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RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada com 

gestores de agências bancárias do norte do Paraná, aplicada à cinco gerentes 

de agência. Através das respostas aos questionários aos sujeitos que fizeram 

parte deste estudo, foi possível constatar que as competências necessárias ao 

exercício da liderança nas agências bancárias do norte do Paraná são bastante 

próximas às abordadas pelos estudiosos de liderança. Verificou-se uma grande 

prioridade dos gerentes a busca pelo cumprimento dos objetivos propostos às 

suas agências, sendo que as competências essenciais para a liderança 

demonstram papel determinante na consecução destes objetivos. 

As competências essenciais a liderança apontadas pelos autores 

referenciados neste trabalho apareceram com maior ou menor relevância nas 

entrevistas, sendo que algumas delas sobressaíram-se e mostram-se mais 

utilizadas no dia-a-dia dos gerentes. De qualquer forma, todas elas têm 

participação no trabalho de líder de uma agência bancária do norte do Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos bancos brasileiros, organizações de serviços, a busca pela 

eficiência e eficácia de seus funcionários se torna premente para sua 

competitividade no mercado brasileiro, e talvez seja um dos poucos meios de 

se criar um diferencial competitivo num mercado com produtos e serviços 

praticamente iguais e facilmente copiáveis de uma instituição para outra. A 

figura do líder neste contexto é de grande importância, visto que ele é a peça 

chave, que busca extrair do grupo sob seu comando a maior produção 

possível, mantendo ao mesmo tempo um bom clima de trabalho e a 

manutenção da produtividade ao longo do tempo, sem exaurir o grupo ou as 

relações interpessoais dele para com os outros assim como entre os 

subordinados.  

A liderança tem sido objeto de estudo e preocupação no mundo 

empresarial e acadêmico, dada a importância para as empresas em atingir 

maiores níveis de produtividade e efetividade da força de trabalho, que 

representa um custo substancial dente os gastos de uma empresa. Dessa 

forma, buscam-se maneiras de se extrair o melhor das pessoas para atingir os 

objetivos empresariais sem, no entanto, precisar recorrer à força e/ou à 

submissão dos empregados para realização das tarefas.  

A busca pelo desempenho e produtividade é cada dia mais imperativa 

nas empresas, e a liderança se mostra um dos meios mais eficazes de obter-se 

mais das pessoas dentro de uma organização. Benefícios financeiros e 

oportunidades de crescimento profissional são muitas vezes preteridos quando 

se trata de escolher entre um bom ambiente de trabalho, onde a pessoa se 

sente realizada, motivada e parte de um grupo coeso e íntegro e o primeiro.  

Grisci (2002) afirma que o trabalhador bancário tem vivido profundas 

mudanças na sua maneira de trabalhar, fazendo-se necessário o 

desenvolvimento de novas competências, para fazer frente às crescentes 

novidades que surgem, ter dinamismo na absorção das novidades e facilidade 

em adaptar-se as novas condições que se apresentam a cada momento. A 

liderança neste contexto se mostra essencial para direcionar os trabalhadores 
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para a conquista dos objetivos, ao invés de sucumbir à crescente demanda 

sobre estes. 

A presença do líder traz grandes benefícios às empresas também 

quando o assunto é a manutenção dos melhores profissionais. O líder, através 

da conversa, persuasão e ouvindo os outros, consegue exercer sua influência 

de forma amigável, sem a necessidade de coerção, submissão ou à força, o 

que modifica em grande monta a forma como seus subordinados o vêem, 

simplificadamente, ao invés de um inimigo, o líder é um amigo, que ajuda a 

fazer aquilo que é necessário a empresa. 

A definição do tema de estudo partiu do princípio que os líderes têm 

papel determinante na criação de um bom ambiente de trabalho, na valorização 

da equipe e na criação de objetivos e visões de futuro que trazem à 

organização maiores e melhores resultados do que sem a sua presença. 

Considerando que a literatura sobre liderança é bastante vasta e aponta 

diversas competências como essenciais à sua prática, buscou-se neste 

trabalho encontrar quais delas, dentro de uma agência de uma instituição 

financeira são fundamentais. Dessa forma foi proposto como problema de 

pesquisa a seguinte pergunta: Quais são as principais competências para o 

desempenho de uma função de liderança nas agências bancárias do norte do 

Paraná? 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar quais competências são essenciais à função de liderança em 

uma agência bancária do norte do Paraná. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Averiguar se as competências apontadas como principais pelos 

estudiosos de liderança são as mesmas verificadas pelos gerentes de 

agências; 

- Descobrir de que maneiras os líderes em agências bancárias do norte 

do Paraná utilizam essas competências para o exercício de suas 

funções na empresa. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A complexidade e exigência do trabalho nas instituições financeiras 

bancárias exige que cada vez mais os profissionais tenham maiores níveis de 

conhecimento e capacidade de alcançar os objetivos arrojados propostos pelas 

diretorias destas empresas, nem sempre com maiores ou melhores recursos, 

sejam eles humanos, de tecnologia, ou outros. Dessa forma, resta extrair mais 

dos recursos existentes, fazer com que o trabalho de todos seja direcionado 

aos objetivos propostos, e ainda fazê-lo de maneira cordial e amigável, sem a 

necessidade da coerção ou força. Eis a liderança que emerge como uma 

maneira eficaz de buscar tudo isso. 

O presente trabalho se justifica pois busca uma maior especificidade de 

como se dá a liderança em uma agência bancária do norte do Paraná, tendo 

em vista que a literatura sobre o tema é, em sua grande maioria, abrangente a 

quase todos os tipos de empresas.  

A compreensão do tema neste ambiente empresarial objeto do estudo traz 

benefícios ao banco em virtude da necessidade da busca ininterrupta pela 

competitividade. É sempre preciso continuar aprendendo para não ficar para 

trás: novas práticas, conhecimentos, técnicas e tecnologias surgem no mundo 
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a cada momento, e temos que descobrir como elas podem ser utilizadas no 

nosso trabalho cotidiano, sendo este trabalho parte disso. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 COMPETÊNCIA 

 

 

Competência é a palavra utilizada para designar uma pessoa qualificada 

para realizar alguma tarefa, atividade ou função, que possui os conhecimentos, 

habilidades e atitudes para entregar o resultado esperado, Zarifian (2001). 

