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RESUMO 

 

 

A SATISFAÇÃO DOS LIDERADOS SOBRE OS CONHECIMENTOS, 

HABILIDADES E ATITUDES DOS LÍDERES MUNICIPAIS. 

 

 

AUTORA: Claudia Santos da Penha 

ORIENTADOR: Augusto César Vieira dos Santos 

 

 

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar a satisfação dos funcionários públicos da 

cidade de Santo Amaro das Brotas/SE, sobre os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes - 

CHA dos líderes que atuam nas principais secretarias do município. O setor público 

atravessou evoluções para melhor atender os interesses da sociedade, visando à forma mais 

eficiente de utilização da verba pública. Com isso surgiu à necessidade de profissionais 

capacitados com Competências, Habilidade e Atitudes para a execução da função. A 

metodologia utilizada foi exploratória e descritiva e os dados foram analisados de forma 

qualitativa e quantitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os funcionários da Prefeitura 

Municipal que fizeram parte da gestão do período de 2013/2016. Foi elaborado um 

questionário que foi aplicado a 34 servidores desta municipalidade. Com base no referencial 

teórico buscou compreender a satisfação dos liderados quanto o CHA dos líderes públicos 

municipais. No tocante ao CHA o resultado da pesquisa mostra que os liderados responderam 

que os líderes possuem conhecimentos das suas funções, porém quando se trata do 

conhecimento tecnológico os liderados revelam que seus líderes não possuem, quanto as 

habilidade em ouvir os liderados afirmam que seus líderes possuem tal conhecimento, mas 

não conseguem liderar suas equipes, sobre as atitudes os servidores afirmaram que os líderes 

são determinados, porém não são inovadores.  

  

 

 

Palavras-chave: CHA. Administração Pública Municipal. Satisfação.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE PERCEPTION OF EMPLOYEES ON THE KNOWLEDGE SKILLS, AND 

ATTITUDES OF PUBLIC LEADERS. 

 

AUTHOR: Claudia Santos da Penha 

ADVISOR: Augusto César Vieira dos Santos 

 

The present work has the purpose of presenting the satisfaction of the public officials of the 

city of Santo Amaro das Brotas / SE, on the Knowledge, Skills and Attitudes - CHA of the 

leaders who work in the main secretariats of the municipality. The public sector has gone 

through evolutions to better serve the interests of society, aiming at the most efficient way of 

using public funds. With this came the need for trained professionals with Skills, Ability and 

Attitudes to perform the function. The methodology used was exploratory and descriptive and 

the data were analyzed qualitatively and quantitatively. The subjects of the survey were the 

employees of the City Hall who were part of the management of the period 2013/2016. A 

questionnaire was elaborated that was applied to 34 servers of this municipality. Based on the 

theoretical framework, it sought to understand the satisfaction of the leaders as the CHA of 

the municipal public leaders. With regard to the CHA, the results of the research show that the 

leaders answered that the leaders have knowledge of their functions, but when it comes to 

technological knowledge the leaders reveal that their leaders do not have, and the ability to 

listen to the leaders affirm that their leaders own Such knowledge, but fail to lead their teams, 

on the attitudes the servers stated that leaders are determined, but they are not innovative. 

 

      

 

Keyword: CHA. Municipal Public Administration. Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 
   

O trabalho trata sobre o cenário da administração pública, no que se refere aos 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA), e os tipos de liderança da gestão pública da 

cidade de Santo Amaro das Brotas/SE no período de 2013/2016, no qual se tem a finalidade 

de identificar a satisfação dos liderados sobre a execução da função dos seus líderes  dessa 

municipalidade. 

Para facilitar a compreensão, este trabalho está dividido nas seguintes etapas: a 

primeira é o pré-projeto que apresenta os objetivos da pesquisa, onde a pesquisa visa chegar e 

qual método foi utilizado, assim como mostra a importância de se estudar o tema. Ainda 

dentro do pré-projeto tem a Revisão Teórica que aborda as teorias de alguns autores que ajuda 

a fundamentar a pesquisa, são eles: Di Pietro (2005) define o que é Administração Pública e 

suas características; Chiavenato (2003; 2007; 2013) faz uma reflexão sobre a evolução da 

Administração Pública; Silva (2013) fala sobre os modelos de Administração Pública; 

Meirelles (2009) discorre sobre Administração Pública Municipal; Rubbins (2002) apresenta 

os perfis de lideres e explica o que é liderança; Borba; Martins; Junior (2012) colabora como 

a apresentação das características do CHA.  

Na segunda parte do trabalho que é o resultado da pesquisa, onde se mostra os dados 

coletados no questionário aplicado aos servidores apresentados em gráficos, se apresenta o 

perfil dos funcionários que responderam ao questionário; a relação entre líderes e liderados; o 

perfil dos lideres na perspectiva dos funcionários assim como as competências identificadas 

nos líderes. 

O CHA na administração pública municipal ainda é um tema pouco discutido, fala-se 

muito sobre o CHA dentro a administração privada, porém quando se trata especificamente do 

setor público existem poucos autores que tratam sobre esse assunto, isso se deve ao jogo de 

interesse político existente nesse cenário e também muitas das vezes pelo desleixo sobre a 

máquina pública. 

O jogo de interesse político trata-se das nomeações dos líderes que muitas das vezes é 

mais por acordos políticos que por competência, isso compromete o bom funcionamento da 

administração pública, essa é uma prática muito antiga da gestão pública, logo é necessário 

compreender todos os processos ao longo dos anos.  

Competência em administração para Chiavenato (2007) é a interação de um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), que na sua manifestação produzem uma 

atuação diferenciada. Chiavenato defende que para o administrador ser bem-sucedido precisa 
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desenvolver três competências pessoais duráveis: o conhecimento, as habilidades ou 

perspectivas, e a atitude.  

Quanto a habilidade para Chiavenato (2007), significa “saber fazer”. É a capacidade 

de aplicar o conhecimento adquirido nas soluções de problemas, melhorias de situações, e 

inovação. Fala também, que existem três tipos de habilidades. São elas: as técnicas que 

consistem em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para a 

realização de tarefas especificam com base em seus conhecimentos e experiências 

profissionais, e as humanas que são capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas e, 

por intermédio delas, saber comunicar, compreender suas atitudes e motivações e de 

desenvolver uma liderança eficaz, e as conceituais que trata da capacidade de lidar com ideias 

e conceitos abstratos. Esta permite que o administrador faça abstrações e desenvolva 

filosofias, valores, e princípios que permitem saber aonde chegar, a fim de definir o 

comportamento e as ações futuras necessárias. (CHIAVENATO, 2007).  

Já para Borba (2012) existe também a habilidade comportamental, que é a 

comunicação com pares, subordinados e chefes; obter e compartilhar informações; a 

condução de reuniões; a alocação de recursos a grupos diversos, e a solução de conflitos 

dentro de grupos ou entre eles. 

Para Resende (2003) a competência dos indivíduos é decorrente da mobilização de 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes nas situações enfrentadas no trabalho. Sendo 

assim, o conhecimento é um conjunto de saberes acumulados por uma pessoa durante sua 

trajetória pessoal e profissional, seja através de ações formais ou informais de aprendizagem, 

é o domínio técnico sobre determinados conteúdo. Já a habilidade está relacionada com a 

execução de alguma atividade que envolva a mobilização destes conhecimentos acumulados 

ao longo do tempo, vindo ela de experiências profissionais, competências duráveis e 

conhecimento do mundo. 

A questão da relação entre a formação e o exercício profissional tornou-se então fonte 

de preocupação das pesquisas e de entidades de capacitação profissional uma vez se que o 

tradicional conceito de qualificação vem sendo substituído por novas visões em vista a 

atender as mudanças e inovações tecnológicas onde a visão sistêmica e o senso crítico e 

reflexivo precisam encontrar o seu lugar (RESENDE, 2003). 

As competências e habilidades do administrador público devem ter total ligamento 

com o princípio da administração pública que são: Legalidade – só pode fazer o que está 

escrita em lei; Impessoalidade – não se pode beneficiar um grupo de pessoas; Moralidade – 

Exige que toda em qualquer autoridade administrativa atenda não somente a lei, mas a 
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equidade, moral e costumes. A expressão moralidade é bastante estendida. Publicidade – o 

administrador deve tornar a sua gestão transparente. Eficiência – Para que se busque tirar o 

maior proveito possível, com a menor despesa possível (BORBA, 2012). 

Borba (2012) ressalta que no contexto da administração pública contemporânea alguns 

desafios são colocados aos gestores tais como a globalização, a complexidade dos problemas, 

as desigualdades econômicas e sociais, a diversidade, a adoção de uma boa governança, a 

erosão da confiança, dentre outros. Para enfrentar estes desafios que lhe são colocados o autor 

sugere que o gestor público desenvolva habilidades de liderança para o desempenho eficaz de 

suas atividades. 

Azevedo; Machado; Lupki, (2011) revelam que desde sua concepção, a administração 

pública é marcada por trabalhos essencialmente mecânicos e burocráticos, e seu desempenho 

é mensurado de forma quantitativa. Todavia, gradualmente, vem sendo reformulada de acordo 

com as mudanças do mercado, bem como, frente às novas exigências da sociedade.  

De acordo com Di Pietro (2003) a administração pública pode ser definida 

objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar 

os interesses de toda sociedade. Sob o aspecto operacional, à administração pública, segundo 

Wilson (1887), é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do 

Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Alguns autores conceituam 

administração pública como a organização e a gerência de homens e materiais para a 

consecução dos propósitos de um governo. Pode ser direta, quando composta pelos entes 

federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), ou indireta, quando composta por 

entidades autárquicas, fundacionais e paraestatais.  

Segundo Chiavenato (2004) a administração pública não compete apenas combater o 

nepotismo e a corrupção. Exige-se que sejam eficientes ao prover os bens públicos, que os 

serviços sejam prestados com qualidade e responsabilidade, sem deixar de lado os princípios 

básicos que norteiam a administração pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.  

Nota-se que a administração pública necessita diretamente de um modelo de gestão 

capaz de elevar os níveis de sua eficiência. A importância dessa eficiência está baseada em 

competências, com destaque ao modelo de gestão que busca na aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes por parte dos líderes preparados para o exercício das funções públicas 

de sua responsabilidade. Os gestores públicos preparados podem ser uma estratégia muito 

eficaz e favorável para alcançar os resultados de serviços prestados com eficiência ao cidadão 

(DRUCKER, 2002).  
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Diante da consolidação impactante das transformações tecnológicas, estruturais e 

sociais em todos os segmentos da sociedade, o gestor público municipal deve buscar 

constantemente o aprimoramento do seu modelo de gestão para melhoria dos níveis de 

eficiência (CORRÊA, 1993). 

A evolução da Administração Pública no Brasil foi marcada por três modelos 

clássicos, que são: patrimonialista, o burocrático e o gerencial. O modelo patrimonialista, com 

sua característica típica de regime autoritário, onde o poder ficava nas mãos de poucos. Os 

cargos e o dinheiro público eram vistos como patrimônio particular dos governantes, não se 

tinha uma distinção entre a coisa pública e os bens e direitos particulares, ocasionando assim a 

corrupção, o nepotismo e o abuso de poder. (SILVA, 2013) 

O modelo burocrático surgiu na primeira metade do século XX, baseava-se na 

racionabilidade, através da criação e comprimento das leis, com o intuito de se combater a 

corrupção e o nepotismo existente no modelo patrimonialista. O modelo burocrático foi 

marcado por formalidades exageradas à máquina estatal, focando apenas na otimização dos 

meios, foi se desviando ao longo do tempo dos resultados, ou seja, do seu objetivo principal, 

que era servir aos interesses públicos (SILVA, 2013). 

Na metade do século XX inicia o modelo gerencial, surge como resposta à evolução 

economia e social do estado, decorrente da globalização e do progresso tecnológico.  O 

modelo gerencial dentro da gestão constitui uma evolução histórica da administração pública, 

por enfocar aspectos de eficiência e eficácia, da necessidade de redução do custo da máquina 

pública e aumento da qualidade dos serviços públicos. (AMATO, 1962) 

Diante da história da evolução da administração pública no intuito de atender as 

exigências e as necessidades da sociedade de cada era, a proposta desse trabalho é discutir a 

respeito da satisfação que os funcionários têm sobre o perfil e competências dos líderes 

municipais. 

Esse trabalho se justifica, por que no decorrer do tempo às organizações públicas 

tiveram que rever suas estruturas gerenciais e dinâmicas de funcionamento diante das várias 

mudanças políticas e econômicas. Tais mudanças foram necessárias para o melhor 

funcionamento do setor público seja em âmbito federal, estadual ou municipal 

(MADUREIRA, 2005). 

Por um longo período, as organizações públicas estavam voltadas apenas para as 

estruturas de suas organizações, as mudanças no modo de gerir fizeram com que tais 

organizações percebessem o fator humano como primordial para se atingir seus objetivos. 
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Deixando de lado uma visão mecânica e burocrática que enxergava a organização de forma 

rígida (MADUREIRA, 2005). 

Assim, o desafio dos líderes, segundo Hunter (2004) é difícil e requer muito esforço, 

uma vez que o seu trabalho está pautado na capacidade de influenciar pessoas em benefício do 

bem de todos. E a habilidade de influenciar, requer uma capacidade de servir seus 

colaboradores. Com isso, a relação líder colaborador deixa de ser conflitante para se tornar 

uma relação de parceria. A questão passa a ser a convivência harmoniosa entre líderes 

(motivadores e responsáveis por gerir conflitos) e liderados (responsáveis por executar os 

objetivos das instituições, e terem suas necessidades atendidas). Desta forma, o 

desenvolvimento produtivo e o ambiente de trabalho tornam-se diretamente atingidos. 

Diante disso, acredita-se que a administração pública deve sempre visar o interesse 

público com suas necessidades sociais, utilizando para isso a estrutura administrativa em 

geral, com meios diretos ou indiretos que a lei permite, sempre buscando o fim a que se 

destina. Administrar na esfera pública não quer dizer apenas prestar e executar o serviço, mas 

governar para alcançar o benefício para a coletividade em geral.  

Mas para que isso ocorra são necessários à presença de servidores públicos 

qualificados com competências técnicas, humanas e gerenciais. Imperou-se muito em nossa 

administração brasileira a mera realização de atividades operacionais, faltando diretrizes e 

políticas de gestão de pessoas, fazendo com que os objetivos não sejam alcançados por falta 

de capacitação. Portanto, faz-se necessário um olhar mais acadêmico acerca dos 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes na administração pública municipal (ROBBINS, 

2005). 

Logo a questão problema desse estudo é: Os funcionários municipais estão satisfeitos 

com os Conhecimentos, Habilidade e Atitudes dos seus líderes? 

Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar a satisfação dos 

liderados sobre os CHA dos líderes do setor público do município de Santo Amaro das Brotas 

para o exercício de seus cargos.  

Especificamente, tratou-se de:  

 Identificar o modelo administrativo da prefeitura municipal de Santo Amaro das 

Brotas;  

 Compreender a importância do CHA na administração pública;  

 Entender qual a visão dos servidores, comissionados e contratados a respeito do 

CHA dos líderes.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica cabe trazer o resumo do tema já definido e delimitado, 

enfatizando as características e conceitos do trabalho a desenvolver com suas fontes. Nesta 

etapa, são apresentados conceitos sobre a Administração Pública, Administração Pública em 

Pequenos Municípios, Competências dos Líderes Públicos, Liderança e Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes. 

