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AS FERRAMENTAS DE QUE DISPÕE OS GERENTES NO ÂMBITO DO 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL PARA LIDAR COM A COMPLEXIDADE 

DAS MAIS VARIADAS SITUAÇÕES 

 

Marcelo da Silva Carvalho 

 

 

RESUMO- O objetivo geral é analisar quais as principais ferramentas de que dispõe 

um gerente para lidar com a complexidade das situações. Dentre os autores 

pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Bergue 

(2010), Seleme (2012), Soares (2007), Pesca (2011) e Nascimento (2008) A 

metodologia utilizada é a pesquisa exploratória, tendo como coleta de dados o 

levantamento bibliográfico voltado para o comportamento organizacional, baseado na 

análise das ferramentas de que dispõe um gerente para lidar com a complexidade das 

situações. Desta feita, cabe aos novos gerentes, amoldarem as novas organizações, 

sempre aberto as novas descobertas, buscando o autoconhecimento e ascendência 

na carreira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento Organizacional. Ferramentas. Gerentes. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Uma organização é constituída por pessoas, estrutura física e recursos 

financeiros. Nesse sentido, as pessoas são responsáveis pelas ações, reações e 

funcionamento da organização, devendo atuarem de maneira sincronizada para que 

possam atingir o fim almejado pela instituição. Destarte, são as pessoas a base da 

organização, que combinado com os outros dois elementos, se direcionam um 

objetivo mútuo. 

Em toda e qualquer organização que se preze a divisão de tarefas é uma 

característica fundamental para divisão de competências e eficiência organizacional. 

Nesse contexto, a divisão de trabalho tem por finalidade a repartição de tarefas onde 

cada tarefa é distribuída para um cargo em específico.  

Neste estudo, abordar-se-á, especificamente a competência dos gerentes nas 

organizações, que por sua vez, são responsáveis por organizar, guiar e motivar seus 

inferiores hierárquicos, além de oferecer a estes, condições para que atinjam seus 

objetivos concomitantemente com os objetivos institucionais.   

Destarte, o presente estudo delimita-se compreender a importância das 

ferramentas de que dispõe os gerentes no âmbito do comportamento organizacional 

para lidar com a complexidade das mais variadas situações. Buscar-se-á de modo 

claro, preciso e objetivo demonstrar as ferramentas utilizadas pelos gerentes de um 

modo geral, com a finalidade de lidar com situações adversas inerentes a profissão 

que podem ocorrer no cotidiano. 

O objetivo deste estudo é analisar quais as principais ferramentas de que 

dispõe um gerente para lidar com a complexidade das situações. 

Esta pesquisa justifica-se por se tratar de um tema de grande relevância no 

âmbito das organizações, mais especificamente, na maneira como estas estão sendo 

gerenciadas e como seus profissionais incumbidos de gerenciá-las podem se valer de 

ferramentas eficientes para conduzir seus trabalhos de maneira mais eficaz e 

produtiva em meio as condições adversas propícias a prejudicarem o bom 

funcionamento gerencial das organizações.  

A metodologia utilizada é a pesquisa exploratória, tendo como coleta de dados 

o levantamento bibliográfico voltado para o comportamento organizacional, 
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especificamente baseada na análise das ferramentas de que dispõe um gerente para 

lidar com a complexidade das situações. Ademais, a pesquisa realizada contará com 

os seguintes materiais de apoio: livros, artigos científicos, teses dentre outros meios 

de pesquisa cuja importância se mostre necessária para melhor compreensão e 

explanação do tema. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

 Consoante o entendimento de Pesca (2011) a organização pode ser entendida 

como sendo um sistema acaudilhado com a finalidade de atingir objetivos específicos, 

abordando fatores comportamentais individuais dos seres humanos que compõe a 

organização e que necessitam de foco sob a óptica de um sistema social como um 

todo. 

 A organização é uma entidade social conscientemente coordenada, com uma 

fronteira relativamente identificável, que funciona numa base relativamente continua 

com o intuito de atingir um objetivo comum. (ROBBINS, 2005.p.2).   

