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RESENHA: 
 
 O presente trabalho pretende, a partir de estudo de caso em Grupo do segmento de Transporte 
Rodoviário de Passageiros, produzir generalizações a cerca da importância do alinhamento da liderança em 
relação a visão e missão da empresa e suas ações baseadas nos valores organizacionais e o processo de 
desenvolvimento e transformação da Organização. Para garantir maior tradutibilidade dos dados analisados 
foi feita uma revisão da literatura sobre os temas de Conhecimento e Aprendizagem Organizacional e 
desenvolvimento da liderança. Os resultados são analisados com base no reconhecimento externo no 
segmento e nos resultados operacionais das empresas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
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INTRODUÇÃO: 
 
 O trabalho relata a experiência de transformação de Grupo do segmento de transporte rodoviário de 
passageiros a partir da construção da sua identidade organizacional, visando um novo posicionamento 
estratégico. O desafio era a integração de um grande grupo, formado por várias empresas com histórias 
distintas de gestão, a partir da coesão da sua liderança e da mobilização dos colaboradores em torno de 
valores centrais e da sua visão e missão, tanto em termos de mercado e sociedade, como da sua cultura 
interna.  
 
 O trabalho iniciou com a identificação da(s) cultura(s) interna, dos propósitos da sua liderança, desde o 
Conselho de Administração até a média gerência e da definição do seu negócio, sua missão e visão e seus 
valores e comportamentos.  
  
 O princípio que embasa todo o trabalho é de que a identidade de uma organização reflete as práticas e 
valores de sua liderança.  
 
 O primeiro passo então, foi identificar os valores e práticas que eram reconhecidos dentro da empresa, 
bem como aqueles desejados pelas pessoas que fazem parte da organização.  
 
 O diagnóstico foi analisado em vários seminários com toda a liderança e em grupos focais com parte 
dos colaboradores durante o primeiro semestre de 2010. Como fruto desta reflexão e também considerando a 
visão estratégica da alta direção, foi possível construir a definição do negócio, a Visão e a Missão do Grupo. 
Também definimos os cinco valores centrais da organização. 
  
 Como forma de deixar claro qual o papel esperado da liderança e sua forma de atuação foi firmado um 
“Contrato de Liderança” entre os acionistas e os executivos e entre estes e seus gerentes. O contrato se 
realizou a partir das expectativas e ofertas de cada parte, que se transformou em compromissos de lado a 
lado. O contrato rege comportamentos e atitudes esperadas de liderança para que a identidade corporativa 
seja uma realidade na empresa. Com base no contrato também foram definidas as cinco competências 
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comportamentais esperadas para a liderança. Essas competências servem de referência para as ações de 
avaliação, formação, carreira e sucessão que estão sendo realizadas. 
 
 Os resultados são observados nos reconhecimentos externos recebidos no setor e no resultado da 
primeira pesquisa de satisfação e comprometimento dos funcionários. 
 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS: 
 
CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
 
 As organizações constituem um ambiente construído pelo homem e que, com o advento do 
capitalismo, assumiu um papel central no modo de produzir e de viver na sociedade. São, neste sentido, 
instituições com fins especiais, que se concentram em uma tarefa, o que lhes confere eficácia. Drucker se 
refere a isso afirmando que:  
 

Ela [a organização] não é comunidade, nem sociedade, classe ou família, os modernos 
integradores conhecidos pelos cientistas sociais. Mas ela também não é um clã, uma tribo ou 
um grupo de afinidade, nem nenhum dos outros integradores da sociedade tradicional, 
conhecidos e estudados por antropólogos, etnólogos e sociólogos. A organização é uma coisa 
nova e distinta. (DRUCKER, 1999, p. 37) 
 

 É algo novo e distinto, onde seus resultados só existem e só fazem sentido quando afetam, alteram, 
influenciam a comunidade, a sociedade onde está inserida. 
 
 São formadas por pessoas e voltadas para as pessoas. O seu desenvolvimento está diretamente 
relacionado à aprendizagem, evolução e desenvolvimento das pessoas que a compõe. 
 
 Uma forma de elaboração do conteúdo humano e seu compartilhamento é através do diálogo, como 
diz  Jaworski (2003). O diálogo passou a ser encarado como um avanço da maior importância em vários 
campos emergentes da atividade humana: aprendizagem organizacional, no processo de indagação coletiva, 
e, significativamente, na forma como os humanos governam a si  mesmos. 
 

“ O mundo não é fixo, mas está em fluxo constante; de acordo com isso, o futuro não está 
determinado e pode ser moldado. Os humanos possuem um conhecimento tácito significativo – 
sabemos mais o que podemos dizer...esse mesmo conhecimento nos compele a perceber que 
nosso mundo, nossas comunidades e nossas organizações irão mudar apenas se nós mudarmos.” 
(Jaworski, 2003, pag. 208) 

 

DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA 

 O processo de aprendizagem organizacional tem como premissa o desenvolvimento da liderança 
(SENGE, 2000). Um desenvolvimento de forma comprometida com a visão e missão da organização que está 
inserida. Comprometimento este que servirá de base para envolver e comprometer todos os funcionários, 
através da forma como será feita a gestão das pessoas. A forma como será comunicado, estimulado e 
envolvido cada funcionário no atendimento das metas necessárias. 

