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Resumo 

Diante do mundo em constante – e rápidas – 

mutações, alguns novos modelos de gestão estão 

tomando lugar nessa nova realidade e não poderia 

ser diferente no tocante a liderança. Hoje, as 

organizações bem-sucedidas para sobreviverem 

necessitam de adequar e aderir ao processo de 

mudança cultural profunda e, isso se consegue na 

busca de uma liderança eficaz, sendo esta capaz de 

manter suas capacidades de ação em constante 

mutação.  

Para tanto, a liderança resiliente talvez seja a 

principal busca da sociedade contemporânea, para 

promoção de organizações bem-sucessidas. A 

resiliência nos negócios ganha nova urgência nos 

dias de hoje, seja pelo aumento da velocidade da 

mudança no ambiente de negócios, seja pelas 

pressões da concorrência globalizada.  

As oportunidades são grandes, mas os perigos são 

considerados maiores ainda. Sendo assim, a escolha 

do tema para este artigo se justifica, pois, sabe-se 

que a palavra da moda no management internacional 

é resiliência. A busca de uma noção de organização 

resiliente, sendo esta promovida pela liderança 

resiliente é extremamente importante nos dias de 

hoje.  

Este artigo teve como objetivo geral versar sobre a 

liderança resiliente e, consequentemente, por 

objetivo específico destacar este estilo de liderança 

como uma ferramenta necessária em busca do 

sucesso na gestão de pessoas e de organizações no 

contexto em que estão inseridos, ou seja, mediante 

as mudanças rápidas e súbitas dos mercados na 

atualidade.  

Adotou-se para o mesmo a metodologia de 

pesquisa bibliográfica, sendo esta realizada através 

de uma revisão de literatura. 

Palavras-chave: liderança e liderança resiliente. 

  

 

The resilient leadership as a tool for 

successful management of people and 

organizations 

Abstract 

Before the world in constant - and fast - mutations, 

some new business models are taking place in this 

new reality and could not be different with regard 

to leadership. Today, successful organizations need 

to adapt to survive and adhere to the process of 

profound cultural change, and this is achieved in 

the search for effective leadership, which is able to 

maintain their capacity for action in constant 

mutation.  
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Because of it, the resilient leadership may be the 

main pursuit of contemporary society 

organizations to promote well-success. Resilience 

in business gains new urgency these days, either by 

increasing the speed of change in business 

environment, either by the pressures of global 

competition.  

The opportunities are great, but the dangers are 

still considered major. Thus, the choice of topic 

for this article, accordingly, it is known that the 

buzz word in international management is 

resilience. The search for a notion of resilient 

organization, which is promoted by the resilient 

leadership is extremely important nowadays.  

This article aimed to relate to the leadership 

resilient and, therefore, highlight the specific goal 

of this style of leadership as a necessary tool in the 

pursuit of success in managing people and 

organizations in the context of where they belong, 

ie by the sudden and rapid changes of markets 

today.  

We adopted the same methodology for the 

literature search, this being accomplished through 

a literature review.  

Keywords: Leadership and Leadership Resilient.  

 

 

Liderazgo como herramienta de gestión 

flexible con éxito de las personas y 

organizaciones 

Resumen 

Antes de que el mundo - y rápido - mutaciones, 

algunos nuevos modelos de gestión se llevan a cabo 

en esta nueva realidad y no podría ser diferente 

con respecto al liderazgo. Hoy en día, las 

organizaciones exitosas tienen que adaptarse para 

sobrevivir y cumplir con el proceso de cambio 

cultural profundo y esto se logra en la búsqueda de 

un liderazgo efectivo, que es capaz de mantener su 

capacidad de acción en constante cambio.  

Con este fin, el liderazgo resiliente es quizás la 

misión principal de la sociedad contemporánea  

promover las organizaciones bien sucessidas . La 

flexibilidad empresarial adquiere nueva urgencia 

hoy en día, ya sea mediante el aumento de la 

velocidad de los cambios en el entorno 

empresarial, ya sea por las presiones de la 

competencia mundial. Las oportunidades son 

grandes, pero los peligros siguen considerando 

importante.  

