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Resumo: O presente artigo apresenta dados obtidos em pesquisa sobre o estilo de liderança 
adotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, de Abaeté/MG. O objetivo geral do estudo 
é verificar o estilo de liderança da atual SMS de Abaeté/MG, na visão de seus funcionários. O 
tema escolhido é importante na administração porque as organizações são formadas de grupos 
de pessoas que precisam ser coordenadas em seus esforços individuais. O estudo mostra que a 
liderança é essencial em todas as funções administrativas. O referencial teórico sustentou todo 
o estudo em questão. Este trabalho envolveu dois métodos de pesquisa. Em um primeiro 
momento foi realizada uma pesquisa exploratória, utilizando fontes bibliográficas, buscando 
fundamentação teórica. Em um segundo momento foi utilizado a pesquisa descritiva e 
quantitativa, também chamada de levantamento de campo, obtendo dados primários da SMS 
de Abaeté. Foi feito um censo entre todos os quinze funcionários da SMS de Abaeté/MG, 
exceto o líder, para se fazer uma projeção da liderança adota na SMS. O projeto de pesquisa é 
um estudo de caso visando descrever um contexto de vida real. Nessa investigação os dados 
foram coletados por meio de um questionário estruturado entregue aos pesquisados. De 
maneira geral, os resultados indicam que o líder na maioria das vezes estabelece os objetivos, 
mas não transmite credibilidade aos seus liderados, e nem os motiva, utilizando uma liderança 
menos voltada para o relacionamento com os funcionários. 
Palavras-Chave: Liderança, Administração, Abordagem. 

 

1. Introdução 

Em uma época de mudança, incerteza e globalização as organizações requerem líderes 

que consigam liderar suas equipes de forma excelente para alcançar o sucesso organizacional. 

Uma liderança bem sucedida é capaz de renovar as organizações, definindo a sua visão, 

missão e estabelecendo valores que façam todos caminharem na mesma direção. Segundo 

Chiavenato (2014), sem liderança, as organizações correm o risco de vagar ao léu e sem uma 

direção definida. 

Conforme Bergamini (1982), o fator liderança é de grande importância para as 

organizações na medida em que são predominantemente formadas de grupos de pessoas que 

precisam ser coordenadas em seus esforços individuais, a fim de que metas e objetivos sejam 

alcançados.  
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Ainda de acordo com Maximiano (2012) a liderança ocorre quando há identidade entre 

a proposta do líder e a recompensa esperada pelo grupo, criando nos liderados a motivação 

em seguir o líder. Isso porque os liderados vêem no líder a capacidade de resolver um 

problema que os afeta, reduzindo as incertezas do grupo através da tomada de decisões 

adequadas. 

Mussak (2009) diz que os lideres devem desenvolver a capacidade de “inspirar 

pessoas”. Quem está inspirado faz coisas melhores tem mais comprometimento, acredita que 

o resultado de seu trabalho é importante, busca a excelência. O verdadeiro líder consegue 

influenciar seus liderados a trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bem comum. 

Segundo Drucker (1992) um líder eficaz quer ter liderados capazes, independentes e 

autoconfiantes. Ele vê os triunfos dos liderados como sendo também seus e não como uma 

ameaça ao seu cargo. Azevedo (2002) compreende que o trabalho do líder está centrado no 

desenvolvimento da capacidade dos membros da organização. O foco encontra-se, portanto, 

na equipe onde se desenvolve a confiança, ocupando o líder o papel de facilitador do grupo 

para atingir os objetivos.  

Segundo Bergamini (1982) a liderança é um tema que está se tornando cada vez mais 

importante na vida das organizações na medida em que mostra a necessidade do líder para a 

motivação e criação de relações dentro da organização de forma a chegar a um resultado 

comum, trazendo benefícios múltiplos para a empresa, cliente e funcionário. 

A Secretaria Municipal de Saúde - SMS de Abaeté/MG está localizada no centro da 

cidade. A SMS de Abaeté/MG é uma unidade da Prefeitura Municipal composta por 15 

funcionários. Foi fundada a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela 

Constituição Federal de 1988 e com a descentralização do sistema único da saúde nacional. O 

órgão é responsável pela implantação de ações que visem à promoção de uma saúde de 

qualidade à população. 

