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RESUMO 

 

Foram abordadas várias teorias sobre liderança, desde as teorias clássicas que incluem as 

teorias de personalidade, teorias comportamentais e as teorias situacionais e contingenciais, 

passando pelas novas abordagens de teorias que se focalizam no estilo de liderança 

transformacional e transaccional.  

Posteriormente foi abordado o conceito de consultoria e uma breve introdução histórica, 

assim como, quais as funções e o papel do consultor numa organização. 

Após estas duas abordagens, foi desenvolvido um exemplar fictício de um caso prático, numa 

organização com estrutura mecanicista e abordagens de modelos e estilos de liderança autocráticos, 

com o objectivo de construir um modelo holístico que permitisse um melhor desenvolvimento e 

aplicação da liderança na estrutura apresentada no estudo de caso. Assim, foram primeiramente 

pesquisados e desenvolvidos os temas e conceitos Liderança e Consultoria, e em acto contínuo 

desenvolveu-se o paradigma holístico da liderança.   

 

 

Palavras-chave: Consultoria, liderança, paradigma holístico.  
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1. LIDERANÇA 

 

A liderança nas organizações ao longo dos anos tem sido alvo de estudo nas mais variadas 

áreas, e as definições existentes para este conceito são diversas. Em 1957 Hemphill & Coons, 

definiram liderança como o comportamento de um indivíduo que dirige as actividades de um grupo 

na direcção de um objectivo comum e em 1961 Tannenbaum, Weschler & Massarik referem que 

é “uma influência pessoal, exercida numa situação e dirigida através do processo de comunicação, 

no sentido de atingir um objectivo específico ou vários objectivos” (cit in Maxwell, 2007). O 

conceito de comunicação agrupada à liderança é referente à clareza e à exactidão na forma de 

comunicar e o nível de afectação do comportamento e desempenho dos liderados. Aqui, a 

dificuldade de comunicar é uma deficiência que poderá prejudicar a liderança. Estas definições 

mantêm-se até à actualidade e têm em comum a conservação do dominador de que a liderança está 

ligada a um fenómeno de grupo, e que se trata de um processo de influência exercido de forma 

intencional por parte do líder sobre os seus seguidores.  

As constantes inovações e evoluções no mundo empresarial e do mercado, obrigam as 

empresas a obterem uma vantagem competitiva que seja capaz de fazer frente a fenómenos que 

ameaçam as empresas permitindo-lhes ser mais competitivas. Assim, a sobrevivência de uma 

empresa deve começar pelo seu interior incrementando estratégias inovadoras que sejam 

repensadas e reposicionadas na linha de direcção da visão e da missão da empresa ou organização. 

Deste modo, devem ser reforçados os seus pontos fortes, minimizando consequentemente os 

pontos fracos existentes no seu núcleo. Aqui, existe continuamente a luta pela sobrevivência no 

mercado sendo necessário adoptar a e desenvolver a capacidade de mudança com a sua adequada 

implementação e é aqui que o papel e a posição do líder pode fazer a diferença, pois “a mudança 

possuirá um carácter influente sobre os outros e a verdadeira medida da liderança é a influência – 

nada mais, nada menos.” (Maxwell, 2007, p. 16).  

Devido aos desafios constantes e à necessidade de mudança e de adaptação, o líder deve ser 

capaz de influenciar com o objectivo de alcançar determinados resultados e metas e para o 

conseguir o líder deve compreender, conhecer os outros, as suas necessidades, as suas aspirações 

ou os seus valores e saber falar-lhes. A liderança está intimamente ligada à capacidade de criar e 

de inovar. Ao mesmo tempo, essa visão deve ser palpável, concreta ou significativa para os 

colaboradores (Duluc, 2001). 

 

1.1 Teorias clássicas 

Para que se possa descrever a liderança e o seu processo, apenas se torna possível quando se 

percebe o porquê de existirem líderes e liderados num determinado grupo. Assim, existem três 
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diferentes abordagens teóricas: a teoria dos traços de personalidade, a teoria dos estilos 

comportamentais de liderança, e as teorias situacionais e de contingência.  