 

2.1 CONCEITOS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

A pesquisa sobre administração pública tem-se debruçado sobre vários temas e linhas 

de teorias que buscam apresentar as suas modificações diante do tempo, assim como visam 

novos conceitos, discursos e saberes que, interagindo, nos ajudam a compreender a 

administração pública no Brasil (ARAUJO, 2014).  

Administração latu sensu é definida como toda atividade destinada a organizar o 

desenvolvimento das atividades humanas, pode-se compreender que Administração Pública é 

as atividades do Estado objetivando a realização de seus fins (MORAES, 2006). 

A administração pública, segundo o autor Alexandre de Moraes, pode ser definida 

objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar 

os interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos 

qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.  

Torna-se necessário entender o termo administração que segundo Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello (não paginado) (apud DI PIETRO, 2005), o vocábulo administração 

envolve a ideia de direção ou gestão, incluindo o sentido de relação de subordinação, de 

hierarquia. O mesmo autor demonstra que a palavra administrar significa não só prestar 

serviço executá-lo, como, dirigir, governar, exercer à vontade com o objetivo de obter um 

resultado útil; e que até, em sentido vulgar, administrar quer dizer traçar programa de ação e 

executá-lo. 

Segundo Di Pietro (2005) a definição de administração pública esta relacionada com 

atividade superior de planejar, dirigir, comandar, como a atividade subordinada de executar. 

Devido a isso muitos autores referem-se à administração, no direito público, sentido amplo 

para abranger a legislação e a execução. Outros revelam que a função administrativa 

propriamente dita é a função de governo. 
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Di Pietro (2005) relata sobre o aspecto operacional, onde o mesmo afirma que a 

administração pública:  

 
É o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do 

Estado, em benefício da coletividade. A administração pública pode ser direta, 

quando composta pelas suas entidades estatais (União, Estados, Municípios e DF), 

que não possuem personalidade jurídica própria, ou indireta quando composta por 

entidades autárquicas, fundacionais e paraestatais e o governo. 

 

Logo a Administração Pública tem como objetivo os interesses públicos, sendo estes 

regidos pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Pode-se conceituar administração pública tendo como base os 

seguintes aspectos: orgânico, formal e material (DI PIETRO, 2005). 

Segundo ensina Di Pietro (2005) o conceito de administração pública divide-se em 

dois sentidos: 

 

Em sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública pode ser 

definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob-regime 

jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. Em sentido 

subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir Administração Pública, como sendo o 

conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da 

função administrativa do Estado.  

 

Di Pietro (2005) revela que o sentido objetivo é a atividade administrativa executada 

pelo Estado, por seus órgãos e agente, embasado na sua função administrativa. É a gestão que 

visa os interesses públicos, com a prestação de serviços públicos. É a administração da coisa 

pública (res publica). O sentido subjetivo refere-se ao conjunto de agentes, órgãos e entidades 

designados para executar atividades administrativas. Diante disso podemos dizer que 

administração pública no sentido material é “administrar os interesses da coletividade e em 

sentido formal é o conjunto de entidade, órgãos e agentes que executam a função 

administrativa do Estado”, no qual as atividades administrativas devem ser exercidas pelo 

próprio Estado ou por seus agentes (DI PIETRO, 2005). 

A finalidade da administração pública são as ações ao cliente-cidadão, ou seja, a 

prestação de serviços ao cidadão, que possuem necessidades e procede a suas escolhas por 

estar diante da condição de possuidor de direitos e deveres existentes na Constituição Federal. 

Para que isso ocorra os gestores públicos devem possuir habilidades para operar restritamente 

dentro de metas, com recursos quase sempre escassos, fixados por lei, com funcionários 

controlados e protegidos pelo sistema jurídico ao qual esteja subordinado (AZEVEDO; 

MACHADO; LUPKI, 2011). 



17 

 

Assim, os administradores públicos, como consequência, terão de acatar padrões de 

desempenho e obter novas competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que 

priorizem a transparência e controle, da atual conjuntura da sociedade, objetivando atingir a 

excelência na administração. Sendo isto obtido possibilita que a instituição pública seja 

reconhecida como uma organização inovadora e eficiente, que valoriza o seu quadro 

profissional e que se orienta por transparência, ética e responsabilidade fiscal, bem como 

cumpra sua função social e encare os desafios e questões das organizações, na medida em que 

precisa aplicar processos administrativos parecidos no gerenciamento como: planejamento, 

organização, direção e controle (CHIAVENATO, 2007). 

Os modelos administrativos ao longo da historia se aperfeiçoaram de acordo com as 

novas situações e pelas deficiências e necessidade que os modelos anteriores deixavam. Para 

Araujo (2014) os modelos de gestão pública podem ser definidos como um conjunto de 

métodos administrativos executados pela direção de uma organização para atingir seus 

objetivos traçados. Diante disso os métodos administrativos são flexíveis e pode sofrer 

modificações de acordo com cada organização, atrelados às metas, e os planos traçados. 

Conceitualmente, os modelos de gestão pública, já aplicado no Brasil, classificam-se em 

patrimonialista, burocrático e gerencialista. Esse último pode ser entendido como a nova 

administração pública.  

 

2.1.1 Administração Patrimonialista 

 

O patrimonialista foi o primeiro modelo administrativo do Brasil, possui a 

características peculiares, a principal é a não distinção entre o bem do estado e o bem do 

monarca, ou seja, não havia uma separação do que era público e privado.  

No modelo de administração publica patrimonialista  o soberano é o Estado; como a 

citação de Luis XIV: “o Estado sou eu”. Todos os bens são do soberano, do Estado. Esse 

poder totalitarismo provém do Direito Divino, onde o governante é uma divindade ou 

supremo soberano: sua vontade é a lei. Governa de forma despótica. Tudo é propriedade do 

soberano, inclusive os seus súditos; tendo sobre eles o poder de vida e morte. Não existe a 

coisa pública. Estas regras favorecem todo tipo de desmandos, originando a corrupção, o 

nepotismo, as prebendas.  (SILVA, 2013).  

Segundo Silva (2013) a administração pública patrimonialista é característica dos 

estados absolutistas europeus do século XVIII, o estado detinha o poder sobre a administração 

pública, os servidores eram visto como nobre este título era dado pelo governante. As 



18 

 

nomeações eram feitas por gratidão ou mesmo como forma de estratégias para os interesses 

do governante.  Na perspectiva do modelo patrimonialista não havia o interesse de servi a 

população para satisfazer ou dar condições para que suas necessidades fossem atendidas, logo 

quem deveria satisfazer as necessidades do estado eram os governados através de trabalhos 

prestados.  

Neste modelo administrativo os governantes consideravam o Estado como 

patrimônio pessoal, não se distinguia o que era público de privado. Segundo Silva (2013) 

Como consequência desse pensamento, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de 

administração.  

No século XIX movido com o capitalismo industrial e as democracias o modelo 

patrimonialista começa a ruir, se torna cada vez mais impraticável, pois este modelo não 

atende mais a expectativa desse modelo econômico, pois para o capitalismo a secção entre o 

estado e o mercado e a democracia só pode existir quando a sociedade distingue-se do estado, 

controlando-o, como nos revela SILVA (2013).  

 

Com o advento da Revolução Francesa, os ideais democráticos passaram a 

pressionar para que haja uma administração pública profissionalizada, atendendo os 

princípios constitucionais como isonomia, moralidade, publicidade, entre outros. 

Junto com esse movimento e com o crescimento do pensamento capitalista a 

sociedade e o mercado se distinguiram do Estado. É a partir dessa junção que a 

administração patrimonialista torna-se um modelo ineficiente e inaceitável. 

 

2.1.2 Administração Burocrática  

 

Segundo Max Weber (2008) a origem da teoria da burocracia começou a partir de 

1864 a 1920 com o crescimento do capitalismo e com as reformas religiosas dessa época. 

Ainda segundo autor, naquela época a religião tinha um peso muito grande nas decisões 

políticas e administrativas do estado, O calvinismo, o pietismo, o metodismo, o catolicismo e 

as seitas batista, eram as doutrinas que naquela época dominavam os países em 

desenvolvimento.  

 A origem da burocracia surgiu num contexto onde capitalismo crescia rapidamente 

entre os comerciantes e a religião servia como um ponto de apoio para eles. Segundo Max 

Weber (2008), a teoria da burocracia surgiu baseada nos modelos administrativos adotados 

pelas igrejas, das diversas doutrinas. Que em muitas ocasiões eram chamadas de bibliocrácia.  

A burocracia é uma forma de organização humana está relacionada com a 

racionalidade, logo visa garantir a eficiência nos processos administrativos. A burocracia é 
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criada ainda na antiguidade como forma de organização humana, desde que os seres humanos 

conseguiram registrar seus primeiro códigos e normatização das relações entre estado e as 

pessoas, porém a sua origem ocorre com a evolução religiosa constatada depois do 

renascimento. Chiavenato (2000) afirma que a burocracia é entendida como uma empresa ou 

uma organização onde o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas e 

eficientes. 

A teoria da burocracia fundamenta-se em uma perspectiva dimensional, obtendo uma 

serie de atributos que, se presentes, constituem uma forma burocrática de organização. De 

acordo com Motta e Pereira apud Cruz (2004), as característica são: 

 

Quadro 1 – Características da Burocracia 

 

Divisão do 

trabalho 

 

 Consistia em dividir o trabalho fazendo com que cada participante tem um cargo 

especifico, função especifica e uma esfera de competência e responsabilidade, 

atendendo a uma racionalidade, decorrendo a eficiência no cumprimento dos 

objetivos da organização, sendo assim uma estrutura racionalmente. 

Normas e 

regulamentos 

 

  

 Era uma organização baseada em legislação própria. Como a constituição para o 

estado ou os estatutos para empresa privada. 

Caráter formal 

das comunicações 

 

  

 Todas as informações e ações administrativas pela empresa tinham que ser 

formuladas e registradas por escrito.  

Caráter formal 

das comunicações 

 

  

 Todas as informações e ações administrativas pela empresa tinham que ser 

formuladas e registradas por escrito.  

Caráter formal 

das comunicações 

 

  

 Todas as informações e ações administrativas pela empresa tinham que ser 

formuladas e registradas por escrito.  

Impessoalidade 

nas relações 

 

  

 A distribuição das atividades é feita impessoalmente, ou seja, não levam em 

conta os desejos das pessoas. 

Hierarquia da 

autoridade 

  

 Nenhum cargo fica sem controle e supervisão, todo o cargo estão dispostos sobre 

uma hierarquia superior. A autoridade e decorrente do cargo que se ocupa. 
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Rotinas e 

procedimentos 

padronizados 

  

 Ocupante de um cargo não faz o que quer, e sim o que as regras e as normas 

técnicas dizem.  

Competência 

técnica e 

meritocracia 

  

 Os ocupantes do cargo são escolhidos baseados no mérito e na competência, e 

não por preferências pessoais. 

Especialização da 

administração 

 

 

Deixa de lado o empirismo das pessoas que administrava as organizações, para 

dar lugar às pessoas preparadas com conhecimentos técnicos e científicos sobre 

as organizações. 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

Silva (2013) fala que o modelo burocrático surge com a intenção de desenvolver um 

tipo de administração que separasse o público do privado, tendo como fundador e principal 

autor Max Weber, o modelo burocrático foi adotado para suprir a administração 

patrimonialista, onde o patrimônio público e o privado tinham sua utilização distorcida e 

embaraçada. Ela surge também para repreender a corrupção e o nepotismo, características do 

modelo anterior.  De acordo com Silva (2013): 

 

A administração burocrática tem por princípios: a impessoalidade, a hierarquia 

funcional, a ideia de carreia pública e a profissionalização do servidor. Pelo histórico 

nepotista e corrupto do outro modelo, os controles são rígidos e prévios em todos os 

processos, como na contratação de servidores, nas contratações de produtos e 

serviços e em todo o atendimento da população.  

 

O modelo burocrático estar fundamentado com o formalismo e na presença de 

normas e na rigidez dos procedimentos. A finalidade desse modelo foi substituir a 

administração patrimonialista, pois se acreditavam que a mesma era um modelo superior, 

porém a sua eficiência não se revelou autentica, pois foi diagnosticado falhas em seus 

processos, não garantia rapidez nem boa qualidade nem custo baixo para os serviços prestados 

ao público. Silva (2013) fala que “a administração burocrática é cara, lenta, autor referida e 

pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos”. 

A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração 

patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o 

privado eram confundidos. A administração patrimonialista mostrou-se incompatível com o 



21 

 

capitalismo industrial. Desta maneira, tornou-se necessário desenvolver um tipo de 

administração que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas 

também da separação entre o político e o administrador público.  

Surge assim a administração burocrática moderna, racional-legal. Entretanto o 

pressuposto de eficiência em que se baseava não se revelou real. Verificou-se que tal modelo 

não garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao 

público. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara, e pouco ou nada orientada para 

o atendimento das demandas dos cidadãos. 

A necessidade de uma administração pública gerencial, portanto, decorre de diversos 

problemas relacionados à administração burocrática. Todavia a reforma da administração 

pública só ganhará força a partir dos anos 70, quando tem início a crise do Estado, que levará 

à crise também a sua burocracia. 

 

2.1.3 Administração Gerencial  

 

A Reforma Gerencial do Estado de 1995 tem o objetivo de amenizar a burocracia 

existente nos setores administrativos dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais. A maneira 

proposta pela reforma é dar mais autonomia as agencias executivas, feito assim uma 

ramificação entre as atividades exclusivas do Estado e as atividades sociais e cientificas a 

distinção entre as duas atividades são dadas pela reforma gerencial que referencia que o 

governo deve garantir suas atividades exclusivas e financiar as atividades sociais e cientificas 

(não exclusivas) para serem executadas por organizações publicas não estatais, cobrança de 

resultados das tarefas executadas por todos os setores e fortalecimento do serviço 

público. (PAULA, 2013). 

O modelo gerencial começa a ser empregado no aparelho do estado com o 

surgimento do Estado social que foi impulsionado pelas duas Guerras mundiais do século XX, 

a parti desses fatos o Estado se viu como responsável por reerguer a política, econômica, e 

socialmente (SILVA, 2012).  O Estado Social ficou responsabilizado pelo acesso da 

população à educação, moradia e saúde... Com as ideias neoliberalistas propuseram que a 

economia e o mercado tinham suas próprias regras. No decorrer do tempo esse pensamento se 

fortaleceu principalmente com a queda do muro de Berlim e o consenso de 1991 em 

Washington, após esses fatores o modelo de administração gerencial começa a se implantado 

no Estado (PAULA, 2013). 
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Paula (2013) afirma que o modelo gerencial decorreu de problema não só de 

crescimento e mudança nas necessidades e exigências da população, mas principalmente 

sobre as duvidas da população sobre a legitimidade da administração burocrática.   Silva 

(2013) releva que a administração pública gerencial se apresenta como corretor para esses 

sintomas emblemáticos da burocracia. Silva (2013) revela que:  

 

Além dos acontecimentos políticos internacionais e nacionais ocorridos deve se 

dedicar essas transformações da mudança de consciência dos cidadãos, onde a 

sociedade já não reconhecia a administração burocrática como autossuficiente para 

atender às demandas que a sociedade civil apresentava aos governos, bem como de 

que suas exigências, ao Estado, eram muito superiores ao ofertado. 

