provocou a segunda guerra mundial. Isso é um alerta para que 

as organizações estejam atentas ao estilo de liderança de seus funcionários. 

 

Tomando como exemplo a citação acima, é possível destacar alguns estilos de liderança 

dentre os muitos que podem ser encontrados. Neste caso, observamos apenas dois 

desses estilos, cujas análises nortearão nossos comentários neste momento, e que são 
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encontrados em praticamente todas as organizações, para os quais a alta chefia deve 

estar atenta, pois a alocação de um deles, em momento e situações indevidas, pode 

comprometer não só a organização, mas também a carreira do indivíduo indicado para 

exercê-la. 
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5.   TIPOS DE LIDERANÇAS 

 

Vários são os tipos de lideranças já definidos pelos estudiosos do assunto. Entretanto, 

para efeito do estudo que pretendemos realizar, foram escolhidos apenas dois tipos, que 

para o caso, aplicam-se satisfatoriamente ao serviço público, pois este depende cada vez 

mais de líderes que se enquadrem nas definições abaixo citadas. As demandas cada vez 

maiores para recursos cada vez menores intensificam a necessidade de gestores que 

tragam mudanças, e em seguida tenhamos aqueles que conseguem gerenciar a 

organização, logo após os períodos turbulentos decorrentes delas. 

 

Assim sendo, utilizaremos os conceitos apresentados pelo professor Jorge Correia 

Jesuíno, assim chamadas liderança carismática, revolucionária ou visionária, e 

liderança consensual ou gerencial.  

 

Antes de iniciar os tipos de liderança escolhidos acima, é importante frisar que há um 

outro tipo que merece ser citado, uma vez que as outras podem ser beneficiadas com a 

utilização desta, que é a liderança estratégica. Pressupõe a habilidade de influenciar 

subordinados, pares e superiores. Também “presume que o líder entenda o processo de 

estratégia emergente, que alguns autores consideram mais importante que o processo 

de planejamento estratégico” (Mintzberg, 1987a, 1987b). As decisões e as atitudes 

tomadas voluntariamente por gerentes e funcionários todos os dias acabam por 

determinar a estratégia emergente. Líderes estratégicos entendem esse processo e 

valem-se dele para garantir viabilidade futura de suas organizações. A liderança 

estratégica pressupõe uma visão comum do que uma organização deve ser, para que a 

tomada de decisões rotineiras ou o processo estratégico emergente sejam coerentes com 

essa visão. “Isso implica a existência de um acordo entre os gerentes corporativos e os 

gerentes de divisões sobre as oportunidades e ameaças, dados os recursos e capacidade 

da organização” (Barney, 1997). A liderança estratégica pressupõe que a liderança 

visionária e a gerencial podem coexistir e que estão unidas, em sinergia, pela liderança 

estratégica. “Também presume a habilidade dos lideres estratégicos de mudar suas 

organizações para que haja uma mudança no ambiente em que suas organizações 

atuam.” (Hitt et al., 2001). 
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Líderes estratégicos diferem dos gerenciais e dos visionários. Os estratégicos sonham e 

tentam concretizar seus sonhos, sendo uma combinação de líder gerencial, que nunca 

pára para sonhar, e do visionário, que apenas sonha. Um líder estratégico provavelmente 

criará mais valor que a combinação de um líder visionário e um gerencial. Os gerenciais 

buscam a estabilidade financeira da organização em curto prazo. Conseqüentemente, 

mantém o status quo e não investem em inovações que possam mudar e aumentar os 

recursos da organização no longo prazo. Os líderes visionários procuram a viabilidade 

da organização no longo prazo, querem mudar e inovar, a fim de criar valor em longo 

prazo. A integração desses dois tipos de liderança pode criar uma equipe de dois ou 

mais indivíduos que possa exercer liderança estratégica e criar valor para a organização. 

Contudo, um só indivíduo que combine, em sinergia, a qualidade de um visionário e de 

um gerencial, realizará o máximo de criação de valor para sua organização.   

 

Os líderes estratégicos gerenciam o paradoxo criado pelos modelos de liderança 

visionária e gerencial. Valem-se de metáforas, analogias e modelos para permitir a 

justaposição de conceitos aparentemente contraditórios, definindo limites de 

coexistência mútua. “Orientam o processo de geração de conhecimento, incentivando a 

capacidade de integrar conhecimentos tácitos e explícitos individuais, grupais e 

organizacionais” (Nonaka e Takeuchi, 1995). 

 

Líderes estratégicos têm expectativas grandes e otimistas em relação à performance de 

seus superiores, pares, subordinados e deles próprios. 

 

Infelizmente, muitas organizações reprimem a liderança estratégica. “Uma delas é o 

Estado” (House, 1999), cujo processo de criação de valor deve ser entendido. O Estado 

tem tarefa de criar em termos sociais. Isso significa que “os governos são responsáveis 

pela eficiência da produção e da alocação das economias como um todo, pelo nível de 

emprego e pela conquista de um padrão de vida melhor” (Barney, 1997).  

 

Se analisarmos o Estado utilizando o conhecimento dos estudos organizacionais, 

veremos que alguns fatores que afetam as organizações também afetam os governos. 

Governos competem por recursos da mesma forma que as organizações. O Estado 

compete com outras organizações por recursos humanos e com outras instâncias com 

impostos pagos e por novos investimentos. 
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5.1   LIDERANÇA CARISMÁTICA, REVOLUCIONÁRIA OU VISIONÁRIA 

 

“É o estilo de liderança responsável pelas grandes mudanças ocorridas nas 

organizações e também na sociedade” (Jesuíno, 2001). É a responsável pelos 

acontecimentos que marcam a caminhada da humanidade. Neste sentido, podemos citar 

os exemplos de Jesus Cristo (independente de credo religioso), Gandhi, Tancredo Neves 

(eleições diretas), e outros que movidos por um ideal acreditaram que era possível 

transformar a realidade em sua volta. É o estilo que constrói pontes para o grupo, que, 

interpretando a realidade, traça o rumo a ser seguido pelo ele. 

 

O líder que atua com esse estilo, consegue dar significado às coisas que em algum 

momento podem não representar muito para o seu grupo. Mesmo em um cenário de 

caos, de incerteza, ele atua como intérprete da realidade, esclarecendo-a e tornando-a 

simples para o próprio grupo. Neste caso, uma das suas funções é reduzir as incertezas, 

principalmente nas situações de turbulência. Líderes assim caracterizados, têm 

facilidade para atrair seguidores, as pessoas confiam nele e os seguem independente de 

suas razões. São pessoas com enorme paixão pelo que fazem, e isso contamina os 

demais membros da equipe em sua volta. São eles que conseguem mobilizar quantidade 

de pessoas suficiente para que a organização alcance seus objetivos. Diz-se que o maior 

legado de Jack Welch3, o grande CEO da General Eletric será exatamente “sua 

capacidade de mobilizar, motivar, energizar e animar centenas de milhares de pessoas 

com uma extensa carteira de negócios.” O carisma dele era a força motriz para o 

sucesso alcançado pela GE durante a sua gestão. 

 

Como ressalva a este estilo de liderança podemos citar os casos da história em que 

líderes, apaixonados, movidos por uma causa, provocaram mais males que bem. O caso 

dos recentes ataques terroristas aos Estados Unidos (11/09/2001) é um exemplo – as 

pessoas seguem cegamente seus líderes, doando a própria vida pela causa em que 

acreditaram. Esse é o lado negativo da liderança carismática. 

 

A liderança visionária é voltada para o futuro e preocupa-se em correr riscos. 

Infelizmente, os líderes visionários não são aceitos facilmente pelas organizações e, se 

                                                
3 Coletânea HSM Management, 2002,  p. 36. 
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não tiverem o apoio dos líderes gerenciais, podem ser inadequados. A liderança 

visionária exige autoridade para influenciar o pensamento e as atitudes das pessoas, o 

que significa delegar poderes e implica correr riscos em várias dimensões. Há o risco de 

equiparar poder e a habilidade de atingir resultados imediatos, o risco de perder o 

autocontrole no desejo de conseguir mais poder e o risco de enfraquecer o 

desenvolvimento de líderes gerenciais, que ficam ansiosos com a desordem que a 

presença de líderes visionários pode causar. As atitudes dos líderes visionários em 

relação às metas opõem-se às dos líderes gerenciais. Líderes visionários são 

relativamente mais proativos, moldando idéias em vez de se oporem a elas. Exercem 

influência de maneira que determina a direção que a organização deve tomar. Eles criam 

imagens e suscitam expectativas, alterando humores e definindo desejos específicos e 

objetivos. Influenciam o que as pessoas acreditam ser possível, desejável e necessário. 

Líderes visionários esforçam-se para aprimorar escolhas e abordagens novas para 

problemas antigos. Provocam agitação no ambiente. Trabalham em posições de alto 

risco e buscam negócios arriscados, especialmente quando as recompensas são altas. 