 

1.1.1 Teoria dos traços da personalidade 

A teoria dos traços da personalidade determina que, os possíveis líderes apenas o poderão ser 

dependendo dos traços de personalidade detentores ou da sua combinação. Nesta perspectiva existe 

uma propensão para se tornar líder na consequência dos traços detentores. Muitos autores 

estudaram sobre o tema dos traços da personalidade com o objectivo de identificar um conjunto 

concludente de características que se resumiram à inteligência, autoconfiança, determinação, 

integridade e sociabilidade, sendo estas descobertas de traços provenientes dos estudos de Mann 

(1959), Stogdill (1974 e 1984), Lord, DeVader and Alliger (1986), Kirkpatrick and Locke (1991), 

e Zaccaro, Kemp and Bader (2004) (Cancelleri, 2007). No entanto, existem críticas a esta teoria 

que assentam nos pressupostos que as características de personalidade, geralmente, não são 

medidas com precisão, e esta teoria não considera a situação contextual e situacional dentro da 

qual actua ou pode actuar o detentor do cargo de liderança. Embora estas teorias se preocupem em 

identificar os traços de personalidade capazes de caracterizar os líderes, na opinião de Bass (cit in 

Bryman, 2013, p. 19), “As qualidades, características e habilidades necessárias num líder são 

determinados, em grande medida, pelas exigências da situação em que ele exerce a função como 

líder”. 

 

1.1.2 Teoria dos estilos comportamentais 

Após a teoria dos traços da personalidade as investigações efectuadas debruçaram-se sobre o 

comportamento dos líderes e tentavam entender como estes comunicavam, atribuíam as tarefas ou 

mesmo como motivavam os membros liderados. As abordagens comportamentais mais divulgadas 

são os três estilos de liderança (autocrático, democrático e liberal), a liderança orientada para as 

tarefas e pessoas, e a hierarquia (grade) de gestão.  

Nos três estilos de liderança, o líder autocrático centraliza em si a autoridade e a tomada de 

decisões, sendo dominador e emitindo ordens não dando espaço aos seus subordinados para ter 

qualquer liberdade de escolha. Aqui existe a exigência total do cumprimento de tarefas e 

actividades específicas de cada colaborador e estes grupos submetidos à liderança autocrática 

apresentam um volume de trabalho maior com evidentes sinais de tensão, frustração e 

agressividade. Deste modo, o líder é temido pelo grupo (Pinto et al., 2006). O líder democrático 

respeita a decisão colectiva, encoraja a participação das pessoas e preocupa-se com o trabalho e 

com o grupo centrando a sua dinâmica na comunicação entre e com os elementos. Aqui, o líder 

actua como um facilitador e orientador do grupo ajudando-o na definição dos problemas e na 

procura das soluções. Quando os grupos se encontram subordinados à liderança democrática, 
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apresentam um bom nível de produção de trabalho e com maior qualidade, sendo estas 

características acompanhadas de um clima de satisfação, integração de grupo, responsabilidade e 

sentimento de comprometimento dos elementos para com a organização (Pinto et al., 2006). Já no 

estilo de liderança laisser faire existe uma total liberdade no processo de tomada de decisões por 

parte dos membros do grupo sem que exista uma participação directa do líder. Nos grupos liderados 

por este modelo verificam-se fortes sinais de individualismo, desagregação do grupo, insatisfação 

e pouco respeito pela posição do líder, podendo este ser ignorado pelo grupo (Pinto et al., 2006). 

