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1. INTRODUÇÃO 

 

 As organizações empresariais, as quais devem ser vistas como construções sociais, 

estão sendo afetadas de alguma forma pelas forças que hoje modelam a economia mundial. 

Seja no seu interior, seja fora delas, se é que ainda podemos estabelecer esses limites, 

enfrentam realidades que já não são explicadas pelo rigor do paradigma do passado. 

 Assim, a partir do contexto da economia mundial, o papel do trabalho na sociedade 

mudou rapidamente e o quadro competitivo indica que as empresas tendem a possuir entre 

outros fatores a metade do número de pessoas que têm atualmente. Por conseguinte, as 

pessoas, tendo que desenvolver mais funções, deverão se aperfeiçoar cada vez mais e 

freqüentemente. 

 Além disso, a internacionalização e a crescente competitividade do mercado não 

exigem novas estratégias das organizações e novas habilidades de seus gerentes. Crescendo, 

portanto a pressão para se organizar tudo de forma melhor, mais rápida e mais barata. 

 Desta maneira, parece que é fundamental que os dirigentes estejam empenhados em 

promover essas mudanças, o que representa um grande desafio, porque a preparação das 

pessoas para essa nova realidade exige reformulação dos seus modos de pensar e agir. 

 Assim pode-se dizer que o foco da atenção das mudanças organizacionais está nos 

processos organizacionais e nos estilos gerenciais. Hoje, tornam-se cada vez mais importantes 

as reflexões sobre o papel dos gerentes, que pode ser representado pelo acúmulo de funções, 

além de serem também responsáveis pelos projetos, desenvolvimentos e pelas mudanças 

internas e externas. 

 Desta maneira o artigo foi delineado, a partir dos pressupostos de que o processo de 

transformação das organizações atuais passa pela ação dos gerentes que é fundamental para a 

criação de um ambiente mais interativo, mais produtivo, com o cumprimento de metas e 

conseqüentemente, o reconhecimento do cliente. 

 Então, tendo em vista o tema relacionado, o presente estudo tem como problemática 

responder a seguinte questão: qual a percepção dos funcionários em relação às funções 

gerenciais exercidas na empresa X? Conseqüentemente, analisar na percepção dos 

funcionários como as funções gerenciais são executadas na empresa.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBETIVO GERAL 

 

 Analisar o estilo ou os estilos gerenciais encontrados na empresa pesquisada na 

percepção dos empregados. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar os estilos gerenciais existentes na empresa; 

b) Verificas as principais características possuídas pelos gerentes; 

c) Elencar os papéis principais dos gerentes na empresa pesquisada. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1  A Administração e o Gerenciamento nas Organizações 

 

 Por que é preferível as organizações ao simples esforço de um único indivíduo? 

Porque as organizações conseguem proporcionar um maior resultado de desempenho, em sua 

maioria, superior ao que um indivíduo sozinho pode proporcionar. Sendo dessa forma mais 

competitiva e forte para enfrentar desafios e atingir objetivos determinados. 
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 A origem das organizações aconteceu quando se percebeu que havia uma maior 

necessidade de consumo e conforto oferecido pelo alto padrão e melhor qualidade de vida que 

as organizações podem permitir. 

 Para isso, é necessário haver grande produtividade, considerando o aumento do 

consumo, seguida da especialização das atividades: 

 

 

Foi a partir da divisão do trabalho em grande escala que a espécie humana teve 

condições de ampliar a produção e a poupança, e melhorar as condições de consumo 

das futuras gerações. Existindo divisão do trabalho, é fácil concluir que será 

indispensável a troca de bens e serviços produzidos pelos especialistas, pois o 

consumidor não consome o que produziu, mas um bem ou serviço produzido por 

outrem mais habilitado.  

(HEILBORN; LACOMBE, 2008, p.14) 

 

                                           

 À medida que os indivíduos vão se unindo para formar as organizações, os direitos e 

interesses se confundem pela sua diversidade e complexidade, exigindo dessa forma um líder 

capaz de gerir esses interesses e direcionar a organização. 