Preocupam-se com idéias, relacionam-se com as pessoas de maneira intuitiva e 

compreensiva. Concentram sua atenção no significado dos acontecimentos e decisões. 

Quando líderes visionários estão no comando, as relações humanas tornam-se mais 

turbulentas, intensas e até desorganizadas, o que pode intensificar a motivação 

individual e gerar resultados inesperados, tanto negativos quanto positivos. Sentem-se 

alienados de seu ambiente de trabalho e, às vezes, de outras pessoas; trabalham nas 

organizações, mas não se sentem parte delas. “A percepção que tem de se próprio não 

está vinculada ao trabalho, a papéis ou a que instituições estão ligadas, mas, sim, ao 

sentido de identidade que criaram. Essa identidade pode ser resultado de 

acontecimentos importantes de sua vida” (Zaleznik, 1977). 

 

“Os líderes visionários influenciam as opiniões e atitudes de outras pessoas dentro da 

organização” (Hosmer, 1982). “Preocupam-se em garantir o futuro da organização, 

por meio do desenvolvimento e gerenciamento de pessoas” (Schendel, 1989). São 

ligados à complexidade, à ambigüidade e à sobrecarga de informações. Sua tarefa é 

multifuncional e tem muito mais tarefas integradoras e complexas. “Devido a isso, 

acabam por saber menos que os especialistas de área funcional sobre cada uma das 

muitas áreas pelas quais são responsáveis” (Hambrick, 1989). 
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A liderança visionária é voltada para o futuro e preocupa-se em correr riscos, além 

disso, líderes visionários não dependem de suas organizações para conceber uma 

percepção sobre si próprio. “Sob a liderança de visionários, o controle organizacional 

é mantido por meio da socialização, do compartilhamento de visões e da conformidade 

com um conjunto de normas, valores e opiniões em comum. De certa forma, a liderança 

visionária é parecida com o componente inspirador da liderança transformacional” 

(Bass, 1985). 

 

As organizações precisam da liderança visionária para garantir a viabilidade do longo 

prazo; entretanto, organizações lideradas por visionários, sem a influência restritiva de 

líderes gerenciais, correm mais risco de fracassar em curto prazo do que as comandadas 

por líderes gerenciais. Líderes visionários estão dispostos a arriscar, assim, podem criar 

valor. Visionários também podem, investir mais em seus objetivos do que a garantia do 

retorno e, dessa forma, destruir valor se não tiverem suas ações moderadas por líderes 

gerenciais. 

 

“Uma solução para a organização seria a integração de líderes visionários e 

gerenciais, devendo os visionários ter mais influência do que os gerenciais.” (Kotter, 

1990).  

 

Líderes gerenciais procuram estabilidade, ordem e a manutenção do status quo; líderes 

visionários buscam criatividade, inovação, desordem e a mudança do status quo. Na 

verdade, o ambiente que está sendo criado pelas forças globais e tecnológicas de hoje é 

de mudança e complexidade. Kotter (1990) sugere que as organizações precisam de 

líderes para introduzir mudanças e de gerentes para lidar com a complexidade. 

 

Ao contrário de Zaleznik, acreditamos que as lideranças visionária e gerencial são dois 

conceitos separados. É necessário reiterar e ressaltar que ambas as lideranças são vitais 

para a viabilidade em longo prazo e a estabilidade financeira em curto prazo. É possível 

que as lideranças visionárias e gerenciais coexistam; entretanto, a visionária deve pesar 

mais que a gerencial. 
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Uma organização seria, contudo, mais viável em longo prazo e poderia manter sua 

estabilidade financeira em curto prazo se a liderança estratégica prevalecesse nessa 

organização.                   

 

5.2   LIDERANÇA CONSENSUAL OU GERENCIAL 

 

“É o estilo tranqüilo de liderança. É o ato contínuo da liderança carismática. Após a 

mudanças ocorridas e necessárias, vem o período da estabilização, onde este estilo de 

liderança é importante para a manutenção do que foi conquistado.”4 É o estilo Gestão. 

Ele cuida para que as coisas aconteçam, verifica se as tarefas estão sendo executadas, 

controla e dirige ações, cuidam de resultados e procedimentos. 

 

Esses dois estilos de liderança são fundamentais para qualquer organização, 

principalmente nos tempos atuais em que se exige muito mais envolvimento dos seus 

líderes. Cada um tem o seu momento de acontecer, e é preciso estar percebendo as 

circunstâncias em sua volta de forma a atuar cada estilo a seu tempo. A utilização de um 

modelo determinado num momento indevido pode inviabilizar a condução dos negócios 

na empresa. Por exemplo, se o tempo é de mudança, e está lá o líder na posição 

consensual, ele irá inviabilizar a mudança que precisa ser feita e vai manter a situação 

inconveniente. De forma contrária, se é tempo de consolidar uma mudança recém-

implementada, e o líder insiste em promover uma nova mudança a cada instante, isso 

também é inviável, pois um sistema não pode estar sempre mudando, precisa se 

consolidar. O papel da alta gerência é identificar o estilo dos seus liderados que por sua 

vez atuam como líderes, identificar as necessidades da organização e mais 

especificamente, qual a área e qual estilo estão sendo demandados naquele momento e 

alocar as pessoas dentro da demanda exigida, alocando as pessoas certas no lugar certo, 

considerando as características individuais, o momento atual de cada funcionário, bem 

como despertar a sua motivação (característica intrínseca ao indivíduo) para que a 

organização e as pessoas envolvidas possam alcançar os objetivos propostos. Assim a 

instituição obterá êxito à medida que os seus líderes tenham a capacidade de percepção 

                                                
4 CARDOSO, Margot. Líder? Líder, não! Liderança. Revista Vencer, São Paulo, ano III, n 33, p.52 , 

jun.2002. 

 



 

 

29

para saber oscilar entre o exercício de um tipo de liderança e outro, na medida das 

necessidades reais da organização. 

 

A maioria dos executivos exerce a liderança gerencial. Por diversas razões, as 

organizações treinam seus funcionários implícita e explicitamente para serem líderes 

gerenciais. Organizações empresariais diversificadas em vários negócios tendem a fazer 

isso. Governos treinam mais do que as empresas seus funcionários para serem líderes 

gerenciais, devido a prestação de contas, ao grau de diversificação, à questão da 

reeleição e, para a maioria dos governos, ao enorme volume de dívida. Esses valores 

levam à imposição de um sistema de controle financeiro que estimula o uso da liderança 

gerencial e desestimula as lideranças estratégica e visionária. Há pessoas capazes de 

exercer ambas as lideranças – a estratégica e a visionária – em tais organizações, mas a 

natureza destas as desestimula. 

 

Líderes gerenciais adotam atitudes impessoais e passivas em relação às metas. Metas 

surgem da necessidade, e não de desejos e sonhos, “baseiam-se na origem das 

organizações e estão intimamente ligadas à história e à cultura da organização” 

(Zaleznik, 1977). Segundo Jack Welch e Robert Goizueta, já falecido, “a 

insensibilidade em relação às pessoas é necessária” (Morris, 1995). Líderes gerenciais 

são sensíveis ao passado.  

 

Líderes gerenciais consideram o trabalho um processo que permite a interação de idéias 

e pessoas, a fim de definir estratégias e tomar decisões. Durante esse processo, 

negociam, barganham e usam recompensas, punições ou outras formas de coerção. Eles 

se relacionam com pessoas de acordo com seus papéis no processo de tomadas de 

decisão e com a maneira pela qual as coisas são feitas. Líderes gerenciais podem não ter 

empatia e podem procurar envolver-se com outras pessoas, mas mantêm um baixo 

comprometimento emocional nesses relacionamentos. “Eles vêem-se como reguladores 

e conservadores do status quo de suas organizações e identificam-se pessoalmente com 

ele. Fortalecer e perpetuar suas instituições faz bem ao ego desses gerentes” (Zaleznik, 

1977). 
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“Líderes gerenciais influenciam somente as atitudes e decisões daqueles que com eles 

trabalham” (Hosmer, 1982). “Estão envolvidos em situações e contextos 

característicos de atividades rotineiras” (Schendel, 1989). 
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6.   QUALIDADES DO LÍDER 

 

No processo de liderança, a figura do líder é fundamental. Ele é o responsável pela 

condução de todo processo. Desta maneira, sua postura, seu caráter, suas atitudes são 

importantes para que o processo e os resultados sejam eficientes. 

 

Para que o processo de liderança seja adequado, o líder precisa apresentar algumas 

qualidades, entre as muitas que poderão ser citadas, que analisaremos a seguir. Não 

podemos discorrer sobre cada uma delas, mas citaremos as mais lembradas nas 

pesquisas elaboradas dentro das organizações, e entre estas, abordaremos algumas que 

por sua natureza e amplitude merecem destaque já que são qualidades mais básicas nos 

indivíduos que exercem a liderança. 