 Uma organização é formada por pessoas, constituídas como um ser único, que 

na interação com o meio desenvolvem o próprio pensamento, sendo 

consequentemente responsáveis por suas ações e reações. (PESCA, 2011.p.14). 

É um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a 

estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de 

utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional. 

(ROBBIS, 2002.p.6). 

O campo organizacional firma-se centrado ao mesmo tempo no agente humano 

(individual e coletivo) e nos sistemas organizacionais (SELEME, 2012.p.5). Estuda o 

comportamento das pessoas tanto como indivíduos quanto como membros de 

unidades sociais maiores.  

No mesmo sentido, Wagner e Hollenbeck, 2003, p.06). 

 

O comportamento organizacional enfoca comportamentos observáveis, tais 
como conversar com colegas de trabalho, utilizar equipamentos ou preparar 
um relatório. Porém, também lida com as ações internas, como pensar 
perceber e decidir, as quais acompanham as ações externas. (WAGNER E 
HOLLENBECK, 2003, p. 06). 
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 Ao fazer tal definição, Bergue (2010) entende que o comportamento 

organizacional pode ser entendido como sendo um campo multidisciplinar com a 

finalidade de perseguir na compreensão, previsão e explicação do comportamento 

das pessoas no seio organizacional. Deste modo, insta salientar a dificuldade de aferir 

o comportamento do homem no âmbito da organização, haja vista que muitos 

comportamentos podem seguir determinados padrões já outros não, a exemplo cita-

se a maneira de pensar, perceber e decidir. 

O comportamento organizacional também analisa o “comportamento” dessas 

unidades sociais maiores grupos e organizações – por si. Nem os grupos nem as 

organizações se comportam do mesmo jeito que uma pessoa. Entretanto, certos 

eventos de unidades sociais maiores não podem ser explicados somente como 

resultado de comportamentos individuais. Esses eventos devem ser entendidos em 

termos de processos grupais ou organizacionais. (WAGNER E HOLLENBECK ,2003. 

p. 06). 

Robbins (2002) entende que o CO possui uma subdivisão comportamental, ou 

seja, que tais comportamentos podem ser percebidos em três níveis diferentes dentro 

de uma organização. Destarte, o primeiro nível concentra-se no individuo, observando 

seu modo de agir no dia-a-dia nas mais variadas situações, se atentando a sua 

disposição quanto ao serviço, seu atendimento ao cliente se esta recepcionando-o 

agradavelmente, de forma entusiasmada, com presteza, urbanidade, se ele é assíduo 

e consegue atrair os clientes.  

Ao descrever o segundo nível do CO, Robbins (2002) se concentra no grupo 

de indivíduos, ou seja, neste ponto passa-se a observar a maneiram como e onde 

sentam, se discutem sobre o emprego, cargo ou trabalho visando contribuir para o 

crescimento da empresa por meio de melhorias, soluções, inclusive planejar novos 

projetos etc. 

Robbins (2002) considera a estrutura como sendo de terceiro nível é neste 

ponto que serão analisados os locais de trabalho, se é insalubre ou nocivo à saúde, 

se o ambiente de trabalho é capaz te aumentar a produtividade do funcionário ou 

desmotiva-lo, dentre vários outros fatores que estejam conectados a estrutura física 

da organização. 

 Por fim, Morais (2013.p.1) ensina que:  
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Comportamento organizacional é o estudo sistemático e a aplicação 
cuidadosa do conhecimento sobre como as pessoas agem dentro das 
organizações, seja como indivíduos, seja em grupos. Ele busca identificar as 
formas pelas quais as pessoas podem agir de maneira mais eficaz. O 
comportamento organizacional é uma disciplina científica cuja base do 
conhecimento e um grande número de estudos de pesquisa e de 
desenvolvimentos conceituais está constantemente adicionando novos 
elementos. Ele também pode ser descrito como uma ciência aplicada, já que 
a informação de práticas efetivas executadas por uma organização é 
disseminada para muitas outras. MORAIS, 2013.p.1) 