 A partir desse momento, quando os integrantes dessa união aceitam a presença do 

líder, está confirmada de fato a existência da organização e assim deverá ser gerida “Uma vez 

formada a organização, ela adquiriu vida própria e tem que ser administrada.” (HEILBORN; 

LACOMBE, 2008, p. 16). 

 

 

3.2 As Organizações como Sistemas Abertos 

 

 As organizações estão inseridas em vários tipos de sistemas que podem variar de 

acordo com o ramo das atividades e a forma como o seu negócio é organizado e 

disponibilizado. 
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 Essa forma de organização quando caracterizada por uma mesma atividade ou por 

outros objetivos comuns compõem um sistema. E por que Sistemas Abertos? Sistemas, 

quando estão organizadas com características comuns e Abertos, quando há troca entre 

sistemas, entradas e saídas de insumos. Ou mesmo a transformação dessas entradas em saídas: 

 

 

As organizações podem ser vistas como sistemas abertos, os quais tomam entradas 

do ambiente (saídas de outros sistemas) e, por meio de uma série de atividades, 

transformam ou convertem essas entradas em saídas (entradas em outros sistemas 

para alcançar algum objetivo, [...] 

(SILVA, 2007, p. 44) 

 

 

 Para que os objetivos determinados sejam alcançados, estes precisam estar bem claros 

e definidos para que essa troca entre os sistemas seja eficaz e eficiente, onde os resultados 

serão mensurados à medida que aqueles forem atingidos. 

 Existem quatro fatores que marcam os sistemas abertos em sua dinamicidade e 

adaptação: 

 

a) As trocas entre os sistemas são indispensáveis ao crescimento da organização sabendo 

que não são auto-suficientes ou praticamente impossíveis de obterem sucesso 

isoladamente; 

b) Vários sistemas juntos podem oferecer resultados mais proveitosos que apenas um 

sistema ou vários isolados; 

c) Os sistemas interligados podem equilibrar a economia através das trocas e dos 

diferentes resultados produzidos; 

d) Os mesmos recursos podem ser aproveitados de várias formas diferentes. 
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 É possível dizer que muitas vezes o gerente se caracteriza pela influência na 

consecução dos objetivos da empresa na qual pertence. Isso acontece pelas ações que 

desenvolve em função dos ambientes interno e externo da empresa. 

 Contudo, é no ambiente interno que o gerente é responsável pela existência de uma 

atmosfera que possibilite o surgimento de condições para o desenvolvimento de suas ações 

em direção às metas fixadas. 

 Porém, a atenção ao gerente deve estar voltada também para o ambiente externo, pois 

é nesse ponto que podem surgir obstáculos aos seus planos. Então, levando em consideração o 

contexto como estão sendo executadas as questões gerenciais na organização. Para responder 

a essa pergunta é necessário entender a realidade do exercício das funções administrativas. 

 Não é nosso propósito neste trabalho investirmos numa exploração abrangente sobre 

as funções gerenciais, a forma mais usual de se definir essas funções é planejar, organizar, 

dirigir e controlar. Normalmente, nas organizações essas quatro funções estão presentes, 

enfatizando mais umas que outras, de acordo com a situação e ou experiência dos seus 

gestores. A seguir faremos uma apresentação das funções gerenciais, sem, contudo querer 

exaurir nas suas amplitudes. 

 

 

3.3 As Funções Administrativas  

 

 Pode-se dizer que em qualquer organização o ato de planejar engloba as atividades 

referentes à escolha de objetivos que deverão ser desenvolvidos a longo e a médio prazo. Para 

PRADO (2003 p. 41) planejar é decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer e 

quem deve fazer. O autor ainda diz “Como todo planejamento é orientado para atingir todos 

os objetivos da empresa, o próprio ato de planejar e as decisões baseadas no planejamento 

servem para focalizar a atenção nesses objetivos.” 