 

Ainda da apresentação da relação de qualidades, queremos abordar que várias destas 

características podem ser estudadas sobre vários aspectos. Assim sendo, elas podem ter 

sua análise associada à pessoa, enquanto outras estão associadas à ação do líder. Isto 

significa que elas podem ser classificadas em “Atributos, assim entendidas as 

características que as pessoas trazem consigo para a função, que lhes permitem exercer 

as tarefas de liderança”5. São essenciais para o desempenho. São as habilidades 

necessárias para exercer o processo de liderança. Podemos citar como exemplo, os 

conhecimentos, as técnicas, os aspectos da personalidade do líder. São as características 

intrínsecas ao indivíduo e que influirão na condução de todo o processo, por isso 

identificar pessoas com atributos adequados ao cargo é de fundamental importância para 

que a organização tenha sucesso. Entretanto, é bom lembrar que não só a condição 

moral do indivíduo é determinante. É preciso conciliar a boa moral com outras 

características que farão dele um líder com o conjunto de atributos necessários ao 

desempenho do seu papel. Isto significa que o líder precisa ter, por exemplo, alta 

tolerância ao estresse, paciência, mas também precisa de iniciativa e tendência para a 

ação, sob pena de não fazer andar o negócio proposto pela organização. Precisa ter 

ética, mas também habilidade política. Assim é necessária a existência de um conjunto 

                                                
5 Coletânea HSM Management, 2002, p. 11. 
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de atributos e estes possam ser identificados pela organização e também pelo próprio 

grupo que ele lidera. 

 

Outro aspecto da qualidade da liderança é o que podemos chamar de “práticas (ações). 

São as atitudes tomadas a partir dos próprios atributos”6. Têm a ver com o que as 

pessoas fazem ao exercer suas funções de liderança para obtenção dos resultados. Elas 

podem ser descritas a partir da observação do comportamento do indivíduo. Essas 

atitudes podem ser observadas no dia-a-dia dos líderes e devem ser objeto de avaliação 

por parte da organização, como forma de aperfeiçoar o seu processo de liderança.  

 

Nesse contexto, observando a SEFAZ-BA, percebe-se que este procedimento não é 

muito comum. Isto é, não há a prática de dar e receber feed-back, no nível da gerência, 

até onde podemos perceber. Essa prática não permite a correção de rumos, que 

porventura estejam incorretos, por parte de algum líder, uma vez que ele não tem a 

informação de como está o seu desempenho, na percepção do outro, no que se refere às 

práticas e aos atributos. Assim, buscando mais eficiência na organização, é importante 

que haja esse procedimento e que seja dado a conhecer ao indivíduo como anda o seu 

desempenho no processo de condução da liderança, e ajustes sejam feitos, para que haja 

o crescimento de todos. 

 

Retomando a discussão da classificação das qualidades da liderança, é importante 

também que, como no caso dos atributos em que é fundamental o conjunto deles, haja a 

busca do equilíbrio entre Atributos X Práticas, assim como no caso das características 

das lideranças carismática e consensual. 

 

Para que haja a renovação dos quadros de liderança, que na atividade pública impõe-se 

como uma rotina, e de maneira especial na atividade de fiscalização, a organização deve 

sempre buscar pessoas que, além de possuírem os melhores atributos (qualidades 

intrínsecas), possuam também as melhores práticas na sua forma de atuação. 

Entendemos que as práticas dependem dos atributos, isto é, as ações dos líderes estão 

intimamente ligadas aos seus atributos, ou seja, são conseqüências diretas do seu 

caráter. Não se pode esperar de um cidadão de péssimos valores morais, práticas que 

                                                
6 Coletânea HSM Management, 2002, p. 11. 
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resultem de sua preocupação em desenvolver pessoas: seria, a princípio, contraditório. 

Isso representa uma fonte de preocupação para a organização, pois muitas vezes, 

encontram-se pessoas de bons atributos, mas sem nenhuma prática compatível com  a 

função a ser exercida, ou encontram-se pessoas com capacidade de agir, mas sem 

muitos dos bons princípios norteadores da boa conduta. 

 

Escolher as pessoas para cada função é atividade difícil na organização, até porque as 

tarefas exigem especificações próprias e nem sempre as pessoas estão realmente 

completas no que diz respeito às qualidades exigidas para o cargo. Desta forma, é 

importante definir para o processo que tipo de qualidade (atributos e práticas) se espera 

de quem vai exercê-lo, e esse conhecimento favorecerá na tomada de decisão mais 

acertada. Em algumas funções ou circunstâncias as pessoas mais indicadas são aquelas 

com um alto potencial de qualidades voltadas para os atributos: situações em que 

dependa-se muito mais das relações com indivíduos, relações mais pessoais, problemas 

com a gestão das pessoas. Em situações que demandem ações mais enérgicas, 

imediatas, ajustes imediatos em processos, faz-se necessário que a pessoa tenha uma 

carga de qualidades voltadas muito mais para a prática. 

 

Não há preferência entre estas duas qualidades, no que diz respeito sobre qual a mais 

importante; há que se buscar o equilíbrio, mas, não sendo possível, buscar-se-á alocar o 

profissional cujo estilo esteja de acordo com o perfil do cargo. A organização deve 

atentar para a prioridade do estilo demandado e esse deve ser determinante para a 

escolha do indivíduo a exercer a liderança no momento. 

 

Apesar das dificuldades de compatibilizar na mesma pessoa atributos e práticas 

desejáveis, a alta gerência deverá estar preocupada em encontrar os melhores indivíduos 

para o processo de liderança, considerando que isso torna-los-á ainda melhores.  

 

Ainda sobre a importância do tema, a organização precisa conhecer e ter em seus 

registros todas as informações sobre aquelas pessoas em função de liderança. Saber seus 

atributos, suas práticas, seu potencial, tudo aquilo que pode ser vital para a tomada de 

decisão de escolha de pessoas para os cargos de liderança. 
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Assim sendo, seguindo a análise desta classificação, listamos a seguir alguns atributos e 

práticas que os ocupantes de cargos de liderança devem possuir. São qualidades 

essenciais e que devem ser melhoradas à medida que se busca um desempenho melhor 

na  função. Com certeza a lista ideal é interminável, contudo, apresentamos a seguir 

algumas que consideramos de suma importância, separadas conforme a classificação 

acima mencionada, cabendo muitas outras: 

 

QUADRO 1 

ATRIBUTOS 

Integridade Sinceridade 

Ética Capacidade de Realização 

Flexibilidade Habilidade de lidar com pessoas 

Adaptabilidade Orientação para o aprendizado 

Autoconfiança Capacidade de direcionar e controlar 

Cooperação Capacidade de direcionar e controlar 

Equilíbrio Capacidade de Comunicação 

Autodisciplina Habilidade Política 

Iniciativa/Orientação para ação Raciocínio Analítico 

Conhecimento do negócio Capacidade de Tomar Decisões 

Capacidade de Assumir Riscos Senso de Prioridades 

     

 

QUADRO 2 

PRÁTICAS 

Desenvolver Pessoas Obter resultados 

Obter resultados Tomar decisões 

Gerenciar o desempenho Criar e participar de equipes 

Criar e participar de equipes Desenvolver soluções criativas 

Impulsionar mudanças Criar um ambiente de alto desempenho 

Gerenciar diversidades Desenvolver estratégias 

Delegar Ser objetivo 
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Observando os Quadros 1 e 2, nota-se uma superioridade de qualidades intrínsecas ao 

indivíduo (atributos) em relação às qualidades extrínsecas (práticas). Isso demonstra que 

o processo de liderança, por ser na sua grande maioria a gestão de pessoas que fazem 

andar a organização, precisa estar focado principalmente no trato com as pessoas. Não 

se pode conceber que o líder não disponha de qualidades básicas na relação com outros 

seres humanos. 

 

Apesar de voltado para obtenção de resultados, o processo de liderança será sempre 

voltado para a condução de pessoas que buscam atingir os propósitos da organização. 

Assim sendo, terá chances de desempenhar um bom papel no processo de liderança, o 

indivíduo que possuir bons atributos pessoais, conforme citado no Quadro 1. 

 

Em observação na organização em análise, tivemos a oportunidade de obter 

informações sobre o que pensam os funcionários das qualidades do bom líder, e elas não 

diferem muito das acima citadas. 

 

Das respostas obtidas, conforme anexo A, percebe-se que a impressão e as exigências 

por parte dos liderados, e também de alguns de seus líderes, são as mesmas quanto aos 

aspectos de qualidade e características das lideranças, independente do setor em que as 

pessoas atuem, seja setor privado, setor público ou terceiro setor. Assim sendo, reforça-

se a preocupação que deve ter a organização e também os que exercem função de 

liderança, para atender as expectativas dos seus liderados. Isto é, quem é líder não o é de 

si mesmo, mas de pessoas e também de processos, e na grandiosa maioria de pessoas 

que realizam processos. Desta forma, estar atento a essas percepções é importante para 

retirar do grupo o melhor que ele pode fornecer. 