De acordo com a Lei Orgânica de Abaeté, a SMS tem por responsabilidade a gestão 

plena do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal. O órgão é responsável pela 
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formulação e implantação de políticas, programas e projetos que visem à promoção de uma 

saúde de qualidade à população. 

Assim, o tema apresentado para estudo é de relevância para SMS, pois o líder poderá 

avaliar qual o melhor estilo de liderança a ser adotado na unidade para conseguir influenciar 

os liderados, motivando-os a alcançar os objetivos estabelecidos. Isso porque, segundo 

Corrado (1995), o único recurso que pode construir um diferencial no mercado de hoje é a 

capacidade das pessoas. Dessa forma, a liderança seria uma ferramenta indispensável para 

influenciar as ações das pessoas, visando a melhoria dos indicadores de saúde, na qualidade e 

na eficácia da assistência à saúde. 

Diante do exposto acima foi elaborado o seguinte problema para ser investigado: Qual 

é o estilo de liderança da atual SMS de Abaeté/MG, na visão de seus funcionários? O objetivo 

geral do estudo é verificar o estilo de liderança da atual secretária de saúde de Abaeté/MG, na 

visão de seus funcionários. Especificamente este artigo busca descrever as várias abordagens 

e estilos de liderança que um líder pode adotar de acordo com os principais autores; verificar 

o estilo de liderança do líder da SMS na percepção dos funcionários; e por último, verificar a 

relação entre a teoria estudada e o estilo de liderança apontado pelos funcionários. 

Este estudo foi dividido em cinco capítulos, sendo que o primeiro é a introdução, o 

segundo é o capítulo do debate entre autores, o referencial teórico, conceituando liderança, 

diferenciando liderança de gerência e as abordagens de liderança, o terceiro capítulo é a 

metodologia de pesquisa, o quarto é a análise de dados, o quinto é a conclusão e o último 

capítulo são as referências. 

2. Referencial teórico 

2.1. Liderança 

Segundo Chiavenato (2014) liderança é a influencia interpessoal exercida em uma 

situação e dirigida por meio do processo da comunicação humana para conseguir os objetivos 

estabelecidos. Maximiano (2012) trata a liderança como um processo de conduzir as ações ou 

influenciar o comportamento e a mentalidade dos colaboradores para a realização de metas. E 

na opinião de Reuter (1941) apud Bergamini (1982) liderança é uma habilidade de influenciar 
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as pessoas sem o uso do prestígio ou da força para que contribua da melhor forma com os 

objetivos da organização.  

Estas definições consideram a liderança como um tipo de poder pelo qual uma pessoa 

influencia outras pessoas em função dos relacionamentos existentes. A influência, de acordo 

com Chiavenato (2014) significa uma ligação interpessoal por meio da qual uma pessoa age 

no sentido de modificar o comportamento de uma outra intencionalmente. Kwasnicka (2015) 

conceitua influência como quaisquer ações que causem mudança de atitude ou de 

comportamento em outras pessoas ou grupo. Ela está muito relacionada aos conceitos de 

poder e autoridade.  

Poder, como dizia Max Weber (1941) apud Kaufmann (1990) é a possibilidade de uma 

pessoa impor a sua vontade a outros, apesar de eventuais resistências. Já a autoridade é 

definida como um poder legítimo, isto é, o poder que tem uma pessoa em virtude do seu papel 

ou posição em uma estrutura organizacional. De acordo com Vergara (1999) apud Chiavenato 

(2014) a liderança é uma forma de poder. Mas o poder não é liderança, pois os líderes 

normalmente são escolhidos de modo que o poder não é imposto, surgindo informalmente. 

Sanford (1949) apud Bergamini (1982) conceitua o líder como aquela pessoa identificada e 

aceita como tal pelos seus seguidores. Isso explica porque nem todo chefe é um líder, mas 

todo líder tem certo poder.  

Drucker (1992) afirma que um dos requisitos da liderança eficaz é ganhar a confiança 

dos liderados, pois, caso contrário, não haverá seguidores. De acordo com Chiavenato (2014) 

um elemento importante em qualquer definição de liderança é o consentimento dos liderados. 

A liderança é fruto de suas atitudes com os seus liderados e “para ser líder é necessário ter 

seguidores, pois sem eles a liderança não existirá” Drucker (1996) apud Chiavenato (2014). 

Existe sempre um líder, aquele que influencia, e os liderados, aqueles que são influenciados. 

2.2. Liderança e gerência 

Segundo Persona (2009) a liderança é apenas uma das funções de um gerente. 