 Assim, entende-se que ao iniciar o estudo de qualquer organização, o ponto de partida 

será sempre identificar e explicitar seu objetivo.  
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 Por que planejar? Quando é feito planejamento dentro de uma organização, o 

administrador consegue minimizar os riscos da tomada das suas decisões, estruturar uma 

visão de futuro através de objetivos e metas definidas e sincronizar o curso da empresa 

envolvendo os seus membros em uma única direção. Como foi visto anteriormente, planejar 

significa definir objetivos de maneira que se estabeleça ações que sejam compatíveis com os 

recursos disponíveis da empresa. 

 

 

Planejar é especificar os objetivos a serem atingidos e decidir antecipadamente as 

ações apropriadas que devem ser executadas para atingir esses objetivos. As 

atividades de planejamento incluem análise da situação atual, a antecipação do 

futuro, a determinação dos objetivos, a decisão sobre em que tipos de atividades a 

organização deverá se engajar, a escolha de estratégia corporativa e de negócios, e a 

determinação dos recursos necessários para atingir as metas da organização. 

(BATEMAN; SNELL, 1998, p.28) 

 

 

 Outra função do administrador é a de organizar os recursos da organização, sejam eles 

de qualquer natureza (humanos, materiais, financeiros), pois não é suficiente que a 

organização possua todos os recursos necessários, que tenha um gerente habilidoso e com 

grande conhecimento técnico, se não houver organização, se não houver um direcionamento 

bem estruturado. “As atividades incluem [...] agrupar tarefas em unidades de trabalho, ordenar 

e alocar recursos e criar condições tais que as pessoas e as coisas trabalhem juntas para 

alcançar o máximo sucesso.” (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 29) 

 Outra função bastante relevante para o administrador é a liderança. Habilidade para 

motivar e inspirar os subordinados, traduzindo a visão da empresa e direcionando-os para que 

alcancem os objetivos estabelecidos. O líder inspira pelo exemplo e não necessariamente 

precisa de autoridade formal para ser obedecido.  

 

 

Definimos liderança como a capacidade de influenciar um grupo para alcançar 

metas. [...] Nem todos os líderes são administradores e nem todos os executivos são 
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líderes. O fato de a organização conferir a seus executivos alguns direitos formais 

não lhes assegura a capacidade de liderança eficaz.  

(ROBBINS, 2005, p. 258) 

 

 

 E por fim, o controle. Planejar, organizar e liderar sem o devido controle pode forçar a 

um caminho desconhecido, em que não poderá ter a certeza se a organização está tendo êxito, 

se os seus objetivos e metas estão sendo corretamente aplicados. “A função de controlar 

assegura que os objetivos sejam atingidos.” (BATEMAN; SNELL, 1998, p.29) 

 

 

3.4 As Habilidades Gerenciais 

 

 

 As organizações requerem administradores com diferentes habilidades, pois para cada 

área e nível hierárquico, exige qualidades variadas para a tomada de decisões. Por exemplo, 

um encarregado da produção precisa de determinadas capacidades para liderar sua equipe que 

difere das exigidas pelo diretor de Recursos Humanos ainda que ambos estejam na mesma 

organização. “Habilidades são as destrezas específicas para transformar conhecimento em 

ação, que resulte no desempenho desejado para alcance dos objetivos.” (SILVA, 2007, p.13) 

 Lacombe e Heilborn (2008) comentam que existem em síntese três habilidades 

indispensáveis: a habilidade técnica, a habilidade humana e a habilidade conceitual ou visão 

sistêmica. 

 A habilidade técnica é adquirida através dos estudos, da experiência e do treinamento 

profissional. A habilidade humana é a desenvoltura que o administrador possui em lidar com 

pessoas e de obter resultados por meio delas. A habilidade conceitual ou visão sistêmica é 

obtida quando observamos maior maturidade para analisar as funções como interdependentes, 

com visão da empresa nos ambientes interno e externo (forças políticas, econômicas e 

sociais). 
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 A necessidade de uso dessas habilidades é variável de acordo com o nível hierárquico, 

quanto maior o nível hierárquico, maiores as necessidades solicitadas. Em seqüência crescente 

de exigência estão as habilidades técnicas, as habilidades gerenciais e a visão sistêmica. 