Zarifian (2001) afirma que a competência vai além do conceito de qualificação,  

pois quando há competência têm-se a ação de executar a tarefa, quando o 

indivíduo toma a iniciativa e assume responsabilidades e chega ao objetivo, 

diferentemente da qualidade estática de conhecer algo ou saber como fazer. O 

referido autor ainda lembra a importância dessas ações serem alinhadas com 

os objetivos estratégico da organização.  

Boterf (2003) também segue esta linha, afirmando que competência é 

saber mobilizar e combinar os recursos pessoais e os recursos do seu 

ambiente, de maneira a realizar algo. Por recursos pessoais o autor considera 

os conhecimentos, habilidades, aptidões ou qualidades pessoais e 

experiências acumuladas, já os recursos do ambiente são as informações, 

redes de relações e instalações materiais.  

Dutra (2001), afirma que para converter as capacidades em 

competências é necessário que as ações estejam orientadas aos objetivos e 

estratégias da empresa, de forma que se atinja o que foi proposto pela 

organização, e que, somente com a entrega do resultado desejado pode-se 

dizer que a capacidade foi convertida em competência. Pode-se resumir que 

competência é a mobilização de capacidades para consecução de algum 

objetivo organizacional. 

Ribeiro & Guimarães (1999) lembram que é importante manter constante 

monitoramento das competências que são necessárias para a realização das 

atividades. A constante evolução no mercado empresarial a cada dia traz novos 

desafios e cenários para serem enfrentados, modificando as competências 

necessárias aos executivos e empresas para fazer frente a estas situações. Um 

bom exemplo disso é a modificação da expectativa das empresas sobre os 
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executivos em posição de comando. Até algum tempo era exigido dos 

executivos competências de gerentes burocráticos, que mantêm todos aos 

seus postos trabalhando, enquanto nos dias de hoje têm-se a necessidade de 

pessoas com competência para liderar. 

 

 

2.2 LIDERANÇA 

 

 

A palavra liderança tem sido usada para descrever o cargo daquele que 

gerencia pessoas, sendo em muitas ocasiões utilizado indevidamente, em 

substituição das palavras gerência ou administração de pessoas, Bennis 

(2010).  

Conforme Kouzes & Posner (2007), a liderança difere da gerência ou da 

administração de pessoas principalmente no direcionamento da influência que 

se exerce sobre os outros. Na gerência ou na administração de pessoas, não 

há obrigatoriamente um reconhecimento pelos colegas, no caso de uma 

empresa, de que a pessoa encarregada pela distribuição das tarefas, que tem 

poder de mandar fazer ou desfazer, de contratar ou demitir, é realmente uma 

pessoa com competência para tal, uma pessoa por quem fariam um algo a 

mais, alguém que é visto como exemplo nas suas atitudes, mas sim, alguém 

com poder para exercer a função de chefia por ocupar um determinado cargo 

ou função. A liderança vai além disso e não se baseia unicamente no exercício 

de um cargo ou função de chefia, pois pode transcender níveis de hierarquia e 

ser exercido de cima para baixo, de baixo para cima ou transversalmente, 

importando apenas a influência que exerce sobre os outros. A chave para a 

liderança está na autoridade que se exerce através dos olhos dos outros 

(KOUZES & POSNER,  2007). 

Maxwell (2004) afirma que os gerentes têm a tendência de recorrer a 

sistemas e controles, enquanto que os líderes recorrem a pessoas. O referido 

autor diz que o líder busca tornar realidade, através das pessoas, as idéias e 

objetivos que tem em mente.  
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Bennis (2010) faz a distinção entre gerentes e líderes dizendo que os 

líderes dominam o contexto, a turbulência, a ambigüidade das possibilidades 

que parecem conspirar e ameaçar eles, enquanto os gerentes se rendem ao 

contexto, sem desafiá-lo. Os gerentes são focados em comandar os outros e 

controlar os detalhes. Já os líderes investigam as possibilidades presentes e 

futuras e a partir disso criam visões, conceitos, planos e programas, que 

comunicam aos outros para que se juntem na sua busca pelo futuro que 

almejam conquistar. Os gerentes são mais propensos a aceitar o que lhes 

dizem sem se preocupar com as razões nem para que servem. Bennis (2010) 

afirma que a liderança tem a ver com efetividade, enquanto a gerência tem a 

ver com eficiência. Liderança tem a ver com direção e valores, sobre o que e 

como. Gerência é sobre sistemas, controles, procedimentos, políticas e 

estruturas. Liderança é confiar nas pessoas para inovar e começar coisas 

novas. Gerência é copiar e manter o status quo. Para simplificar, Bennis (2010) 

afirma que o gerente é quem faz as coisas do jeito certo. O líder é quem faz as 

coisas certas. 

Bennis (2010) afirma que são seis as competências necessárias ao 

exercício da liderança. A primeira delas é o domínio do contexto e envolve o 

conhecimento interno e externo à organização. Para o contexto externo têm-se 

as mudanças demográficas, novas tecnologias, política, economia, entre 

outros, e para o contexto interno, o conhecimento da cultura da empresa, dos 

valores que são reconhecidos como certos, dos comportamentos aceitos.. 

Bennis (2010, p. 56 – tradução do autor) afirma que os líderes que têm 

“inteligência contextual” procuram entender o impacto dos eventos externos 

nas suas escolhas e na busca de soluções para guiar os outros. Eles sabem 

que tem de dominar o contexto externo, assim como o contexto interno para 

tomar a liderança na sua organização. Ao examinar o contexto, eles visualizam 

um problema em toda sua complexidade de forma a compreender as diversas 

implicações de um problema antes de escolher uma solução. 

A segunda competência apontada por Bennis (2010) é o 

autoconhecimento, que tem a ver com a compreensão do contexto maior que 

envolve as vidas das pessoas, a compreensão de si mesmo, quais valores 

norteiam a tomada de decisões pessoais, a compreensão da forma como a 

visão de mundo de cada um impacta no trabalho das outras pessoas e como 
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cada um encara as situações cotidianas, sejam elas vitórias, derrotas, desafios, 

erros e aprendizados. Dentre as qualidades que definem um líder está sua 

capacidade de adaptação, sua resiliência e a aceitação de que falhar faz parte 

da vida. 

O referido autor ainda complementa que verdadeiros líderes 

compreendem erros e pensam neles como parte do processo em encontrar as 

melhores soluções, compreendem que a falha não é algo terminal e sem volta. 