A liderança orientada para as tarefas e para as pessoas surgiu através de dois estudos 

realizados pela Universidade de Michigan e pela Universidade de Ohio State (Shriberg & Shriberg, 

2011). As pesquisas efectuadas em Michigan identificaram um comportamento de liderança 

bidimensional, com uma dimensão associada à produção e outra dimensão associada às pessoas. A 

liderança centrada nas tarefas está apenas preocupada com a execução da tarefa e com os resultados 

imediatos obtidos, de acordo com os métodos preestabelecidos e os recursos disponíveis. A 

liderança centrada nas pessoas está mais orientada para o trabalhador e tem enfase nas relações 

interpessoais preocupando-se com os aspectos humanos dos subordinados. Este estilo de liderança 

preocupa-se mais com as metas do que com os métodos. Os resultados destas investigações 

revelaram que a liderança orientada para a tarefa, a curto prazo pode promover melhores resultados 

de eficiência e produtividade, no entanto quando aplicada a médio/longo prazo proporcionaria uma 

baixa eficiência, uma alta pressão exercida nos trabalhadores, a sua insatisfação, absentismo, alto 

nível de desperdício (baixa eficácia), e redução do ritmo de trabalho. Desta forma, concluiu-se que 

os líderes eficazes seriam aqueles cuja preocupação se centrava nos colaboradores da organização 

(Palestini, 2009). Já na Universidade de Ohio State identificaram-se duas dimensões de 

comportamentos de liderança: a dimensão consideração (orientação que se relacionava com os 

trabalhadores) e a dimensão estruturação inicial (orientação para a produção). Os resultados foram 

idênticos aos estudos da Universidade de Michigan (Mumford, 2010).  

Blake e Mounton desenvolveram um modelo denominado Managerial (Leadership) Gride 

Model ou a Hierarquia (grade) de Gestão que sugeria que os dois estilos de liderança encontrados 

em Michigan e Ohio (liderança orientada para as pessoas e liderança orientada para a produção) 

poderiam ser combinados (Shriberg & Shriberg, 2011). Assim, com esta grelha, Blake e Mounton 

pretendiam criar uma rede de gestão para mostrar que a preocupação com a produção e com as 

pessoas são aspectos complementares. Esta grelha é formada por dois eixos: o eixo horizontal que 

se refere à preocupação com a produção, e o eixo vertical refere-se à preocupação com as pessoas. 

Cada eixo está subdividido em nove graduações. A graduação mínima é 1 e significa pouquíssima 

preocupação por parte do gestor; a graduação máxima é 9 e significa a máxima preocupação 

possível. A figura ilustra a grade de gestão. 
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Fonte: Shriberg e Shriberg (2011)  

 

Desta forma, o Grid Model apresenta cinco combinações de estilos de liderança: a gestão 

empobrecida referente aos líderes que possuem uma baixa preocupação tanto com as pessoas como 

com a produção, correspondendo à posição 1,1. O estilo de gestão autoridade-obediência atribui 

ao líder uma grande preocupação com a produção e baixa preocupação com as pessoas, 

correspondendo à posição 9,1. Gestão de clube de campo correspondente ao estilo em que os 

líderes possuem uma alta preocupação com as pessoas e uma baixa preocupação com a produção, 

correspondendo à posição 1,9. O estilo do homem organizacional corresponde ao equilíbrio entre 

a preocupação tanto com as pessoas como com a produção, correspondendo por isso, à posição 

5,5. Por este motivo, o estilo de gestão em equipa situado na posição 9,9 demonstra a preocupação 

elevada dos líderes tanto para com as pessoas como para com a produção. No entanto, os resultados 

revelaram-se inconclusivos por não se provar que o estilo posicionado no 9,9 seja realmente o 

estilo de liderança mais eficaz (Rowe & Guerreiro, 2011). 

 

1.1.3 Teorias Situacionais e Contingenciais 

Hersey e Blanchard (cit in Schermerhorn, 2010) propuseram o Modelo Situacional de 

Liderança referindo que o processo de liderança tanto poderia ser determinado pelo líder, como 

pelo grupo liderado, pela situação, pelo ambiente contextual, pelos objectivos, tarefas, etc. O 

Modelo Situacional assenta nas dimensões de comportamento orientado para a tarefa e 

comportamento orientado para o relacionamento, e desta forma assume que os elementos que são 

liderados podem passar por vários estados desde uma baixa maturidade no processo de execução 

Alta 

Baixa 

Preocupação 
com as 

pessoas 

Preocupação com a produção 

Alta Baixa 
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da tarefa até uma alta maturidade ou mesmo, desde uma baixa disposição ou alta disposição, o que 

pode representar a forma como estes se sentem capazes, dispostos e confiantes para executar as 

tarefas que têm definidas. Após serem identificados os níveis de maturidade e de disposição, podem 

ser apresentados quatro tipos de liderança, conforme gráfico abaixo mencionado: 

 

Fonte: Hersey e Blanchard (cit in Schermerhorn, 2010). 