 Silva (2007) acrescenta, de acordo com os estudos de Katz, duas habilidades de 

comunicação que se baseia na troca de características subjetivas como as informações, os 

pensamentos e as atitudes. E ainda as habilidades de pensamento antes de executar as ações 

administrativas. 

 

 

3.5 Os Papéis Administrativos 

 

 O administrador tem como papel principal proporcionar a obtenção de resultados por 

meio de terceiros, liderando e coordenando sua equipe no sentido de obter resultados, 

utilizando-se dos conceitos da administração através das suas habilidades técnicas e pessoais. 

“Papéis são os conjuntos de expectativas de comportamento de um indivíduo, em situações 

específicas.” (SILVA, 2008, p.15) 

 Dentre os resultados a serem extraídos, o administrador precisa priorizar os resultados 

econômicos, onde as suas decisões necessitam estar focadas nisso. Aliados a esses resultados, 

devem seguir também os não-econômicos como satisfação dos seus subordinados e 

proporcionar cultura e bem-estar à comunidade. Entretanto, o administrador deve estar atento 

ao que o cliente deseja e o quanto ele está disposto a pagar pelos produtos e serviços 

produzidos. 

 Um bom administrador deve ter conhecimento amplo sobre o ambiente que o cerca e 

ao mesmo tempo ter um conhecimento apurado sobre alguma especialidade. O saber é 

indispensável para que as ações aconteçam e para que elas sejam feitas da maneira correta. 

Para isso, Lacombe e Heiborn (2008) afirmam que é necessário apostar que o administrador 

tenha prioridade na iniciativa para colocar as ações em práticas. 

 Silva (2008) comenta que os papéis administrativos sob a percepção de Henry 

Mintzberg subdividem-se em três: papéis interpessoais, papéis informacionais e papéis 
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decisoriais. Os papéis interpessoais são formados pelo relacionamento entre as pessoas, como 

o administrador exerce as funções de líder e chefe e como ele se envolve, estabelece elos fora 

da organização. 

 Os papéis informacionais caracterizam-se pelas formas como o gerente capta, 

dissemina e utiliza as informações do meio e ainda os papéis decisoriais, quando os 

administradores tomam as suas decisões. Nesses papéis, utilizam-se as habilidades 

empreendedoras, de negociação, como os recursos serão alocados e a constante e 

indispensável solução de conflitos. 

 

 

3.6 Chefe x Líder 

 

 A nossa vida é repleta de desafios, constantemente estamos passando por situações 

difíceis, que exigem resoluções complexas. Administrar também é um desafio, principalmente 

se for através da autoridade. Essa tarefa requer que o administrador tenha a habilidade e 

sensibilidade necessária para realizar um elo entre as pessoas, ou seja, fazer com que elas 

trabalhem em grupos. 

 Método esse que não é aplicado pelo chefe, já que ele não utiliza uma comunicação 

clara e objetiva, mas sim uma forma imponente através do seu poder para ser obedecido.  

 

 

O mais importante e conseqüente neste ato não é normalmente feito, isto é, dar às 

pessoas o significado e a importância da sua contribuição; em outras palavras, tornar 

claro para elas quais são os objetivos da sua função. 

(BOTELHO, 1991, p. 155) 
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 Apesar de ocuparem hierarquicamente a mesma posição, chefe e líder têm significados 

diversificados. Enquanto o chefe utiliza o seu poder para agir, administrando de forma 

coercitiva, o líder administra através da autoridade. 

 

 

O conceito de Dubin (1951) de que a liderança seja o exercício da autoridade é 

extremamente apropriado às suposições condicionantes e behavioristas que se 

acham subjacentes às propostas apresentadas pela escola Clássica em 

Administração, para a qual a eficácia do chefe repousa na sua capacidade de fazer-se 

obedecer por seus subordinados.  

(BERGAMINI, 1994, p.20) 

 

 

 Administrar através do poder ou chefiar é utilizar-se dos privilégios da sua posição 

hierárquica e da sua força dentro da organização para impor aos seus subordinados a execução 

das suas atividades, exigindo destes uma total obediência. Geralmente, com isso, os 

colaboradores se tornam pessoas desmotivadas por estarem constantemente sob pressão e 

permanecem na empresa somente por questão de necessidade, se esforçando ao mínimo em 

seu trabalho e apresentando baixos níveis de desempenho. Portanto, é importante gerenciar 

pessoas motivadas. 