Administrar e liderar são duas atividades complementares e o maior desafio é ter capacidade 

de combiná-las na empresa. Líderes não criam orçamentos nem planos de longo prazo, mas 

estabelecem uma direção e “vendem” essa idéia aos interessados. Apesar de a liderança ser 
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importante para a gerência e está estreitamente ligada a ela, liderança e gerência não são os 

mesmos conceitos.  

A diferença é que a gerência tem foco nos processos organizacionais e o líder tem uma 

maior preocupação com as pessoas. Bennis e Nanus (1998) apud Gil (2007) entendem que o 

líder lidera pessoas, trabalhando sobre seus comprometimentos e aspirações, enquanto que o 

gestor gerencia recursos financeiros e materiais da empresa, com planejamento, orçamento, 

controle e desenvolvimento de estratégias. 

A liderança, conforme Chiavenato (2014) é a arte de fazer com que os outros tenham 

vontade de fazer algo que você está convencido de que deva ser feito. É conseguir resultados 

com as pessoas. A gerência é apenas a arte de fazer com que os outros façam algo, mesmo 

que não seja naturalmente, ou seja, é conseguir resultados através das pessoas. 

Uma pessoa pode ser um gerente eficaz, um bom planejador e um gestor justo e 

organizado e, mesmo assim, não ter as capacidades motivacionais de um líder. Isso acontece 

porque, liderança não é uma questão de cargo, e sim de postura. Segundo Chiavenato (2014), 

a posse de características administrativas não é suficiente, no mundo de hoje, para um 

executivo ser bem-sucedido. Ele precisa compreender a diferença entre gerência e liderança e 

como essas duas atividades podem ser combinadas para alcançar sucesso organizacional.  

2.3. Abordagens da liderança 

A teoria dos traços de personalidade foi umas das primeiras tentativas de compreender 

a liderança. Essa teoria vinculava a liderança às disposições inatas, admitindo que os lideres já 

nascem feitos. Segundo Gil (2007), ela procurava identificar os traços de personalidade que 

diferenciavam a grande pessoa das massas. Bennis e Nanus (1998) apud Gil (2007) considera 

seis atributos básicos que os líderes têm ou devem ter: visão orientadora, paixão, integridade, 

confiança, ousadia e ser decisivo.  

De acordo com Gil (2007), os estudiosos a partir da teoria comportamental 

estabeleceram uma classificação dos estilos de liderança. A escola clássica de administração 

acentuava o interesse pelo trabalho, sendo orientado para a tarefa (líder autoritário), enquanto 

que o movimento de relações humanas enfatizava o interesse pelas pessoas (líder 

democrático). Entre esses dois extremos há inúmeros estilos de comportamento do líder. 

Segundo Lewin apud Chiavenato (2014), esta teoria aponta três estilos de liderança, que são 

utilizados pelos líderes de forma conjunta. 
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1. Liderança autocrática - o líder foca apenas nas atividades, tomando decisões 

individuais sem a opinião dos liderados. Fixa diretrizes, centraliza o poder e a tomada de 

decisão. 

2. Liderança democrática - está voltada para as pessoas e há a participação dos 

liderados no processo decisório. O líder esboça as diretrizes que são debatidas pelo grupo, 

incentiva a participação do grupo nas decisões e descentraliza autoridade. 

3. Liderança liberal – ocorre quando o grupo já atingiu seu estágio de maturidade, 

ficando livres para por seus projetos em prática sendo delegados pelo líder liberal. O líder tem 

participação mínima e dá completa liberdade para as decisões grupais ou individuais. 

Não se pode deixar de mencionar o trabalho de Robert Blake e Jane Mouton apud Gil 

(2007) que através de uma Grade de Liderança mediram a preocupação de um gerente tanto 

com as pessoas como com a produção e propuseram cinco tipos diferentes de líderes: 

1-Gerência Empobrecida: pouca preocupação com as pessoas e pouca preocupação 

com a produção. O líder abdica de seu papel de liderança. 

2-Gerência de Tarefa: muita preocupação com a produção e pouca preocupação com 

as pessoas. 

3-Gerência de Equipe: muita preocupação tanto com as pessoas quanto com a 

produção. 

4-Gerência de Clube Campestre: muita preocupação com as pessoas e pouca 

preocupação com a produção. 

5-Pêndulo Amortecido: preocupação média tanto com a produção quanto com as 

pessoas. 