Eles, na verdade, buscam identificar os erros, compreendendo que se eles não 

ocorrerem, eles não estão tomando riscos suficientes para encontrar a melhor 

solução, não estão dando seu máximo, não estão sendo corajosos o suficiente 

para aceitar a culpa se algo sair errado. Eles não querem perder uma 

oportunidade de aprender e mudar para melhor. 

Maxwell (2004) destaca a atitude positiva como uma das características 

pessoais mais importantes para um líder afirmando que esse é um dos bens 

mais valiosos que uma pessoa pode ter na vida e que o indivíduo cuja atitude o 

leva a tratar a vida a partir de uma perspectiva totalmente positiva, é alguém 

que pode ser chamado de uma pessoa sem limites. Em outras palavras, a 

pessoa não aceita as limitações normais da vida, como acontece com a maioria 

das pessoas, e está determinada a chegar ao limite de seu potencial, ou do 

potencial de seu produto, antes de aceitar a derrota. Pessoas com atitudes 

positivas são capazes de ir a lugares aonde outras não podem ir. Fazem coisas 

que outras não podem fazer. Não se sentem limitadas por obstáculos que 

impõe a si mesmas.  

Kouzes & Posner (2007) também vêem o autoconhecimento como 

essencial e afirmam que para se tornar um líder você tem de compreender 

integralmente os valores, princípios, ética e ideais que movem você. Você tem 

de escolher honestamente os princípios que usará para guiar suas decisões e 

ações. Você tem que comunicar autenticamente seus pensamentos que 

representam quem você é.  

A visão de futuro é a terceira competência elencada por Bennis (2010). 

Ele diz que o líder deve ter uma visão poderosa do futuro e deve comunicar 

aos outros com paixão e entusiasmo, de forma que compartilhem com ele os 

esforços na busca pela visão. Kouzes & Posner (2007) complementam que as 
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pessoas esperam que o líder tenha senso de direção e preocupação com o 

futuro da organização e que os lideres precisam saber para onde estão indo se 

esperam que os outros se juntem a ele para a jornada. Ainda, devem saber 

conectar essa visão às aspirações e aos sonhos dos liderados. 

 Kouzes & Posner (2007) ainda conectam a visão de futuro à primeira 

competência elencada por Bennis (2010), o domínio do contexto, afirmando 

que o líder é um sonhador, um idealista, eles pensam nas coisas que podem vir 

a ser e acontecer no futuro. Ainda, o líder deve estar atento para as tendências 

que se apresentam para o futuro, as mudanças que estão acontecendo e 

modificando o presente e o futuro. Ele deve ter visão do que sua empresa ou 

setor virão a ser para direcionar a equipe para um lugar melhor. 

 Um aspecto importante lembrado por Kouzes & Posner (2007) é a 

integração da equipe na formação da visão de futuro da empresa. Segundo os 

autores, os colegas de trabalho esperam participar da elaboração desta visão 

de futuro, querem ver o seu futuro também tornar-se realidade dentro da 

empresa. Dessa forma, a visão de futuro deve ser compartilhada com todos e 

deve, também, buscar integrar todos, juntamente com suas expectativas, 

sonhos e esperanças. Para conseguir isso, segundo Kouzes & Posner (2007), 

é essencial que o líder ouça atentamente quais são as aspirações de futuro e 

de vida dos colegas, de forma a integrar essas expectativas juntamente ao 

plano de futuro da empresa. Se a visão de futuro não for integradora, se não 

houver a participação dos colegas por não se sentirem incluídos, haverá muito 

pouca motivação e comprometimento. Em contrapartida, se os colegas 

sentirem que suas expectativas de futuro estarão sendo atendidas juntamente 

com a empresa haverá mobilização total. 

 A quarta competência é comunicar-se com eficácia. Bennis (2010) 

afirma que as palavras revelam o que pensamos, sentimos e queremos. Os 

líderes articulam as suas visões e as comunicam com clareza, para que todos 

saibam. Eles são conscientes das palavras que utilizam para ganhar o 

entusiasmo e apoio dos seus colegas de forma a tornar realidade a sua visão. 

Para que a comunicação seja efetiva, deve-se levar em consideração não 

apenas o conteúdo da mensagem, mas também na(s) pessoa(s) que estão 

recebendo-a, na maneira como cada um se expressa fisicamente, e é 

necessário que se procure receber feedback acerca da compreensão do 
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ouvinte sobre o que foi compreendido. É importante manter em mente os 

interesses, necessidades, preocupações e prioridades dos ouvintes, de forma 

que a mensagem seja efetivamente recebida. 

Kouzes & Posner (2007) complementam que deve-se utilizar perguntas 

para buscar a reflexão das pessoas sobre o que se está procurando transmitir. 

Ao formular e realizar boas perguntas, ao invés de dizer as respostas, o líder é 

forçado a ouvir atentamente os colegas e o que eles têm a dizer. Isso 

demonstra o respeito do líder pelas idéias e opiniões do grupo e ainda facilita a 

participação na decisão que vai ser tomada e aumenta o apoio para esta 

decisão. Fazendo-se boas perguntas reduz-se o risco que ou uma decisão 

venha a ser inadequada pela falta de apoio ou por uma oposição de idéias que 

não foi considerada. 

A manutenção da confiança através da integridade é mais uma 

competência elencada por Bennis (2010) para o exercício da liderança. O 

referido autor afirma que não existe uma técnica em particular, ou uma fórmula 

fácil para os líderes aprenderem a construir confiança. Mas, a confiança é dada 

quando o líder demonstra quatro características: 

1. Competência: A capacidade de fazer um trabalho bem feito, com 

precisão e habilidade; 

2. Congruência: O que o líder diz é congruente com o que faz, assim como 

com os seus valores; 

3. Constância: Os líderes que são reconhecidos pela sua constância, dão 

apoio total nos momentos mais difíceis; ainda mais, nos momentos de 

dificuldade, eles surgem com soluções para vencer a batalha; 

4. Preocupado com os outros: Tem preocupação em compreender e 

entender as necessidades dos indivíduos, assim como toma decisões 

levando em consideração essas necessidades. 