 

Percebemos ao longo das entrevistas e consultas que as pessoas têm expectativas bem 

próximas  quando se trata dos conceitos e características das lideranças. As qualidades 

desejadas são na grande maioria exatamente iguais às apresentadas na lista citada 

anteriormente. Entendemos assim, que na SEFAZ-BA também há nas pessoas 

perspectivas sobre a liderança, que se confundem com as necessidades de todas as 

demais organizações. Ser líder em uma organização pública como a SEFAZ-BA exige o 

mesmo conjunto de características que o líder em qualquer atividade empresarial. 

Acrescentamos ainda que é possível que no setor público, por suas especificidades, 



 

 

36

exija-se ainda mais, pois os fatores que motivam as pessoas no setor privado nem 

sempre estão presentes no setor público. A exemplo, podemos citar os níveis de 

remuneração, as promoções, prêmios, etc. Isto significa que o processo de liderança na 

área do governo exige ainda mais habilidade do líder, e até desprendimento, do que 

pode ser exigido no setor privado. 

 

Voltando um pouco aos conceitos e características apresentados, queremos reforçar 

alguns como forma de chamar a atenção para o fato de que o processo de liderança 

pressupõe relações éticas, sinceras e íntegras. Não há como se falar em líder quando esta 

relação não é pautada nos itens acima. Poderíamos apresentar os conceitos de todos os 

itens, mas eles se explicam. Contudo, alguns merecem atenção especial de todas as 

organizações. Citamos como exemplo: 

 

Ética - Assim simplesmente entendida a ciência da boa moral, da boa conduta, das 

relações verdadeiras. Sem intenções deletérias por trás das palavras. É a relação em que 

o líder confia no liderado, o liderado confia no seu líder, o líder confia no outro líder, 

pois tem a certeza de que o objetivo é o bem comum. É a busca do bem coletivo onde 

interesses menores e egoístas não fazem parte da relação. Não se refere a ética somente 

ao aspecto interno dos indivíduos, mas também à forma como ele conduz o seu trabalho 

e ao  trato com seus pares.  

 

Capacidade de Influenciar Pessoas - Todo indivíduo no papel de liderança deve ter a 

capacidade de influenciar pessoas, conforme até já foi dito neste texto em partes 

anteriores. O líder precisa ter a habilidade de executar as tarefas através das pessoas, 

sem que isso signifique exploração, tirania, opressão. Nestes tempos de muita 

turbulência na economia global, é imprescindível que os líderes tenham profunda 

capacidade de influenciar as pessoas em sua volta, pois isto facilitará a execução das 

tarefas e o alcance dos resultados. Aliado a isto, deve-se ter o senso de direção afinado, 

pois apesar de conseguir influenciar, o líder tem que ter a certeza de que o caminho 

seguido está corretamente escolhido. Vale neste caso, citar a seguinte observação: 

 

“O cansaço de muitos chefes advém de um imenso esforço em tentar conduzir as pessoas para 
onde elas não sabem ou não querem ir. Nessas condições, resta para o chefe utilizar-se de 
mecanismos de recompensa e punição, na árdua tentativa de controlar e movimentar as pessoas. 
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O líder precisa ter uma visão estimulante e envolvente, a partir da qual os liderados aceitem 
disponibilizar seus esforços, tempo, conhecimento e potenciais.” 7  

 

Senso de Prioridades - Toda organização, desde as menores até as muito grandes, 

possui uma enorme quantidade de atividades a serem desenvolvidas pelos setores, 

departamentos, seções, etc. Por isso, ela precisa ter em mente alguns parâmetros de ação 

bem definidos de como atuar, vender, comprar, pagar, receber. Ações que bem 

executadas trarão resultados positivos para si. Assim sendo, a liderança precisa 

desenvolver muito bem esta qualidade: senso de prioridades. 

 

As metas deverão estar devidamente definidas, bem como os métodos a serem seguidos. 

Em uma grande organização, além de não ser produtivo ficar perdendo tempo 

corrigindo rumos por estarem mal-traçados, não é conveniente ter em andamento uma 

quantidade enorme de projetos, sem o devido empenho naqueles que são prioridades 

para a organização. 

 

Esta observação nos leva a perceber a necessidade de outro aspecto importante da 

liderança que é o Raciocínio Estratégico. Ter senso de prioridades significa também 

está focado na estratégia de toda a organização. Desta forma, os projetos serão 

igualmente importantes, mas podem não ser igualmente prioritários já que 

estrategicamente uns são mais importantes do que outros, pois, uma organização que 

possui muitas prioridades não possui prioridade alguma. 

 

Desenvolver pessoas - Dentre as qualidades mais importantes no processo de liderança, 

acreditamos ser esta a mais significativa, uma vez que o progresso da organização ou a 

sua perpetuação dependerá da existência de novos líderes, responsáveis pela condução 

dos novos negócios. O líder que assim se considera terá em mente a preocupação de 

desenvolver pessoas para ocupar o seu lugar quando ele não mais puder fazê-lo. Não 

somente de ocupar o seu lugar, ser o seu substituto, mas fazer com que cada indivíduo 

possa crescer na sua função, buscando cada um a sua excelência. Um caso a ser 

mencionado é o empenho que Jack Wech, citado anteriormente, possuía no trato com o 

desenvolvimento das pessoas. Ele dizia o seguinte: 

                                                
7 Revista Vencer, São Paulo, ano III, n. 33, p. 60, jun. 2002. 
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“...de fato tudo na GE tem a ver com identificar e desenvolver pessoas ótimas, não importa sua 
origem. Sou muito exigente em várias questões, mas nenhuma se compara com a minha paixão 
por converter o desenvolvimento de pessoal na competência essencial da GE.” 

“...Na GE, as pessoas são avaliadas todos os dias, de maneira tácita e informal – Nos 
refeitórios, nos corredores, e em todas as reuniões. Esse foco intenso nas pessoas – o teste 
constante de todo mundo, nos mais variados ambientes – é a essência da gestão na GE. Afinal 
de contas, isso é a própria GE.”(Byrne e Wech, 2001, p. 172-173) 

 

Neste sentido, pesquisas foram desenvolvidas na organização com o objetivo de 

verificar a preocupação dos líderes com o desenvolvimento das pessoas a eles 

vinculadas. O resultado encontra-se no anexo B, e apresentados no gráfico conforme 

Gráfico 1 a seguir. É importante notar que o desenvolvimento das pessoas é essencial 

para a continuidade das organizações. As análises e os comentários sobre esta pesquisa 

encontram-se logo a seguir. 

 

O maior legado que o líder pode deixar é exatamente uma grande quantidade de pessoas 

desenvolvidas pelo seu empenho. Não se pode admitir que alguém no processo de 

liderança não possua profundo desejo de crescimento dos seus liderados, principalmente 

aqueles mais próximos dele. O líder maduro terá sempre em mente o interesse em 

manter perto dele as pessoas treinadas e bem preparadas para desenvolver suas 

atividades e lhe dar a assessoria de que ele precise.  

 

Comparando este aspecto da liderança com a organização em análise, notamos que há 

sim uma preocupação formal com o desenvolvimento gerencial por parte da alta 

gerência, inclusive com patrocínio de vários cursos, treinamentos, encontros com os 

mais diversos estilos, o que proporciona ao corpo gerencial uma alta gama de 

conhecimentos com as mais variadas abordagens. Podem ser citados como exemplo os 

cursos de ACS AMANA KEY (para gerentes de nível intermediário) APG AMANA KEY 

(para gerência de nível mais elevado), cursos de Pós graduação- Gestão Governamental, 

Gestão Tributária, Direito Tributário, Desenvolvimento de Liderança (PROATIVA). 

Esses cursos têm resultado no aperfeiçoamento de todos os responsáveis pela condução 

da organização, o que é muito importante. Positivamente, além do desenvolvimento 

intelectual e profissional, o fato de a grande maioria participar praticamente dos 

mesmos cursos  torna a organização mais homogênia no que tange aos conceitos macro 

sobre liderança e gestão organizacional, o que não impede que cada gestor direcione sua 

conduta de acordo com seus próprios métodos. Isso é muito importante, entretanto, no 
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que diz respeito à avaliação do desenvolvimento destes mesmos gerentes, apresentamos 

aqui um ponto a ser melhorado pela organização, já que esta não dispõe de meios 

formais de acompanhamento da evolução do seu corpo gerencial. Isto é, não há registro 

formal das avaliações destes funcionários.  