Segundo Chiavenato (2014) a teoria situacional enfoca que não existe um estilo único 

e melhor de liderança. O melhor estilo é aquele que se adapta a cada situação. Essa teoria 

explica a liderança dentro de um contexto mais amplo, aumentando as opções e possibilidades 

de mudar o modelo de liderança para adequá-lo à situação da empresa.   

Conforme Fiedler apud Gil (2007) para que haja eficácia na ação do líder, estão 

envolvidas, conjuntamente, pelo menos três variáveis situacionais que influenciam a 
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favorabilidade de uma situação para um líder: as relações entre líder e membros do grupo, 

estrutura da tarefa e a posição de poder do líder. 

3. Metodologia 

O objeto de estudo deste trabalho é verificar o estilo de liderança adotado pelo líder da 

SMS para obter resultados eficazes na prevenção e tratamento da saúde da população de 

Abaeté/MG. Para isso, procurou-se identificar as características do líder, as características da 

tarefa a ser realizada e a conjuntura social, econômica e política da SMS. 

Conforme entrevista com o Sr. Fábio Pimenta da Silva, funcionário que está a mais de 

sete anos no cargo de Assistente de Administração II, a SMS de Abaeté/MG é formada pelo 

pessoal da área de controle e avaliação, da área da vigilância sanitária e epidemiológica. Este 

grupo é liderado pelo líder, o Secretário Municipal de Saúde de Abaeté. A área de controle e 

avaliação, junto com as duas vigilâncias, tem por missão apoiar a gestão da SMS, com a 

análise dos principais indicadores de saúde obtidos nos estabelecimentos de saúde (PSF’s, 

PAM, Policlínica, USB e Hospital), norteando o planejamento das ações de saúde. 

A SMS é a principal porta de acesso das pessoas ao sistema de saúde público e 

responsabiliza-se pela saúde dos cidadãos abaeteenses em quaisquer pontos de atenção à 

saúde em que estejam. O manual de implantação do Plano Diretor Atenção Primária à Saúde 

afirma que o Programa de Saúde da Família – PSF foi lançado pelo Ministério da Saúde em 

1994 com objetivo de redirecionar o modelo de saúde no país. 

Este trabalho envolveu dois métodos de pesquisa. Em um primeiro momento foi 

realizada uma pesquisa exploratória, utilizando fontes bibliográficas, internet e revistas 

científicas, buscando fundamentação teórica em obras feitas por diversos autores. Essa etapa 

aborda uma pesquisa qualitativa e tem como objetivo, segundo Gil (2002), proporcionar 

maior compreensão do fenômeno que está sendo investigado. Em um segundo momento foi 

utilizada a pesquisa descritiva e quantitativa, também chamada de levantamento de campo, 

obtendo dados primários da SMS de Abaeté/MG. 

Os sujeitos da pesquisa são indivíduos que trabalham na SMS e que tem no mínimo 

dez meses de experiência no serviço, convivendo frequentemente com o grupo. Dessa forma 

foi feito um censo, ou seja, foi aplicado um questionário entre todos os quinze funcionários da 
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SMS de Abaeté/MG, exceto o líder, para se fazer uma projeção da liderança da unidade de 

saúde.  

O projeto de pesquisa é um estudo de caso na Secretaria Municipal de Saúde de 

Abaeté/MG visando descrever um contexto de vida real. Estudo de Caso, de acordo com Gil 

(2002) é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento.  

Nesta investigação os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, 

com questões fechadas e entregue aos pesquisados. O questionário foi organizado em quatro 

blocos. O primeiro referia-se às questões sobre as características do líder, o segundo referia-se 

às questões sobre as características dos liderados, o terceiro referia-se às questões sobre as 

tarefas realizadas e por último referia-se às questões sobre a conjuntura social, econômica e 

política. 

Segundo Botelho e Zouain (2006, p.92), as questões fechadas restringem a resposta do 

entrevistado através de um conjunto de respostas alternativas. As respostas eram escalonadas, 

captando a intensidade das respostas dos respondentes, que tinham de identificar somente uma 

alternativa. 