Por lo tanto, la elección del tema de este artículo 

está justificada, ya que se sabe que la palabra de 

moda en la gestión internacional es la capacidad de 

recuperación . La búsqueda de una noción de 

organización flexible, que está patrocinado por el 

liderazgo resiliente es muy importante en estos 

días.  

Este artículo tiene como objetivo general la 

travesía en el liderazgo resiliente y por lo tanto el 

propósito específico de poner de relieve este estilo 

de liderazgo como una herramienta necesaria en la 

búsqueda del éxito en la gestión de personas y 

organizaciones en el contexto en el que se insertan, 

es decir, por la cambios rápidos y repentinos en los 

mercados de hoy en día.  

Aprobada la misma metodología de la literatura, 

que se realiza a través de una revisión de la 

literatura. 

Palabras clave: El Liderazgo y El Liderazgo 

Resiliente. 
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Introdução 

 

A resiliência é um tema bastante atual na Administração e nos negócios. 

Em linguagem científica Chiavenato (2000) ensina que a resiliência é a 

capacidade de um sistema superar distúrbios impostos por fenômenos externos, 

mantendo-se inalterado.  

Dentro das teorias de administração – tanto modernas como tradicionais – 

as organizações podem ser consideradas como sistemas abertos providas de uma 

capacidade de enfrentamento e superação de perturbações oriundas do ambiente 

externo. E o que determina essa capacidade de enfrentamento e superação é a 

resiliência através do seu grau de defesa ou vulnerabilidade do sistema às 

pressões ambientais externas.   

Em simples palavras, a resiliência é uma característica sistêmica que 

garante o estado firme da organização malgrado todas as perturbações externas.  

O mapeamento da conjuntura pode ser observado mediante uma nova era e 

mudança cultural, chamada de era do conhecimento. Diante da mesma, um dos 

principais desafios das organizações é atrair pessoas de talento.  

Hoje, grande parte das organizações reconhece a importância de ter 

indivíduos de alta criatividade e capacidade de inovação em suas equipes. Mas 

apenas atrair talentos não basta e diante da realidade, as organizações se vêem 

diante da necessidade de se cultivar um ambiente favorável que motivem os 

profissionais a atingir todo o seu potencial, gerando valor e riqueza para todas as 
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partes interessadas no sucesso da mesma. 

Sendo assim, as organizações bem-sucedidas para sobreviverem 

necessitam de adequar e aderir ao processo de mudança cultural profunda e, isso 

se consegue na busca de uma liderança eficaz, sendo esta capaz de manter suas 

capacidades de ação em constante mutação. Para isso a liderança deve ter como 

característica a resiliência, ou seja, deve ser uma liderança focada, confiante 

transformadora, proativa, flexível, encorajadora, com visão de futuro e sempre em 

busca de realizações bem-sucedidas.  

Em síntese, a liderança resiliente talvez seja a principal busca da sociedade 

contemporânea, para promoção de organizações bem-sucessidas. 

 

Caracterização e justificativa do tema 

A escolha do tema para este artigo se justifica, pois, sabe-se que a palavra 

da moda no management internacional é resiliência. A resiliência nos negócios 

ganha nova urgência nos dias de hoje, seja pelo aumento da velocidade da 

mudança no ambiente de negócios, seja pelas pressões da concorrência 

globalizada. As oportunidades são grandes, mas os perigos são considerados 

maiores ainda. 

As organizações do século 21 estão começando a assumir suas novas 

tendências, em busca de um perfil, ágil, eficaz e acima de tudo resiliente, pois 

assim elas têm a condição de reajustarem-se facilmente após perturbações, 

choques ou fortes mudanças inesperadas providas do mercado.  
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As necessidades de segurança, proteção e recuperação estão forçando as 

empresas a assumirem o desafio de desenhar deliberadamente resiliência na 

gestão de pessoas e na gestão de seus negócios. 