 

 

Gerir pelo movimento significa maior simplicidade administrativa, maiores 

resultados em termos de eficiência imediata. Pouco tem importância se o 

comportamento do empregado não se auto-sustente e perca seu caráter de eficácia a 

médio e longo prazo. Gerir pela motivação parece tirar do gerente o recurso que lhe 

outorga poder formal institucionalizado de recompensar e punir. Liderar pessoas 

motivadas também requer um longo período de preparo dos chefes até que estejam 

aptos a colocar em ação sua sensibilidade interpessoal. 

(BERGAMINI, 1991, p.102) 
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 Diferentemente, administrar através da autoridade ou liderar é utilizar-se das suas 

características pessoais, do seu caráter e da sua influência positiva estabelecida sobre os que 

estão a sua volta. Para ser líder, é necessário saber servir e criar relacionamentos para 

influenciar os seus seguidores a responsabilizarem-se por suas próprias tarefas, porém sem 

deixar de apontar suas deficiências. 

 Ninguém nasce líder, com o tempo e as experiências cotidianas ele vai sendo 

construído e lapidado, conquistando as pessoas e, posteriormente, sendo escolhido por todos 

devido a sua competência. O líder facilita a emersão da motivação dos seus colaboradores, 

influenciando o grupo na direção dos seus objetivos e sendo adotado, muitas vezes, como 

exemplo. Com isso, os trabalhadores apresentam um alto nível de desempenho.  

 Saber lidar com o poder é uma tarefa complicada. O chefe, gerente, por exemplo, 

esquece que os seus colaboradores precisam de motivação para apresentar bons desempenhos, 

e fica constantemente controlando-os e comandando-os para atingir os resultados almejados. 

 Liderar é um desafio porque a sociedade e as situações são inconstantes, estão sempre 

se modificando, e saber ouvir e transmitir conhecimento exige paciência e humildade. 

Portanto é importante ter bastante atenção e cautela na escolha dos administradores, o que 

poderá mudar completamente o curso da organização. 

 

 

4. RESULTADO 

 

Foi realizado um estudo de caso no setor Financeiro em uma empresa do ramo 

automobilístico, situada no estado do Ceará, a qual não poderá ser identificada por motivos de 

confidencialidade. O universo abrangeu 10 subordinados.  

O objetivo da pesquisa é identificar qual a percepção dos funcionários em relação às 

funções gerenciais exercidas nessa empresa, denominada X e analisar na percepção dos 

funcionários como as funções gerenciais são executadas na empresa. 

A partir dessa pesquisa, contatou-se que 50% dos empregados estão na faixa etária de 

27 a 30 anos e 40 % estão acima dos 30 anos. A maior parte é composta pelo público 
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masculino, totalizando 80%. A média de permanência na empresa é de 1 a 3 anos e 60% 

possuem curso superior completo.  

Quanto à definição dos objetivos, os funcionários tiveram opiniões bem divididas 

entre: nunca estão bem definidos, às vezes, quase sempre ou sempre. Percebe-se que não está 

havendo uma comunicação clara para todos os subordinados ou as informações podem estar 

sendo repassadas de forma diferenciada para cada subordinado.  

Quanto à coordenação das atividades, 40% constatam que quase sempre as atividades 

estão bem coordenadas, porém 30% afirmam que as atividades quase nunca estão nesse perfil. 

Quanto à punição, metade dos funcionários afirma que nunca são punidos quando há 

discordância entre subordinado e gerente. 

A maior parcela dos empregados não se sente envolvida pelo gerente na busca da 

solução de conflitos. 50% afirmam que participa de uma conversa individual com o gerente 

quanto à avaliação de desempenho, mas ainda uma boa parte – 30% - nunca recebeu feedback 

(procedimento para comunicar à pessoa sobre seu desempenho, conduta, eventualidade). 