Segundo Kouzes & Posner (2007), a honestidade é a característica mais 

importante de um líder. Ela tem a ver com o caráter e a integridade, com os 

princípios de quem lidera. As pessoas buscam líderes com essa característica, 

pois ela reflete diretamente na imagem dos seguidores. Todos querem ser 

vinculados a coisas boas, e seguir alguém desonesto e sem caráter com 

certeza não fará com que outros membros da equipe de um líder com essas 
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características sejam vistos de maneira diferente, a não ser que sejam 

dissidentes. Dessa forma, é imprescindível que o líder seja honesto, com ele 

mesmo, com seus seguidores, e com todos outros que de alguma forma 

interagem com ele. A honestidade cria confiança, e somente com confiança na 

pessoa que direciona a equipe haverá comprometimento na busca dos 

desafios por ele propostos. 

Ainda, Kouzes & Posner (2007), através de diversas pesquisas 

chegaram a algumas conclusões importantes sobre este tema: Quando os 

funcionários percebem que o seu superior imediato tem alta credibilidade, 

esses funcionários estariam significativamente mais propensos a: 

 Se sentir orgulhosos de dizer que são daquela organização; 

 Ter um forte senso de equipe; 

 Verem seus valores pessoais como consistentes com os da empresa; 

 Sentirem-se engajados e comprometidos com a organização; 

 Terem sentimento de “dono da empresa”. 

No entanto, quando os funcionários percebem que o seu superior 

imediato tem pouca credibilidade, eles estão significativamente mais propensos 

a: 

 Produzir somente se estão sendo olhados de perto; 

 Ter motivação primária pelo dinheiro; 

 Dizer coisas boas sobre a empresa em público, mas a criticar em 

conversas privadas; 

 Considerar outras oportunidades de emprego se a empresa atravessa 

problemas; 

 Se sentirem sem apoio e sem apreciação. 

A sexta e última competência elencada por Bennis (2010) para o 

exercício da liderança é a habilidade para fazer bons julgamentos e tomar 

decisões. Ele afirma que os líderes preocupam-se em tomar as decisões 

corretas e em continuamente avaliar as decisões que tomaram para verificar se 

foram efetivas. Ele diz que, se observarmos líderes realmente eficazes, 

percebemos que eles utilizam de 3 etapas para realizar suas decisões: 

1. Preparação: Durante essa fase os líderes identificam quais questões e 

problemas necessitam de sua atenção, estabelecem parâmetros para a 
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decisão e informam à equipe as razões para alguma decisão e sua 

importância. Mobilizam aqueles que têm envolvimento com a questão, 

solicitando sua participação através do questionamento e envolvimento no 

assunto; 

2. Comunicam a decisão através de uma história: A chance de comunicar 

efetivamente uma decisão é fortemente incrementada quando o líder utiliza-

se de uma história ou caso para contextualizar a ação que deve ser tomada. 

Uma história deve envolver a identidade da organização e sua missão, e 

ainda, expressar a visão do líder sobre o futuro. Deve articular os valores 

compartilhados pela equipe e os resultados a serem alcançados 

conjuntamente. Deve considerar as possíveis conseqüências e cenários 

que resultam da decisão; 

3. Implementação: Nenhuma decisão é válida se não produzir o efeito 

desejado pelo líder. Os líderes mobilizam e alinham a organização 

controlando a implementação de perto. Se a ação não estiver surtindo 

efeito, rapidamente realinham seus pensamentos de forma a encontrar o 

que não está funcionando e mudar o curso de ação para atingir o objetivo 

proposto. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa é de natureza qualitativa, 

com vistas à compreensão do fenômeno no contexto em que ocorre e do qual é 

parte. O método utilizado foi o estudo de caso com a utilização de entrevistas 

individuais semi-estruturadas, que segundo Marconi (1985) permite estudar os 

motivos, os sentimentos e a conduta das pessoas, onde se estrutura uma série 

de perguntas específicas para direcionamento da conversa. As entrevistas 

constituem-se em importante fonte de informação, podendo ser abertas, 

focalizadas ou semi-estruturadas e estruturadas. 

Para Marconi (1985), nas entrevistas abertas são coletadas opiniões dos 

entrevistados sobre determinado tema como em uma conversação. Nas 

entrevistas focalizadas ou semi-estruturadas são coletadas informações sobre 

aspectos bem definidos do tema tratado, mas com relativa liberdade para 

destacarem informações consideradas importantes pelo entrevistado. Já nas 

entrevistas estruturadas são evitadas questões fora das preestabelecidas, 

evitando o caráter de conversação à entrevista, conforme afirma Marconi 

(1985). 

As entrevistas desta pesquisa foram transcritas na íntegra com vistas à 

manutenção do conteúdo das respostas, fundamental à análise de dados das 

questões abertas. Na seqüência foi feito tratamento através do método de 

análise de conteúdo, que, segundo Bardin (1977) é a busca pelo real conteúdo 

de uma mensagem, é procurar compreendê-la de forma completa levando-se 

em consideração tanto os aspectos latentes, como a própria fala de um 

entrevistado, como também aspectos não-aparentes, subjetivos que 

complementam a informação para sua compreensão integral. 

A análise foi realizada da seguinte forma: primeiramente as entrevistas 

foram lidas e analisadas individualmente, destacando-se as partes mais 

relevantes das falas transcritas. Em seguida foi compilado por cada questão 

realizada, de forma a sintetizar o exposto pelos entrevistados em cada questão 

e relacioná-las umas com as outras e com a teoria. 
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A pesquisa foi realizada em uma instituição financeira bancária 

brasileira. O público-alvo das pesquisas foram cinco gerentes de agências da 

região norte do Paraná, selecionados com o parâmetro básico de terem 

exercido a função de gerente de agência por, pelo menos, cinco anos na 

instituição financeira estudada. Os entrevistados são responsáveis por suas 

unidades de negócios ou agências, tendo a procuração da instituição financeira 

para responderem em seu nome. A quantidade de subordinados varia de 

acordo com o porte da agência, sendo que, dentre as agências estudadas, a 

menor possuía 7 funcionários e a maior 26 no momento das entrevistas, as 

demais têm 12, 14 e 25 funcionários. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 
QUESTÃO 1 - O que você entende por "liderança"? 

 

Os entrevistados responderam a esta questão de maneira semelhante, 

afirmando que liderança é estar à frente da equipe, direcioná-la para algum 

objetivo e mobilizar todos para que se juntem na busca por esse objetivo, indo 

de encontro ao que diz Maxwell (2004) que o líder busca tornar realidade, 

através das pessoas, as idéias e objetivos que tem em mente. Algumas falas 

dos entrevistados são ilustrativas desta afirmação: 

Gerente A: 

“(Liderança) é você estar a frente de uma equipe e refletir nesta equipe seu 

pensamento, na direção do cumprimento de um acordo, de um objetivo”... 