 

No estilo de liderança de delegação o trabalhador não é capaz de trabalhar sozinho nem 

consegue influenciar os outros; o estilo de liderança e apoio adequa-se a liderados que não 

necessitem de ser direccionados por serem competentes, no entanto necessitam de ser apoiados por 

se sentirem inseguros; no estilo de liderança coaching existe um elevado comportamento de apoio 

e de direcção sendo sempre o líder que toma a decisão final; e no estilo de liderança direcção 

verifica-se uma liderança de supervisionamento e direcção especifica deixando os liderados 

entusiasmados, optimistas, e comprometidos com a missão da organização.  

Já o Modelo Contingencial de Fiedler propõe que é impossível modificar um líder e o seu 

estilo de liderança, assim, devem as organizações colocar e adaptar os seus líderes em locais e 

situações que se identifiquem com o estilo de liderança de cada indivíduo. Deste modo, pretende-

se, não encontrar a melhor forma de liderar, mas sim encontrar a forma mais eficaz de liderar em 

cada situação, pois são os factores internos e externos de uma organização que determinam qual o 

estilo de liderança adequado (Palestini, 2009).   

Ainda dentro do modelo contingencial existe a teoria condutora de objectivos que se preocupa 

em estudar como é que o líder influencia a percepção das metas de trabalho dos subordinados, das 

suas próprias metas de autodesenvolvimento e os caminhos para atingir tais metas. 
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Esta teoria está dirigida para os objectivos e afirma que a responsabilidade do líder é aumentar 

a motivação dos subordinados para atingir objectivos individuais e organizacionais. Se as pessoas 

estiverem satisfeitas com o seu trabalho e se acreditarem que este levará a resultados desejáveis, 

então trabalharão mais se sentirem que esse trabalho dará frutos compensadores. Logo, a 

consequência destes pressupostos para a liderança é que os liderados serão motivados pelo 

comportamento ou pelo estilo do líder, e estes factores influenciarão as expectativas (caminhos 

para a meta) e as valências (atractividade da meta). Para testar esta teoria, Robert House identificou 

quatro estilos de liderança: o líder apoiante (que se preocupa com os assuntos, bem-estar e necessi-

dades das pessoas, sendo o seu comportamento aberto, tratando os subordinados com igualdade e 

criando um aclima de equipa); o líder directivo (que comunica aos subordinados exactamente o 

que pretende fazer, incluindo o planeamento, programação de actividades, estabelecimento de 

objectivos de desempenho e padrões de comportamento, além da aderência às regras e 

procedimentos); o líder participativo (que consulta os subordinados quanto às decisões, 

valorizando as opiniões e sugestões, a participação na tomada de decisões); e o líder orientado para 

metas ou resultados (que formula objectivos claros e desafiadores aos subordinados, enfatizando o 

desempenho de alta qualidade e as melhorias sobre o desempenho actual, demonstrando confiança 

nos subordinados e ajudando-os na aprendizagem de como alcançar objectivos elevados para 

melhorar continuamente o seu desempenho) (Bilhim, 2008).  

Assim, conclui-se que esta teoria de House é contrária a Fiedler pois, estes quatro tipos de 

liderança podem ser praticados pelo mesmo líder, em várias situações, contrariamente à ideia 

referente de dificuldade na mudança de estilo de liderança. A abordagem voltada para a meta ou 

objectivos sugere mais flexibilidade do que o modelo contingencial de Fiedler. 