O reconhecimento dos esforços e resultados parece ser pouco relevante pela gerência, 

o que poderá desmotivar os subordinados. O gerente procura mediar a divergência entre os 

funcionários e quase sempre os encoraja a ajudar nessa questão. 

A presença do gerente influencia no comportamento do cotidiano dos funcionários, às 

vezes, várias vezes ou quase sempre estão tensos com sua presença e ainda sentem que seu 

bem-estar é afetado. As informações não são divulgadas de forma correta, além de não serem 

consideradas suficientes e úteis. 

Metade dos funcionários assegura que tem o poder de tomar decisões rotineiras, 

podendo opinar ou sugerir melhorias na execução das suas atividades. 40% afirmam que o 

gerente pode ficar tranqüilo com possíveis reclamações dos clientes, assim como a mesma 

porcentagem afirma que aquele pode parecer inquieto ou ansioso. 

Há pouca ou inadequada delegação de autoridade, o que pode deixar o gerente 

sobrecarregado de tarefas. Boa parte dos subordinados não se sente encorajada para tomar 

iniciativas. O gerente não possui uma visão geral sobre as unidades de trabalho, o que pode 

justificar a dificuldade na delegação de autoridade, firmada pela falta de comunicação 

adequada. E também, o gerente se apresente com pouca flexibilidade. 
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40% afirmam que a gerência não promove qualificação ou formação profissional, fato 

de extrema importância para que os trabalhadores supram as exigências do mercado e 

garantam a competitividade da empresa. Acrescenta-se também mais de 50% não possuem 

reconhecimento dos seus esforços. 
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Questionário 

              

Indique na escala abaixo a sua percepção sobre o estilo de gerência existente no ambiente    

do seu trabalho, principalmente, com relação ao seu superior imediato; marque o parêntese   

com o número apropriado para cada uma das afirmativas de acordo com sua percepção.    

              

Dados Pessoais do Funcionário   

    

    

Idade 0 até 18 anos  

 0 19 a 22 anos  

 1 23 a 26 anos  

 5 27 a 30 anos  

 4 acima de 30 anos  

 10   

     

Sexo 8 Maculino  

 2 Feminino  

 10   

    

Tempo de Serviço na Empresa  

    

 1 menos de 1 ano  

 4 de 1 a 3 anos  

 3 de 4 a 6 anos  

 2 acima de 6 anos  

 10   

    

Escolaridade   
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 0 1 grau completo  

 0 2 grau incompleto  

 1 2 grau completo  

 3 superior incompleto  

 6 superior completo   

 10   

    

    

    

    

    

1. Na sua percepção o seu gerente imediato:           

    

 

 
 

         

 Objetivos definidos            

              

 2 Nunca            

 1 Quase Nunca            

 0 Raramente            

 2 Às vezes            

 1 Várias vezes            

 2 Quase sempre            

 2 Sempre            

 10             

    

 

 
 

         

 Coordenação das atividades           

              

 1 Nunca               
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 3 Quase Nunca            

 1 Raramente            

 0 Às vezes            

 0 Várias vezes            

 4 Quase sempre            

 1 Sempre            

 10             

              

2. Quando ocorre uma discordância entre um funcionário         

e o gerente, ele - o gerente:            

    

 

 
 

 

        

 Punição do funcionário            

              

 5 Nunca            

 1 Quase Nunca            

 2 Raramente            

 0 Às vezes            

 1 Várias vezes            

 1 Quase sempre            

 0 Sempre            

 10             

              

 Envolve outros funcionários 

 

 
 

         

              

 1 Nunca            

 3 Quase Nunca            

 1 Raramente            

 3 Às vezes            
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3. Ao avaliar o desempenho de um funcionário, o gerente         

     

 

 
 

         

 Conversa individual com funcionário           

               

 3 Nunca             

 1 Quase Nunca             

 0 Raramente             

 0 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 0 Quase sempre             

 5 Sempre             

 10              

               

 Reconhecimento dos esforços e resultados 

 

 
 

        

               

 1 Nunca             

 2 Quase Nunca             

 1 Raramente             

 2 Às vezes             

 0 Várias vezes            

 2 Quase sempre            

 0 Sempre            

 10             

              