Gerente B:  

“Liderar é conduzir um time, uma equipe para um objetivo comum, agente recebe um 

objetivo e tem que fazer com que todos se alinhem para atingir aquele objetivo”. 

 

Também foi lembrado que a liderança é auxiliar os colegas para que 

consigam atingir os objetivos, que muitas vezes surgem dificuldades, 

problemas, que o líder deve atuar juntamente com a equipe para solucioná-los, 

aproximando-se ao que diz Bennis (2010), que os líderes dominam o contexto, 

a turbulência, a ambigüidade das possibilidades que parecem conspirar e 

ameaçar eles, de forma que ajudam a equipe a superar as dificuldades e 

persistir na busca pelos objetivos. 

Gerente B: 

“Ainda, o papel do líder muitas vezes é reduzir obstáculos, muitas vezes para se 

chegar a algum objetivo, tem-se uma série de obstáculos, alguns deles até algumas vezes 

instransponíveis, então, além de se liderar, conduzir, tem que atuar como um derrubador de 

obstáculos, tem que ajudar a construir o caminho.” 

 

Outra menção importante lembra que a equipe deve estar envolvida na 

busca pelos objetivos, assemelhando-se ao que diz Kouzes & Posner (2007) 

na criação da visão de futuro da empresa, segundo os autores é essencial que 

o líder ouça atentamente quais são as aspirações de futuro e de vida dos 



21 

 

21 

 

colegas, de forma a integrar essas expectativas juntamente ao plano de futuro 

da empresa. Se a visão de futuro não for integradora, se não houver a 

participação dos colegas por não se sentirem incluídos, haverá muito pouca 

motivação e comprometimento. Em contrapartida, se os colegas sentirem que 

suas expectativas de futuro estarão sendo atendidas juntamente com a 

empresa haverá mobilização total. O gerente aborda parcialmente o conceito: 

Gerente D: 

“Liderança é mostrar o caminho a direção para onde o time deve ir, tem que aproveitar 

todo mundo, fazer com que todos se envolvam com a busca dos objetivos, não pode deixar 

ninguém de fora do jogo” 

 

 

QUESTÃO 2 - Quais competências você considera essenciais a um 

bom líder? 

 

As respostas dos entrevistados trouxeram algumas das competências 

apontadas na literatura, entre elas a confiança, citada pelos entrevistados 

direta ou indiretamente. Alguns deles utilizaram a palavra confiança como uma 

das competências necessárias à liderança, outros se utilizaram dos 

componentes da confiança, elencados por Bennis (2010), competência, 

congruência, constância e a preocupação com os outros para descrever as 

competências que vêem como essenciais a um bom líder.  

Gerente A: 

 “A competência principal a um bom líder é que ele tem que inspirar confiança nos seus 

liderados” 

Gerente B: 

 “...eu pratico é a liderança pelo exemplo ... Se vamos vender Ourocap, eu quero ser o 

melhor vendedor de Ourocap da agência. Vamos fazer crédito? Então quero ser o melhor da 

agência. Se quero que atendam bem, eu sou o primeiro a atender com um sorriso. Na minha 

concepção, os líderes que eu admiro são esses que lideram pelo exemplo.” 

 

 A comunicação, a quarta competência para a liderança elencada por 

Bennis (2010), foi lembrada de diferentes maneiras pelos entrevistados, que 

citaram a importância de integrar a equipe na formação das estratégias e de 

ouvir os outros e buscar neles as respostas. Também foi lembrado a 
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necessidade de se utilizar da comunicação de maneira cordial e amigável para 

cobrar os objetivos e que não há mais espaço para líderes sem sensibilidade 

às pessoas. Foi citada a necessidade de buscar a empatia com as pessoas, de 

compreender o ponto de vista deles e o que os motiva. 

 Gerente B: 

“A comunicação também é muito importante, não tem como liderar uma equipe sem 

uma boa comunicação. Compartilhar com a equipe da visão do objetivo, buscar com a equipe o 

que se tem que fazer, como vamos fazer...” 

Gerente C: 

“...você tem que saber cobrar de uma forma respeitosa, de uma forma profissional, que 

não agrida as pessoas também, você têm que ganhar a equipe, a equipe têm que entender 

que o objetivo de todo mundo é trabalhar junto para construir aquele resultado...”  

 

 O domínio do contexto, primeira competência essencial à liderança 

elencada por Bennis (2010), que segundo o autor é visualizar um problema em 

toda sua complexidade de forma a compreender as diversas implicações de 

um problema antes de escolher uma solução, foi trazida por dois dos 

entrevistados através da necessidade de se conhecer os produtos e serviços 

do banco, assim como conhecer áreas diversas para poder exercer a sua 

função de líder, como segue:  

Gerente C: 

“Conhecimento é o trabalho do banco, dos produtos, do serviços ... E o conhecimento 

também engloba um pouco de administração, de economia, de tudo, não pode ter o 

conhecimento de uma área só” 

Gerente E:  

 “Outra competência que eu acho importante é você sempre estar se atualizando, as 

coisas hoje estão mudando muito rapidamente, então é importante você estar sempre se 

atualizando, procurar ler um jornal, uma revista pra você estar atento a esse mercado dinâmico 

que está ai.”    

 

 A habilidade para fazer bons julgamentos e tomar decisões (Bennis 

2010) foi citada de maneira indireta e relacionada à comunicação. Também 

engloba o envolvimento dos colegas na construção das soluções, buscando 

seu comprometimento na busca pelos objetivos da organização, alinhando-se 

ao que diz Kouzes & Posner (2007), que deve-se buscar a integração dos 

membros da equipe na construção da visão de futuro da empresa: 
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 Gerente D: 

 “...você tem que ser flexível pra ouvir os outros, buscar o ponto de vista dos outros pra 

entender o que motiva eles, você têm que fazer uma administração participativa, incluir todo 

mundo na discussão de como vamos fazer para chegar nos objetivos, você na realidade têm 

que buscar a idéia na equipe, tem que surgir deles as maneiras de atingir as metas...”  

 

 

 QUESTÃO 3 - Quais são as principais competências que um líder 

de agência bancária deve ter? 