A busca de uma noção de organização resiliente, sendo esta promovida 

pela liderança resiliente é extremamente importante nos dias de hoje.  

 

Situação Problema 

Diante do mundo em constante – e rápidas – mutações, alguns novos 

modelos de gestão estão tomando lugar nessa nova realidade e não poderia ser 

diferente no tocante a liderança. Esta tem sido assunto bastante discutido, tanto 

no meio dos negócios quanto em quaisquer áreas onde haja atuação de grupos e 

equipes. 

As organizações atuais têm uma grande carência de gestores/líderes que 

possuam iniciativas modificadoras, capazes de assumir riscos, e ao mesmo 

tempo, possuidores de carisma e desenvolvimento de uma boa relação entre as 

pessoas.  

Diante disso, formula-se o seguinte questionamento: a liderança resiliente 

pode ser considerada uma ferramenta de gestão na busca do sucesso das 

organizações dentro do cenário atual? 

 

Objetivos 

Este artigo tem como objetivo geral versar sobre a liderança resiliente e, 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

50 

consequentemente, tem por objetivo específico destacar este estilo de liderança 

como uma ferramenta necessária em busca do sucesso na gestão de pessoas e 

de organizações no contexto em que estão inseridos, ou seja, mediante as 

mudanças rápidas e súbitas dos mercados na atualidade. 

 

Pressupostos 

Os pressupostos norteadores deste artigo são:  

1. Que a liderança precisa ser flexível, resiliente, hábil para adaptar-se 

rápida e permanentemente, com serenidade, à turbulência das crises;  

2. Que a resiliência está relacionada com a capacidade de uma empresa de 

responder rapidamente a mudanças externas, mesmo quando caóticas e 

imprevistas;  

3. Que a liderança resiliente apresenta um papel determinante para a 

transformação e o sucesso organizacional. 

 

Metodologia 

Adotou-se para o artigo a metodologia de pesquisa bibliográfica, sendo esta 

realizada através de uma revisão de literatura sobre o estilo de liderança resiliente.  

Para tanto, utilizou-se de obras, revistas, artigos, papers e documentos 

eletrônicos disponíveis acerca do tema. Ressalta-se que toda a literatura utilizada 

foi devidamente citada e referenciada segundo as normas técnicas exigidas. 

Para maior coerência e compreensão do artigo, organizou-se o roteiro de 
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exposição de seu conteúdo da seguinte forma: inicialmente apresentou-se – 

brevemente – conceitos de liderança, a abordagem da liderança servidora – tendo 

esta afinidade com a liderança resiliente; na sequencia a definição de resiliência 

foi ponderada, bem como a apresentação dos princípios de uma organização 

resiliente e a discussão sobre a relação da resiliência e os processos de 

mudanças; posteriormente conceituou-se o estilo de liderança resiliente; finalizou 

abordando sobre o perfil da liderança resiliente sendo necessário para a gestão de 

pessoas e dos ambientes organizacionais. 

 

Liderança 

 Sousa Neto (2002, p. 1) “a liderança é um assunto que sempre despertou 

interesse”. E, nos últimos anos é nítido que tal interesse acirra-se, proveniente 

talvez das teorias científicas da administração aliadas com os estudos 

organizacionais.   

Em sua vasta abordagem acredita-se em contrapontos o que acarreta, 

automaticamente, na inexistência de uma definição que promova aceitação 

universal.  

Sendo assim, cada surgimento de uma abordagem recente – provida de 

uma construção científica – implica na anulação da anterior e, pelo menos até o 

dado momento, o sentido da palavra liderança resulta de muitos conceitos. 
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Conceitos 

Segundo Milkovich (2000, apud ANJOS, 2010, p. 5) a liderança consiste na 

capacidade de influenciar qualquer grupo em direção ao alcance de objetivos em 

comum, sendo que: “essa influência pode ser formal – por uma pessoa assumir 

um papel de liderança devido à função que ocupa –, ou pode ser uma liderança 

informal – pela capacidade que o indivíduo tem de influenciar o grupo quase que 

naturalmente”. 