 

Logo a administração gerencial visa à melhoria da qualidade dos serviços e a redução 

de custos. Propõem também o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações, 

orientada para resultados e o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de 

gerenciar com efetividade e eficiência (SILVA, 2013).  

Paula (2013), que as principais diferenças entre o modelo burocrático e o modelo 

gerencial que a primeira concentra-se no processo e é autor referente enquanto que a segunda 

orienta-se nos resultados e é orientada para o cidadão.  

Silva (2013) afirma que na atualidade o modelo gerencial vem se solidificando 

devido às mudanças ocorridas “nas estruturas organizacionais, da redução da máquina estatal, 

da redução de custos, da descentralização dos serviços públicos, da criação das agências 

reguladoras para zelar pela adequada prestação dos serviços e pela padronização dos 

processos para otimização de tempo e recursos”.  

Pollitt, (1990, 129) destacas as características da Administração Pública Gerencial 

que são:  

 Orientada para o cidadão; 

  Orientada para obtenção de resultados; 

  Pressupõe que políticos e funcionários públicos sejam merecedores de grau limitado 

de confiança; 

 Como estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à 

inovação; 

 Utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores 

públicos. 

De uma maneira geral podemos concluir que, a administração publica passou por uma 

transformação evolutiva histórica, proporcionando assim pontos positivos dentro da 
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administração publica atual, que por sua vez se adaptou a sociedade atual, essa evolução se 

fez por exigência de uma sociedade que se desenvolveu e hoje criou a sua própria opinião.  

Porém, ainda existem alguns fatores que insistem em permanecer e que de maneira 

nociva reflete na vida dos cidadãos, pois o formalismo exagerado prejudica à implementação 

dos serviços públicos.  

Podemos observar, também, os tentáculos do modelo patrimonialista 

dentro do modelo gerencial, tais como: a corrupção, o nepotismo e outros fatores 

que impedem a eficiência dos serviços públicos. 

Na administração publica gerencial, é fundamental o papel do servidor publico, pois este 

deve estar preparado e comprometido, e para isso ele deve ser inovador, critico, e observador 

de novas oportunidades, pois a administração gerencial se importa mais com resultados do 

que com os processos, reduzir custos e tempo, porem sem perder a qualidade. Bem, não basta 

que o modelo gerencial seja eficiente na pratica desse conceito. Portanto os servidores 

públicos devem estar preparados e de maneira consciente observar que o país mudou e que 

velhos paradigmas devem ser deixados para traz, pois o cidadão tem o direito a um 

atendimento de qualidade sempre que precisar. 

Portanto, podemos concluir que, todos os avanços que, foram obtidos na administração 

pública brasileira, só serão de fato efetivados na medida em que houver uma valorização 

adequada do servidor publico, para isso será uma nova filosofia. Porém, perder a esperança 

em que um dia todo o potencial do ser humano aliado a sua capacidade, ter como objetivo o 

bem comum e do interesse público do povo brasileiro, pois só assim teremos eliminar de uma 

vez por todas os resquícios dos modelos patrimonialista e burocráticos, consolidando em 

definitivo a democracia, no país. 

A vertente gerencial não foi bem sucedida na abordagem da dimensão sociopolítica, 

pois ao focalizar a nova administração pública como modelo de gestão, deixou a desejar no 

que se refere à democratização do Estado Brasileiro. Questões que envolvem as relações entre 

o Estado e a sociedade não foram suficientemente tratadas, permanecendo as características 

centralizadoras e autoritárias que marcaram a história político-administrativa do país. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PEQUENOS MUNICIPIOS  

 

A área de estudo desse trabalho é a esfera municipal, cidade de pequeno porte, que 

possui um elevado grau de autonomia, que segundo Raupp e Pinho (2012), decorre 

principalmente por causa da singularidade do sistema brasileiro que trata os municípios como 
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entes federados possuidores de autonomia política, administrativa e financeira, se tornando 

então difícil uma maior fiscalização no combate a clientelismos. Deve-se também atentar ao 

fato de, nos municípios, a figura do prefeito e dos vereadores exercerem uma função mais 

social do que de fato política. 

A concessão de favores às munícipes, por exemplo, constitui uma prática ainda tida 

como legal em várias regiões do país. Neste sentido, Raupp e Pinho (2012) discorrem sobre o 

tema de maneira muito precisa ao afirmar que no atual contexto em que a administração 

pública do país se encontra não se pode esperar uma administração municipal voltada para 

modelos mais atuais por parte dos agentes políticos, haja em vista que estes estão inseridos 

em uma cultura onde as práticas ainda se sobrepõem às teorias. Cabe ressaltar que, apesar do 

Patrimonialismo possuir as características mais marcantes nesta esfera pública, também aqui 

se buscou verificar se de fato isto acontece nos órgãos públicos da cidade pesquisada, quais 

modelos adotados e de qual formas as características de outros modelos da administração 

pública se fazem presentes na realidade vivida por essa comunidade. 

 

4.2.1 Papel e Competência do Município  

 

O município tem um papel muito importante dentro do Estado, devido as suas raízes o 

município se antecede do Estado. A estrutura do município administrativa do Brasil 

estabelece um Direito fundamental que o Estado não cria, mas que acredita que já pertence 

aos municípios. O Brasil nasceu no município, e então todos os problemas que geravam ali 

eram resolvidos pelo governo municipal (MEIRELLES, 2009, p. 34). 

Ainda de acordo com Meirelles (2009) com o passar dos anos, foi havendo mudanças 

e transformações sociais, não só social mais no geral, e com isso se deu o Brasil de um Estado 

Unitário, com essas mudanças nosso País buscava se assemelhar ao modelo de maior 

autonomia de maior local, onde o Brasil foi se transformando numa Federação de Estado. 

Assim, ao consagrar o município como entidade autônoma no sistema federativo, a 

Carta Magna implicitamente conferiu inúmeras competências legislativas. O reconhecimento 

também da autonomia local pode ser visto como um princípio fundamental para a salvaguarda 

dos exemplos mais caros que é a proteção ao meio ambiente, saúde pública, entre outros.  

Conforme os artigos 1º e 18º, da Constituição Federal - CF, recebeu autonomia possuindo 

competências exclusivas (art. 30) e organização política própria (art. 29).  

Segundo Bonavides (2004, p. 197) “um considerável acréscimos de 

inconstitucionalização em apoio ao novo modelo federativo, visto que determina um 
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município regido por uma Lei Orgânica, votada por um quorum qualificado de dois terços 

qualificados da Câmara Municipal”.  

A autonomia dos municípios ainda passa por dificuldade, devido à decorrência do 

Processo histórico brasileiro. Entende-se que o município é como um ente da Federação ela é 

uma verdadeira armadilha em relação a sua autonomia real (BONAVIDES, 2004, p. 198). 

Bonavides (2004) fala que ao conferir a autonomia para um ente municipal, vale 

refletir todo o ordenamento jurídico, possibilitando as ações localizadas de uma política 

municipal protetiva. Os municípios são entes federativos por terem uma autonomia própria, 

capacidade de autolegislação, autogoverno e autoadministração.  

 

2.2.2 Competência legislativa dos municípios 

 

De acordo com Ferreira Filho (1997) aos municípios reconhece-se o poder de auto-

organização, o que significa reconhecer-lhes poder constituinte, expresso nas suas leis 

orgânicas, limitadas tanto por princípios da Constituição Federal como da Constituição 

estadual, nos termos do art. 29 da CF, como exemplo poderemos colocar a limitação explicita 

ao poder de auto-organização do Município disposta pelo constituinte federal. Os municípios 

podem receber o auxílio do tribunal de contas criado pelo Estado para esse fim, mas não 

podem crias um tribunal de contas municipal com semelhante competência. 

Bastos (2001) revela que o constituinte, quanto às demais competências legislativas 

materiais, deliberou tratá-las englobadamente. Uma parte das competências reservadas dos 

municípios foi explicitamente enumerada pela CF, por exemplo, a de criar distritos (art. 29, 

IV) e a de instituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações 

(art. 144, § 8º). A outra parcela dessas competências é implícita.  

As competências implícitas decorrem da clausula do art. 30, I, CF, que atribui 

predominantemente municipal, já que não há fato local que não repercuta, de alguma forma, 

igualmente, sobre as demais esferas da Federação. Consideram-se de interesse local as 

atividades, e a respectiva regulação legislativa, pertinentes a transportes coletivos municipais, 

coleta de lixo, ordenação do solo urbano, fiscalização das condições de higiene de bares e 

restaurantes, entre outras (FERREIRA FILHO, 1997). 

O horário de funcionamento das farmácias, como o do comercio em geral, é matéria 

que o Supremo Tribunal Federal - STF reconhece ser de cunho municipal, conforme a súmula 

645. É claro que a legislação municipal, mesmo que soube o pretexto de proteger interesse 

local, deve guarda respeito a princípios constitucionais a caso aplicáveis. Assim, o STF já 
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decidiu que a competência para estabelecer o zoneamento da cidade não pode ser 

desempenhada de modo a afetar princípios da livre concorrência. O horário de funcionamento 

de instituições bancárias, entretanto, transcende o interesse predominante dos municípios, por 

ser matéria de interesse local (proteção do consumidos), a edição de lei que fixa tempo 

máximo de espera em fila de banco (FERREIRA FILHO, 1997). 

Sobre os temas de interesse local Meirelles (2009) diz que os municípios dispõem de 

competência privativa. Assim, é hostil a constituição, por invadir competência municipal a lei 

do Estado que venha a dispor sobre distancia entre farmácias em cada cidade. Aos municípios 

é dado legislar para suplementar a legislação estadual e federal, desde que isso seja necessário 

ao interesse local.  A normação municipal do exercício dessa competência, a de respeitar as 

normas federais e estaduais existentes. A superveniência da lei federal ou estadual contrário à 

municipal suspende a eficácia desta. A competência suplementar se exerce para regulamentar 

as normas legislativas federais e estaduais, inclusive as enumeradas no art. 24 da CF, a fim de 

atender, com melhor precisão, aos interesses surgidos das peculiaridades (MEIRELLES, 

2004, 33). 

Conforme Meirelles (2004, p. 36) "o interesse local não é interesse exclusivo do 

município; não é interesse privativo da localidade; não é interesse único dos municípios. Se 

exige essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da 

administração local. O interesse local é a predominância do interesse do Município, sobre o 

Estado ou a União".  

O interesse local não precisa incidir com todo o território do município, mas uma 

localidade, ou várias localidades, que se compõe um Município. O Município então teria uma 

competência legislativa concorrente suplementar, de modo que suas normas deveriam estar de 

acordo com os regramentos estaduais e federais (MEIRELLES, 2009, p. 37). 

Portanto, na competência para suplementar a legislação Federal e a estadual, 

competirá, aos Municípios especialmente, legislar supletivamente sobre o meio ambiente, 

assegurando maior proteção (MEIRELLES, 2009, p. 37). 

 

2.3 LIDERANÇA 
 

Acredita-se que o poder é a capacidade potencial de cada indivíduo em influenciar os 

demais, seus comportamentos, atitudes e ações. Foucault (1977 p. 29) afirma que: “O poder 

não se aplica pura e simplesmente como uma obrigação ou uma proibição, os que não têm; ele 

os investe, passa por eles, e através dele; apoia-se neles, do mesmo modo que os alcança”. 



27 

 

Contudo, pode-se notar que o poder de convencimento está presente em todos os lugares 

fixando-se na prática cotidiana da organização, ou seja, o poder de convencimento está ligado 

à liderança que segundo Gil (2003, p.01), é definida como “a capacidade de influenciar outras 

pessoas para que se possa fazer aquilo que se precisa ou se deseja”. Em análise, pode-se 

afirmar que a gerência é responsável pelo envolvimento dos funcionários em todas as fases 

das funções administrativas, influenciando-os, motivando-os.  

De acordo com Robbins (2000, p.371), liderança “é o processo de influência pelo 

qual os indivíduos, com suas ações, facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo a 

metas comuns ou compartilhadas”. Para este autor quando se fala em gerenciar pessoas, é 

preciso ter em mente que o processo de gerenciamento envolve pessoas e que ter atributos de 

liderança é muito importante porque o líder precisa saber o momento certo para exercer seu 

status da posição para convencer os subordinados a cumprirem determinações e 

tarefas.  Liderança deve ser pensada segundo Robbins (2002) como uma habilidade para 

inspirar pessoas.  

A ideia de liderança não é familiar, comum ou facilmente captada pelo senso comum 

ou pelas ciências sociais. Liderar é um trabalho destinado a preencher as necessidades de uma 

situação social. É evidente que existem certas pessoas mais dotadas para se tornarem um líder, 

possuindo qualidades pessoais e capacidade especial. Contudo, liderança não equivale a 

controle ou prestígio, autoridade ou tomada de decisão. Em nada adiantaria identificar 

liderança com qualquer atividade de pessoas em cargos importante. (CHIAVENATO, 1999) 

O objetivo da liderança é elevar o potencial humano. Desenvolver competências e 

habilidades nos funcionários em prol dos objetivos organizacionais. Para a maioria dos 

autores, a liderança, por muito tempo foi associada a características pessoais de líder, contudo 

nota-se que os líderes eficazes buscam fazer em determinadas situações, como delegação de 

competências, comunicação, motivação de funcionários, para que os mesmos realizem suas 

tarefas prazerosamente. (CHIAVENATO, 1999) 

A motivação humana é explicada por diferentes correntes de pensadores e por isso 

tem várias explicações, para Robins (2005) “a motivação está associada a um processo 

responsável pela intensidade e pela direção e persistência dos esforços de uma pessoa 

orientada para o alcance de determinado propósitos”. Compreender o comportamento humano 

e como ele age em diferentes ambientes é importante para que se encontre a chave para, um 

líder motivador. 

Pode-se dizer que o verdadeiro líder é aquele que “tem a capacidade de conduzir e ao 

mesmo tempo despertar um comportamento desejado em um grupo e motivando é uma das 
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principais características para conduzir o seu grupo” Robbins (2005). Cada líder encontra os 

motivos capazes de despertar a motivação em sua equipe.  

Considerando que nem todos os motivos são voluntários, lembramos que temos 

vários tipos de líder e que cada um é resultado de uma série de fatores e que são 

consequências da disposição do líder na forma de conduzir sua equipe. Vários fatores podem 

ser apontados como motivos para que se chegue a um objetivo. (ROBBINS, 2005). 

Um líder motivador deverá ser alguém que é capaz de detectar onde está esse 

problema e encontrar soluções para o mesmo. Alguém que será capaz de despertar a 

consciência do cidadão que está oferecendo este serviço e fazê-lo sentir a responsabilidade e 

mais ainda encantá-lo de modo a conseguir um padrão de qualidade para o serviço público. 