 

Vale a pena citar ainda o exemplo de Jack Wech em relação a este ponto, quando o 

mesmo relata o episódio ocorrido logo após a contratação de  uma executiva para a GE, 

expondo sua estratégia: “Antes de nossa primeira reunião, fiz algumas verificações 

quanto a seus antecedentes e descobri que ela era aficionada por esportes” (Jack 

Wech, 2001, p. 171). Isso demonstra que esse procedimento, já a algum tempo, é uma 

prática nas grandes organizações. Nesse caso citado, ele utilizou a informação obtida, 

inclusive sobre coisas que não eram de aspectos puramente profissionais, mas de caráter 

meramente pessoal – “ela era aficionada por esportes”, apenas para iniciar uma 

reunião. Era uma forma de “quebrar o gelo” inicial de todo relacionamento profissional. 

 

Apresentamos, a seguir, um gráfico onde várias unidades formais da SEFAZ-BA são 

apresentadas com o respectivo número de treinamentos solicitados e efetuados durante 

os anos pesquisados.  

 

Utilizamos a seguinte metodologia: 

 

1- Os cursos de um mesmo nome, efetuados no mesmo ano, foram contados apenas 

uma vez, pois partimos do pressuposto que a mesma pessoa não estaria participando 

do mesmo curso, principalmente cursos de caráter prático como é o caso de 

Treinamento de SIPRO; 

2- Apenas os cursos de Atualização de ICMS foram considerados tantas quantas 

vezes solicitados, pela natureza dinâmica que tem a Legislação Tributária Estadual. 

3- Algumas unidades não têm seus nomes apresentados nesta relação, porque já não 

constam da relação original apresentada pela DRH; 

4- A Infaz Bonocô não tem números em 2000 e 2001 por ter sido criada em janeiro de 

2002, assim como as unidades Pirajá e Brotas deixaram de apresentar números em 

2002 por ter sido substituídas pela Infaz Bonocô. Também as COFEP – 
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Coordenação de Fiscalização de Empresas de Grande Porte, foram avaliadas a partir 

de abril de 2001, quando foram criadas. 

5- Estes treinamentos são, na sua maioria, solicitados pelos gestores de cada unidade, 

não sendo a organização, como um todo, responsável pela identificação da carência 

e solicitação de sua realização 

 

 

GRÁFICO 1 

Fonte Diretoria De Recursos Humanos- Sefaz-Bahia 

 

 

Pela metodologia aplicada, o número de cursos solicitados pode divergir dos dados de 

controle de cada gestor. 

 

Do gráfico acima, podemos tirar algumas conclusões que podem servir de orientação 

para ações nesta área: 

 

1- Não há uma regularidade na realização de treinamentos para os funcionários das 

diversas unidades; 

2- Infelizmente, algumas unidades apresentaram número zero em algum ano do 

período analisado, o que representa uma preocupação para a organização, uma vez 
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que o treinamento serve para atualizar conhecimentos e ajustar procedimentos na 

organização, e sem ele corre-se o risco de torná-la ineficiente no seu trabalho; 

3- Não resta dúvida que a organização tem preocupação intensa com a capacitação 

técnica do pessoal que está na atividade fim, que é fiscalizar. Isto é verificado pela 

quantidade de cursos realizados na área de fiscalização, ficando as áreas meio, no 

caso das unidades avaliadas, sem a devida atenção; 

4- Algumas unidades ficaram muito abaixo da média de cursos realizados. Isso 

demonstra que os líderes precisam acompanhar este aspecto da liderança, com a 

devida atenção; 

5- Os cursos para funcionários da área administrativa praticamente não existem, 

restringindo-se basicamente aos de informática, ou aos da área de qualidade, para a 

implantação do programa afim, nas diversas unidades.  

 

Neste aspecto da liderança, percebe-se que não há uma constante preocupação com este 

item, o que demonstra fragilidade. O diagnóstico acima remete-nos à preocupação da 

organização com os gestores de nível intermediário, uma vez que, se não houver uma 

política de capacitação de todo o corpo funcional, em todas as áreas, a organização 

sofrerá as conseqüências disso num momento futuro, aliás, isso já acontece, quando o 

assunto é Atendimento ao Contribuinte. Em recente pesquisa realizada nas unidades da 

SEFAZ-BA, para verificar o grau de satisfação dos contribuintes com os serviços 

prestados pela organização, vários itens foram analisados, e um que mereceu atenção 

especial dos contribuintes foi a falta de conhecimento do atendente, isto é, os 

funcionários não estão devidamente preparados tecnicamente para desempenhar o seu 

papel, por falta de conhecimento. 

 

Claro que a falta de incentivo e realização de cursos para todos os funcionários não são 

os únicos fatores que contribuem para os resultados acima, mas é fundamental a 

reciclagem para tornar o servidor apto para as suas funções. 

 

Em cada unidade avaliada, ainda se percebe que vários funcionários não têm a 

habilidade necessária para as tarefas desenvolvidas, e que há aqueles que sabem tudo e 

não conseguem disseminar este conhecimento, o que também dificulta o aprendizado 

dos demais membros da equipe. Isso foi constatado em vários lugares, e ainda tem o 
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agravante de o próprio funcionário não possuir o interesse em aprender algo mais para 

tornar-se um melhor servidor. 

 

Sobre esta preocupação que deve ter o cidadão que exerce cargo de liderança, seria 

preciso criar uma rotina em que ele pudesse ser incentivado a buscar constantemente o 

desenvolvimento da sua equipe, e em todas as áreas, não apenas em algumas. Sugerimos 

a criação de medidores de avaliação de capacitação da equipe, algo semelhante ao que 

já existiu como indicador de participação de funcionários em treinamentos. Entretanto, 

neste caso, seria para todo o corpo funcional, e não somente para os do grupo fisco, 

como era no indicador. 

 

É bom lembrar, como fator dificultador desta atividade, o fato de as diversas unidades 

da organização localizarem-se em várias regiões do Estado, o que por certo inibe o 

deslocamento de funcionários para a capital para participar de treinamentos. Apesar 

disso, percebemos o esforço da Diretoria de Recursos humanos (DRH), no sentido de 

deslocar para o interior os treinamentos que podem ser assim distribuídos. Isso ainda é 

complicador porque as unidades nem sempre dispõem de quantitativo suficiente de 

pessoal para preencher uma turma, e necessita-se de mais pessoas, que ainda estarão 

longe do ponto de treinamento.  

 

Em relação a esse complicador distância, a DRH possui um projeto de Educação à 

Distância, que dentro em breve poderá reduzir a níveis mínimos as dificuldades 

apresentadas acima. 

 

De qualquer maneira, há a necessidade de melhoria por parte das lideranças de níveis 

intermediários, no que diz respeito ao Desenvolvimento das Pessoas, pois são estas que 

estão no dia-a-dia executando as tarefas da organização, e são responsáveis pelos 

resultados apresentados. As mudanças atualmente ocorrem com uma velocidade muito 

grande, e só o treinamento e a capacitação das pessoas farão com que aquelas atividades 

continuem sendo efetuadas dentro dos padrões de qualidade exigidos.   

 

A organização tem investido muitos recursos na capacitação de seus funcionários, e a 

avaliação do desempenho deles é importante, não só para a verificação da eficácia do 

treinamento, mas também para proposição de novos rumos caso seja necessário, por isso 
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sugerimos como ponto a ser melhorado, a criação de um banco de dados, onde constem 

todas as informações dos funcionários envolvidos no processo de liderança, de modo a 

dotar a organização de mais um instrumento gerencial a ser utilizado quando da 

necessidade de alocação, preenchimento de vagas nos mais variados níveis, promoções, 

ou até mesmo para investir em áreas nas quais o líder precise ser melhorado. Além 

disso, favoreceria a otimização da utilização das vagas preenchidas nos treinamentos, 

pois algumas pessoas, pelo tipo de treinamento, poderiam não participar dele, dando 

lugar a outro indivíduo que tenha necessidade deste, deslocando aquela para outro 

treinamento dentro do seu perfil e carência. Isso não ocorre porque ainda hoje os 

treinamento são feitos em bloco, isto é, não há uma seleção, talvez, em função dos 

critérios acima, senão a indicação de algum superior.  

 

Outra característica que entendemos ser de grande importância a ser abordada neste 

trabalho é a Capacidade de Delegar Tarefas e Responsabilidades. Dizem alguns que 

a responsabilidade não se delega, entendendo que aquela será responsabilidade do líder. 

Concordamos com isso, pois os resultados, ações e tudo o mais que acontece na 

organização é responsabilidade do líder, não cabendo ao mesmo a terceirização dela, 

pois isso não é possível. Agora, na medida em que se delega atividades com o devido 

treinamento dos envolvidos, fica implícito que eles se sentirão responsabilizados pelos 

sucessos e insucessos advindos da tarefa executada. Delegar significa repassar para 

outros a execução das tarefas e também a responsabilidade pelos seus resultados. 