 
O comportamento organizacional é baseado nas aspirações, princípios éticos 

e metas de uma empresa. Ele alimenta a própria natureza da organização e a direção 

que ela toma. Mais importante ainda: é um preditor significativo do potencial de 

sucesso da empresa. (SAEZ, 2017.p.1) 

 Neste sentido, pode-se dizer que para que uma empresa se mantenha sempre 

competitiva, é necessário que não se deixe conduzir por comportamentos 

equivocados, ultrapassados e ineficazes.   Sendo assim, para evitar a queda da 

competividade, é primordial que se estabeleça a reforme. 

Acerca dos desafios do comportamento organizacional Saez (2017.p.1) ensina 

que: 

 

O principal desafio oferecido pelo comportamento organizacional é a reforma. 
Se uma empresa é afetada por uma liderança ineficaz, uma ética de trabalho 
deficiente ou pela falta de motivação do funcionário, mudar esse cenário é 
uma aventura e tanto. Outro desafio importante do estudo do comportamento 
organizacional é determinar onde os problemas se encontram e como corrigi-
los. As questões podem variar em grau e gravidade, por isso, o sucesso da 
abordagem depende de sua estratégia. 

 

Nota-se que o referido autor destaca dois desafios como principais, sedo a 

reforma e descobrir onde os problemas estão. No entanto, o comportamento 

organizacional além dos desafios pode contar com oportunidades. 

Nesse sentido, o comportamento organizacional pode oferecer notórias 

oportunidades de mudanças. Haja vista que o desafio da empresa, nesse prisma, é 

identificar a áreas emergentes cujos problemas podem ser trabalhados e sanados.  

Acerca das oportunidades, Saez, (2017.p.1) aponta que:  

 

A análise pode revelar oportunidades de melhoria desconhecidas de 
aspectos que já são fortes. Por exemplo, uma organização com um ótimo 
resultado de vendas pode introduzir novos pacotes de recompensa ou de 
incentivos para seus vendedores para impulsionar ainda mais a produção. 
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Alternativamente, se o desempenho de vendas dessa mesma empresa for 
insatisfatório, a gerência pode avaliar sua liderança ou introduzir novos 
programas de treinamento para lidar com os pontos fracos de cada 
funcionário e, depois, prosseguir com incentivos à medida que o desempenho 
aumenta. 

 
 Nota-se que as oportunidades não se restringem somente a identificar algumas 

fraquezas e solucioná-las, mas também na identificação de vantagens e melhorias 

dentro de atividades que já são fortes, maximizando o potencial dos resultados. 

  É notória a velocidade com que as coisas ocorrem, sendo assim, não seria 

capcioso salientar que as mudanças sociais, tecnológicas, políticas e econômicas vêm 

afetado significativamente as organizações. Neste prisma, se faz necessário grandes 

modificações nas estratégias empresariais com a finalidade de acompanhar a 

evolução organizacional. 

 Neste sentido, se faz mister registrar, que a proatividade em relação a mudança 

organizacional, afeta diretamente na agilidade de adaptação e nas exigências 

impostas pelo novo mercado, que por sua vez, resta cada vez mais competitivo.  

 Destarte, se faz necessário entender a importância da mudança organizacional 

para a empresa, que podem ser recorrentes em várias dimensões e diferentes 

velocidades, alterando sua capacidade de interação e transformação, pois muitas 

vezes as mudanças podem se mostrar como oportunidades para a criatividade e 

inovação. 

Desta feita, mudança organizacional no entendimento de Araújo (1982) pode 

ser definida como uma alteração expressiva ou qualquer alteração significativa, 

juntada como se articulações fossem, idealizadas, organizadas, planejadas 

previamente e preparada por pessoas relacionadas ao ambiente interno ou externo à 

organização, desde que tenham competência e apoio da parte hierarquicamente 

superior da organização, e deste modo venha trazer repercussões positivas e integrais 

inerentes ao comportamento, estratégia e tecnologia. 