(ROBBINS, 2005) 

Os programas e alternativas visam melhorar as condições de trabalho do serviço 

público e consequentemente motivar os servidores melhorando assim a qualidade. Nesse 

contexto o papel do líder de incentivar e acompanhar são fundamentais, pois ele é o agente 

que vai estimular as transformações necessárias. A atitude do líder associada a uma atmosfera 

positiva na organização pode incentivar as pessoas a grandes realizações. O serviço público 

necessita de líderes que sejam exemplo, que acreditem que ele pode ser de qualidade e atenda 

as necessidades da sociedade. (ROBBINS, 2005) 

 Sabe-se que a liderança ou o termo da mesma ocupa sempre destaque no meio da 

gestão pública. A forma como é gerenciada ou administrada um órgão ou empresa se deve a 

liderança de um determinado grupo. E no serviço público não é diferente, mesmo tendo 

muitas barreiras que envolvem tudo isso. De acordo com (BERGUE 2010 p. 20):  

 

Esse elemento do denominado ciclo administrativo, como já dissemos, pode ser 

sinteticamente definido como a ação de conduzir a organização orientada pelos 

objetivos institucionais. Dirigir, portanto, implica fazer funcionar, por meio das 

pessoas, as estruturas e os processos organizacionais, balizados pelos objetivos e 

pelas metas estabelecidas na fase de planejamento. 

 

A liderança pode ser fácil ou difícil, como simples ou complexa consoante os 

indivíduos que a empregam, e as pessoas que estão sujeitas a esta, ou seja, a liderança está 

dependente do tipo de pessoa que a exerce, bem como o público que se tem para liderar. 

Existe muitas vezes quem afirma que liderança e gestão são similares, contudo estas são 

diferentes, são dois processos distintos enquanto, que a liderança é mais emotiva, inovadora, 
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fértil no sentido da construção de novas estratégias, tentando inovar recriar em vez de se 

adaptar, assentando em ideias e valores. (McNell e Clemmer, 1988) 

A Liderança é uma característica que pode ser apreendida, apesar de que a vontade 

de liderar pode ser um pré - requisito fundamental para que o individuo possa exercê-la. “… 

A Liderança é mais uma característica adquirida do que inata…” (Osborne; 2008) Segundo 

Osborne (2008) a liderança é a capacidade de entusiasmar e estimular os outros a 

ultrapassarem desafios, aceitar a mudança e alcançar os objetivos; é a capacidade de constituir 

equipam fortes e eficazes, e é saber usar a sua influência para persuadir e dirigir. De acordo 

com Fullan (2003) “liderança não é mobilizar os outros para resolverem problemas que nós já 

sabemos como resolver, mas antes ajudarmos enfrentar problemas que nunca foram 

resolvidos”.  

Dentro dessas perspectivas, fatores externos fazem com que isso nem sempre seja 

alcançado com sucesso, mesmo tendo a perseverança como fonte motivadora, pois fatores 

como: salários baixos, falta de infraestrutura e desvalorização profissional torna-se 

empecilhos difíceis de lidar. 

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. De fato, é que a maioria das 

pessoas pode desenvolver as qualidades necessárias para uma liderança eficaz. Há mais na 

vida do que simplesmente trabalhar, e há mais no trabalho do que simplesmente ganhar 

dinheiro. É preciso infundir um sentimento de paixão, significado e comprometimento na vida 

profissional dos funcionários (ALMEIDA E SANTOS, 2002). 

Realizar tais mudanças comportamentais está longe da atual realidade vivenciada em 

setores públicos, é mais vasta a quantidade de funcionários inoperantes e sem direção dentro 

de seu departamento do que iniciantes motivados. 

Almeida e Santos (2002) revela que os fatores como estabilidade funcional e a falta 

de acompanhamento no estágio probatório, muitas vezesrealizado apenas como mero entrave 

burocrático tira o lado meritocrático do processo, deixando largo espaço entre quem se 

desempenha bem no serviço e quem realiza a “rotina” pré-estabelecida pelos funcionários 

mais antigos, que advém de uma ideologia e prática de assistencialismo meramente supérfluo 

frente às reais necessidades dos clientes dos serviços públicos.  

Segundo Silva, Almeida e Santos (2002) podemos destacar que: “processo de 

liderança pressupõe iniciativa, ação, comando, não apenas reação às crises internas e externas 

na administração publica ou privada. O líder precisa aprender a priorizar suas atividades, 
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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 influência 

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”. 

A liderança tem sido crescentemente considerada como um dos elementos essenciais 

da boa governança pública. Líderes no setor público precisam saber mobilizar as pessoas por 

meio de valores e visões; persuadi-las e fazer convergir seus esforços para uma causa comum. 

Disso depende o desenvolvimento de uma administração pública eficiente, com foco em 

resultados, orientada para a prestação de serviços de qualidade para o usuário e bem 

organizada. 

Com base nesses conceitos e pesquisa, que o presente trabalho busca, basicamente, 

conhecer os estilos de liderança existentes e verificar qual se torna, na atualidade, o mais 

adequado, dentro do contexto organizacional. Serão apresentados os principais pressupostos 

para que se possa liderar com eficiência, praticidade e organização com dinamismo, já que o 

local de trabalho de uma empresa pública ou privada, atualmente, requer mais do que o 

exercício básico das funções de gerência, como planejar, organizar e controlar. Vejamos 

alguns tipos de lideranças: 

   

 Liderança autocrática: o líder é focado apenas nas tarefas. Este tipo de liderança 

também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. Nesse tipo de liderança, o líder 

toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. O líder determina 

as providências e as técnicas para a execução das tarefas, de modo imprevisível para o 

grupo. Além da tarefa que cada um deve executar, o líder determina ainda qual o seu 

companheiro de trabalho. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao 

trabalho de cada membro. (CHIAVENATO, 2004). 

 Liderança democrática: é que se chama de liderança participativa ou consultiva, este 

tipo de liderança é voltado para as pessoas e há participação dos liderados no processo 

decisório. Aqui as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e 

assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as providências para atingir o alvo 

solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir 
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duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas 

com o debate. A divisão das tarefas fica ao critério do próprio grupo e cada membro 

pode escolher os seus próprios companheiros de trabalho. O líder procura ser um 

membro normal do grupo. Ele é objetivo e limita-se aos fatos nas suas críticas e 

elogios. (CHIAVENATO, 2004). 

 Liderança liberal ou Laissez faire: Laissez-faire é a contração da expressão em língua 

francesa laissez faire, laissez aller, laissez passer, que significa literalmente "deixai 

fazer, deixai ir, deixai passar". Neste tipo de liderança as pessoas têm mais liberdade 

na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, auto 

dirigida e que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, a Liderança 

liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa 

passar falhas e erros sem corrigi-los. (HUNTER, 2006).  

 Liderança Carismática: É uma liderança que o carisma do líder é fundamental no 

sucesso das organizações, como tal os lideres é caracterizados por  “... nivés elevados 

de autoconfiança, tendência para dominar as relações com os outros, necessidade de 

influenciar padrões morais.” (GOMES, 2005, p. 54). A liderança carismática resulta 

essencialmente da relação do líder com os subordinados, existindo a tendência para 

estabelecer a relação entre a identidade dos colaboradores e os objetivos traçados.  

(GOMES, 2005). 

 Liderança Transformacional: Esta liderança é caracterizada por processos de 

motivação “… são fundamentados num apelo a valores morais e ideias superiores que 

vão além dos interesses de cada um…” (GOMES, 2005). Esta liderança permite ir 

além dos interesses individuais, para eles o coletivo é que prevalece, criando assim um 

sentimento de identidade comum apelando a um propósito coletivo. Nesta liderança a 

interação do grupo líder incluído, existe um forte apelo á união grupal e com um 

grande sentido de solidariedade entre eles, tentando assim ultrapassar as vicissitudes e 

problemas que vão surgindo nas organizações. “… Ela refere-se ao processo através 

do qual os líderes fomentam o empenhamento dos seguidores de grandes mudanças e 

elevados desempenho…” (CUNHA, et all, 2007). 

 Liderança Transacional: é concretizada com o líder a fazer uso da sua legitimidade e 

autoridade para exercer o poder criando assim regras e normas que são estabelecidas, 

chamando constantemente atenção para estas normas. A obtenção de resultados é algo 

valorizado, existe uma concordância e obediência às ideias propostas utilizando 
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reforços e punições para o desempenho das tarefas, existindo assim uma relação entre 

as tarefas e consequências.“A primeira envolve a atribuição de recompensas aos 

seguidores em troca da sua obediência. (CUNHA et all:2007). 

 Liderança Estratégica: é uma liderança de topo. O líder ocupa um lugar cimeiro nas 

organizações, tendo uma responsabilidade global na organização. Esta liderança “… 

distingue-se da liderança comum porque, enquanto esta se refere à liderança nas 

organizações, ela respeita à liderança das organizações…” (CUNHA et all, 2007). 

  

2.4 COMPETÊNCIAS DOS LÍDERES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

 Os três poderes determinado pela Constituição Federal do Brasil de 1988, que são: o 

Executivo, Legislativo e o Judiciário, estes devem funcionar harmonicamente um com os 

outros.  

 O poder Executivo tem a função de executar as leis que já existem e de implantar 

novas leis de acordo com as necessidades do povo e do Estado. Este poder é dividido em três 

esferas que são: federal representado pelo Presidente da republica, estadual que é representada 

pelo Governador e a esfera municipal representada pelo Prefeito (FERREIRA FILHO, 1997). 

 O Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito de cada município, o vice-prefeito 

deve auxiliar o prefeito junto com os secretários municipais nomeados pelo Prefeito. O 

mandato é de 4 anos com a possibilidade de haver a reeleição. De acordo com a Constituição 

de 88, os municípios são autônomos, logo são responsáveis pela sua organização, 

administração e arrecadação de impostos (FERREIRA FILHO, 1997). 

 É função do prefeito, administrar os serviços públicos municipais nas áreas de saúde, 

educação, transporte, agricultura, esporte, defesa social, e cultura, entre outras.  

O Prefeito representa a população, buscando melhorias para o município, e 

aumentando a qualidade de vida dos habitantes da cidade. É responsável por ouvir, atender e 

resolver as reivindicações dos moradores. Buscar a obtenção de verbas do governo para serem 

aplicadas ao bem comum da população. Administrar impostos, fazendo obras que atendam as 

necessidades de todos os habitantes (ex: escola, creches, psf’s). Enfim o papel do prefeito é 

cuidar dos interesses da população (FERREIRA FILHO, 1997). 

 O vice- prefeito é o que substitui o prefeito se houver alguma ausência. 

Assessores: indicar e demonstrar na forma da lei os procedimentos corretos para determinadas 

decisões que possam ser tomadas pelo ordenador de despesas “o prefeito” (FERREIRA 

FILHO, 1997). 
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Os secretários municipais são pessoas responsáveis para gerir áreas específicas da 

administração. Existem vários secretarias municipais. Vejamos os principais secretários e suas 

atribuições: 

 

Quadro 2 – Competências dos Secretários Municipais 

 

Secretário de Administração: Administra todo o órgão municipal e responde pelos 

seguintes departamentos: Recursos Humanos, 

Departamento de Compras, Almoxarifado, Patrimônio, 

Licitações e Contratos. 

Secretário de Finanças e 

Planejamento: 
Contabiliza todas as receitas e despesas do órgão e planeja 

o orçamento anual através das dotações orçamentárias, 

dentre isso ambos respondem pelos departamentos: 

financeiro, arquivo da contabilidade, fiscalização tributaria 

e cadastro. 

Secretário de Obras: Executa as melhorias, reformas e construções do 

município, como construção de escolas, creches praças, 

hospitais, postos de saúde e um dos mais cobrados pelos 

munícipes o asfalto.  

Secretário de Assistência Social: Desenvolve seu papel ajudando pessoas em 

vulnerabilidade social e cadastrando a população carente 

em programas de habitação e laser para os idosos. 

 

Secretário de Saúde: Gerência toda saúde do município desde os postos de 

saúde até o hospital municipal, solicitando materiais, 

remédios e fiscalizando o trabalho dos médicos 

municipais.  

 

Secretário de Educação: Responsável pelas escolas, creches, incluindo o transporte 

escolar. 

 

Secretário de Transporte: Controla a frota de veículos do município.  

 

Secretário de Esporte: É responsável pelo lazer da população como parquinhos 

pracinhas de ginástica e ginásio esportivo. 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

A organização municipal é composta por vários setores/secretarias, cada um com uma 

determinada função, apesar de serem departamentos diferentes é necessário que haja interação 

entre todos eles para que se possam obter resultados positivos e significativos. 
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2.5 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES 
 

De acordo com Moggi (2001), as pessoas que trabalham em organizações estão 

sendo impactadas pelas mudanças brutais pelas quais o mundo das organizações está 

passando, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. Inúmeros são atualmente os 

estudos sobre o tema. Neles, destaca-se a importância da necessidade de agregação de 

atributos e valores humanísticos ao perfil profissional do gestor, para fazer frente às demandas 

atuais das empresas, inseridas que estão no turbilhão de mudanças próprio deste início de 

século.  

Uma nova filosofia que surgiu nos últimos anos para avaliação profissional é o 

intitulado CHA - conhecimento, habilidade e atitude. Hoje se espera que os gestores estejam 

aptos para produzir não só os resultados próprios de seus cargos e funções (esfera da 

competência), por meio do emprego dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes 

inerentes a sua formação e à função que estejam exercendo na empresa (core competence), 

mas que sejam também capazes de agir como verdadeiros catalisadores com relação ao 

potencial existente nas pessoas que fazem parte de sua equipe (MOGGI, 2001). 

As organizações são dirigidas por pessoas que exercem cargos de gestão, sejam elas 

públicas ou privadas. Segundo Robbins (2002), gestores são pessoas cujo local de trabalho é a 

organização, na qual tomam decisões, alocam recursos e dirigem as atividades dos outros, por 

meio da realização de quatro funções: planejamento, organização, liderança e controle.  

De acordo com Resende (2000), as competências de gestão abrangem as técnicas de 

administração ou gerenciamento bem como as habilidades pessoais, para aplicação em 

situações que envolvam ações de supervisão, coordenação e direção.  

O gestor é o responsável pelos planejamentos mais cruciais da empresa ou 

repartições públicas, que são os de ordem estratégica, os quais servirão de linhas-mestras a 

serem seguidos, e que vão apontar os rumos, a direção para onde irá se voltar à corporação. 

Mas, a ação do gestor também se dá na definição dos planos operacionais que julgar como o 

mais aplicável para se atingir as metas estratégicas traçadas. Tanto os objetivos estratégicos 

quanto os operacionais são abordados pelo gestor por meio de ações de liderança e de controle 

Resende (2000). 

 

2.5.1 Conhecimento, Habilidades e Atitudes: Competência  

 

            Todos os setores (públicos e privados) estão atravessando um momento de grandes 

mudanças em suas organizações, o setor privado essa evolução se deve a elevação da 
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competitividade e da internacionalização das empresas. Já o setor público se deve as 

transformações socais e as exigências da população que recebem o serviço publicam. 

(CASTELLS, 1999).  

 Devido a essa mudança de postura da população que vem se tornando cada vez mais 

exigentes na escolha de seus líderes, o público alvo dos serviços públicos visam 

representantes que possuam características essenciais para uma boa gerência, ou seja, buscam 

competência em seu líder.  (BORBA; MARTINS; SILVA; JUNIOR, 2012). 