 

Nesta questão foi lembrado por todos com exceção de um entrevistado 

a necessidade de conhecimento abrangente dos produtos e serviços do banco, 

que são muitos e têm inúmeras diferenças uns dos outros, indo de encontro à 

necessidade do líder ser competente na sua área de trabalho, um dos subitens 

da confiança, conforme Bennis (2010), assim como do conhecimento do 

contexto, no caso dos produtos do banco o contexto interno da organização, 

primeira competência trazida por Bennis (2010). Um dos entrevistados citou a 

necessidade de flexibilidade para encarar os mais diversos assuntos e 

problemas que surgem.  

Gerente B: 

“...ele tem que ser multipolivalente, pela diversidade de produtos do banco” 

Gerente C: 

 “...você tem que ser bastante flexível, tem que ter conhecimento de várias áreas, tem 

que saber um pouquinho de cada coisa pra você gerenciar.”  

 

 A diversidade de produtos do banco também trouxe de um dos 

entrevistados a necessidade de foco para que se consiga atingir os resultados 

propostos que nada mais é do que a capacidade do líder de tomar boas 

decisões (BENNIS, 2010), através da escolha correta de quais itens devem ser 

priorizados pela equipe na busca pelo objetivo da organização. 

 Gerente B: 

 “Ele tem que ter foco, se não tiver foco ele se perde, 80 produtos para buscar as 

metas, elencar prioridades, saber aonde atacar no dia “D”, na semana “H”, a prioridade da 

agência juntamente com a prioridade da regional, então eu tenho que estabelecer um foco. Se 

você jogar 300 metas para a equipe, eles não vão saber o que fazer, tem que ter um objetivo 

em um dia, outro no próximo e assim por diante.”  
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 Outro entrevistado lembrou a necessidade da manutenção de um bom 

clima de trabalho e a integração da equipe como essencial para a liderança no 

ambiente bancário, que aproxima-se do que diz Maxwell (2004), que o líder 

recorre as pessoas para a consecução dos objetivos organizacionais.  

 Gerente D: 

 “Têm que se preocupar também com o clima na agência, têm que buscar integrar todo 

mundo pra formar um grupo coeso, que se ajuda, que não fica um de cara fechada pro outro.”  

 

 

QUESTÃO 4 - Qual competência você considera como a mais 

importante para a liderança em uma instituição bancária? Por quê? 

 

Nesta questão, cada um dos entrevistados elencou uma competência 

diferente, que considera como a mais importante. Um deles citou que a 

confiança e a capacidade de transmitir seriedade, sinceridade e transparência 

que são primordiais, indo de encontro ao que diz Kouzes & Posner (2007) que 

o caráter e a integridade são parte fundamental de um líder e pré-requisito para 

que a equipe e seus integrantes aceitem o líder. 

Gerente A: 

“Na verdade a competência principal que agente precisa deixar transparecer ainda é a 

confiança, você tem que transmitir seriedade, sinceridade, você tem que ser um camarada 

transparente.” 

 

A habilidade de fazer julgamentos e tomar decisões, sexta competência 

elencada por Bennis (2010) foi trazida por outro entrevistado como a principal 

competência para a liderança em uma instituição bancária, através da escolha 

correta de prioridades e produtos a serem focados para o cumprimento das 

metas da agência. 

Gerente B: 

 “A organização do trabalho e as priorizações são duas coisas fundamentais. Se você 

tiver as duas coisas você chega lá. Você pode ser um excelente vendedor, mas se você não se 

organizar e priorizar os produtos que são necessários, no final do dia você não vai ter tido 

sucesso no cumprimento do seu objetivo.” 



25 

 

25 

 

Outro entrevistado foi ao conceito de competência, que, segundo Dutra  

(2001), somente com a entrega do resultado desejado pode-se dizer que a 

capacidade foi convertida em competência. 

Gerente C: 

“Hoje em dia, entregar o resultado. Ouro Mais(etapa mais alta do programa de metas), 

hoje em dia você trabalha em função disso. Porquê se você não entregar o resultado, você 

está sujeito até ao descomissionamento, pegar uma agência de menor porte. Eu acho que 

você tem que saber liderar a sua equipe para entregar o resultado ... Você pode ter 1 milhão de 

competências, mas se você não entregar o resultado, não adianta nada.” 

 

Dois dos gerentes elencaram competências diferentes das apontadas na 

literatura, a humildade e a capacidade de relacionamento. De certa forma, a 

maneira como um dos gerentes abordou a humildade, relaciona-se a ter uma 

boa comunicação, quarta competência elencada por Bennis (2010), pois sem 

humildade, o líder estaria tomando as decisões isoladamente, não integraria a 

equipe na busca pelas melhores soluções, o que estaria indo contra a sexta 

competência elencada por Bennis (2010), a habilidade para fazer julgamentos 

e tomar decisões, pois não consideraria os diferentes pontos de vista e as 

diferentes alternativas sugeridas pela equipe antes de tomar as decisões. 

Gerente D: 

 “Humildade. Cara, você não consegue ganhar ninguém se você tiver o nariz empinado, 

têm que conversar na boa com todo mundo, ser aberto, saber dizer quando você errou, 

assumir quando você errou, falar pra equipe, e corrigir o rumo o mais rapidamente possível.” 

 

O segundo gerente que trouxe uma competência divergente da 

literatura, a capacidade de relacionamento, através da sua explanação sobre 

esta competência, relaciona a necessidade de participação da equipe, de 

compartilhar o processo, que de alguma forma se relaciona à integração da 

equipe na formação da visão de futuro da empresa (KOUZES & POSNER, 

2007): 

Gerente E: 

 “Relacionamento. Porque através do relacionamento que você constrói uma situação 

duradoura, é com relacionamento que você se consolida como líder, que você dá oportunidade 

de outros se desenvolverem como líderes. É através do relacionamento que você constrói uma 

equipe, forte, ó moçada, temos esse objetivo pra chegar, nada se constrói de cima para baixo, 
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o processo é democrático, participativo. Como nós vamos fazer. Tem que compartilhar o 

processo.” 

 

 

QUESTÃO 5 - Como se dá o processo de liderança em sua agência? 

 

Nesta questão, houve grande aproximação das respostas de todos 

gerentes de agência. Todos citaram o compartilhamento das decisões, a 

importância de ouvir a equipe e de buscar as idéias no grupo, a necessidade 

de se obter comprometimento de todos na busca pelos objetivos, com grande 

aproximação das competências de comunicação, que, segundo Bennis (2010) 

deve-se levar em consideração não apenas o conteúdo da mensagem, mas 

também na(s) pessoa(s) que estão recebendo-a, assim como na integração 

dos colegas na formação da visão de futuro da empresa de forma a buscar seu 

comprometimento na busca pelos objetivos (KOUZES & POSNER, 2007).  