Prima facie, as mudanças organizacionais refletem diretamente nos meios de 

se portar do homem, em seu modelo de consenso de trabalho e na qualidade que 

conferem e dão como respostas às transformações ou anunciam alterações 

estratégicas, de recursos ou de tecnologia. 

No entendimento de Chiavenato (2001) é pacífica a presença de quatro 

subespécies de mudança organizacional. Sendo assim, a primeira mudança, o 
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referido autor aponta aquela que alcança a estrutura da organização, tais com os 

níveis hierárquicos e as redes de comunicação. A segunda mudança é a tecnológica, 

responsável por atingir as instalações, maquinários, maquinas, além de atingir os 

processos organizacionais, ou seja, é essa mudança responsável pela execução de 

serviços e produtos. A terceira espécie de mudança, de produtos e serviços, está 

relacionada com as saídas e os resultados da organização. A quarta e derradeira 

mudança ocorre na cultura bem como nas pessoas que por sua vez tem seus 

comportamentos, expectativas, necessidades entre outros fatores que afetam 

diretamente a cultura organizacional.   

Essa última e quarta mudança organizacional, segundo Chiavenato (2001) é 

imprescindível para mudar uma organização. Segundo o referido autor, a cultura é o 

único meio racional e viável de modificar uma organização. Deste modo, Chiavenato 

(2001), acentua que as organizações necessitam de mudanças, de renovações e 

revitalizações, haja vista que, dependem desses fatores para sobrevierem em meio 

as grandes e céleres transformações. 

No entendimento de Saez, (2017.p.1) “A liderança é o catalisador para um 

modelo de comportamento bem ou malsucedido. Não existe um modelo 

universalmente eficaz. O que funciona para uma empresa pode não funcionar para 

outra. Um estilo de liderança autocrático implica controle direto sobre os 

trabalhadores”. Insta salientar que no que tange a subordinação / hierarquia e a 

obediência, seja ela por temor ou não, podem acarretar na improdutividade. 

Sendo assim, se faz importante visualizar os tipos de liderança apontados por 

Saez (2017p.1) que assim argumenta: 

 
Um estilo de liderança autocrático implica controle direto sobre os 
trabalhadores. Ele salienta a subordinação e a obediência. Infelizmente, isso 
pode afetar a produtividade se a liderança for muito controladora ou não 
estiver atenta às necessidades dos funcionários. O modelo de custódia visa 
o ganho financeiro para a organização e para seus colaboradores que, por 
sua vez, trabalham com a empresa por segurança, como bons salários e 
benefícios. O estilo de liderança de suporte visa o incentivo e o carinho. Os 
funcionários são elogiados e reconhecidos pelo bom desempenho. E, 
finalmente, a abordagem da liderança colegial que é baseada no trabalho em 
equipe. Os funcionários trabalham com a gerência em vez de para ela. Eles 
têm uma maior autonomia, pois se espera que administrem o próprio 
comportamento e a ética profissional. 
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Perante o exposto, pode-se então dizer que o gerente é facilmente confundido 

com um líder? O gerente tem papel fundamental nas empresas, sendo incumbido de 

de administrar os recursos, pessoas e processos inerentes a organização. Logo o 

gerente é um administrador, mas então como ser um bom gerente / administrador 

dentro das organizações contemporâneas? Nesse sentido Dantas (2012.p.1) destaca 

que: 

 
Com o avanço da tecnologia e o mundo cada vez mais globalizado as 
organizações, os negócios e o seres que fazem parte desse meio estão tendo 
que acelerar bastante os passos para acompanhar as constantes mudanças 
no mundo empresarial. A cada avanço das tecnologias, novas descobertas, 
é exigido cada vez mais dos profissionais conhecimentos específicos, 
experiência e aperfeiçoamento daqueles que atuarão em determinadas áreas 
do negócio. Além de todas as qualificações e experiências daquele que fará 
parte de um novo empreendimento no mercado, um bom gestor, é 
fundamental para que a equipe entre em sintônia e alcance os objetivos da 
organização com eficiência. O mesmo deve compreender e saber a 
importância do seu papel como agente de mudanças, saber como o 
movimento do mercado afeta seus envolvidos, a organização e 
consequentemente o seu trabalho. 