 Para o desenvolvimento da liderança várias metodologias vêm sendo utilizadas. Abaixo um 
comparativo de um modelo convencional de desenvolvimento da liderança e um modelo de Aprendizagem da 
Liderança, que temo como base: prática, feedback, correções e mais prática. Através desse modelo o 
profissional expande suas habilidades essenciais em situações cada vez mais complexa, com cita Charan 
(2008). 
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Desenvolvimento de lideranças convencional e o modelo de Aprendizagem 
 

Desenvolvimento de lideranças 
convencional  Modelo de Aprendizagem 

Foco nos inputs: horas em sala de aula, 
dinheiro alocado, universidades 
corporativas 

Foco nos outputs: estamos conseguindo os 
líderes de que precisamos? 

Recursos necessários: especialmente 
dinheiro 

Recursos Necessários: principalmente a 
atenção dos líderes e energia emocional 

Recursos para o desenvolvimento 
amplamente distribuído 

Recursos alocados desproporcionalmente a 
um grupo menor de líderes de alta 
alavancagem 

Desenvolvimento dos líderes a cargo do RH 
O RH apóia o desenvolvimento de 
lideranças; os chefes exercem papel central 
no desenvolvimento de líderes 

Conjunto universal de competências e 
características para todos os líderes 

Identificação dos talentos, habilidades e 
características pessoais de cada líder  

Evolução ascendente, linear e incremental 
Saltos ascendentes em vários degraus ou 
níveis de complexidade, alguns movimentos 
horizontais 

Ênfase em treinamento em sala de aula e 
"exposição" Ênfase na "prática deliberada" 

Esperar a abertura de vagas e seguir 
planos de carreira padronizados 

Criação ou adaptação de atribuições 
customizadas para as necessidades de 
desenvolvimento de cada líder 

Figura 1: CHARAN, 2008, pág. 31 

 Modelos de desenvolvimento da Liderança baseados na experimentação e enfrentamento dos 
desafios no dia a dia do trabalho é citado também por Ibarra (2009). Como mostra o esquema abaixo, ela cita 
que o desenvolvimento ocorre no modelo “testa e aprende”, onde a pessoa explora novas possibilidades, 
reflete sobre a exploração, aprende com ela. A pessoa vaga em possíveis e novas identidades de carreira, em 
novos papéis até mudar de papel, de função, de área de atuação. Com esse modelo, segundo a autora existe 
uma relação maior entre o que a pessoa é, seus valores, suas competências e o que ela faz, o papel que ela 
assume em uma Organização. 

 Resumo esquemático do modelo “Testa e Aprende” que tem como base a construção da identidade de 
carreira citada por Ibarra (2009). 
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Figura 2: Fonte o autor 

 Com a liderança consciente e confortável no seu papel de gestão das pessoas, podemos pensar em 
ações concretas de comprometimento dos funcionários com o ambiente de trabalho. E depois mensurar, 
através da definição de alguns indicadores e reconhecimentos no setor, como o comprometimento dos 
funcionários tem uma relação direta com a capacidade de Aprendizagem da Organização e sua evolução que 
pode ser mensurada através do reconhecimento no mercado. 

 
ESTUDO DE CASO – TRAJETÓRIA DE GRUPO DO SEGMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
PASSAGEIROS 
 
 O trabalho relata a experiência de transformação de um Grupo do segmento de transporte rodoviário 
de passageiros a partir da construção da sua identidade organizacional, visando um novo posicionamento 
estratégico. O desafio era a integração de um grande grupo, formado por várias empresas com histórias 
distintas de gestão, a partir da coesão da sua liderança e da mobilização dos colaboradores em torno de 
valores centrais e da sua visão e missão, tanto em termos de mercado e sociedade, como da sua cultura 
interna.  

 O trabalho se realizou com a identificação da(s) cultura(s) interna, dos propósitos da sua liderança, 
desde o Conselho de Administração até a média gerência, da definição do seu negócio, sua missão e visão e 
seus valores e comportamentos.  

 De propriedade familiar, com capital fechado, o grupo vem vivendo um longo processo de 
transformação desde a sucessão do seu fundador para a segunda e terceira geração. Boa parte do 
crescimento do grupo se deu através de aquisições de empresas com longa história e forte presença em seus 
mercados. 

 O primeiro passo então foi identificar através de pesquisa com todos os funcionários os valores e 
práticas que eram reconhecidos dentro da empresa, bem como aqueles desejados pelas pessoas que fazem 
parte da organização.  

 O resultado da pesquisa permitiu analisar as congruências e as distâncias entre as percepções da alta 
direção, da média liderança e do conjunto de funcionários. 

 O diagnóstico foi analisado em vários seminários com toda a liderança e em grupos focais com parte 
dos funcionários durante o primeiro semestre de 2010. Como fruto desta reflexão e também considerando a 
visão estratégica da alta direção, foi possível construir: 

 -  a definição do negócio do Grupo: Prover soluções em deslocamento de pessoas e encomendas 
expressas. 
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 - a Visão do Grupo: Marcar a vida das pessoas com ações inovadores em deslocamento, gerando 
qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e cidadania. 