              
 

    

    

    



9 
 

 0 Várias vezes             

 2 Quase sempre             

 2 Sempre             

 10              

               

4. Quando ocorre alguma divergência entre funcionários, o gerente        

     

 

 
 

         

 Mediação da Situação             

               

 2 Nunca             

 0 Quase Nunca             

 0 Raramente             

 2 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 2 Quase sempre             

 3 Sempre             

 10              

               

 Encoraja outros funcionários a ajudar 

 

 
 

         

               

 0 Nunca             

 1 Quase Nunca             

 2 Raramente             

 1 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 3 Quase sempre             

 2 Sempre             

 10              
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5. De que modo, a forma de agir do gerente influencia          

no seu bem-estar físico e psicológico?            

    

 

 
 

          

 Tensão com a presença do gerente            

               

 3 Nunca             

 1 Quase Nunca             

 0 Raramente             

 3 Às vezes             

 2 Várias vezes             

 0 Quase sempre             

 1 Sempre             

 10              

    

 

 
 

          

 O gerente não afeta meu bem-estar           

               

 0 Nunca             

 3 Quase Nunca             

 1 Raramente             

 2 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 2 Quase sempre             

 1 Sempre             

 10              

               

6. Com relação à forma como as informações são divulgadas         

na unidade de trabalho, você acha que:            
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 Não são divulgadas adequadamente           

               

 0 Nunca             

 2 Quase Nunca             

 0 Raramente             

 2 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 4 Quase sempre             

 1 Sempre             

 10              

               

 As informações são suficientes e úteis 

 

 
 

 

         

               

 0 Nunca             

 1 Quase Nunca             

 2 Raramente             

 3 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 2 Quase sempre             

 1 Sempre             

 10              

               

               

 

7. Com relação ao gerente, você acredita que:             
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 Os funcionários tomam decisão             

                

 1 Nunca              

 3 Quase Nunca              

 0 Raramente              

 0 Às vezes              

 1 Várias vezes              

 2 Quase sempre              

 3 Sempre              

 10               

                

 O gerente fica tranquilo com reclamação de cliente 

 
 
 

        

                

 3 Nunca              

 1 Quase Nunca              

 0 Raramente              

 2 Às vezes              

 2 Várias vezes              

 1 Quase sempre              

 1 Sempre              

 10               

                

8. Na sua percepção, o gerente:              

       

 

 
 

        

 Delegação de Autoridade              

                

 1 Nunca              
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 1 Quase Nunca              

 1 Raramente              

 3 Às vezes              

 0 Várias vezes              

 1 Quase sempre              

 3 Sempre              

 10               

                

 Encoraja iniciativa dos funcionários             

       

 

 
 

        

 0 Nunca              

 1 Quase Nunca              

 3 Raramente              

 2 Às vezes              

 0 Várias vezes              

 0 Quase sempre              

 4 Sempre              

 10               

                

                

                

9. Na sua percepção:             

               

 Visão geral do gerente sobre as unidades de trabalho        

     

 

 
 

         

 0 Nunca             

 3 Quase Nunca             

 0 Raramente             
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 3 Às vezes             

 1 Várias vezes             

 0 Quase sempre             

 3 Sempre             

 10              

               

 Flexibilidade do gerente             

     

 

 
 

         

 1 Nunca             

 3 Quase Nunca             

 1 Raramente             

 0 Às vezes             

 2 Várias vezes             

 0 Quase sempre             

 3 Sempre             

 10              

               

               

10. Na sua percepção, o gerente:             

               

 Promove qualificação e formação profissional          

     

 

 
 

         

 4 Nunca             

 1 Quase Nunca             

 1 Raramente             

 1 Às vezes             

 0 Várias vezes             

 1 Quase sempre             
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 2 Sempre             

 10              

               

 Reconhece os esforços             

               

 2 Nunca             

 1 Quase Nunca   

 

 
 

         

 1 Raramente             

 2 Às vezes             

 0 Várias vezes             

 0 Quase sempre             

 4 Sempre             

 10              

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 