Gerente A: 

 “na verdade o processo é dinâmico, agente não é dono da verdade, trabalha no 

consenso da equipe, a equipe é chamada para compartilhar, então eu não dito a regra, 

trabalho no consenso da equipe, no compartilhamento, as decisões são compartilhadas ... Na 

verdade, com isso a equipe fica mais legitimada, a equipe sente-se dona da construção do que 

está fazendo, o gerente não é o responsável, o dono da verdade,mas sim a equipe, que com 

isso se sente valorizada em tomar as decisões conjuntas.” 

 Gerente C: 

 “Eu procuro não tomar as decisões sozinho. Procuro sempre conversar e tomar a 

decisão em grupo. Não adianta você passar para a equipe o que precisa dela em 5 minutos e 

não haver comprometimento, não sai resultado. Então tudo que a gente tem que fazer aqui a 

gente faz em grupo, chegamos num consenso comum de como chegar nos objetivos. Nada é 

feito sozinho.” 
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QUESTÃO 6 - Qual a diferença que um líder pode fazer em uma 

equipe? 

 

Os entrevistados foram unânimes em dizer que a figura do líder faz 

diferença substancial em uma equipe, que um grupo sem líder não tem um 

rumo, uma direção ou objetivo a buscar, e que isso prejudica em grande monta 

a eficiência na conquista das metas propostas as agências. Pode-se pressupor 

a partir disso que os gerentes vêem uma equipe com um líder como mais 

competente, no sentido proposto por Dutra (2001), que atinge o resultado 

proposto a partir dos conhecimentos e capacidades. O líder potencializa os 

conhecimento e capacidades da equipe para o cumprimento dos objetivos 

organizacionais, como citam os entrevistados: 

Gerente A: 

“A figura do líder é importantíssima, pois uma equipe que não tenha líder não tem 

rumo, a equipe sem ele cada um vai sair para uma direção, ou vai haver um certo conflito, uma 

vez que não tem uma pessoa para coordenar essa idéia, o líder tem o serviço principal de 

coordenador das idéias.” 

Gerente B: 

 “Não existe equipe sem um líder ... Se houver realmente um líder ele faz toda a gestão, 

organização do trabalho. Eu não conheço nenhuma agência que vá muito bem sem um líder ... 

É preciso alguém para botar ordem na casa. Então o líder faz toda a diferença.” 

 Gerente E: 

 “(Com o líder) Vejo que se tem um grande ganho de tempo, os objetivos são atingidos 

mais rápidos, as pessoas seguem uma orientação clara de onde precisam ir, tem um 

direcionamento do que tem que ser feito. Agora uma equipe sem um líder, ela pode até chegar 

ao objetivo, mas ela vai demorar um pouco mais.” 

 

 

QUESTÃO 7 - Dentro do banco, em que situações você considera 

essencial a presença e ação do líder? 

 

Todos entrevistados disseram que o líder deve estar presente em todos 

os momentos, um deles resumiu bem dizendo:  
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Gerente B: 

“Em todos os momentos (o líder) é necessário. É preciso ter alguma pessoa que 

orienta. Eu vejo que na agência o líder tem que estar atento para ver aonde que ocorrem 

situações que estão precisando de sua intervenção e organização e lá intervir. E mesmo que 

não esteja a todo o momento ocorrendo situações que necessitam de sua intervenção, ele 

deve estar acompanhando e estar atento para intervir quando for necessário.”  

 

 

QUESTÃO 8 - Como você exerce a liderança para o cumprimento 

dos objetivos e metas estabelecidos pelo banco? 

 

As respostas dos entrevistados ficaram próximas de duas competências 

apresentadas na literatura. Alguns dos gerentes trouxeram que a busca pela 

integração na equipe na formação da visão de futuro da organização (KOUZES 

& POSNER, 2007) para obter seu comprometimento que seria a chave para 

cumprir os objetivos da agência, como exemplificado por um dos entrevistados: 

 Gerente A: 

 “Na verdade, não há nada melhor do que motivar a sua equipe. Você tenta motivar a 

equipe para que ela se sinta a vontade e compromissada para atingir aquele objetivo, para 

cumprir aquela meta sem ser imposto, para que a equipe corra atrás e vibre quando os 

objetivos são atingidos. Buscar da equipe que ela se sinta comprometida e até responsável por 

aquele resultado ... A gente procura valorizar cada membro da equipe, e dizer para cada 

membro da equipe a importância do atingimento daquela meta, daquele compromisso, agente 

tenta mostrar para ele que aquilo é a própria construção de sua carreira.” 

 

 Outros gerentes focaram na priorização e escolha correta dos objetivos 

a focar como essencial para atingir as metas propostas, indo de encontro à 

habilidade de fazer julgamentos e tomar decisões, que, segundo Bennis (2010) 

os líderes preocupam-se em tomar as decisões corretas e em continuamente 

avaliar as decisões que tomaram para verificar se foram efetivas, como foi 

trazido pelos entrevistados: 

Gerente C: 

 “... na verdade você tem que escolher, priorizar, porquê são muitas demandas, da 

regional, de Curitiba, de Brasília, então tem que focar pra não se perder no meio de tudo isso.” 
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Gerente D: 

 “Então, depois que você digere a meta, você tem que começar a buscar maneiras de 

conquistar esses objetivos, têm que visualizar onde vai ser mais difícil, onde vai precisar de 

maior esforço, e onde você vai cumprir naturalmente. Aqui na agência a gente tinha um 

problema grande de seguro auto. Era nosso calcanhar de Aquiles. Esse semestre a gente 

começou cedo em cima disso, foi atrás desde o começo pra não chegar lá no final e não ter 

condição de cumprir mais. O resultado é que estamos com nota máxima no quesito pra este 

mês e já estamos atingidos para dezembro. E assim procuro fazer pra todos itens do nosso 

orçamento.” 

 

 

QUESTÃO 9 - Você se considera um bom líder? Por quê? 