 Sendo assim buscaremos esboçar sobre o conceito de competência que é a capacidade 

de articular, mobilizar e colocar em ação Valores, Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

para entregar resultados esperados, conforme requisitos preestabelecidos. Competente é 

alguém que sabe o que fazer (know-what), como fazer (know-how) e porque fazer (know-

why). Isto é, aquele que consegue entregar o resultado esperado porque possui conhecimento 

de causa. (FLEURY E FLEURY, 2000). 

A junção das três iniciais (CHA) é tudo o que uma função/cargo exige 

para que o serviço/produto seja bem administrado e de boa qualidade. No entanto, estas 

atribuições precisam estar bem definidas e atualizadas. Rabaglio (2001) define significados 

para essas letras, assim como segue: 

 C = Saber (conhecimentos adquiridos no decorrer da vida, nas escolas, universidades etc.). 

 H = Saber fazer (todo o conhecimento que praticamos aperfeiçoado à habilidade).  

 A = Querer fazer (comportamentos que temos diante de situações do nosso cotidiano e das 

tarefas que desenvolvemos no nosso dia-a-dia). 

 

Quadro 3 - Dimensões da Competência e seus significados 

 

C H A 

CONHECIMENTO HABILIDADES ATITUDES 

Escolaridade, conhecimentos técnicos, 

cursos gerais e especializações. 

Experiências e prática do saber. Ter ações compatíveis para 

atingir os objetivos, 

aplicando os 

conhecimentos e 

habilidades adquiridos 

e/ou a serem adquiridos. 

SABER SABER FAZER QUERER FAZER 

 

Fonte: Adaptação do autor (Rebaglio, 2001). 
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 Para Rebaglio (2001) da para montar um Perfil de Competência (PC), desta forma 

facilitaria a identificação dos sujeitos que possui tais características.  O autor colocou alguns 

passos para mapear o CHA dentro das organizações que são eles:  

 Estabelecer parcerias entre os setores da prefeitura: Conscientizar, sensibilizar e 

orientar tecnicamente o cliente interno para que eles entendam com clareza qual o seu papel e 

perceba que o resultado não é de responsabilidade exclusiva da área do RH, e sim um trabalho 

conjunto de responsabilidade usando uma integração entre todas as áreas da empresa.  

 Buscar os indicadores de competência: Verificar as necessidades relativas ao cargo e 

identificar os indicadores relativos ao conhecimento, habilidades e atitudes.  

 Verificar o grau de importância de cada competência: através da utilização de 

algum modelo de mensuração.  

Logo podemos dizer que as competências são formadas por um conjunto de três 

elementos, que são: conhecimentos, habilidades e atitudes que é o objetivo geral desde 

esboço, diante disso não poderemos deixar de conceituar os termos. Conhecimento igual a 

Saber. O conhecer não definitivo, ou seja, é uma busca constante em aprender, reaprender e 

sempre buscar aumentar o conhecimento (BORBA; MARTINS; SILVA; JUNIOR, 2012). 

Logo o conjunto conhecimento, habilidades e atitudes compõem as competências, 

forma as características de um líder, “o que aprendeu e ainda irá aprender à busca dos 

resultados pessoais e da organização unificados e tudo aquilo que se tem como postura para 

realização de todas as tarefas” (BORBA; MARTINS; SILVA; JUNIOR, 2012). 

 

2.5.1.1 Conhecimento  

 

Sveiby (1998, p.44) define conhecimento como “a capacidade que uma pessoa tem 

de agir continuamente é criada por um processo de saber”.  

O conhecimento é classificado em dois tipos o explícito e o tácito. O conhecimento 

tácito é o conhecimento pessoal, exclusivo ao contexto, sendo, portanto, difícil de ser 

formulado e comunicado. O conhecimento explícito é o conhecimento que pode ser 

transmitido de maneira formal e ordenado (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Já o 

conhecimento explícito é aquele que pode ser armazenado em qualquer lugar numa pasta de 

arquivo, numa biblioteca, num videocassete, num manual, num site da Web é um 

conhecimento desdobrado, revelado, aberto, arrumado, explicado. (LEITE, 2006, APUD, 

MORESI, 2001). 
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Na gestão o sujeito que possui conhecimento consegue controlar com gerenciamento 

explícito do conhecimento dentro da organização, de forma a atingir seus objetivos 

estratégicos. Segundo Moresi (2001), “a gestão do conhecimento pode ser vista como o 

conjunto de atividades que busca desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em uma 

organização, visando à utilização na consecução de seus objetivos”. 

 

2.5.1.2 Habilidades  

 

Segundo Robbins (2005), Habilidade é “a capacidade de um indivíduo para 

desempenhar as diversas tarefas de uma função.”. Para CARDOSO (2009) o elemento 

habilidade não são características naturais do indivíduo, ao longo do tempo as habilidades 

podem ser adquiridas ou mesmo aperfeiçoadas com treinamentos ou experiências 

profissionais.  

Existem três tipos de habilidades para um bom gestor administrar uma organização, 

são elas: Habilidades técnicas; Habilidades humanas; e Habilidades conceituais.  

As habilidades técnicas são as habilidades ligadas à execução do trabalho, e ao 

domínio do conhecimento específico para executar seu trabalho operacional. Segundo 

Chiavenato (2000) habilidade técnica “[...] consiste em utilizar conhecimentos, métodos, 

técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas específicas, por meio da 

experiência e educação”. Logo as habilidades técnicas são mais importantes 

para os gerentes de primeira linha e para os trabalhadores operacionais. 

Habilidades humanas são as habilidades necessárias para um bom relacionamento. 

Administradores com boas habilidades humanas se desenvolvem bem em equipes e atuam de 

maneira eficiente e eficaz como líderes. Segundo Chiavenato (2000) habilidade humana 

“[...]consiste na capacidade e facilidade para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender 

suas atitudes e motivações e líder e grupos de pessoas”. Habilidades humanas são 

imprescindíveis para o bom exercício da liderança organizacional 

As Habilidades Conceituais são as habilidades necessárias ao proprietário, 

presidente, ou líder público de uma organização. São essas habilidades que mantêm a visão da 

organização como um todo, influenciando diretamente no direcionamento 

e na Administração da empresa. 

Segundo Chiavenato (20003) "Habilidade conceitual: Consiste na capacidade de 

compreender a complexidade da organização com um todo e o ajustamento do 

comportamento de suas partes. Essa habilidade permite que a pessoa se comporte de acordo 
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com os objetivos da organização total e não apenas de acordo com os objetivos e as 

necessidades de seu departamento ou grupo imediato.” As habilidades conceituais são 

imprescindíveis aos Administradores de Topo. 

2.5.1.3 Atitudes  

 

Segundo Borba; Martins; Silva; Junior (2012) Atitude é igual à Competência, 

semelhante ao saber fazer e o fazer acontecer. É obter bons ou excelentes resultados do que 

foi feito com conhecimento e habilidade. 

Para Gramignavi (2002) um dos indicadores de impacto e que dá  

distinção aos líderes de vanguarda é o conjunto de atitudes agregadas à sua ação  

cotidiana. Quanto mais adequadas ao contexto, maior o seu nível de influência junto 

aos liderados. As atitudes do gerente determinam o nível de confiança entre as pessoas, 

o clima de trabalho, o grau de comprometimento com objetivos e metas organizacionais 

e, consequentemente, resultados maximizados.  

Assim como na árvore, as atitudes são fruto da sua estória: se for bem  

cuidada e cultivada em sua trajetória de vida, terá raízes fortes que sustentarão o 

tronco, favorecerão a formação de copas e a coleta de bons frutos. Caso contrário, a 

árvore precisará de âncoras e auxílio para sua sustentação e permanência.  
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3 METODOLOGIA 

 

Para a consecução do estudo proposto, foi delimitado como universo de pesquisa a 

Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas/SE situada na Praça Coronel Jacinto Ribeiro 

à 37 Km da capital Aracaju. 

A pesquisa ouviu servidores públicos, seja efetivo, comissionado e/ou contratados, 

com o objetivo de compreender a satisfação dos liderados sobre os Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes dos líderes públicos.  

Através de questionários aplicados aos funcionários do município, na tentativa de 

identificar o papel de cada sujeito dentro da organização pública da cidade, assim como as 

funções desempenhadas por eles. Logo os questionários foram aplicados nas principais 

secretarias municipais. Secretaria de obras e serviços urbanos, Secretaria de saúde, Secretaria 

de educação, Secretaria de administração geral, Secretarias de finanças, Secretaria de 

comunicação social, Secretaria de controle interno, Secretaria de combate à pobreza, 

assistência social e trabalho; Secretaria de transporte; Secretaria de indústria, comércio, 

exportação e importação; Secretaria de planejamento; Secretaria de defesa social; Secretaria 

de juventude, esporte e lazer; Secretaria de cultura e pesca; Secretaria de gabinete do prefeito; 

Procuradoria geral do município.  

Para elaboração da contextualização foram consultadas coletâneas bibliográficas 

sobre os assuntos correlatos ao tema central, além de consultar ao arcabouço legal pertinente 

ao tema e equipadas com os dados que serão coletados durante o período de observação. 

De acordo com Manzo apud Lakatos e Marconi (2007), "[...] a bibliografia pertinente 

'oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também 

explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente". A pesquisa 

bibliográfica trata-se, não de simples repetição de assunto já estudado, e sim, do 

favorecimento ao exame de um tema através de um novo enfoque, possibilitando conclusões 

inovadoras. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica já que para a fundamentação teórica 

metodológica do estudo, foi necessário à realização de investigação sobre os assuntos 

constantes em referencial teórico, através de literatura exposta por inúmeros autores que trata 

da administração pública. Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica obtém os dados a 

partir de trabalhos publicados por outros autores, como livros, obras de referência, periódicos, 
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teses e dissertações e o estudo de caso, analisa o comportamento dos membros de uma 

população por meio da interrogação direta a uma amostra de pessoas desta população. 

Sob o ponto de vista dos objetivos, foi feita uma pesquisa com caráter exploratório. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), as pesquisas exploratórias são compreendidas como 

investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um 

problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura 

mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. 

Para Pinheiro (2010) a pesquisa proporciona um estudo em áreas pouco estudadas. 

Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema a 

ser estudado. Não chegam a uma conclusão, pois é o início de futuras pesquisas. Pesquisa 

descritiva: procura descrever características de determinadas populações e fenômenos. Seu 

objetivo é descobrir situações e acontecimentos. 

A abordagem é do tipo quantitativo que, segundo Richardson (1999, p.70) tem a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, 

possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências. “Essa abordagem é comum 

em pesquisas descritivas e exploratórias, que procuram descobrir e classificar a relação entre 

variáveis, bem como nos que investigam a relação de causalidade entre fenômenos”.  

A pesquisa se estruturará em caráter qualitativo que segundo Denzin e Lincoln (apud 

Massukado, 2008, p.12) a pesquisa qualitativa é em si mesma, um campo de investigação, 

alinha o estudo da utilização e a coleta de inúmeros materiais empíricos e, como conjunto de 

atividades interpretativas, não dá privilégio a uma prática metodológica em relação à outra. 

As autoras definem de forma genérica e inicial da seguinte forma: “a pesquisa qualitativa é 

uma atividade situada que localiza o observador no mundo” (DENZIN e LINCOLN apud 

Massukado, 2008, p. 12). 

A pesquisa qualitativa busca assim uma contextualização dos dados coletados, onde 

o pesquisador não é mero coletor de dados, mas sim, busca diminuir a distância dos dados 

para com a realidade, buscando entender os fenômenos estudados. (DUARTE, 2002) 

Segundo Duarte (2002) na pesquisa qualitativa se estrutura através de entrevistas, 

quase sempre longas e semiestruturadas. Os critérios das entrevistas estão de acordo com os 

sujeitos selecionados que compõe o universo da investigação, tornando-se primordial, pois 

interfere diretamente na qualidade das informações que são essenciais para a construção da 

analise e chegar à compreensão do problema esboçado.  



41 

 

A Metodologia qualitativa possui caráter descritivo uma vez que são utilizados de 

ferramentas como anotações, vídeos, fotografias, gravações de áudio entre outros meios de ser 

obter e armazenar informações visando ter se uma visão ampla do fenômeno 

estudado (DUARTE, 2002). 

O enfoque indutivo se dá já que o pesquisador não parte de uma ideia ou hipótese 

pré-definida, mas vai formando a pesquisa aos poucos, conforme a análise dos dados. Dessa 

forma não se preocupam em chegar a determinado resultado, o que facilita a obtenção de 

resultados até então desconhecidos (DUARTE, 2002) 

O ambiente natural é fonte direta de dados e o pesquisador é instrumento 

fundamental, pois é ele quem busca selecionar e analisa os dados, responsável também por 

direcionar a pesquisa e a obtenção dos dados, segundo o contexto do ambiente 

estudado (DUARTE, 2002). 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  De acordo com Duarte (2002, p. 43) os procedimentos metodológicos esta relacionado 

com os tipos de pesquisa, as técnicas de coleta e analise dos dados e os procedimentos éticos 

que são estruturados na pesquisa com seres humanos, ou seja, são os métodos utilizados para 

a realização da pesquisa. São os processos que serão realizados na pesquisa, especificando as 

etapas, os procedimentos que serão utilizados na pesquisa. Diante do que foi abordado, o 

quadro abaixo demonstra etapas da pesquisa.  

 

Quadro 4 – Etapa 1 - Levantamento das informações. 

ETAPA 1 

LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Passo 1 
Pesquisa eletrônica em artigos, revistas, Trabalhos de Conclusão 

de Curso, sites especializados e livros digitais. 

Passo 2 
Pesquisa em acervos bibliográficos  

Passo 3 
Elaboração do questionário. 

Passo 4 
Aplicação do questionário  

Passo 5 
Analise dos dados coletados. 

Fonte: Adaptação de (CONCEIÇÃO, 2017). 
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ETAPA 1 – Passo 4 – Questionário  

 

  O objetivo inicial dessa pesquisa era identificar os Conhecimentos, Habilidade e Atitude 

dos Lideres públicos da cidade de Santo Amaro das Brotas, com o intuito de entrevistar 

líderes e liderados, porém devido a dificuldade de acesso aos líderes, uma vez que o período 

de aplicação dos questionários coincidiu com o processo eleitoral de 2016 foi preciso 

estruturar a pesquisa apenas com os questionários respondidos pelos servidores, mudando 

assim o objetivo geral do trabalho, que passa a ser a satisfação dos liderados sobre os CHA 

dos líderes municipais.  

  Com o objetivo de levantar uma fundamentação para a estruturação da pesquisa, foi 

necessária a aplicação do questionário para conhecer a satisfação dos liderados sobre os seus 

líderes.  O questionário foi estruturado com 16 perguntas objetivas e subjetivas. Essas 

perguntas foram sequentemente divididas da seguinte forma: 1 - Perfil dos liderados, no que 

se refere à idade, escolaridade e o quadro que pertence na administração; 2 - Procurou 

compreender a relação entre liderados e líderes; 3 - Verificar a satisfação dos liderados sobre 

a execução das atribuições dos líderes; 4 – Conhecer as competências que os liderados acham 

que o líder deveria possuir; 5 - Analisar o CHA dos líderes na perspectiva dos liderados.  

  Foram entrevistados 34 servidores do quadro de efetivo, comissionado e contratados. Os 

liderados responderam os questionários no período de 01 de outubro a 06 de novembro de 

2016.  Os funcionários aceitaram responder os questionários de forma voluntária sem expor 

seus nomes, sabendo que as informações seriam estritamente utilizadas para essa pesquisa. 