Delegar é multiplicar a capacidade de realização de tarefas e obtenção de resultados. 

Além disso, existe um sem número de atividades que podem e devem ser delegadas a 

outras pessoas, pois não demandam a devida atenção do líder.  

 

No processo de liderança, é preciso entender que na cadeia hierárquica, à medida que se 

sobe, deve reduzir-se a quantidade de tarefas a serem executadas, pelo menos aquelas de 

ordem prática e que demandem ações operacionais. O líder precisa desenvolver essa 

cultura, sob pena de ter inviabilizada a condução do processo, sendo apenas coadjuvante 

dele, já que está tão envolvido em fazer que não consegue pensar e nem delegar quem 

faça.  

 

Na SEFAZ-BA, esta qualidade deve ser objeto de preocupação, pois nota-se que ainda é 

muito incipiente a utilização dela no processo de liderança. As causas são as mais 
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diversas, vão desde a cultura da organização por tratar de recursos públicos, sujeita ao 

controle da própria sociedade e dos meios de comunicação, passando pelo próprio perfil 

do líder que, quando centralizador, não permite que a menor das atividades seja 

realizada sem a sua anuência, além da falta de conhecimento das próprias normas 

internas, que muitas vezes são mais simples do que a adotada rotineiramente, podendo 

ser que haja ainda a discordância e desobediência às normas internas. Isso inviabiliza a 

realização do planejamento por parte dos líderes, estando os mesmos envolvidos nas 

tarefas operacionais, ou em meio a controles superpostos, que não agregam valor ao 

processo. 

 

Consulta realizada em uma das unidades da SEFAZ-BA, onde transitam cerca de 200 

processos diariamente, constatou-se que todos esses passavam pelo gabinete do líder 

(inspetor) para que o mesmo lhes desse destino. Havia casos, em que o processo não 

possuía menor necessidade de tramitar por lugar algum, pois o contribuinte apenas 

queria, por exemplo, informar algo, e este documento deveria apenas ser arquivado, não 

precisando de nenhuma intervenção de quem quer que seja, muito menos do líder. 

Assim o líder tinha a função de dizer apenas arquive-se. Em consulta às pessoas que 

estavam envolvidas no processo, a informação era que sempre foi  assim, e ninguém 

teve a curiosidade de mudar. Isso significava que a maior parte do tempo daquele líder 

era para olhar processos que não tinha a menor importância para ele. 

 

Chamamos a atenção neste caso para o fato de que o líder não pode ser acomodado às 

situações à sua volta, promovendo sempre que necessário as mudanças importantes. 

 

A SEFAZ-BA possui um manual de procedimentos internos- o PRI, instrumento que 

serve para observar as rotinas a serem seguidas pelo funcionários no trato com os 

processos internos. Nota-se, entretanto, que muitos líderes ainda não se sentem seguros 

na utilização dele, pois isso significaria fragilizar os processos de segurança. 

 

Ainda sobre o processo de delegação na SEFAZ-BA, citamos um fato que é comum 

com diversos líderes da organização, que por certo merece atenção, já que sua correção 

significaria um melhoria significativa no desempenho das atividades internas da 

empresa: Observando a maioria dos líderes quando estão fora do seu ambiente de 

trabalho, em reuniões, encontros, etc., com muita freqüência estes líderes são 
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interrompidos por telefonemas urgentes de suas unidades, pois algum assunto 

importante precisa ser decidido e somente ele o pode fazer. Isso pode demonstrar 

inúmeras coisas, como falta de confiança do líder na equipe, incompetência da equipe, 

ou mesmo incapacidade de o líder delegar as tarefas e decisões para seus auxiliares mais 

diretos. 

 

Esse procedimento enfraquece ainda mais a equipe, que pode entender que o seu líder 

não confia em seus liderados. Citamos como exemplo positivo o caso de um líder que, 

chegando em uma dessas unidades, percebeu que a equipe já estava acostumada a, em 

qualquer situação que demandasse decisão, chamar o líder ao telefone, estivesse onde 

estivesse. Esse líder, com apenas uma reunião, onde esclareceu os riscos da tomada de 

decisão, suas implicações e o seu perfil, deu a conhecer os assuntos que estão em 

andamento, além de estabelecer a proibição expressa de chamá-lo, a menos que fosse 

um caso de extrema necessidade e urgência: isso foi o suficiente para dar ânimo à 

equipe e mudar o seu comportamento.  

 

O líder precisa entender que ele não é melhor porque tudo depende dele, mas o é se 

consegue dar à sua equipe condições de caminhar sozinha, com seus próprios pés. Ele, 

por mais estranho que pareça, deve trabalhar para ser dispensável. 

 

No exemplo citado e no nosso cotidiano, para a valorização das pessoas e do próprio 

líder, há a necessidade de delegar tarefas confiando sua execução a equipe, eliminando a 

simples análise por parte de quem exerce o papel de liderança, quando não agregar valor 

ao trabalho executado. Essa mudança de comportamento pode ser um ganho para toda a 

organização, e seria possível com algumas ações do tipo: integrar ainda mais o líder à 

equipe, isto favoreceria a compreensão dos liderados de como o seu líder age, e até de 

como reagiria em determinadas situações. Isso pode favorecer o desenvolvimento da 

empatia, qualidade que líderes e liderados precisam desenvolver um em relação ao 

outro. Se isso ocorresse, a equipe teria uma noção prévia de como o seu líder decidiria 

aquela questão. Outra ação que pode melhorar o processo de delegação é a liderança 

baseada na participação, aos liderados, do andamento dos projetos e processos, 

principalmente dos que estão pendentes de solução. Se sua equipe tem conhecimento do 

que acontece ela pode tomar decisões fundamentadas, de forma correta. Além disso, 

para facilitar esse processo, é importante o treinamento da equipe, para que o líder, 
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conhecendo suas boas qualidades e competência, desenvolva a confiança que por certo 

desencadeará o processo de delegação. Para finalizar este item, sugerimos ainda que as 

pessoas envolvidas no processo de liderança busquem conhecer os manuais de 

procedimentos internos (PRI), de forma a racionalizar procedimentos que podem ser 

repassados a pessoas que de fato atuem no processo. 

 

Foco na Obtenção de Resultados - A pessoa que exerce o papel de liderança deve ter 

em mente, como um dos maiores objetivos, a obtenção de resultados para a organização. 

“Sem os bons resultados a liderança não se mantém”8. Eles são a coroação dos 

métodos aplicados pelo líder, na certeza de que está conduzindo a organização de forma 

correta. Resultado pode ser entendido como o lucro , o aumento de receita pelas vendas, 

pela redução de custos, ampliação de mercado, valorização de valor de ação. Pode ser 

um conjunto de fatores, produzidos pela liderança e resulta no desempenho positivo de 

toda a empresa. 

 

As empresas existem prioritariamente para obtenção de resultados positivos e nenhum 

líder se manterá se não conseguir o que os donos do negócio esperam dele. Por mais 

simpático, carismático, ético que seja o líder, o resultado deve ser o foco especial do 

líder. Não afirmamos que tudo o mais é desprezível, mas que é importante conciliar as 

qualidades necessárias em termos teóricos (Atributos) com o foco principal da 

organização que é a busca pelos resultados. 

 

Na organização SEFAZ-BA, existem muitos resultados perseguidos. Entre eles citamos 

a Meta de arrecadação, que de certa forma o seu alcance, favorece o atingimento das 

metas de receita orçamentária do estado, que serve para fazer frente a todas as despesas 

inerentes ao poder público. Outro resultado buscado pela organização pode ser citado 

como A busca da Excelência no atendimento ao contribuinte (que muito 

recentemente passou a ser chamado de cliente, incorporando a figura de que mais de 

que alguém que paga tributos, o contribuinte é aquele para quem prestamos nossos 

serviços, logo é chamado de cliente). 

 

                                                
8 Coletânea HSM Management, 2002, p. 43. 
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Internamente a SEFAZ-BA tem outros resultados perseguidos, mas que dizem respeito à 

condução das atividades de cada unidade, que podem ser chamados de resultados 

periféricos, mas que são importantes para a manutenção dos resultados maiores da 

organização. Como exemplo, existem os Indicadores de Avaliação de Gestão, que 

servem para acompanhar o desempenho das unidades da SEFAZ-BA nos processos de 

controle interno. Esses controles são efetuados pelos líderes de cada unidade fazendária 

que se esforçam para que seus números sejam os melhores possíveis. 