Nas palavras de Kouzes e Posner (2003, p. 19) liderança é definida como: 

 A capacidade que um indivíduo possui de influenciar um grupo ou de 

uma equipe de trabalho a fim de alcançar objetivos e metas 

específicas. Ela difere do gerenciamento no que diz respeito a liderar 

que, na verdade, é uma das tarefas do trabalho de administrar e 

possui também um estilo de decisão diferenciado. 

 

Liderança pode ser compreendida, segunda a visão de Fiorelli (2004) como 

a capacidade de envolver e influenciar pessoas. 

Bernhoeft (2009, p.1) entende liderança como “a ação de conduzir, inspirar 

e coordenar na busca por objetivos e resultados, é naturalmente um processo em 

ebulição, que provoca transformação permanente nos contextos e pessoas nele 

inseridas”. “A liderança é um fenômeno social que ocorre exclusivamente em 

grupos sociais, ela é definida como influência interpessoal exercida em uma dada 

situação e dirigida pelo processo de comunicação humana para a consecução de 
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um ou mais objetivos específicos” (ANJOS, 2010, p.1). 

Para Sant’Anna (2010, p.1) “liderar não é uma tarefa simples, pelo 

contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e 

compromisso, pois a organização é um organismo vivo, dotado de colaboradores 

dos mais diferentes tipos”. 

 

Liderança Servidora 

Na concepção de Daft (2002) um novo conceito de liderança está ganhando 

força nas organizações, pois seus resultados estão se tornando cada vez mais 

visíveis – a liderança servidora.  

Segundo Nóbrega (2009, p. 2) “o princípio fundamental desse estilo de 

liderança consiste no modelo horizontal”. 

Para Lacerda (2005, p. 22), 

O maior propósito dessa liderança é ajudar a equipe a se 

desenvolver, é estar mais preocupado em servir os seus liderados, 

do que apenas dar ordens. É aquela que percebe que o seu sucesso 

depende diretamente de sua equipe. Pensando e agindo assim, 

recebe mais retornos que os outros tipos de liderança. Trata-se de 

uma liderança espiritualizada, que ajuda em vez de ser servida e 

acima de tudo é ética. 

 

Retomando Nóbrega (2009), esse conceito de liderança tem por princípios 
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a resiliência, pois, implica no propósito de auxiliar as pessoas da equipe a se 

desenvolverem junto à organização e pessoalmente, sendo que tal liderança 

coloca seus liderados como item principal de suas preocupações.  

Para o mesmo, “quando se busca ajudar as pessoas, elas por retribuição 

tornam-se parceiros”, e é esse o grande trunfo da liderança servidora (NÓBREGA, 

2009, p.3). 

 

Liderança Servidora no Processo de Mudança Organizacional 

Na visão de Daft (2002) existem, na conjuntura, pressões rotineiras para 

que as organizações se modifiquem, implicando na demanda de uma liderança 

com qualidades, habilidades e métodos necessários para ajudar suas empresas a 

permanecer competitivas.  

O mesmo ainda afirma que “os gestores devem converter suas 

organizações em agentes de mudança, utilizando o presente para realmente 

recriar o futuro” (DAFT, 2002, p. 17). 

Robbins (2005) comunga o pensamento de Daft (2002) ao propor o modelo 

de liderança servidora como aplicação de método de desenvolvimento 

organizacional, envolvendo valores, feedbacks e treinamentos durante seu 

processo. 

Para Hunter (2004) a liderança servidora na organização consiste em 

aplicar o pensar não somente nos negócios, mas também nas pessoas. Essa é 

talvez a mais importante mudança que deve ocorrer nas empresas para torná-las 
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mais competitivas no mercado. 

Mas, sabe-se que mudar as pessoas dentro da organização não é tarefa 

fácil, e segundo Robbins (2005) cabe à liderança servidora criar métodos que 

levem sua equipe a um melhor desempenho profissional e pessoal, principalmente 

em tempos em que a competitividade é que dita as regras do mercado. 