 

Quadro 5 – Etapa 3 - Análise dos Dados Coletados. 

ETAPA 2 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

Passo 1 
Elaboração dos gráficos da pesquisa. 

Passo 2 Analisar os dados dos gráficos. 

Passo 3 Identificação os sujeitos da pesquisa. 

 Passo 4  Análise dos resultados do questionário. 

Fonte: Adaptação de (CONCEIÇÃO, 2017). 
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Etapa 2 - Passo -  4: Análise dos Resultados do Questionário 

 

Os sujeitos da pesquisa foram convidados para responder o questionário, participando 

desta pesquisa de forma voluntária, ciente não haverá também riscos e prejuízos que 

pudessem ser previsíveis. Mesmo os alertando sobre o procedimento da pesquisa, percebe-se 

que alguns servidores optaram por não responder determinadas questões, leva-se em 

consideração que se trata de um setor público e foram ouvidos servidores nomeados pelo 

gestor, então considera que essas pessoas não sabem ou não quiseram se comprometer com a 

questão, porém os dados não foram utilizados na somatória dos resultados, mas grande parte 

dos servidores respondeu e contribuiu para a presente pesquisa.  
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4 ANALISE DOS DADOS COLETADOS  

 

 O município de Santo Amaro das Brotas fica a 37 km da capital Aracaju, cidade 

histórica e em seus longos 319 anos possui 11.389 mil habitantes. O município tem como 

principal fonte de receitas a Agricultura; Pecuária; Comércio; Indústria; Mineração e 

Avicultura.  

 A pesquisa desse trabalho foi realizada na prefeitura do Município que fica localizado 

na Praça Coronel Jacinto Ribeiro Nº 87 no centro da cidade, o questionário foi aplicado no 

período de 01 de outubro a 06 de novembro de 2016.  

A Administração Direta da Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas cujo lema 

é “faz, constrói e realiza” é constituída por órgãos integrados por subordinação hierárquica, na 

estrutura do Poder Executivo Municipal. E, pertencem à categoria de órgãos da 

Administração Direta as Secretarias Municipais e Órgãos Autônomos, hierarquicamente 

subordinados ao Prefeito.  

A Organização Administrativa da Prefeitura Municipal é constituída de: Prefeito 

Municipal; Órgãos Autônomos e Secretarias Municipais. São diretamente subordinados ao 

Prefeito, como Órgãos Autônomos: a Chefia de Gabinete; a Procuradoria Geral do Município 

e a Controladoria Geral do Município: a Secretaria de Administração e Finanças; Controle 

Interno; Meio Ambiente e Agricultura; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de 

Educação, Cultura, Esportes, Indústria e Comércio; Obras. Defesa Social e a Secretaria de 

Saúde. 

A Chefia de Gabinete é estruturada da seguinte maneira: Assessoria Técnica; 

Procuradoria Geral do Município; Controladoria Geral do Município e a Secretaria de 

Administração e Finanças, dividida em departamento: Departamento de Contabilidade; 

Departamento de Finanças e Arrecadação; Departamento de Recursos Humanos; 

Departamento de Materiais e Patrimônio; Departamento de Compras e Licitações. 

Com referência a Secretaria de Obras e Meio Ambiente e Agricultura e seus 

departamentos: Departamento de Meio-Ambiente; Departamento de Obras e Serviços 

Públicos; Departamento de Estradas, Vias Públicas, Transporte e Trânsito e Departamento de 

Agricultura. A Secretaria de Assistência Social e sua Assessoria Técnica. E a Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes com: Departamento de Educação; Departamento de Esportes; 

Departamento de Cultura. E, por fim, a Secretaria de Saúde composta de: Assessoria Técnica 

e o Departamento de Atenção à Saúde. 
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A prefeitura é composta por 320 funcionários entre efetivos, Contratados e 

Comissionados. O questionário foi respondido por 34, cerca de 10% dos servidores 

municipais. 

  

 

4.1 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

 

O questionário foi aplicado seguindo o número de funcionários que trabalham em cada 

secretaria, ou seja, há secretaria que exige maior número de funcionários, logo foram ouvidas 

mais pessoas. Vejamos o quantitativo de pessoas por secretária. 

Os funcionários que responderam o questionário possuem a faixa etária entre 23 a 59 

anos. O tempo de prestação de serviço na prefeitura de Santo Amaro das Brotas varia de 1 a 

18 anos. 

 

Gráfico 1 – Funcionários por Secretarias 

  

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

No que se refere à escolaridade dos funcionários pesquisados percebemos que 10 dos 

pesquisados possuem ensino médio completo, 8 ensino superior completo e 6 possuem ensino 

superior incompleto, como mostra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 – Escolaridade dos liderados  

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Foram pesquisados funcionários do quadro efetivo, contratados e comissionados. 

Sendo que 21 são funcionários efetivos e 13 contratados/comissionados, vejamos  o gráfico: 

 

Gráfico 3 – Quadro de Funcionários 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

4.2 RELAÇÃO LÍDER E LIDERADOS  

 

A boa relação entre líder e liderados dentro da organização contribui para o bom 

funcionamento das atividades desenvolvidas. Para Robbins (2005) a liderança 

é um componente de fundamental importância para a organização, pois está ligada 
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diretamente ao sucesso de qualquer organização, sendo ela pública ou privada, tendo em vista 

que a mudança corporativa é cada vez mais condicionada pelo líder.  

 O papel do líder é de grande importância, ele constrói espaços na empresa, facilita e 

potencializa os questionamentos e discussões dentro do ambiente de trabalho, ele é o tomador 

de decisão. Uma vez que as organizações são coletivas, ele tem o papel de integrar, reter 

talentos e minimizar o conflito de interesse dos seus colaboradores para chegarem juntos ao 

objetivo comum, da difícil tarefa de alcançar a missão, visão e objetivos organizacionais. 

Logo o líder precisa passar para aos seus liderados confiança e credibilidade, para que assim 

os mesmos possam acreditar no trabalho que almeja desempenhar. 

Na questão 7 do questionário (ver em anexo) foi perguntado se o funcionário estava 

satisfeito com o desempenho do seu líder no setor, o resultado foi que 24 dos funcionários 

estão satisfeitos com seus líderes, e 9 não estão satisfeitos e 1 pessoa não respondeu essa 

pergunta. Vele ressaltar que 54% dos funcionários que se dizem satisfeitos fazem parte do 

quadro efetivo, como mostra o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Satisfação dos Funcionários com o desenvolvimento das atribuições dos seus 

líderes.  

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Para Chiavenato (2004, p. 446) "A liderança é, de certa forma, um tipo de 

poder pessoal. Através da liderança uma pessoa influência outras pessoas em função dos 

relacionamentos existentes (...)". Já a autoridade formal, em contraste, está regulada no 

conjunto das normas e regras da empresa que define a hierarquia e dá, ao ocupante do cargo, o 

direito de se fazer obedecido. 
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 Segundo Cunha (2007) existem vários tipos de lideranças que é explicada através dos 

distintos comportamentos dos líderes diante aos seus liderados, ou seja, o modo como ele se 

comporta para orientar e guiar seus subordinados no desenvolvimento de suas tarefas.  

 Visando compreender a relação de troca entre líder e liderado a 8ª (oitava) questão do 

questionário (ver anexo) perguntou se os funcionários mudariam algo em seu líder para 

melhorar a sua relação ou melhorar o desenvolvimento das tarefas dentro da secretaria que faz 

parte. A resposta foi que 18 disseram que não mudariam nada em seu líder, grande parte 

justificou a resposta afirmando que seus líderes possuem as qualidades necessárias a sua 

função. Já 12 dos funcionários alegaram que seus líderes deveriam mudar algo, a maioria 

falou que seu líder precisa de cursos de qualificação, e de liderança para que assim possa 

aumentar seus conhecimentos e melhorar a sua relação com a equipe de trabalho. 

 

Gráfico 5 – Mudaria algo em seu líder para melhorar a gestão? 

 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

No que se refere ao fator humano o questionário buscou investigar as relações 

interpessoais dos subordinados com seus líderes. Relações interpessoais é um conceito da 

psicologia e da sociologia que se refere à relação entre duas ou mais pessoas, marcado ao 

contexto que se está inserido. O resultado do questionário mostra que 10 dos funcionários tem 

uma boa relação com seus líderes como mostra o gráfico 8 na justificativa os servidores 

disseram que a boa relação se deve a liberdade de trabalho no setor, possibilitando assim o 

desenvolvimento do trabalho. 

 Diante desse resultado percebe-se que se trata de uma administração moderna que 

busca tratar pessoas como pessoas, como diz Chiavenato (2013) que a administração moderna 
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trata seus como importantes recursos organizacionais, abandonando a maneira tradicional que 

só se preocupava com a eficiência da máquina. 

Rubbbins (2005) fala que um dos objetivos da liderança e elevar o potencial humano 

sendo assim a boa relação entre líderes e liderados interfere no desempenho humano dos 

colaboradores , essa interação influência significativamente na produção dos seus liderados, 

pois os mesmos sentem-se  motivados para executar suas tarefas.  

 

Gráfico 6 – Relação Interpessoal com os líderes 

 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

4.3 CARACTÉRISTICAS DOS LIDERES NA PERSPECTIVA DOS FUNCIONÁRIOS  

 

A fim de se conhecer o perfil dos líderes foram apresentadas algumas opções para que 

os funcionários assinalassem as alternativas que se aproximassem das características dos seus 

líderes, seguindo o questionário 9 dos funcionários consideraram seus líderes como 

Democrático que estimula todo o grupo, contribuir com sua participação e o orienta na 

execução de tarefas. Esse estilo de liderança é participativo, onde as decisões são tomadas a 

partir de um debate em conjunto.  

Seguido também de 9 funcionários que avaliaram seus líderes como liberal, que 

proporciona para o grupo uma liberdade exagerada, pois ao contrário do líder autoritário o 

líder liberal delega a equipe os afazeres a serem desenvolvidos, inclusive a divisão de tarefas, 

não há um controle do líder ele apenas emite sua opinião quando é solicitado, 8 falaram que 
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os seus líderes são Carismáticos que incita a forte impressão nos seguidores. Com influência a 

partir da identificação e percepção de um modelo (estilos e traços), os líderes carismáticos 

afetam profundamente seus seguidores, porque promovem o encorajamento e a inspiração 

para que eles vejam os problemas de outra maneira, assim dão o máximo de si e apresentem 

novas ideias. E 4 afirmaram que seus líderes são Autoritários que tem como norteador um 

estilo autoritário no qual a imposição é feita sobre o grupo, o líder não ouve o grupo e nem 

leva em considerações as colocações do mesmo (Cunha, 2007). Vejamos o gráfico 7 abaixo. 

 

Gráfico 7 – Perfil dos Líderes 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

Para Robbins (2005) um bom líder deve ter a “capacidade de conduzir e ao mesmo 

tempo despertar um comportamento desejado em um grupo e motivando é uma das principais 

características para conduzir o seu grupo” Além dessa aptidão o líder deve ser um exemplo de 

conduta para os seus liderados, passar para seus subordinados que dentro daquela organização 

existe um padrão a ser seguido, e que todos devem se enquadrar nela, ate mesmo ele. Ainda 

na tentativa de conhecer mais os líderes, se indagou sobre as características que os 

funcionários veem em seus líderes, podendo assinalar mais de uma opção, 18 dos funcionários 

avaliaram que os líderes são flexíveis, 14 responderam que são éticos e acessíveis como nos 

mostra o gráfico abaixo.   
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Gráfico 8 – Características dos Líderes (nessa questão os liderados podiam marcar mais de 

uma opção) 

 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

    Na questão 12 foi perguntado aos servidores quais as características que eles gostariam que 

seus líderes possuíssem para melhorar a suas relações interpessoais, assim como melhorar o 

rendimento do trabalho, ou seja, a pesquisa procurou montar um perfil ideal para um líder na 

perspectiva dos funcionários. O resultado do questionário nesse quesito revela que 17 dos 

funcionários gostariam que seu líder fosse um bom comunicador, 14 gostaria que o mesmo 

transmitisse confiança e 11 respondera, que gostariam que seus líderes fosse mais competente, 

como mostra o gráfico 9 abaixo, contrariando o gráfico 5, qual os liderados responderam que 

não mudaria nada em seus líderes, pode-se constatar que sim, os liderados mudaria algo em 

seus líderes .   

Uma das características essências de um bom líder é a comunicação, o saber 

comunicar com seus liderados, logo percebe-se uma certa carência dessa aptidão nos líderes. 

Sobre ter mais competência demonstra que os líderes precisam investir mais na sua 

qualificação, pois um bom líder tem que se reciclar sempre. 
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Gráfico 9 – Características dos Líderes na Perspectiva dos Funcionários (nessa questão os 

liderados podiam marcar mais de uma opção) 

 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

4.4 CONHECIMENTOS, HABILIDADES e ATITUDES 

 

Segundo Borba (2012), Conhecimentos, Habilidades e Atitudes  abrange o profissional 

em todos os aspectos de sua atuação. Quando a empresa ou órgão público consegue entender 

quais elementos da tríade CHA necessita para atingir suas metas, ela tem em mãos um 

poderoso ferramental para promover a melhoria de seus colaboradores, em função destas 

competências.  

Saber os requisitos de competências para cada posição nos processos da empresa 

possibilita entender a adequação de cada colaborador a sua função. Este processo enfatiza a 

determinação de quais condutas são necessárias para alcançar os resultados, diferente da 

tendência tradicional de controlar somente por resultados apresentados. 

O desenvolvimento desta implementação, implica no ordenamento dos processos e da 

organização em geral. Requer identificar claramente qual é a direção a seguir nas diferentes 

áreas e atender ao plano estratégico que a organização planejou. 

Pires (2005) fala que a gestão de competências permite o contínuo aperfeiçoamento 

dos Conhecimentos, Habilidades e Atitudes de cada colaborador, alinhando isto aos requisitos 
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de suas funções, dentro do processo da empresa. Ela leva em conta o fator humano, que 

permeia todas as atividades organizacionais. 

 

 Na tentativa de investigar se os líderes possuem Conhecimentos, Habilidade e 

Atitudes, o questionário apresentou algumas alternativas para que os funcionários 

assinalassem as opções correspondentes à competência dos líderes no desenvolver suas 

funções. 12 afirmaram que os líderes têm conhecimento e prática do saber, 11 afirmaram que 

os líderes possuem conhecimentos técnicos para assumir a função e 10 disseram que tem 

ações compatíveis para atingir os objetivos, aplicando os conhecimentos e habilidade 

adquiridos. Sendo assim os líderes compõe alguns pré-requisitos básicos para uma boa gestão 

são os conhecimentos que é o saber, as experiências na prática que o saber fazer e as ações 

compatíveis para atingir os objetivos que é o querer fazer logo, temos as características do 

CHA.  Vejamos o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10 – Competências identificados nos Líderes 

 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

Referente à motivação da equipe de trabalho 16 dos que responderam ao questionário 

alegaram que sim, os líderes motivam suas equipes, em suas justificativas, grande parte 

disseram que a motivação existe porque os líderes dão liberdade para os funcionários 

desempenhar suas funções. Já 12 dos liderados disseram que não, os líderes não motivam suas 
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equipes, justificando-os que os líderes não têm uma boa comunicação, confirmando o gráfico 

9 qual 17 dos liderados afirmaram que gostaria que seus líderes fossem mais comunicativo. 