4. Análise de dados 

Após entrevista com o Sr. Fábio Pimenta da Silva, funcionário da SMS de Abaeté/MG 

constatou-se que a SMS é caracterizada pela centralização da tomada de decisões pelo líder, 

com pouca participação dos funcionários e a autoridade do supervisor é raramente 

questionada. Os funcionários contratados começam a trabalhar sem nenhuma orientação para 

execução de suas tarefas e nem materiais e equipamentos adequados. Além disso, as maiorias 

dos funcionários trabalham sobrecarregados e mesmo assim, não recebem o reconhecimento 

merecido.  

Os serviços realizados na SMS são serviços administrativos e de controle. O pessoal 

da área de controle/avaliação e da vigilância sanitária e epidemiológica são responsáveis pela 

condensação de toda a produção mensal de todos os estabelecimentos da saúde. Os dados da 

produção são processados nos software do DATASUS e as informações são impressas e 
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depois enviadas por e-mail para a Gerência Regional de Saúde (GRS) de Sete Lagoas. Já na 

recepção, há marcação de exames e consultas realizadas na Policlínica ou em outras cidades 

como Belo Horizonte, Sete Lagoas e Divinópolis. Além disso, faz-se marcação de viagens 

para tratamento fora do domicílio. 

 
Gráfico 1 – Estabelecimento de objetivos pelo líder   
Fonte: dados da pesquisa 

 

Com relação à questão sobre o estabelecimento de objetivos da SMS pelo líder, 71% 

responderam que o líder muitas vezes e/ou sempre estabelece os objetivos da SMS e apenas 

29% responderam que o líder algumas vezes estabelece os objetivos da SMS. 

 

Tabela 1 - Transmissão de credibilidade pelo líder 

Transmissão de credibilidade pelo líder  

Resposta Quantidade % % Agrupada 

Nunca  1 7 
43 

Algumas vezes 5 36 

Muitas vezes 5 36 57 

Estabelecimento de objetivos pelo líder

14, 14%

29, 29%

43, 43%

14, 14%

Nunca 

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre
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Sempre 3 21 

Total 14 100 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na pergunta que aborda a transmissão de credibilidade pelo líder aos seus liderados, 

57% dos respondentes responderam que o líder muitas vezes e/ou sempre transmite 

credibilidade aos seus liderados, e outros 43% responderam que o líder algumas vezes e/ou 

nunca transmite credibilidade aos seus liderados. 

 
Gráfico 2 – O líder motiva seus funcionários   
Fonte: dados da pesquisa 

 

A relação entre o líder e seus membros do grupo também foi observada. E relativo à 

questão da motivação dos funcionários pelo líder, 79% responderam que o líder da SMS 

algumas vezes e/ou nunca motiva seus funcionários na realização das tarefas e 21% 

responderam que o líder da SMS muitas vezes e/ou sempre motiva seus funcionários.  

Tabela 2 – O líder reconhece o trabalho da equipe 

O líder reconhece o trabalho da equipe  

O líder motiva seus funcionários

36

43

0

21

0
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30

35
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45

Nunca Algumas vezes Muitas vezes Sempre

%



 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração 
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro” 

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

630 

Resposta Quantidade % % Agrupada 

Nunca  6 

4

3 
79 

Algumas vezes 5 

3

6 

Muitas vezes 1 7

21 

Sempre 2 

1

4 

Total 14 

1

00 100 

Fonte: dados da pesquisa 

Com relação à questão que aborda o reconhecimento do trabalho da equipe pelo líder, 

79% responderam que o líder muitas vezes e/ou sempre reconhece o trabalho da equipe, 

enquanto que 21% responderam que não reconhece. 

Nesta pesquisa foram abordadas outras questões e foram obtidos os seguintes 

resultados: 64% dos respondentes disseram que o líder da SMS algumas vezes e/ou nunca 

consegue orientar seus liderados; 86% dos pesquisados responderam que o líder algumas 

vezes e/ou nunca promove os funcionários; 71% responderam que o líder algumas vezes e/ou 

nunca valoriza a criatividade dos funcionários e 79% disseram que o líder algumas vezes e/ou 

nunca oferece aos funcionários cursos de treinamento e aperfeiçoamento. 

5. Conclusão 

Este trabalho discorreu sobre a liderança e a sua importância para as organizações, 

sobre tudo para a SMS de Abaeté/MG. Segundo Bergamini (1982) as organizações são 

compostas por grupos de pessoas que precisam ser coordenadas em seus esforços individuais 

para alcançar os objetivos estabelecidos.  
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De acordo com a análise de pesquisa, 71% dos funcionários responderam que o líder 

da SMS muitas vezes e/ou sempre estabelece os objetivos da SMS. Mas apenas 57% dos 

funcionários responderam que o líder transmite credibilidade, havendo uma razoável 

confiança entre o líder e liderados. Além disso, 79% dos funcionários responderam que o líder 

da SMS algumas vezes e/ou nunca motiva seus funcionários na realização de suas tarefas. 