 

1.2 Novas abordagens sobre liderança 

Apesar de o conceito de liderança e os estudos sobre ela evoluírem com o tempo, também 

neste espaço de tempo ocorrem mudanças sociais, politicas e económicas que obrigam as 

organizações e os seus líderes a evoluírem. Assim, as novas abordagens sobre liderança que 

surgiram baseiam-se na relação entre o líder e a organização, e a forma como este é capaz de lidar 

com a mudança. Estes estilos de liderança foram inicialmente desenvolvidas e estudadas por James 

Burns (1978) e Downton (1973), e posteriormente desenvolvidas por distintos autores sendo elas 

a liderança transformacional e a liderança transaccional (Tucker e Russell, 2004).  

 

1.2.1 Teoria Transformacional  

Segundo Bass e Avolio (cit in Smith, Montagno & Kuzmenko, 2004) “ a liderança 

transformacional traduz-se pela capacidade que o líder possui em inspirar os liderados a 

partilharem a mesma visão, capacitando-os para o alcance da mesma, e facultando os recursos 

necessários para o desenvolvimento do potencial de cada um”. Estes líderes são vistos como 
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modelos que se apoiam no optimismo e mobilizam o compromisso, focando-se nos trabalhadores 

e seguidores para que estes possam crescer profissionalmente.   

Um estudo realizado por Sinek revelou que os líderes com sucesso e capazes de inspirar os 

outros, são líderes que apresentam um padrão em comum e que se revelava “Quer em pessoas ou 

organizações, cada um desses líderes inspiradores, pensa, age e comunica da mesma forma” (Sinek, 

2009, p. 41). Este padrão foi representado através do Golden Circle (representado na figura 

seguinte), e posteriormente adaptado à estrutura da organização. 

Segundo Sinek, cada organização e 

cada pessoa sabe exactamente aquilo que 

faz (Why), apenas alguns sabem como é que 

a organização e as pessoas o fazem (How), 

e organizações e pessoas entendem porque é 

que o fazem, sem que seja do ponto de vista 

do lucro (What). Assim, este estilo de 

liderança, preocupa-se com os objectivos 

individuais e com os problemas dos seus 

liderados e canaliza e motiva estes liderados 

fazendo uso das suas habilidades e 

canalizando o seu potencial para os objectivos da organização (Jones & George, 2011).  

O estilo transformacional assenta no desenvolvimento de relações estreitas entre os líderes e 

os liderados, com relações baseadas na confiança e compromisso, sendo estes líderes 

caracterizados por quatro componentes, segundo Bass e Avolio (cit in Smith, Montagno e 

Kuzmenko, 2004): a influência idealizada (ou carisma, que corresponde à admiração e respeito que 

os liderados têm pelo líder), motivação inspiracional (forma de comunicação que promove o 

espírito individual e colectivo, onde o líder desenvolve relações de compromisso), estimulação 

intelectual (capacidade de desenvolver nos liderados a aceitação de novos desafios e a criação de 

tomada de iniciativa), e consideração individualizada (promove o desenvolvimento e crescimento 

dos liderados onde o líder é o mentor que tem como objectivo o melhoramento da qualidade do 

grupo tendo sempre em conta as necessidades individuais).  

 

1.2.2 Teoria Transaccional  

“O mais importante ornamento para a liderança transformacional é a liderança transaccional.” 

(Jackson & Parry, 2010, p. 51).  

A liderança transaccional significa uma transacção, deste modo, os líderes associados a este 

tipo de liderança estabelecem com os liderados uma relação de troca. O líder transaccional motiva 

os liderados para a concretização dos objectivos estabelecidos previamente recompensando os 

liderados que obtiveram um alto desempenho (recompensa contingente) e intensificando os 
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comportamentos desejados e penalizando o baixo desempenho (gestão por excepção). A liderança 

transaccional ocorre pela troca desempenho – benefícios, atingindo desta forma os objectivos 

(Barracho, 2008). 