 

Diante disso, se percebe a amplitude de conhecimento que um administrador 

deve possuir, haja vista, a expansão da globalização e competitividade da 

administração contemporânea. Deste modo, Coelho (2012.p.1) descreve como deve 

se portar um gerente contemporâneo:  

 
O gerente contemporâneo precisa ser multifacetado, reunir habilidades 
técnicas e humanas, conduzindo sempre a equipe rumo aos objetivos 
traçados, fazendo junto, se envolvendo, botando a mão na massa, levantou-
se da cadeira. Uma condição fundamental do gerente atual é mostrar à 
equipe, que ele não é superior a ninguém e sim que é também um membro 
da equipe. Uma das funções do administrador é tomar decisões, é ter 
autonomia para escolher qual caminho seguir. O que acontece muitas vezes 
em grandes empresas é que o gerente assume um papel de "vigia da 
colheita", se limitando apenas a função de mandar e supervisionar. 

 
Nota-se a grande crítica aos gerentes contemporâneos que deveriam retomar 

a funções essenciais da administração, descrita por Fayol (2003) prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar. Haja vista que em sua maioria o gerente é mero 

responsável por cuidar da empresa. Atualmente, as funções essenciais da 

administração podem assim serem expostas:  
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P – Planejar: prever cenários futuros da indústria, com apoio de ferramentas 
estatísticas, para estabelecer objetivos, metas e planos de ação para a 
organização. 
O – Organizar: captar e estruturar recursos (humanos, financeiros, 
patrimoniais, materiais, tecnológicos e informacionais) para que a 
organização tenha condições de executar os planos de ação para alcançar 
as metas e os objetivos. 
D – Dirigir: direcionar os recursos para a execução dos planos de ação. Nesta 
função, o administrador tem de saber seu nível de autoridade, de 
responsabilidade e de poder decisório. 
C – Controlar: mensurar resultados, compará-los com as metas e agir 
adequadamente. Não se trata de policiar ou de vigiar, mas de garantir que 
ações de apoio, preventivas ou corretivas serão feitas para garantir que as 
metas sejam alcançadas, a partir da análise dos resultados. 

 
Ademais, é importante perceber que um bom gerente administrador além de 

contar com todas as facilidades tecnológicas atuais, devem também ter o 

conhecimento teórico para planejar, organizar, dirigir e controlar a organização. Haja 

vista que em grande parte das vezes os gerentes contratados pelas empresas nem 

sequer possuem curso superior, contando apenas com a experiência de trabalho. 

O conhecimento somado a experiência podem ser considerados elementos 

indispensáveis a boa gerencia nas organizações. Sendo assim, Gomes (1987.p.30) 

relata um pouco desses dois requisitos de suma importância para a organização:  

 
Como administradores, gerentes, executivos, temos como missão final fazer 
com que nossas organizações operem com eficácia e isto significa que 
precisamos ter domínio sobre elas, o que não é uma tarefa fácil. Nossa 
eficácia está diretamente ligada à capacidade de observação constante do 
comportamento organizacional, de forma sistêmica e objetiva, isto é, 
conseguindo vê-lo como um todo, suas partes e as ligações entre elas, e tudo 
isto de forma descontaminada dos nossos valores e preconceitos. Cada 
organização é diferente da outra, como cada pessoa é diferente da outra. 
Entretanto, da mesma forma que as pessoas, elas possuem características 
constantes que nos permitem prever suas reações, bem como possuem 
padrões comuns entre si, o que nos permite sistematizar um referencial para 
compará-las. 