Maximiano (2012) trata a liderança como um processo de influenciar o comportamento dos 

colaboradores para a realização dos objetivos. Então, de acordo com a pesquisa e a definição 

de liderança dada por Maximiano, constatou-se que a capacidade do líder da SMS de 

influenciar os liderados é moderada, ou seja, o líder não ganhou a total confiança dos 

liderados. 

Ainda de acordo com a análise de pesquisa, 79% dos funcionários responderam que o 

líder da SMS algumas vezes e/ou nunca reconhece o trabalho da equipe. Segundo Chiavenato 

(2014) a liderança é uma influência interpessoal dirigida por meio da relação humana, 

conseguindo resultados com a participação das pessoas. Assim, relação do líder da SMS com 

seus liderados, de acordo com a pesquisa, é caracterizada pela centralização da tomada de 

decisões contribuindo para a desmotivação dos funcionários.  

O objetivo geral do trabalho era verificar o estilo de liderança da atual secretária de 

saúde de Abaeté/MG. Conclui-se, então, que a liderança utilizada pelo líder da SMS, segundo 

seus funcionários, é menos voltada para o relacionamento com as pessoas e tem uma maior 

preocupação com a realização das tarefas. Isso demonstra uma adoção de uma gerência tarefa, 

segundo a grade de liderança de Robert Blacke e Jane Mouton apud Gil (2007). Mas de 

acordo com a teoria situacional, não existe um único e melhor tipo de liderança. Segundo 

Chiavenato (2014) o melhor estilo de liderança é aquele que se adapta a cada situação, 

dependendo de vários fatores como as características do líder e dos liderados, a relação entre 

estes dois personagens e a tarefa a ser realizada.  

A amostra desta pesquisa não é representativa de todos os funcionários públicos 

municipais e nem tão pouco dos funcionários estaduais e federais. De modo geral eles são 

originados apenas da SMS de Abaeté/MG. Tendo em mente tais limitações, em nenhum 

momento se pretendeu generalizar os resultados desta pesquisa para todos os funcionários 

públicos de Abaeté/MG.  



 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração 
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro” 

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

632 

Este estudo pretendeu contribuir para aumentar a compreensão do estilo de liderança 

adotado na SMS por meio de pesquisa científica com seus funcionários, procurando também, 

conhecer as várias abordagens e estilos de liderança que um líder pode adotar em determinada 

organização, de acordo com alguns autores. 

Referências 

AZEVEDO, Creusa da Silva. Liderança e processo intersubjetivos em organizações públicas de saúde. 
2001.13f. Artigo (Doutorado em Psicologia Social). Faculdade de Psicologia Social, Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 2002. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração deempresas: Psicologia do 
comportamento organizacional. 3ªed. São Paulo: Atlas,1982. 

BOTELHO, Delane; ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa quantitativa em administração. São Paulo: Atlas, 
2006.  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.4. ed. São 
Paulo: Manole, 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014. 

CORRADO, Frank M., A força da comunicação: quem não se comunica..., ed.São Paulo, Pearson Books,1995. 

DRUCKER, Peter F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século.3ªed. São Paulo. 
Pioneira,1992. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ªed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas:enfoque nos papéis profissionais. 1ªed. São Paulo: Atlas, 2007. 

KAUFMANN, Luiz. Passaporte para o ano 2000: como desenvolver e explorar a capacidade empreendedora 
para crescer com sucesso até o ano 2000. ed. São Paulo, SP. Makron:1990. 

KWASNICKA. Eunice L. Introdução à administração. 6. ed. rev. Ampl. São Paulo: Atlas, 2015. 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana a revolução 
digital. 7. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2012. 

MUSSAK, Eugênio. Como ser um líder inspirador. Você/SA. São Paulo. ed. 129, p.98, 03/2009. 

PERSONA, M. Escolas particulares como empresas. 2009. Disponível em: 
<http://www.mariopersona.com.br/entre-vista_integracao.html>. Acesso em: 21 set. 15 .  

 

 

 

 