 

No que diz respeito aos resultados, entendemos que estes três itens são os mais 

essenciais para o alcance dos objetivos da organização, e seu aperfeiçoamento pode 

significar uma melhoria no desempenho de toda a empresa. 
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7.   RESULTADOS APRESENTADOS NA SEFAZ 

 

Como citamos nas considerações iniciais desse trabalho, para não ficarmos reduzidos a 

uma visão particularizada sobre o processo de liderança na Sefaz, buscamos coletar 

através de pesquisa junto a uma significativa parcela do corpo funcional da organização, 

qual a visão predominante sobre os problemas oriundos do modelo de liderança vigente, 

buscando assim um diagnóstico do que devemos enfrentar para uma melhoria no 

processo de gestão das Inspetorias para alcançarmos a almejada excelência no 

atendimento aos nossos clientes. 

 

As consultas foram feitas de forma escrita, sem necessidade de identificação, e buscou-

se apenas, enriquecer este trabalho com as observações e sugestões de funcionários que 

têm interesse no maior desempenho desta organização. 

 

As respostas foram espontâneas e focaram apenas os aspectos relacionados ao processo 

de liderança, não buscando encontrar culpados ou responsáveis por problemas 

possivelmente detectados. Assim sendo, apresentamos os resultados. 

 

Uma análise das respostas obtidas, mostra a preocupação dos membros dos diversos 

grupos que compõem as diversas unidades da SEFAZ-BA. Há uma coerência entre as 

diversas respostas, mesmo considerando que as respostas advém de pessoas de vários 

níveis hierárquicos, desde funcionários que executam as atividades até Diretores da 

organização. Assim sendo, os problemas são comuns a todos os níveis existentes dentro 

dela. Notamos algumas que se destacam, pela repetição, mesmo levando-se em conta as 

diferenças de posição na organização. 

 

Sentiu-se uma necessidade de focar ainda mais as pessoas, sem perder o foco nos 

resultados da organização. As pessoas são as responsáveis pelo atingimento das metas, 

não podendo ficar de fora de qualquer que seja o planejamento para a organização. 

 

Outra questão apresentada pela grupo é a ausência de autoridade em alguns níveis 

hierárquicos, o que significa a necessidade de consultas e pedidos de autorização para 

realização de atividades ou decisões que em tese poderiam ser descentralizadas, 
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fornecendo à organização mais agilidade e velocidade nas decisões, além de fornecer 

aos líderes maior tempo para tratar de assuntos mais estratégicos da organização. Este 

assunto foi tratado no item de delegar tarefas e responsabilidades, o que  torna ainda 

mais forte a sua verificação, análise e busca de solução, levando-se em conta os fatores 

ali apresentados. 

 

A falta de reconhecimento dos indivíduos em níveis de liderança também é um ponto 

tocado por todos os entrevistados, mesmo aqueles que não exercem cargo de direção. 

Isso tem provocado um problema, que futuramente será enfrentado pela organização, 

que é a falta de atratividade para os cargos gerenciais, entre as quais foi citada a 

remuneração dos respectivos cargos. 

 

Atualmente, percebe-se que não há nos entrevistados, motivos maiores para que em 

sendo convidados para um cargo gerencial, tenham disposição para assumi-lo. Entre os 

problemas apontados para este problema, citamos a falta de perspectiva de crescimento 

profissional dentro da organização; falta de ação estratégica, pois existem muitos 

projetos sem senso de prioridade; mudanças rápidas; e limitações salariais por conta da 

constituição. A organização que pensa estrategicamente deve preocupar-se com este 

aspecto da liderança: o processo de atrair novos talentos para si, além de procurar 

desenvolver no seu quadro, pessoas com capacidade de assumir e substituir os que vão 

saindo por motivos os mais diversos.  

 

As vezes e sempre acontece, apesar de variações no período de transição, toda 

organização passa por mudanças em seus quadros de funcionários, inclusive nos níveis 

gerenciais, onde as pessoas estão buscando crescimento profissional, e muitas vezes são 

obrigadas a deixarem os cargos e investir em outros objetivos. Essas mudanças 

provocam inicialmente desconforto com a saída dos seus líderes, mas não deve ser 

motivo de desestruturação da organização, nem da unidade onde o funcionário estava 

alocado. Vale salientar, entretanto que em algumas  circunstâncias, não é muito fácil 

encontrar líderes para ocupar as vagas que são disponibilizadas, principalmente quando 

estas o são em locais muito distantes da capital baiana, pelo que parece importante 

descobrir uma alternativa para que essas vagas sejam atrativas para  as pessoas da 

organização. 
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Retomando a questão da manutenção de um cadastro de dados dos gestores e potenciais 

líderes, consideramos importante o investimento e o acompanhamento da organização 

para a formação de novos líderes, além de favorecer a atração de pessoal com 

capacidade e vocação para o exercício da liderança. Agregando a esta necessidade, a 

preocupação de toda a sociedade com as mudanças provenientes da globalização, onde 

as organizações precisam estar preparadas para os desafios apresentados, possuir um 

quadro de gestores devidamente capacitado é uma prioridade fundamental. 
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8.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A SEFAZ BA por ser uma organização muito grande, com unidades espalhadas em 

diversas regiões do Estado, possui diferenças enormes na condução do processo de 

liderança, até porque toda liderança é influenciada pelas características do indivíduo que 

a exerce. Isso significa que é muito provável que encontremos diferenças significativas 

entre estas unidades. Isso acontece ainda, acreditamos, porque não existe ainda um 

perfil básico definido pela organização que devem possuir seus funcionários em posição 

de liderança. Claro que isto não decorre, exclusivamente da falta de treinamento, mas de 

diversos fatores, tais como a própria falta de continuidade de um mesmo líder nos 

escalões superiores da organização, decorrente algumas vezes do fato de organização 

ser uma entidade pública que sofre as mudanças ocorridas na vida política da sociedade, 

que ocorre muitas vezes com a substituição do secretário que é o seu líder máximo. 

 

Essa dificuldade está em vias de ser amenizada, primeiro porque o sistema político no 

Estado da Bahia está sendo de certa forma mantido há algum tempo, mesmo tendo sido 

mudado o comando geral da SEFAZ, neste período, e depois também pela criação do 

plano de carreira que criou algumas regras para preenchimento dos cargos gerenciais na 

SEFAZ-BA, o que com certeza já ajudará a manter alguma cultura ou alguma linha a ser 

seguida e com certeza a ser mantida na organização, mesmo com as mudanças maiores 

provenientes de alterações políticas. A SEFAZ vem implantando sistematicamente uma 

forma de agir, através de indicadores, controles e acompanhamento, além dos relatórios 

que são gerados pelos diversos sistemas já em utilização na organização. Ela na medida 

que fortalece a sistematização das rotinas e procedimentos, acaba criando uma cultura 

que pode ser positiva para a organização. Perseguir este objetivo é importante, pois isto 

favorece a construção de modelos de gerenciar. 

 

Resta ainda um modelo de acompanhamento dos líderes nos diversos níveis de ação. 

Não se trata de monitoramento ou aprisionamento dos gestores da SEFAZ, mas de uma 

sistemática de verificações periódicas em que os líderes possam ser avaliados, 

informados do seu desempenho positivo ou negativo, em vários aspectos, não somente 

em relação às metas de arrecadação ou indicadores de gestão, mas também em relação a 

questões como perfil do indivíduo, preocupação com as pessoas sob seu comando, 
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conduta, e outros critérios que possam ser utilizados para dar ao líder o apoio necessário 

ao seu desenvolvimento profissional e pessoal, e possa ajustar seu trabalho às 

expectativas tanto da organização como dos funcionários sobre seu comando. Neste 

caso, a construção do banco de dados sobre os líderes e sua efetiva utilização, 

fortaleceriam a percepção de que ocupar um cargo de gerência é importante nesta 

organização. As informações poderiam ser utilizadas como forma de preenchimento das 

vagas nos diversos níveis de gerência, além do feed-back necessário, pois em caso de 

substituição, os substituídos não seriam surpreendidos com a notícia de que está fora 

sem ao menos ter tido a chance de corrigir o motivo que o levou ao afastamento do 

cargo. Sugerimos neste caso, o que a teoria da Administração chama de Avaliação 360 

graus que consiste na avaliação completa do líder ou funcionário por todos que com ele 

trabalham, desde o chefe imediato até os funcionários sob sua responsabilidade. 

Pretende-se com isto fortalecer o papel da liderança na medida em que as pessoas que 

estiverem no exercício da liderança saberão que o estão fazendo porque estão sendo 

aprovadas pela organização e também pelo grupo que ele comanda. 

 

Faz-se necessário também o fortalecimento dos líderes no papel de avaliadores de 

outros líderes sob sua responsabilidade. É preciso que o indivíduo saiba se está dentro 

do que a organização espera dele enquanto gestor de negócios e pessoas e que isto seja 

uma constante por parte de todos. Isso deve ser implantado, pois a princípio, parecem 

ser avaliados apenas os itens referentes à metas de arrecadação que nem sempre 

refletem o desempenho eficiente do gestor, uma vez que muitas vezes, fatores alheios a 

sua ação possibilitam o seu atingimento, como também podem impedir o seu alcance. 