Portanto segundo os liderados não tem dialogo dentro do ambiente de trabalho, muitos 

alegaram que isso se deve à falta de experiência dos líderes.  

O desafio do líder público é motivar a sua equipe para executar sua função, mas essa 

não é uma tarefa fácil principalmente na gestão pública que há uma má vontade em fazer a 

máquina funcionar. Diante do resultado dessa questão percebemos que os líderes conseguem 

motivar grande parte de sua equipe, porém há um número bem expressivo que não se sente 

motivado, isso é algo que precisa ser melhorado. Vejamos o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 11 – Motivação 

 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 O conhecimento está relacionado com o saber teórico. São os conhecimentos 

adquiridos durante a vida do individuo, o chamado conhecimento tácito que estar presente na 

mente da pessoa. O grande desafio é fazer com que esse conhecimento seja transformado em 

conhecimento explicito, ou seja, transformá-lo em um patrimônio dentro da organização que 

todos sigam os padrões estabelecidos.  

 No que se refere a conhecimento o questionário indagou sobre o conhecimento dos 

líderes na secretaria que ocupa 20 informaram que os líderes possuem conhecimento em sua 

área de atuação, 12 afirmaram que não, logo esses dados revelam que os líderes são 

capacitados para exercer suas funções laborais dentro das repartições, lembrando que os 

conhecimentos são adquiridos no decorrer da vida, nas escolas e em universidades 

(REBAGLIO, 2001). Vejamos o gráfico abaixo.  
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Gráfico 12 – Conhece a Área de Atuação? 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Para uma boa administração é necessário que o líder compreenda sobre gestão de 

pessoas, já que o fator humano é essencial para o bom funcionamento de uma organização 

como vimos mais acima. Sobre o conhecimento sobre gestão de pessoas 17 funcionários 

alegaram que sus líderes possuem conhecimento, 11 informaram que não possuem. Ter 

conhecimento sobre gestão de pessoas é saber liderar é humanizar o setor de trabalho, motivar 

sua equipe, colaborar para o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários. Os 

resultados mostram um número considerável de funcionários que ver essa habilidade em seus 

líderes, porém ainda há um número expressivo que alegam que os líderes não possuem essa 

característica que pode acarretar na desmotivação da equipe e no não desenvolvimento do 

setor. Segue o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 13 – Conhecimento em Gestão de Pessoas 

 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 
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As organizações estão cada vez mais modernas e as tecnologias é um grande 

facilitador dos processos administrativo, dentro desse contexto, o questionário indaga sobre o 

conhecimento dos lideres em relação ao uso dessas tecnologias. Os resultados mostram que 

13 funcionários afirmaram que os líderes não possuem tal conhecimento, já 9 disseram que 

possui e um número significativo de 12 liderados optaram pela opção não concorda nem 

discorda, como já foi dito nos procedimentos metodológicos tais dados não foram utilizados 

na somatória dos resultados por entender que esses funcionários não souberam responder ou 

não quiseram se comprometer com a questão. Com mostra o gráfico abaixo os líderes dessa 

organização não prezam ou não tem como prioridade o conhecimento em tecnologia. O que 

pode causar o retrocesso dessa organização e prejudicar sua eficiência.  

 

Gráfico 14 – Conhecimento em Tecnologias 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

  Os processos administrativos visam à estruturação da organização dentro daquilo que 

foi planejado, ou seja, conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas antecipadamente 

planejadas. Foi perguntado aos funcionários qual o grau de conhecimento dos seus líderes 

sobre os processos administrativos da secretária que ocupa 13 funcionaram responderam que 

possui, 10 falaram que não possui e 11 falar que não concorda nem discorda.  Essa questão 

está ligada aos conhecimentos, ou seja, o saber dos líderes, porém os dados do questionário 

mostram um empate entre as respostas que possui e daqueles que desconhecem ou prefere não 

opinar sobre o assunto, mas somando as opções possui fortemente e possui se tem um número 

significativo que mostra que os líderes tem possui o conhecimento em processos 

administrativos, como mostra o gráfico abaixo. 
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 Gráfico 15 – Conhecimentos em Processos Administrativos 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016)  

 

Uma das ferramentas para uma boa gestão é o planejamento que consiste em decidir 

antecipadamente o que deve ser feito para alcançar determinado objetivo ou meta. Na 

administração pública o planejamento estratégico estabelecer um futuro com um curso e plano 

de ação que promova recursos internos dentro da organização e estabeleça desafios políticos 

internos e externos. O processo integra recurso voltado para a finalidade de alcançar seus 

objetivos. Esse planejamento ajuda os administradores públicos com as tomadas de decisões 

atuais que possibilitam a melhor chance de produção desejada no presente como no futuro. 

Sobre esse aspecto 16 funcionários responderam que seus líderes possui conhecimentos em 

planejamento estratégico, 13 afirmaram que não possui e 5 não possui opinaram, como mostra 

o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 16 – Conhecimento em Planejamento Estratégico 

 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 
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A habilidade consiste na capacidade de executar tarefas, logo essa característica do 

CHA está relacionada com a prática, o treino, junto aos erros e acertos da vida profissional. O 

gestor necessita de algumas habilidades para o exercício de sua função entre elas está a 

habilidade relacionada às questões humanas como habilidades interpessoais referente à 

comunicação, motivação, e carisma, essas habilidades são essenciais para o bom 

funcionamento de uma organização. Sobre esse aspecto os entrevistados responderam sobre o 

relacionamento interpessoal com seus líderes, 16 funcionários têm um bom relacionamento 

com seus líderes, 14 relevam que não possui um bom relacionamento outros. Vejamos os 

dados abaixo. 

 

Gráfico 17 – Relacionamento Interpessoal 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Outro fator decisivo referente às relações interpessoais está no saber ouvir, essa 

habilidade é fundamental para um gestor. Um bom gestor deve ouvir o ponto de vista de sua 

equipe, perguntar antes de julgar, permitir que sejam dadas sugestões, criar espaços para que 

diferentes percepções possam vir à tona, solicitar sempre que possível à participação de todos. 

A maioria dos exemplos de grandes corporações aponta para resolução de inúmeros 

problemas, o saber ouvir, dar espaço para que as pessoas que contribuem com seu trabalho 

possam trazer soluções para o dia a dia. Dentro dessa perspectiva foi perguntado aos 

funcionários sobre a habilidade dos líderes em saber ouvir, 23 dos funcionários responderam 

que os lideres possuem essa habilidade, 9 afirmaram que não possuem. Segue gráfico abaixo. 
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Gráfico 18 – Habilidade em Saber Ouvir 

 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 O fator humano é um determinante fundamental dentro da gestão, pois administração é 

feita com pessoas, o líder precisa comandar seus liderados, para que o planejamento seja 

seguido. A habilidade em trabalhar em equipe é um conhecimento adquirido dentro das 

vivencias do profissional, logo se trata de uma habilidade. Sobre esse pensamento 19 dos 

funcionários responderam que dos líderes possuem habilidade para trabalhar em equipe, 11 

afirmaram que seus lideres não possuem e 4 não concorda nem discorda como mostra o 

gráfico abaixo.  

 

Gráfico 19 – Habilidades para Trabalhar em Equipe 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 
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 O saber liderar é uma característica fundamental para um gestor, é uma habilidade que 

as pessoas nascem com ela, mas também pode ser aprendida com o decorrer da vida 

profissional. Sobre esse aspecto 13 liderados optaram pela opção não concorda nem discorda, 

por não saberem responder ou por não querer se comprometer com a questão.  Já 13 

respondentes afirmaram que os líderes não possuem essa habilidade, 8 disseram que os líderes 

possuem a habilidade de liderar, como mostra o gráfico 20.  

 

Gráfico 20 – O Líder sabe Liderar 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Uma comunicação bem estruturada e efetiva provoca impacto positivo no desempenho 

individual dos empregados.  Apesar de todo progresso tecnológico, deve-se levar em conta 

que o homem, para produzir e sobreviver necessita da comunicação. Comunicar-se com seu 

semelhante está na base de qualquer relacionamento humano. Quanto maior o entendimento 

entre as pessoas, melhor será o bem-estar existente entre elas e mais produtiva elas serão. 

Diante dessa perspectiva o questionário indagou sobre a habilidade de comunicação dos 

lideres, 22 dos entrevistados informaram que os lideres possuem essa habilidade e 8 

afirmaram que seus superiores não possuem essa habilidade, segue o gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

13

6

7

Possui Fortemente

Possui

Não concorda nem discorda

Não Possui

Não Possui Fortemente



61 

 

Gráfico 21 – Habilidade em Comunicação 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Dentro de uma organização há vários tipos de pessoas que pensam e agem de diferente 

maneira, a figura do líder existe para colocar todos em uma sincronia, mostrar que todos 

possuem um interesse em comum que é o crescimento pessoal e da organização. O mediador 

das indiferenças é o líder, para que a organização esteja em harmonia o líder deve se 

comportar de maneira imparcial e coerente para que não perca a autoridade. Sobre a 

habilidade de intermediar conflitos dentro da secretaria 13 dos funcionários responderam que 

o líder não possui habilidade para mediar conflito, 13 afirmaram que os líderes possuem tal 

habilidade e 8 não concorda nem discorda sobre essa questão, vejamos o gráfico.  

 

Gráfico 22 – Administração de Conflitos 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 
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quebrar paradigmas, sair da zona de conforto e ser ariscar as mudanças do mundo 

coorporativo. Para que isso ocorra é necessário que o líder tenha determinação, referente a 

isso o questionário indagou sobre a determinação dos líderes avaliados, 22 dos entrevistados 

falaram que os lideres possuem determinação, 8 responderam que não possuem. 

 

Gráfico 23 - Determinação 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Ter atitude também é inovar, se desafiar, ir além das perspectivas, dentro desse 

aspecto 16 dos funcionários falaram que os lideres não possuem essas características, 10 

liderados optaram pela opção não concorda nem discorda, por não saberem responder ou por 

não quererem se comprometer com a questão e 8 afirmaram que os lideres são inovadores. 

 

Gráfico 24 – Inovador 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 
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 As atitudes desafiam o lado criativo dos líderes, para se atirar no novo é necessário ser 

criativo com as situações difíceis, sendo assim 14 funcionários responderam que dos líderes 

são criativos, 16 alegaram que seus líderes não possuem criatividade. Vejamos o gráfico. 

 

Gráfico 25 - Criatividade 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

 Outra característica de atitude é ser proativo. O conceito de pro-atividade é o 

comportamento de antecipação e de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente 

às situações impostas pelo meio. Logo ser proativo é saber resolver os problemas antes 

mesmo que eles existam. Indagados sobre a pro-atividade dos seus líderes 16 dos funcionários 

responderam que possuem 11 afirmaram que não possuem e 7 não concorda nem discorda da 

questão. 
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Gráfico 26 – Pro-atividade 

 

Fonte: (Dados da pesquisa, 2016) 

 

Constata-se que a presente pesquisa possui variáveis de caráter quantitativas discreta, 

já que seus valores são representados através de dados numéricos que podem ser apresentados 

por conjuntos de resultados possíveis (finito ou infinito).  

 A pesquisa buscou entrevistar o maior número possível de funcionário efetivo nas 

secretárias do município de Santo Amaro das Brotas/SE para que assim os funcionários 

fossem imparciais em suas respostas, logo o questionário foi aplicado a 25 funcionários que 

pertenciam ao quadro efetivo, 9 dos funcionários entrevistados fazem parte do quadro 

comissionado/contratado. 

 O questionário aplicado traçou o perfil dos líderes da administração, qual foi 

identificado como: democrático, liberal e carismático de acordo com os funcionários 

respondentes.  24 dos funcionários estão satisfeitos com os seus líderes, levando em 

consideração que 54% dos que se dizem satisfeitos são funcionários do quadro efetivo.  

 Pode-se perceber na pesquisa que os funcionários querem uma melhoria nos seus 

líderes para tornar mais eficiente o ambiente de trabalho, apesar de 18 afirmaram que não 

mudariam nada como revela o gráfico 5 no gráfico 9 podemos perceber que 17 dos 

funcionários gostariam que seu líder fosse um bom comunicador, 14 gostaria que o mesmo 

transmitisse confiança e 11 respondera, que gostariam que seus superiores fosse mais 

competente. 

 Avalia-se que a relação entre líder e liderados é harmônica, já que 10 dos liderados 

afirmaram ter uma boa relação entre ambas às partes. 16 dos funcionários se sentem 

motivados por seus líderes.  

5

11

7

3

8

Possui Fortemente

Possui

Não concorda nem discorda

Não possui

Não Possui Fortemente
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 Respondendo a proposta da pesquisa sobre o CHA dos líderes a pesquisa aponta que 

na visão dos liderados os líderes possuem conhecimentos na sua área de atuação, assim como 

possuem conhecimento em gestão de pessoas, processos administrativos e planejamento 

estratégico. Mas, de acordo com os dados não possuem conhecimento em tecnologia. 

 Sobre as habilidades dos líderes a pesquisa aponta que, sabem ouvir seus liderados, 

tem habilidade em trabalhar em equipe, possui boa comunicação e tem relacionamento 

interpessoal. Contudo de acordo com os respondentes os líderes não sabem liderar e não 

conseguem administrar conflitos. 

 Dentro das atitudes os entrevistados informaram que seus líderes são determinados, 

criativos e pró-ativos, mas não tem a atitude de inovar. Logo os líderes analisados possuem o 

querer fazer característica da Atitude. Pecando apenas na inovação fator indispensável na 

administração pública.   

 A pesquisa se mostrou bem imparcial, os funcionários expressaram suas opiniões 

sobre seus líderes. E de acordo com os resultados obtidos, os líderes devem fazer uma auto 

avaliação sobre sua postura como líder, no intuito de melhorar suas ações e condutas, para que 

assim possa incentivar seus liderados, e executar com excelência suas atribuições. 
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5  CONCLUSÃO  

  

A pesquisa no cenário da Administração pública é desafiadora, pois nos envolve a 

diversas questões norteadoras no que se refere a sua funcionalidade e eficácia, principalmente 

devido a sua evolução diante do tempo, pois nos mostra que a administração se adapta as 

transformações do mundo.     

A pesquisa nos proporcionou conhecer o universo da gestão pública que muitas vezes 

a sua ineficácia provoca um dano na vida das pessoas, isso se deve muitas das vezes ao 

despreparo dos lideres que são nomeados para desenvolver funções sem ter CHA necessária 

para o cargo público.   

 A pesquisa bibliográfica realizada para esse trabalho de conclusão de curso nos mostra 

que o desenvolvimento do CHA traz benefícios tanto às organizações quanto às pessoas, as 

pessoas nesse caso podem ser a clientela interna e a externa.  

No âmbito das organizações isso pode ser percebido na melhoria da qualidade de seus, 

serviços e processos internos. No âmbito individual, o desenvolvimento do CHA ajuda a 

aumentar à segurança nas tarefas desenvolvidas, no saber liderar pessoas, a boa relação entrar 

líder e liderados, e consequentemente na satisfação dos funcionários e dos cliente externo.   