 - a Missão do Grupo: surpreender os clientes com soluções flexíveis, diferenciadas e adequadas às 
suas necessidades de deslocamento. 

 - os 5 valores centrais da Organização: Foco nas Pessoas, Confiança, Atitude Positiva, Melhoria 
Contínua e Orientação para Resultados. 

 Como primeira ação após a pesquisa foi firmado um “Contrato de Liderança” entre os acionistas e os 
executivos e entre estes e seus gerentes. O contrato se realizou a partir das expectativas e ofertas de cada 
parte, que se transformou em compromissos de lado a lado. O contrato rege comportamentos e atitudes 
esperadas de liderança para que a identidade corporativa seja uma realidade nas empresas do Grupo. 

 Com base no “Contrato da Liderança” foi identificado o novo papel esperado para os líderes das 
empresas. A partir do papel esperado foram definidas as 5 competências comportamentais. Essas 
competências servem de referência para as ações de avaliação, formação, carreira e sucessão que estão 
sendo realizadas. 
 Em todo o processo de desenvolvimento da Organização, o foco vem sendo o desenvolvimento da 
liderança. E como essa liderança com uma visão mais ampliada de fazer gestão de processos e pessoal pode 
alavancar o negócio. 
 
 Com o entendimento e apoio da liderança para o novo modelo de gestão, várias ações para os 
funcionários foram realizadas, como: ações de desenvolvimento – programas para área de operação, para a 
área de manutenção, área comercial e área administrativa e também os benefícios foram revistos e alinhados 
para todo o grupo, como o plano de saúde. 
 
 Para medir a evolução do projeto de construção da identidade foi feita em 2012 a primeira pesquisa de 
satisfação e comprometimento dos funcionários. Abaixo a estrutura da pesquisa realizada: 
 

  
 Figura 3: fonte o autor 
  
 A pesquisa mede através do indicador de comprometimento afetivo, que é o indicador definido para 
acompanhamento, a força de identificação e envolvimento do indivíduo com a organização, significando o 
grau de: disposição para exercer um esforço considerável em benefício da organização; uma forte crença e a 
aceitação dos objetivos e valores da organização e um forte desejo de se manter membro da organização. 
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Figura 4: respondentes por empresa, em percentual 
 
 
 
 
CONCLUSÕES: 
 

Através de reconhecimentos no setor e do resultado da pesquisa de satisfação e engajamento dos 
funcionários pode ser mensurado a evolução da Organização.   

 
O reconhecimento externo no segmento está atrelado aos prêmios recebidos. Como o prêmio 

maiores e melhores, realizado por revista reconhecida pelo setor: 
 
- 2011 – empresa 1001 – 1º lugar Maiores e Melhores,  
     empresa Cometa - 2º lugar Maiores e Melhores  
- 2012 – empresa 1001 – 1º lugar Maiores e Melhores 
 
Outro reconhecimento importante no segmento é através do Prêmio a ANTP / ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Rodoviário de Passageiros. Com os resultados abaixo: 
 
- 2011 – Grupo JCA – 1º lugar na Categoria de Adesão dos Colaboradores com o trabalho sobre o 

Programa de Construção da Identidade denominado “Novos Caminhos” 
- 2012 – Grupo JCA – 1º lugar na Categoria Adesão dos Colaboradores com o trabalho sobre o 

Programa de Desenvolvimento dos funcionários denominado “Prata da Casa”. 
 
Outro indicador utilizado para mensurar evolução é o grau de satisfação e comprometimento dos 

funcionários que passamos a acompanhar desde 2012. Abaixo alguns resultados da pesquisa, cuja escala já 
foi descrita anteriormente.  

 

Comprometimento Afeito 
Empresa Resultado 
GERAL GRUPO 6,27 
1001 5,61 
CATARINENSE 6,66 
COMETA 6,65 
EXPRESSO DO SUL 7,00 
JCA HOLDING 6,91 
OPÇÃO 6,97 

SIT 6,76 
Tabela 1: indicador comprometimento afetivo 
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Participação dos funcionários por grupos: 
 

 
Tabela 2: Respondentes por área de atuação 
 

 
Tabela 3: Respondentes por idade 
 

 
Tabela 4: Respondentes por tempo de casa 
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Respostas Qualitativas dos funcionários na empresa de satisfação dos funcionários: 
 
“O Programa Novos Caminhos é fantástico, nunca se viu os funcionários querendo se capacitar como 

agora.” 
“Quero continuar me desenvolvendo na empresa.“ 
“Sugiro convênios com faculdades, para fazermos curso superior.” 
 
Os reconhecimentos no setor através dos prêmios citados e o resultado da primeira pesquisa de 

satisfação dos funcionários sinalizam para a alta direção que o caminho certo está sendo trilhado para o 
desenvolvimento e sustentabilidade do negócio. Que o desenvolvimento da Organização só é alcançado 
através do desenvolvimento das pessoas. 
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