Como dissemos, entender uma organização não é tarefa simples, 
mas não o fazer torna o trabalho gerencial impossível. Na verdade, todos nós, 
consciente ou inconscientemente, temos uma ideia sobre as organizações e 
como elas funcionam. Nossa ideia sobre elas vai sendo composta em nosso 
dia-a-dia através dos milhares de informações que recebemos sobre o 
comportamento organizacional: selecionamos o que interessa às situações 
gerenciais das quais participamos, determinamos o significado que está por 
trás de cada um destes elementos importantes e verificamos como estes 
elementos estão ligados entre si. Quanto mais sensíveis formos a este tipo 
de análise e comparações, mais apurado estará nosso senso crítico para 
interpretarmos e avaliarmos nossa própria organização e as demais 

 
Nota-se que cada organização tem uma cultura e um “modus operandi” 

diferente. No entanto, todas têm o mesmo propósito, se manter viva e aumentar seus 
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lucros, sendo cada vez mais competitivas no mercado. Para isso devem contar com 

funcionários plenamente capacitados e determinados a trabalharem pela organização. 

Sendo assim, quando mais hábil for o gerente administrador, melhor será o 

desempenho da organização. Sendo assim, Wagner e Hollenbech, (2003 p. 8 e 9) 

destaca três habilidades que devem ser observadas nos gerentes: 

 
O administrador deve ter três grandes habilidades para trabalhar com as 
pessoas, para que possa atingir seus objetivos com sucesso, habilidade 
técnica, humana e conceitual. A habilidade técnica é aquela que tem a 
capacidade de aplicação de conhecimento especializado, adquirido no 
exercício de determinada função. A habilidade humana é aquela que é capaz 
de trabalhar com outras pessoas, que tem facilidade em se comunicar, 
motivar e delegar. A habilidade conceitual é a capacidade mental de analisar, 
interpretar racionalmente as informações e diagnosticar situações 
complexas. Todo o princípio da administração cientifica refletem a ideia de 
que por meio de uma administração adequada uma empresa poderia 
alcançar rentabilidade e sobrevivência longa no mundo competitivo dos 
negócios.  

 
 Como observado a função dos gerentes nas organizações são de fundamental 

importância, por obvio, os mesmos devem se amoldar as novas tendências e somar 

a experiência do trabalho com a base intelectual, sempre procurando meios de 

aprimorar seus conhecimentos de acordo com os avanços até então existentes bem 

como os passarão a existir.  

Consoante entendimento de Soares, (2007) apud Campos, a liderança se 

estabelece à medida que as mudanças acontecem. Trata-se da postura adotada para 

a condução das pessoas às mudanças, de forma a garantir as condições necessárias 

para o enfrentamento de uma economia globalizada e a sobrevivência da organização 

e de seus empregados 

Em toda e qualquer organização, situações adversas podem ocorrer, deste 

modo os gerentes devem estar preparados para dirimir quaisquer ameaças ao bom 

funcionamento dos trabalhos em sua normalidade. Sendo assim, Dantas (2013.p.1) 

destaca que:  

 
Para um bom desempenho de suas atividades, o gerente deve ter além de 
quaisquer qualificações adicionais utilizar do planejamento para construir um 
referencial futuro, estruturando um trâmite adequado e reavaliando todo o 
processo que o planejamento se destina. Da organização, que se destina a 
uma combinação de esforços individuais e que tem por finalidade realizar 
propósitos coletivos. Da liderança, que são os membros responsáveis pelo 
sucesso ou fracasso de uma organização, além de tornar a gestão eficaz e 
eficiente dos integrantes das equipes para que se atinja os objetivos 
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propostos pela empresa. E de controle para que o que foi planejado não sofra 
desvios. 

 
Nota-se a importância de se criar um planejamento como referência futura, 

desenvolver toda uma estrutura com adequações e reavaliações do processo de 

planejamento, para assim combinar os esforços individuais pensando sempre em 

propósitos coletivos. 