Segundo Nóbrega (2009, p. 4), embora não seja tarefa fácil mudar 

comportamentos e atitudes das pessoas, para a liderança servidora isso é uma 

consequência natural do seu estilo e forma de agir com as pessoas, pois passa a 

receber o feedback dos liderados e busca reformular métodos e processos 

baseados nas reais necessidades dos membros do grupo, pois acredita que estes 

por estarem constantemente inseridos no processo, compreendem melhor as 

dificuldades. Logo, busca reformular os processos de forma a obter um melhor 

retorno da equipe. 

Em síntese, a liderança servidora, por assim pensar nas pessoas, consegue 

agir no processo de mudança na organização, fato que não é facilmente 

conseguido por outros estilos de liderança.  

 

Resiliência 

De acordo com Costa (1995) o sentido do termo resiliência, para a Física, 

implica em resistência ao choque ou a propriedade pela qual a energia potencial 

armazenada num corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão incidente 

sobre o mesmo. No mesmo raciocínio, em princípio, nas Ciências Humanas, 
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implica na capacidade de resistir flexivelmente à adversidade, utilizando-a para o 

desenvolvimento pessoal, profissional e social (BARROS, 2006). 

 

Conceitos 

 “Resiliência é a capacidade de um sistema manter-se firme e integrado 

apesar de todas as forças externas que podem aniquilá-lo” (CHIAVENTAO, 2010, 

p.1). 

Sabe-se que a resiliência tem agregado um importante valor para se 

enfrentar os processos de adversidade e, neste sentido, Barros (2006, p.1) vem 

contribuir ao definir resiliência como “a capacidade que as pessoas têm de 

atravessar situações de crise e de adversidades – de cunho empresarial, social, 

familiar – superando-as e saindo destas fortalecidos e transformados 

positivamente”. 

No entender de Gallende (2004 apud MORAES et al, 2007, p. 1-2)  

é a adversidade que produz resiliência”. Ainda segundo o mesmo, 

qualquer circunstância adversa promove condições criativas, que 

enriquecem as possibilidades práticas de atuar sobre a realidade em 

que vive, transformá-la ou se transformar-se. E para Rodriguez (2005 

apud MORAES et al, 2007, p. 2), “resiliência é a resposta criativa 

para superação da adversidade. 

 

Grotberg (2005, p. 15) comunga na mesma concepção e definição de 
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resiliência na área das ciências humanas é “a capacidade para enfrentar, vencer e 

ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidades”. Para este 

autor, a conduta resiliente exige se preparar, viver e conseguir aprender com as 

constantes experiências adversas que se apresentam a cada dia. 

 

Princípios de uma Organização Resiliente 

Vive-se na atualidade, em uma era marcada por mudanças – incertezas 

geopolíticas, transição global, instabilidade econômica e fracasso dos negócios – 

que demandam reconstituição, inteligência, agilidade e resiliência organizacional. 

Para Chiavenato (2010, p.2) o grau da resiliência é determinado pela 

capacidade de reconstrução com determinação, agilidade e precisão; em suas 

palavras, “provavelmente, a resiliência representa a próxima fase na evolução das 

estruturas tradicionais [...] migrando para estruturas centradas em pessoas”.  

Sendo assim, cinco são cinco princípios sugeridos pelo autor, sendo 

considerados como meios e estratégias para criação de uma organização ágil, 

dotada de resiliência.  

O primeiro princípio diz respeito à liderança e, segundo o autor, “a 

resiliência começa quando a liderança da organização estabelece suas 

prioridades e precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre assumir riscos e 

conter os riscos em busca de inovação” (CHIAVENTO, 2010, p. 3).  

O segundo princípio da resiliência organizacional é a cultura organizacional. 

Para Chiavenato (2010, p. 3) “uma cultura resiliente é construída sobre princípios 
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de empowerment das pessoas, propósito e confiança”.  