Nota-se inclusive que em muitos casos, do ponto de vista prático, algumas unidades 

chegam às metas independente da ação do gestor. Com isso não está se dizendo que ele 

é dispensável, mas que isso somente não atesta a sua liderança , uma vez que em muitos 

casos avaliados, foram feitas críticas aos gestores em unidades que as metas estavam 

sendo plenamente alcançadas. Reforçamos a idéia de que este trabalho não tem a 

finalidade de indicar quais gestores são melhores ou piores, mas traçar um perfil das 

lideranças existentes propondo alternativas de melhorias. Assim sendo, um 

aprofundamento das questões ligadas às pessoas, à própria unidade, sua relação com 

seus pares e outras observações importantes seriam necessárias para a melhoria dos 

processos de liderança na SEFAZ-BA. 
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ANEXO A 

 
 
Questão 1 
Que qualidades deve possuir alguém que exerce o papel de liderança para ser 
considerado um bom líder? 
 
R. Ter a capacidade de delegar autoridade a pessoas com condições para assumir maior 

ou menor grau de responsabilidade. Ser um bom negociador, estabelecendo sempre 
relações onde tanto a instituição como o funcionário possam ganhar, fazendo com 
que as relações sejam sempre positivas para ambos os lados. Ter a capacidade de 
relacionar-se nos mais diversos níveis hierárquicos, gostar e se sentir confortável 
diante das mudanças positivas e avaliar as mudanças que afetam a organização de 
maneira negativa para melhor transformá-las. Instrumentalizar todos os envolvidos 
nos aspectos financeiros, culturais e emocionais, envolvendo-os na consecução dos 
objetivos organizacionais. Acima de todos os aspectos, trabalhar com a gestão 
humanizada de maneira clara e simples, dando amplo conhecimento a todos os 
envolvidos dos resultados almejados.  

 
R. Passar confiabilidade, ser dinâmico, ter energia, tolerância com os liderados, 

assumir riscos, ser objetivo. 
 
R. Ser bom ouvinte, possuir iniciativa e visão empreendedora e capacidade de injetar 

ânimo em seus subordinados. 
 
R. Ser sincero com seu grupo. Prometer o possível. Evitar apadrinhamento, ou seja, 

predileção por alguns. Não formar pequenos grupos. Ser humilde em admitir que é 
falível. Estar atento aos anseios de todos e atendê-los de forma equânime. 

 
R. Deverá interagir com o grupo, apostar na comunicação, ajustar o lado emocional da 

equipe, promover a integração dentro da empresa, buscar o entrosamento com o 
grupo, estar atento para as ocorrências e motivar a equipe.  

 
R. Importar-se realmente com os integrantes da equipe, e na medida do possível, tentar 

influenciar positivamente na sua vida profissional e pessoal.  

É fundamental que o líder sinta-se parte da equipe, deixando transparecer tal 
sentimento para os seus integrantes. 

Ética, humildade, gratidão e competência profissional são imprescindíveis. 
 
R. Ética, capacidade de auto motivação e de grupo. Saber ouvir .Busca constante de 

oportunidades de melhorias. Clareza e honestidade nas relações pessoais. Saber 
incentivar a participação do grupo.  
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Questão 2 
Na sua organização, quais os problemas apresentados no que diz respeito à 
liderança? 
 
R.  Falta de simplicidade e clareza na demonstração dos objetivos fins, bem como um 

maior norteio quanto a todos os sistemas envolvidos no processo. A necessidade que 
alguns profissionais sentem em deter conhecimento como forma de também deter o 
poder. Centralizações desnecessárias e a morosidade na obtenção dos recursos 
indispensáveis a um melhor desempenho dos grupos envolvidos. ...Uma postura 
mais objetiva com o sentido de aproveitar o potencial de cada indivíduo conforme as 
suas qualidades naturais fariam agregar valor aos resultados almejados. 

 
R. Muitos chefes e poucos líderes, ou seja, falta de iniciativa de alguns chefes na 

ausência da autoridade maior. 
 
R. Inexistência de ferramentas gerenciais efetivas (forma de reconhecimento de mérito, 

metas específicas, falta de estímulo para ocupar postos de liderança de grupo) Falta 
de uma melhor definição dos papéis organizacionais. 

 
R.  A nossa organização está bem direcionada na questão da liderança, mas devido a 

complexidade das relações, desde a forma militarizada até a pouca oportunidade que 
os comandados possuem de se expressar, faz com que os líderes administrem suas 
equipes pensando que está no caminho certo, enquanto a realidade é um pouco 
diferente. 

 
R. Existem líderes natos, mas a liderança pode e deve ser desenvolvido e aprimorada. 

Para que se assuma um cargo de gestão, faz-se necessário todo um preparo, 
inclusive comportamental.  Nossa organização peca neste aspecto, e o que é mais 
grave, muitos líderes natos, não são estimulados a permanecer no cargo. A 
inexistência de um maior reconhecimento profissional e financeiro é o nosso maior 
problema. 

 
R.  Infelizmente em muitas organizações existem líderes impostos, aqueles que ocupam 

cargos ou funções por serem afilhados dos dirigentes maiores ou afilhados de 
políticos influentes. Estas pessoas, por mais que leiam, ouçam, façam cursos sobre 
liderança, jamais conseguirão ser verdadeiros líderes porque, por mais que se 
esforcem, não conseguirão empatia com o grupo e conseqüentemente, por falta de 
habilidade, por não ter adquirido essa liderança, cai no descrédito. 

Em muitas organizações, na minha não é diferente, existem pessoas que se arrogam 
de líderes e conseguem enganar muita gente por muito tempo.  

 
R.  Muitos chefes e poucos líderes. 
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Questão 3 
O que mais dificulta o exercício de uma boa liderança na sua organização? 
 
R. As amarras de uma organização ou seja: todos tendem a trabalhar voltados para a 

estratégia traçada pela entidade. Se a mesma prioriza apenas o seu aspecto 
financeiro e o seu corpo funcional tem  um alto grau de necessidades de 
humanização, embora os seus resultados possam ser efetivados (porque todos 
também têm necessidades de retorno financeiro para atender as suas necessidades 
físicas) lucros ainda maiores poderiam ser obtidos se fosse compatibilizado uma 
gestão mais participativa onde o ser humano fosse o foco dos objetivos, gerando um 
bem estar mais intenso para ambas as partes (organização e funcionários).  

 
R.  A resistência por parte de seus subordinados. Há pessoas que são resistentes ao 

novo, às mudanças, indo na contramão da vontade do líder. 
 
R. A inexistência das ferramentas gerenciais, o que provoca a existência de 

comparações e injustiças, onde pessoas menos qualificadas podem ter os mesmo 
benefícios que são oferecidos a pessoas com maior empenho e resultado.  

 
R.  No caso do nível que exerço(cargo omisso), pouco poder de decisão em relação a 

expectativa do grupo. 
 
R.  Ser líder é saber conduzir pessoas para resultados buscados de uma forma que as 

respeite, desenvolva e motive. Para que se conduzam pessoas nessa direção, é 
fundamental que o líder se sinta respeitado, motivado e reconhecido pela 
organização. 

Nossa maior dificuldade é a ausência desse reconhecimento. 
 
R.  Falta autonomia.  
 
R. Falta de motivação, baixa auto-estima do grupo e a falta de conhecimento dos 

funcionários.  
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Questão 4 
Quando é que o exercício da liderança se transforma em aspecto negativo? 
 
R.  O exercício de liderança se transforma negativamente quando cai no marasmo e o 

líder perde a capacidade de intervir bem no grupo. Para que isso não ocorra, se faz 
necessário que a organização tenha agentes capazes de motivar o seu corpo 
funcional estabelecendo com eles mudanças que tragam retorno efetivo e 
aprendizado diante dessa mudanças, se faz necessário que os líderes estejam abertos 
a novas idéias e possam envolver a equipe de maneira simples em todo o processo. 

 
R.  Quando o autoritarismo impera e o funcionário corresponde com a não realização 

das tarefas e consequentemente não se atinge os objetivos propostos.  
 
R.  Quando há falta de ética, quando a liderança não está alinhada com as orientações 

da organização. Quando não há uma validação da liderança pela equipe liderada ou 
pelos níveis superiores. Quando interesses pessoais passam a ser a prioridade.  

 
R.  Quando o líder deixa de se sentir parte da equipe, e passa a se sentir a própria 

equipe, tomando para si todo o crédito ou assumindo todas as obrigações.  
 
R.  Quando o binômio líder e chefe se confundem. Aquela liderança com ranço de 

autoritarismo de prepotência e egoísmo.  
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ANEXO B 
CURSOS COM CLIENTELA FECHADA – 2000 A AGO 2002 

 
 
 
 
 

(omitido na versão on-line) 