 Ademais tarefas devem ser desenvolvidas, nesse sentido Dantas (2012.p1) 

ensina que:  

 
Uma das principais tarefas que devem ser desenvolvidas dentro das equipes 
nas organizações contemporâneas pelos seus líderes é o gerenciamento 
"coach", que diz respeito a transformação do gerente tradicional. O 
gerenciamento "coach" tem uma filosofia diferente das quais muitas 
organizações utilizam para administrar equipes, pois a posição de um gestor 
está na condição de orientar o time que o lidera percebendo os que estão em 
posição de desvantagem, dando a direção correta quando necessário, 
educando e energizando todos da equipe. Podemos conceituar a palavra 
coach através do seguinte trecho: Coach significa treinador/orientador. 

 
 Nota-se quão importante se mostra a ferramenta coach na transformação do 

gerente comum, fazendo com que o atual gerente assuma uma posição de gestor 

organizacional, servindo também de orientador oferecendo aos seus surdinados a 

direção correta para a fiel execução das atividades estabelecidas na organização, 

potencializando sua equipe. 

 Ademais, o gerente deve sempre procurar manter a sua idoneidade, haja vista 

que servirá de espelho para sua equipe. Nesse sentido, Dantas (2012.p.1) faz a 

seguinte observação: 

 
Estar atento ao desenvolvimento do time é uma tarefa primordial a ser 
desempenhada pelo gestor da equipe. Dar o exemplo, ser o modelo da 
equipe é uma habilidade importante dos gerentes nas organizações 
contemporâneas, pois quando os liderados têm seu gerente como espelho, 
os mesmos desenvolvem novas habilidades e isso cria-se a oportunidade em 
rodízios de funções tornando seus integrantes aperfeiçoados tecnicamente. 
Logo, a equipe tendo essas tarefas desempenhadas, todos estarão nivelados 
tecnicamente e caminharão juntos com o objetivo de alcançar as metas da 
organização. 

 
Nota-se, que o gerente tem como potencial ferramenta servir de modelo para 

sua equipe criando oportunidades de rodízios de função por meio do desenvolvimento 

de habilidades, aperfeiçoando os integrantes de sua organização tecnicamente, 

nivelando-os para que atinjam o fim almejado pela organização. 
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Ademais, os gerentes podem se utilizar de diversas ferramentas extraídas de 

suas habilidades e competências. Acerca dessas características Dantas (2012.p.1) 

dispõe do seguinte argumento: 

 
As competências e habilidades de um gestor das organizações 
contemporâneas pode ser medida pelo seu grau de conhecimento e 
experiência na área submetida a ele devido as mudanças e instabilidade do 
mercado. Saber sobre relações humanas, entender como o ser humano 
pensa e como gosta de ser tratado nas organizações devem ser habilidades 
incontestáveis do gerente do time. Despertar o entusiasmo entre os membros 
da equipe, consideravelmente, pode ser a maior força que um gestor deve 
possuir, pois é possível acreditar que o meio mais eficiente para desenvolver 
o que há de melhor entre os membros de uma equipe é a apreciação e o 
encorajamento de todos. 

 
É possível observar mais uma vez, que devem ir além de conhecimentos 

técnicos, deve-se somar a sua experiência com seu conhecimento, além da 

percepção das mudanças. Além do mais, é possível observar que além de reencher 

os requisitos anteriores, o bom gerente deve entender sobre o comportamento das 

pessoas, entender como pensam, pois, em uma situação adversa, saberá qual a 

melhor forma de dirimir as adversidades. 

Ainda segundo Dantas (2012p.p1) outra fermenta aliada ao gerente é o poder 

de persuasão, conforme segue: 

 
O poder de persuasão também deve ser uma das habilidades a serem 
trabalhadas devido a capacidade de organizar e apresentar suas ideias de 
modo a induzir seus ouvintes a aceitá-las. Ter percepção auditiva deve 
também ser um fator indispensável de todos os gerentes contemporâneos 
pois a partir da comunicação com seus colaboradores e superiores o gerente 
é capaz de captar informações relevantes para alcançar os objetivos da 
organização. Desempenhar o papel de conselheiro, guia de confiança, faz do 
líder um ser prestativo, receptivo, justo e por consequência deve demonstrar 
um grau de autoconsciência e considerar a influência exercida pelos seus 
atos sobre os de seus subordinados. 