 

2. CONSULTORIA 

 

2.1 Evolução histórica 

Se for considerada a origem da palavra que vem do latim consultare (que significa dar ou 

receber conselhos), então podemos considerar que ser consultor é uma das profissões mais antigas 

do mundo. Na Antiguidade os Magos Chineses davam conselhos sobre agricultura baseados na 

observação dos fenómenos naturais, ou ainda na Mitologia Grega o Oráculo de Delfos, ou mesmo 

Maquiavel que oferecia directrizes estratégicas no livro “O Príncipe”. Mas apenas no início do 

seculo XX, com o desenvolvimento da administração científica, a consultoria pode ser 

sistematizada, através de formas de orientação, processamento decisório, resolução de problemas 

ou introdução de inovações nas empresas (Oliveira, 2010). 

As primeiras empresas de consultoria surgiram em Inglaterra e nos EUA, aqui, a partir da 

década de 1960 com o surgimento do movimento do Desenvolvimento Organizacional, sob forte 

influência de um grupo de psicólogos sociais (Oliveira, 2010). 

 Para compreender a ascensão da consultoria é necessário compreender as diferentes épocas 

vivenciadas pelas organizações e as consequentes transformações na gestão empresarial até ao 

momento: era da industrialização clássica; era da industrialização neoclássica; e era da informação. 

A época da industrialização clássica, inicia-se a partir do início do seculo XX e estende-se 

até, aproximadamente, 1950, caracterizando-se pelo processo de industrialização. Nesta época, as 

empresas tinham uma estrutura organizacional burocrática, de formato piramidal e centralizador, 

departamentalização funcional e adopção de regras e normas internas de padronização de 

comportamentos. As mudanças no mundo eram lentas, progressivas e previsíveis. O modelo 

organizacional era mecanicista: níveis hierárquicos, padrões rígidos de comunicação, cargos 

definidos e limitados, especialização dos cargos, tarefas simples e repetitivas, nenhuma capacidade 

para mudança e inovação. Neste contexto, as pessoas eram consideradas recursos de produção ou 

apêndices da máquina e a administração de pessoas era chamada de Relações Industriais (RI). As 

primeiras actividades de consultoria auxiliavam nas questões financeiras e gestão de processos nas 

organizações (Oliveira, 2010). 

A época da industrialização neoclássica (período compreendido entre as décadas de 1950 e 

1990, aproximadamente) foi marcada por mudanças rápidas e de forma imprevisível após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Nesta época, o desenho matricial de organização (equipas compostas 

por pessoas de diversas especialidades, com o objectivo de realizar tarefas com características 
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temporárias.) passa a ser adoptado pelas empresas. Verifica-se assim, um aumento da capacidade 

de processamento das informações, os cargos passam a ser mais complexos e inovadores, e a visão 

sistémica e multidisciplinar passa a ser referência. A nova forma de administrar pessoas era 

chamada de Administração de Recursos Humanos (RH); os trabalhadores eram percebidos como 

pessoas, detentoras de inteligência e poder de realização. A tecnologia passa a influenciar o 

comportamento das empresas e da sociedade (Oliveira, 2010).  

Na época da informação (iniciada a partir dos anos 1990, aproximadamente), verificou-se o 

aprofundamento da globalização da economia, o desenvolvimento tecnológico, a socialização das 

informações e a competitividade que estão a transformar a sociedade e as organizações. Nesta 

época existe a valorização do conhecimento e do capital intelectual do indivíduo. O desenho da 

empresa passa a ser orgânico com ênfase nas equipas, interdependência entre as redes sociais 

internas, empresa ágil, marcada pela mudança, criatividade e inovação, cargos flexíveis e ambiente 

mutável e dinâmico. (Chiavenato, 2004). Aqui, as actividades do consultor são mais diversificadas: 

actuação nas áreas de planeamento estratégico de marketing, tecnologia da informação, revisão de 

processos produtivos e administrativos, logística, finanças e projectos de investimento. Destacam-

se ainda, as novas formas de relacionamento com o cliente externo, tendo em conta o aumento do 

seu nível de exigência, e com o cliente interno, em função das novas relações entre empresa e 

empregados (Oliveira, 2010). 