Ao aplicar os questionários pode-se perceber que mesmo os funcionários efetivos 

tiveram um pouco de receio em responder os questionários, medo de represálias vinda do 

gestor, percebe-se que em algumas questões o entrevistado evita opinar, porém a maioria 

expos suas opiniões contribuindo assim para os resultados atingidos. 

Os dados coletados têm a finalidade de analisar a satisfação dos liderados quanto ao 

CHA dos seus gestores, apresentado as características fundamentais para um bom líder, que 

possua competências necessárias para gerir uma organização pública municipal.  

 No que diz respeito ao CHA percebe-se que a gestão pública está acima de tudo ligada 

às pessoas, sejam ela funcionários, ou a população que são a grande clientela que precisam ser 

atendidas com eficiência, logo não se administra sem que o fator humano esteja envolvido. Na 

prefeitura de Santo Amaro das Brotas há uma multiplicidade de liderança, os gráficos acima 

nos dão um demonstrativo, os números se mostram relevante.  

 No que se refere a conhecimento, percebe-se que a administração é formada por 

líderes que possui conhecimento da área de atuação, assim como conhecimento em gestão de 

pessoas, em processos administrativos e planejamento estratégico. Porém deve-se atentar a 

evolução das tecnologias, pois a maiorias dos respondentes afirmam que seus líderes não 

possuem tal conhecimento. 
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As habilidades estão relacionadas como o saber fazer, mas pode ser inserida nesse 

contexto como saber com que os subordinados queiram fazer, pois a administração pública é 

movida pelo fator humano, como foi dito acima. No que foi respondido os liderados afirmam 

que seus líderes possuem boa comunicação, sabe ouvir, tem habilidade para trabalhar em 

equipe e tem bom relacionamento interpessoal, ou seja, há uma interação entre líder e 

liderado. Responderam também que seus líderes não possui a habilidade de ser líder e não 

consegue administrar conflitos. 

 As atitudes dos lideres se percebe na sua vontade de fazer, de acordo com a pesquisa 

percebe-se que os líderes são determinados, criativos e pró-ativos, mas a maioria dos 

liderados alega que seus líderes não possui a atitude da inovação. 

 Outro ponto que podemos observar é a falta de treinamento aos colaboradores, 

apresentou-se como um problema preocupante, haja vista que num mundo de constantes 

mudanças e atualizações é necessário que o funcionário público acompanhe esta vertente. Mas 

de acordo com os questionários respondidos mostra que os líderes possuem experiência 

considerável em suas áreas de atuação, promovendo assim, uma maior probabilidade de ações 

e/ou tomadas de decisões assertivas. Assim como o fator criatividade, pois na maioria dos 

casos o setor público é sucateado e em algumas situações exigem criatividade por parte dos 

líderes. 

 Para que a administração pública funcione os envolvidos devem estar antenados com 

as suas transformações, e se reciclar sempre, para que assim possa desenvolver as suas tarefas 

e atender as necessidades da população beneficiadas.   

Analisando criteriosamente o universo dos dados coletados, pode-se intuir que a 

percepção dos funcionários, mesmo que, subjetiva, denota certa confiança nos líderes que 

compõe a administração da prefeitura municipal de Santo Amaro das Brotas/SE. Contudo a 

que se ressaltar que, há um número de indivíduos que não estão satisfeitos com as 

competências, habilidades e atitudes dos seus líderes.  Os tópicos analisados mostram que os 

líderes precisam melhorar suas posturas como tal, para que seus liderados possam mostrar 

mais confiança e participar ativamente das ações de seu setor, contribuindo assim para o 

melhor atendimento do público alvo, que são os moradores dessa municipalidade.  

Nos dias atuais a administração pública está inserida no meio de um ambiente em que 

percebe-se grandes turbulências em alcance de metas, constantes conflitos relacionais e 

diversas mudanças, onde muitas vezes há a falta de pessoal capacitado para gerir pessoas, 

verdadeiros líderes, surgindo então a necessidade de se buscar soluções para desenvolver 

maior eficácia no aspecto de liderança no local de trabalho no setor público.  
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Com o questionário elaborado, foram obtidos resultados que permite afirmar que, na 

administração da prefeitura municipal de Santo Amaro das Brotas, os funcionários não estão 

totalmente convencidos e incentivam as mudanças inovadoras de trabalho resultam em 

melhoramentos, e na aceitação de sugestões dos funcionários. Porém na percepção dos 

funcionários os líderes são democráticos, flexível e acessível. Além de conhecerem a base da 

boa comunicação, evidencia-se em saber o que e quando falar, além de saberem quando e 

como ouvir. 

Neste caminhar a conclusão oferecida é que fica registrado que o líder pode ser 

formado e treinado, quando busca conhecimentos para melhorar a sua desenvoltura, dessa 

forma, melhorar ainda mais o nível de caracterização de liderança na organização, sugerindo, 

em decorrência dos resultados, possíveis melhorias quando se trata de planejamento, 

implementação de metas e participação da equipe para tomadas de decisões, fazendo assim no 

âmbito das organizações judiciárias um local aprazível para o trabalho em equipe. E por fim 

deve se buscar um novo papel, para que o líder desempenhe e busque melhor qualificação, 

conhecimento e preparo para o trabalho, além de melhorias na sua motivação pessoal, bem 

como os adequados métodos motivacionais coletivos. 

Logo é necessário evidenciar que cada líder tem a sua singularidade para a sua 

atuação, o que se buscou foi uma avaliação quanto à satisfação dos servidores sobre os 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes dos seus líderes. Pode-se concluir que o trabalho 

atingiu o resultado esperado a pesquisa e trouxe um importante acréscimo textual à atividade 

científica abordada sobre o tema. 
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APÊNDICE A – Questionário para Funcionários 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 
 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS  

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Idade? _________________ 

2 – Sexo? __________________ 

3 – Qual seu grau de escolaridade? 

(     ) Ensino Fundamental Completo 

(     ) Ensino Médio Incompleto 

(     ) Ensino Médio Completo 

(     ) Ensino Médio Incompleto 

(     ) Superior Completo  

        Qual? ____________________ 

(     ) Superior Incompleto 

        Qual? ____________________ 

(     ) Pós graduação 

        Qual? ___________________ 

(     ) Mestrado 

        Qual? _____________________ 

(     ) Doutorado 

        Qual? _____________________ 

4 – Você faz parte de qual quadro de 

funcionário?  

(     ) Efetivo 

(     ) Comissionado 

(     ) Contratado

O presente questionário tem como finalidade a coleta de dados para a pesquisa de campo 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado: A percepção dos funcionários 

sobre os Conhecimentos, habilidades e atitudes dos líderes públicos. Tem como objetivo 

analisar se os líderes do setor público do município de Santo Amaro das Brotas possuem 

na percepção dos funcionários os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para 

o exercício de seus cargos. O referido TCC está sendo elaborado pela aluna Claudia 

Santos da Penha do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), sob orientação do Prof. Me. Augusto Cesar Vieira dos Santos. 
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5 – Presta serviço para qual secretaria?  

__________________________________________________________________________________ 

6 – Qual cargo você ocupado e há quanto tempo desempenha esta função? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7 – Você estar satisfeito com o seu líder? Por quê?  

(     ) SIM  (     ) NÃO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8 – Você mudaria alguma coisa no ser líder? Se sim o quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9 – Marque a(as) opção(opções) que mais se aproxima(m) do seu líder:  

(     ) Autoritário - um líder que centraliza o poder e as decisões. 

(     ) Liberal - um líder que dar total liberdade para equipe tomar decisões. 

(     ) Democrático - um líder que encoraja e envolve a equipe nas decisões. 

(     ) Carismático - um líder que tem facilidade de influenciar sua equipe. 

(     ) Transformacional - um líder que motiva sua equipe. 

(     ) Transacional - um líder que recompensa a equipe em troca da sua obediência. 

10 – Como você ver seu líder? Se necessário marque mais de uma alternativa. 

(     ) Ético (     ) Antiético 

(     ) Liberal (     ) Controlador 

(     ) Delega Tarefas (     ) Centralizador 

(     ) Sincero (     ) Falso 

(     ) Flexível (     ) Inflexível 

(     ) Democrático (     ) Ditador 

(     ) Acessível (     ) Inacessível 

(     ) Bom comunicador (     ) Não se comunica bem 

(     ) Competente (     ) Incompetente 

(     )  (     )  

(     ) Outro(os):  

 

11 - Como é sua relação com seu líder? Justifique. 
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(     ) Ruim (     ) Regular (     ) Boa (     ) Ótima 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 – Quais características gostaria que seu líder possuísse? 

(     ) Ético (     ) Antiético 

(     ) Liberal (     ) Controlador 

(     ) Delega Tarefas (     ) Centralizador 

(     ) Sincero (     ) Falso 

(     ) Flexível (     ) Inflexível 

(     ) Democrático (     ) Ditador 

(     ) Acessível (     ) Inacessível 

(     ) Bom comunicador (     ) Não se comunica bem 

(     ) Competente (     ) Incompetente 

(     ) Transmite confiança  (     ) Não é confiável 

(     ) Outro(os): 

 

13 – Seu líder sabe motivar a equipe de trabalho? Justifique. 

___________________________________________________________________________

14 – Seu líder preza pela qualificação da equipe de trabalho? 

(     ) SIM, investe em cursos de capacitação para equipe.  

(     ) NÃO, não há investimentos em cursos de capacitação para a equipe. 

15 - Qual dessas questões pode ser identificada em seu líder? Se necessário marque mais de 

uma opção. 

(     ) Possui conhecimentos técnicos, cursos gerais e especializações?  

(     ) Tem experiências e prática do saber?  

(  ) Tem ações compatíveis para atingir os objetivos, aplicando os conhecimentos e habilidades 

adquiridos?  

(     ) Nenhuma das Alternativas 
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16 – Referente aos Conhecimentos, Habilidades e Atitudes que seu líder possui marque um 

“X” nas opções que considera mais apropriada: 

CONHECIMENTOS/ HABILIDADES/ 

ATITUDES 

 

Possui 

fortemente 

 

Possui 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

 

Não possui 

 

Não possui 

fortemente 

 

 

 

 

 

- Conhecer área de atuação?                                                
- Conhecer planejamento estratégico?      
- Conhecer gestão de pessoas?      
- Dominar outros idiomas?      
- Sabe usar a tecnologia?       
- Conhece processos administrativos      
- Possui Relacionamento interpessoal?      
- Motiva os liderados?      
- Habilidade para trabalhar em equipe      
- Sabe liderar?      
- É Flexível?       
- Sabe se Comunicar?      
- É bom ouvinte?      
- Sabe administrar conflitos?      
- Sabe planejar?      
- É determinado?      
- É ético?      
- É imparcial?      
- É inovador?      
- É justo?      
-É humilde?      
- É pontual?      
- É criativo?      
- Tem credibilidade?      
- Possui equilíbrio emocional?      
- É pró-ativo?       
- É honesto?       
- É comprometido?      
- É Empreendedor      
- Possui atitude positiva?      
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APÊNDICE B – Entrevista para os Líderes 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS LÍDERES 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Idade? ____________ 

2 – Sexo? _____________ 

3 – Qual seu grau de escolaridade? 

(     ) Ensino Fundamental completo 

(     ) Ensino Fundamental incompleto 

(     ) Ensino Médio completo 

(     ) Ensino Médio Incompleto 

(     ) Superior completo 

Qual? __________________ 

(     ) Superior Incompleto 

Qual? __________________ 

(     ) Pós graduação 

Qual? __________________ 

(     ) Mestrado 

Qual? __________________ 

(     ) Doutorado 

Qual? __________________ 

4 – Qual secretaria ocupa?  

______________________________________

______________________________________ 

5 – Como você se ver como líder? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

O presente questionário tem como finalidade a coleta de dados para a pesquisa de campo 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado Conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários aos líderes do setor públicos: Um estudo de caso na prefeitura de 

Santo Amaro das Brotas. Tem como objetivo analisar se os líderes do setor público do 

município de Santo Amaro das Brotas possuem os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para o exercício de seus cargos. O referido TCC está sendo elaborado pela 

aluna Claudia Santos da Penha do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), sob orientação do Prof. Me. Augusto Cesar Vieira dos Santos. 
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6 – Você se ver como um bom líder? Por 

quê? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

7 – O que é ser um bom líder para você?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

8 – Como funciona sua gestão?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

9 – Qual o maior desafio enfrentado hoje 

em sua gestão? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

10 – Que requisitos básicos você 

considera importante para liderar no setor 

público? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

11 – Seus liderados participam das 

questões importantes da sua gestão? Se 

sim de que forma? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

12 – Qual o grau de importância de investir 

na capacitação de seus liderados e por 

quê? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

13 – Quais os desafios para liderar o seu 

quadro de funcionários? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

14 – Como é sua relação com seus 

funcionários? Justifique.  

(     ) 
Ruim 

(     ) 
Regular 

(     ) 
Boa 

(     ) 
Ótima 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

15 – Na sua visão qual(is) das opções 

abaixo representa seu modo de liderar? 

(     ) Autoritarismo – um líder que centraliza 

o poder e as decisões. 

(     ) Liberal – um líder que da total liberdade 

para a equipe tomar decisões. 

(     ) Democrático – um líder que encoraja e 

envolve a equipe nas decisões. 

(     ) Carismático – um líder que tem 

facilidade de influenciar sua equipe. 

(     ) Transformacional – um líder que motiva 

sua equipe. 

(     ) Transacional – um líder que recompensa 

a equipe em troca da sua obediência. 

16 – Quais das características abaixo acha 

necessário para um líder? 

(     ) Ético (     ) Antiético 

(     ) Liberal (     ) Controlador 

(     ) Delega Tarefas (     ) Centralizador 
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(     ) Sincero (     ) Falso 

(     ) Flexível (     ) Inflexível 

(     ) Democrático (     ) Ditador 

(     ) Acessível (     ) Inacessível 

(     ) Bom (     ) Não se comunica 

comunicador bem 

(     ) Competente (     ) Incompetente 

(     ) Transmite 

confiança  

(     ) Não é confiável 

(     ) Outro(os): 

 

17 – Para você quais são os conhecimentos, habilidade e atitudes que um líder deve ter? 

 

CONHECIMENTOS/ HABILIDADES/ 

ATITUDES 

 

Totalmente 

de acordo 

 

De acordo 

 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

 

Em 

desacordo 

 

Totalmente 

em 

desacordo 

 

 

 

 

 

- Conhecer área de atuação?      
- Conhecer planejamento estratégico?      
- Conhecer gestão de pessoas?      
- Dominar outros idiomas?      
- Sabe usar a tecnologia?       
- Conhece processos administrativos      
- Possui Relacionamento interpessoal?      
- Motiva os liderados?      
- Habilidade para trabalhar em equipe      
- Sabe liderar?      
- É Flexível?       
- Sabe se Comunicar?      
- É bom ouvinte?      
- Sabe administrar conflitos?      
- Sabe planejar?      
- É determinado?      
- É ético?      
- É imparcial?      
- É inovador?      
- É justo?      
- É humilde?      
- É pontual?      
- É criativo?      
- Tem credibilidade?      
- Possui equilíbrio emocional?      
- É pró-ativo?       
- É honesto?       
- É comprometido?      
- É Empreendedor      
- Possui atitude positiva?      

 

 

 