 
É importante persuadir para se obter a organização e apresentação de novas 

ideias, haja vista a grande resistência a mudanças que o ser humano possui, com isso 

o gerente passa a ser o centro das atenções e facilmente, servindo até mesmo de 

conselheiro pela força exercida pelos seus atos aos demais do grupo. 

No mesmo sentido o referido autor ainda afirma que: 

 
Pelo fato de lidar diretamente com as pessoas, seja elas seus membros de 
equipes, clientes ou integrantes da organização é da natureza humana saber 
que o comportamento do ser humano é imprevisível. Saber solucionar esses 
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tipos de conflitos exige respostas que são condicionadas pelas 
circunstâncias, pressões, as quais tem que reagir por seus desejos e 
necessidades individuais. Contudo, aquele que desenvolve essas 
competências e habilidades terá resultados mais concisos e satisfatórios da 
sua equipe, clientes e superiores. 

 
Nota-se que que o fato de saber lidar diretamente com as pessoas sem 

intermediários é uma grande vantagem para um gerente, afinal lidar com as mais 

diversas personalidades requer muita habilidade, sendo assim, o gerente que possui 

tais ferramentas certamente terá resultados precisos e satisfatórios. 

 Acerca daqueles que não possuem tais ferramentas, ou seja, os futuros 

gerentes, Dantas (2012.p.1) finaliza com a seguinte: 

 
Para atuar nesse mercado os futuros gerentes devem se adaptar a algumas 
mudanças que diz respeito às organizações contemporâneas e acima de tudo 
ser uma pessoa flexível para saber lhe dar com todos os incidentes que possa 
ocorrer. Ser autodidata, auto gerenciável e sempre estar em busca do 
autoconhecimento são premissas fundamentais para o sucesso da carreira. 
As organizações contemporâneas precisam de profissionais adeptos a está 
flexibilidade devido as instabilidades e rápidas mudanças de um mercado 
cada vez mais complexo, dinâmico e turbulento. 

 
 Por fim, insta salientar que os novos gestores / gerentes, devem buscar se 

amoldar as novas organizações contemporâneas devendo ser flexível, perspicaz, 

tranquilo, e aberto as novas descobertas, buscando o autoconhecimento e 

ascendência na carreira. 

 

 

3 - CONCLUSÃO 
  

Frente ao exposto, este estudo atinge o objetivo proposto, haja vista que 

precipuamente se buscou analisar o conceito de comportamento organizacional, 

demonstrando os desafios encontrados ao analisar tais comportamento. Também 

foram abordados as principais ferramentas de que dispõe um gerente para lidar com 

a complexidade das situações adversar dentro das organizações, bem como a 

importância da liderança do ambiente organizacional. 

Deste modo foi possível observar que as habilidades dos gerentes devem ir 

além de conhecimentos técnicos, deve-se somar a sua experiência com seu 

conhecimento, além da percepção das mudanças. Além do mais, foi possível observar 

que além de reencher os requisitos anteriores, o bom gerente deve entender sobre o 
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comportamento das pessoas, entender como pensam, pois, em uma situação 

adversa, saberá qual a melhor forma de dirimir as adversidades. 

Nota-se que que o fato de saber lidar diretamente com as pessoas sem 

intermediários é uma grande vantagem para um gerente, afinal lidar com as mais 

diversas personalidades requer muita habilidade, sendo assim, o gerente que possui 

tais ferramentas certamente terá resultados precisos e satisfatórios. 

Por fim, foi possível observar que os gerentes dispõem de diversas ferramentas 

para lidar com situações que fogem à normalidade. Desta feita, cabe aos novos 

gerentes, amoldarem as novas organizações, sempre aberto as novas descobertas, 

buscando o autoconhecimento e ascendência na carreira. 
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