 

2.2 Conceito de consultoria  

Segundo Oliveira (2010, p. 4) a actividade de consultor é “um processo interactivo de um 

agente de mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos 

e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo, no entanto, o controlo 

directo da situação.” 

Assim, é fundamental desmembrar alguns elementos desta definição para melhor 

compreensão: por processo interactivo entende-se todo o conjunto de actividades que são 

estruturadas e sequenciais com o objectivo de ir ao encontro das expectativas do contratante, cuja 

acção é reciproca e exercida entre e com as pessoas das diferentes áreas da empresa; o agente de 

mudança externo é aquele que interage com o ambiente empresarial, analisa e propõem mudanças 

mas que não colabora directamente do efectivo profissional da empresa, estando apenas integrado 

nele pelo tempo compreendido necessário para consolidar um projecto ou auxiliar na resolução de 

determinado problema; já a responsabilidade de auxiliar as pessoas centra-se na orientação dada 

sobre as respectivas metodologias, as técnicas e o processo necessário para que os responsáveis 

pela empresa ou os líderes possam tomar as suas decisões com qualidade.  

Para Crocco e Guttmann (2005, p. 8), consultoria significa “um processo interactivo, 

executado por uma ou mais pessoas, independentes e externas ao problema em análise, com o 

objectivo de fornecer aos executivos da empresa-cliente um ou mais conjuntos de opções de 
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mudanças que proporcionem a tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades 

da organização”. 

Assim, um consultor está directamente ligado e contribui para: a introdução de uma mudança 

em determinado sector do trabalho; a criação de soluções aquando da existência de crise ou 

conflitos instalados nas directorias; a resolução de questões que não sejam de domínio do corpo da 

gerência; a decisão de rumos a serem seguidos pela empresa; e a melhoria do desempenho da 

organização, quanto à sua eficiência com a introdução de tecnologias, renovação de métodos de 

trabalho, formação de equipas, entre outros. 

Quanto ao estilo de actuação de um consultor este deve estar munido de características 

comportamentais especificas, habilidades e conhecimentos da função de consultor; deve também 

considerar aspectos externos a si aquando de uma avaliação de uma empresa tais como: qual o 

desenvolvimento do projecto de consultoria (de curta ou longa duração; saber qual a definição do 

segmento de mercado; a escolha da região geográfica; e a visão da empresa como um todo, para 

facilitar a sua compreensão e realizar consultoria de qualidade (Oliveira, 2010). 

 

3. ESTUDO DE CASO  

 

Este estudo de caso foi desenvolvido com base em leitura de casos semelhantes e tem 

características fictícias. 

MB assumiu a direcção de consultoria da Alfa Bravo Charlie Lda. 

 Esta é uma grande empresa conhecida que está a perder mercado e a sofrer uma forte 

deterioração na sua imagem. MB constitui, então, um grupo de trabalho e pede um diagnóstico da 

situação e uma análise interna das forças e fraquezas da empresa. A sua ideia é obter dados 

suficientes com o objectivo de desenvolver um plano estratégico para interromper o mais depressa 

possível a queda da empresa.  

Descrição / resultados obtidos da empresa: empresa tipicamente tradicional e conservadora; 

estrutura organizacional baseada na divisão do trabalho e na especialização (apesar de oferecer 

bons produtos); esquema departamentalização funcional; a hierarquia serve como a principal base 

de coordenação interdepartamental; só manda quem detêm alguma posição de direcção ou 

gerência; O poder coercivo impera dentro da empresa; acomodação e conformismo dos 

trabalhadores; existência de muitas regras e procedimentos; negligência em relação aos objectivos 

organizacionais; os directores e gestores da ABC praticam exclusivamente um estilo autocrático 

de liderança; os directores e gestores preocupam-se apenas com resultados, ignorando que eles são 

obtidos através das pessoas. 
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Após as informações e dados recolhidos na empresa, MB elaborou um plano denominado 

modelo holístico que integraria os vários estilos de liderança adaptados à empresa e aos seus 

departamentos. Assim, as reflexões identificadas foram: 

 

 Deverá existir um balanço das forças, na situação, nos gestores e nos subordinados, dentro 

da sua empresa a fim de proporcionar as condições básicas para uma liderança 

impulsionadora e democrática.  