 

Dois dos entrevistados disseram considerar a si mesmos líderes em 

formação, enquanto os outros três tiveram convicção em dizer que são bons 

líderes por conta dos resultados positivos que vêm atingindo nos programas de 

metas do banco, indo de encontro ao conceito de competência proposto por 

Zarifian (2001), que diz que só existe competência quando há mobilização dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes para a entrega do resultado esperado, 

como citam dois dos gerentes: 

 Gerente B: 

 “Então eu me considero um bom líder, primeiro pelos resultados que tenho, porque não 

adianta ter muita gente que o respeita, o admira e estar sempre na etapa bronze(uma das 

etapas menos elevadas do programa de metas).” 

 Gerente C: 

 “Acho que até o momento, sim. Você tem que entregar resultado, e até o momento eu 

venho entregando. Se eu não estivesse entregando o resultado, eu não estaria aqui hoje. Eu 

acho que a avaliação nossa hoje, você tem que trabalhar em cima de resultado. Se passar 

1,2,3 semestres e você não entregar, você já não é um bom líder.” 

 

Os outros entrevistados que se consideram líderes em formação 

demonstram uma preocupação em reavaliar-se continuamente, em buscar 

feedback sobre seu desempenho profissional e aprender continuamente. De 

certa forma, há um vínculo com o que diz Bennis (2010) sobre o domínio do 
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contexto, visto que esse está em constante evolução, nada mais natural que 

buscar sempre atualizar-se. Segue o que disseram dois dos gerentes: 

Gerente A: 

 “Não posso dizer que eu sou bom, na verdade o líder está sempre aprendendo, não 

somente sozinho, mas com seus próprios liderados, agente tem que ser aberto para feedback, 

não somente dar feedback, mas receber também, para seu próprio crescimento profissional, 

para seu próprio crescimento como pessoa também. Então posso dizer que me considero um 

líder dentro da média. “ 

 Gerente D:  

 “Sim. Apesar de achar que a gente nunca chega ao limite do nosso potencial, acho que 

estou acima da média dos gerentes no banco. Principalmente porquê os resultados que 

apresento nas agências que já passei e nesta que estou hoje sempre foram acima da média. 

Mas continuo me aperfeiçoando, porquê as coisas mudam muito rápido, o que está valendo 

hoje pode não ser mais válido daqui algum tempo.” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na análise das entrevistas pode-se verificar que há uma grande 

aproximação das respostas dos gerentes de agência à literatura sobre o tema, 

variando em maior ou menor grau de um entrevistado a outro. As entrevistas 

demonstraram que os entrevistados utilizam-se cotidianamente das 

competências que os estudiosos sobre liderança afirmam ser necessárias para 

o exercício dessa função. 

Pode-se verificar que todos os gerentes preocupam-se, mais do que 

com outras coisas, com a entrega do orçamento de metas a eles propostos, 

principalmente pela sistemática de medição do resultado de um gerente, que 

leva em consideração, quase que unicamente o resultado atingido, deixando 

outros aspectos da liderança e da função de gerente sem uma avaliação 

formal, ou pelo menos com tanta relevância quanto as metas atingidas. De 

certa forma, verifico que, os gerentes que têm características e métodos de 

trabalho que mais se assemelham ao de um líder como propõe a literatura, têm 

maior facilidade do cumprimento de seus orçamentos de metas.  

Algumas das competências abordadas na literatura sobressaíram-se à 

outras, principalmente pela quantidade de vezes que foram trazidas às 

respostas de diferentes questões, com destaque para duas delas, a 

comunicação e a visão de futuro e integração da equipe na formação desta. 

Vejo que a comunicação é intrínseca ao trabalho no ambiente bancário, e 

necessária tanto ao exercício da função de bancário, para lidar com os clientes 

e colegas, como para o líder em coordenar a equipe e fazer sua mensagem 

chegar corretamente aos ouvintes de forma que seja executado o que foi dito. 

A visão de futuro e integração da equipe na formação desta também foi uma 

competência muito abordada, principalmente pela importância em se buscar o 

comprometimento dos colegas e fazer com que vejam os objetivos como seus, 

que ajudem a cumprir o orçamento através de sua motivação, ao invés de 

precisarem ser cobrados ou forçados de alguma maneira a fazê-lo. Vai de 

encontro a essência da liderança, que é buscar que as pessoas queiram de 

bom grado fazer o que é necessário para a empresa. 
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Outra competência com destaque foi a habilidade de fazer julgamentos e 

tomar decisões, principalmente no que trata a quantidade de itens que compõe 

um orçamento de metas de uma agência bancária. Vejo que é realmente 

necessário que o gerente da agência tenha essa capacidade de escolher os 

objetivos corretos a priorizar, sob a pena de utilizar indevidamente as forças 

das pessoas à sua disposição e acabar fazendo uma série de outras coisas 

que não as que estavam elencadas no orçamento. A dinâmica do serviço 

bancário também parece direcionar justamente neste sentido, de fazer tudo 

menos o necessário ao cumprimento dos objetivos visto a quantidade de 

imprevistos e “incêndios para apagar” que foi mencionado em uma das 

entrevistas. 

De uma forma geral, vejo que todas as competências abordadas na 

literatura sobre o tema têm participação no trabalho dos líderes das agências 

bancárias do norte do Paraná, em maior ou menor grau, sendo de grande 

importância a utilização delas para facilitar a conquista dos objetivos 

organizacionais propostos. 

 

 

5.1 LIMITES DO TRABALHO 

 

 

O trabalho teve algumas limitações, mas que não interferiram na sua 

relevância e validade científica. Uma delas refere-se à limitação da quantidade 

de entrevistados diante do tamanho da empresa e do mercado bancário 

brasileiro, que decorreu principalmente da questão tempo e recursos. A 

abrangência geográfica também foi limitada, centrando-se em agências 

próximas umas das outras em uma cidade específica do norte do Paraná, e 

com similaridades quanto ao perfil das agências, que trabalham com objetivos 

muito semelhantes umas das outras. 
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 
 

1. O que você entende por "liderança"? 

2. Quais competências você considera essenciais a um bom líder? 

3. Quais são as principais competências que um líder de agência bancária 

deve ter? 

4. Qual competência você considera como a mais importante para a 

liderança em uma instituição bancária? Por quê? 

5. Como se dá o processo de liderança em sua agência? 

6. Qual a diferença que um líder pode fazer em uma equipe? 

7. Dentro do banco, em que situações você considera essencial a 

presença e ação do líder? 

8. Como você exerce a liderança para o cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidos pelo banco? 

9. Você se considera um bom líder? Por quê? 

 

 