 Aumento das forças nos subordinados através de mais formação e orientação, ao mesmo 

tempo que também existe um aumento das forças na situação, removendo regras e 

procedimentos antigos para permitir que as pessoas pensem e decidam mais sobre as suas 

actividades.  

 Encorajar a criatividade e inovação entre os funcionários, apoiar as ideias e sugestões, 

impulsionar as pessoas, inspirá-las com o seu entusiasmo pessoal, criar equipas, ajudá-las 

a agir; procurar o consenso, dar o exemplo, proporcionar abertura e celebrar e comemorar 

as realizações das pessoas.  

 Deve o líder delegar responsabilidades e definir caminhos a seguir e metas a alcançar.  

 Focalizar os processos, e não apenas as tarefas das pessoas. 

 Dar orientação, informação e feedback às pessoas. 

 Proporcionar formação e novas competências às pessoas. 

 Promover oportunidades para as pessoas. 

 Fixar metas e objectivos de maneira consensual. 

 Estabelecer as prioridades a atender. 

 Encorajar a inovação e a criatividade. 

 Reconhecer e recompensar o desempenho excepcional. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Foram abordados vários estudos sobre liderança, tendo sido feita uma breve análise às 

primeiras teorias com foco nos traços de personalidade do homem, às suas características inatas 

responsáveis pela diferenciação entre líderes e não líderes e à probabilidade de emergir um líder 

com sucesso. Posteriormente os estudos evoluíram para a possibilidade de a liderança se relacionar 

com questões comportamentais, resultando dessa pesquisa vários estilos de liderança, tais como a 

o estilo autocrático, democrático e laisser faire, verificando-se que os diferentes estilos de 

liderança têm diferentes impactos nos trabalhadores e na eficácia e eficiência do trabalho 

resultante. No estilo autoritário impera o medo dos trabalhadores, sem a existência de espaço para 
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a opinião individual ou a mudança, gerando tensão frustração e agressividade. Contrariamente a 

este estilo, o estilo de liderança democrática proporciona aos trabalhadores a existência de 

oportunidade de participação nas decisões tomadas na empresa tomando o líder a posição de 

orientador e facilitador do processo comunicativo. Já o estilo de liderança laisser faire exclui o 

líder da tomada de decisão no grupo e permite o desenvolvimento de sentimentos e posturas 

individualistas no grupo de trabalho. Posteriormente as teorias orientadas para as tarefas e para as 

pessoas, originadas nos estudos efectuados em Michigan e Ohio propuseram que os líderes 

deveriam concentrar os seus esforços e atenção nas pessoas e nos relacionamentos, levando à 

satisfação das necessidades dos liderados. As últimas abordagens sobre liderança propuseram uma 

perspectiva situacional que fundamenta que o estilo a adoptar pelo líder deveria corresponder ao 

estado de maturidade em que o liderado se encontra num determinado momento e, por fim, a 

perspectiva contingencial propôs que a eficácia do líder dependeria de vários factores contextuais 

e ambientais e que o papel de líder pode ser adaptado às varias situações em que que se encontra o 

processo de liderança e dependendo dos objectivos e das metas a atingir pela organização.   

No contexto de consultoria numa organização, foi possível verificar que ao longo da história 

do processo de consultoria, o papel de consultor foi evoluindo a par com a evolução da estratégia 

e modelo das organizações, sendo as primeiras actividades de consultoria postuladas na área de 

finanças e gestão de processos nas organizações, e actualmente estando incididas estas catividades 

de consultoria nas áreas de planeamento estratégico de marketing, tecnologia da informação, 

revisão de processos produtivos e administrativos, logística, finanças e projectos de investimento 

(Oliveira, 2010). 
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