A cultura organizacional resiliente alinha um forte senso de confiança entre 

pessoas e estas, assumem responsabilidade sem questionar. Sendo assim, as 

pessoas são o terceiro princípio da resiliência organizacional. Para a organização 

resiliente as pessoas devem ser selecionadas, motivadas, equipadas e lideradas 

com a filosofia de ultrapassar qualquer obstáculo ou catástrofe. “As pessoas 

precisam ter habilidades e competências que produzam comportamentos para agir 

eficazmente em ambientes subitamente incertos e não estruturados” 

(CHIAVENTO, 2010, p. 3).  

Já o quarto princípio refere-se ao sistema, e na visão de Chiavenato (2010), 

este deve estar focado e deve ser construído com suporte em uma infraestrutura 

que permita às pessoas e à organização conectividade e volume de informação.  

O último princípio é o ambiente de trabalho – o local físico propriamente dito –, 

sendo que a este a resiliência é alcançada através da distribuição do local de 

trabalho em ambientes múltiplos e dispersos. 

Segundo Chiavenato (2010, p.3) “as técnicas alternativas como office 

hoteling, telecommuting e desk sharing proporcionam o nível de flexibilidade do 

ambiente de trabalho e a agilidade é essencial para reduzir o risco de incidentes 

em uma empresa”.  

Ainda para o mesmo autor, é importante ressaltar que, todavia, não é 

suficiente criar um ambiente altamente distribuído e conectado, mas sim é 

essencial avaliar constantemente a segurança e conforto do local de trabalho. 
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Resiliência e Processo de Mudanças 

No cenário atual o que se percebe é que as empresas estão empenhadas 

em incentivar as pessoas para que se mantenham firmes, flexíveis e integradas 

durante os processos de crise ou até mesmo das mudanças constantes. Em 

síntese, as organizações estão empenhadas na motivação das pessoas no que 

tange o desenvolvimento de um equilíbrio próximo do ideal, trabalhando com suas 

emoções, de modo a mantê-las alinhadas quando necessários forem seus 

posicionamentos eficientes, mediante a conjuntura marcada por repetidas 

transições. 

Sendo assim, Waller (2001 apud MORAES et al, 2007, p.2) exprime o 

pensamento de que “não é a ausência da adversidade, mas muitas vezes em 

função de sua presença que ocorre o processo de resiliência, e é o enfrentamento 

da situação adversa que possibilita o crescimento do indivíduo, promovendo 

benefícios a sua saúde mental”. 

O resultado das pesquisas desenvolvidas por Moeller (2002), em sua tese 

de mestrado, aponta que, até mesmo as pessoas que desenvolvem um elevado 

grau de resiliência não estão imunes às consequências que possam ocorrer no 

comportamento humano. Mas ao mesmo tempo ainda se posiciona ao declarar 

que o fato das pessoas não se surpreenderem com acontecimentos repentinos é a 

vantagem de serem resiliente, e se assim o são, elas apresentam a capacidade de 

reagirem de modo melhor e com mais preparo. 

A conjuntura resultante das transformações econômicas e tecnológicas 
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propôs uma demanda de mudanças emergentes quanto ao aspecto humano 

dentro das organizações – e, automaticamente, impactos relevantes sobre a 

identidade do sujeito organizacional.  

Para Conner (2005) tal impacto urge ser superado altruistamente quando as 

pessoas enfrentam melhor as mudanças e exercem maior capacidade de 

resiliência. Ainda Conner (1995) salienta que nem todas as organizações estão 

preparadas para as mudanças e transformações econômicas e sociais e que, por 

isso, em muitas delas, a liderança vive em conflito com as transições – 

inexistência da resiliência – o que dificulta a execução de suas tarefas e resulta na 

tomada de decisões errôneas. 

Sendo assim, “urge, mais do que nunca, da presença da resiliência nas 

organizações” (D’AURIA, 2005, p.1), consequentemente nos processos de 

mudanças, sendo estes auxiliados pela liderança das mesmas. 

 

Liderança Resiliente 

Bernhoeft (2009, p. 1) entende que o todo e qualquer processo de 

transformação decorram “de uma dinâmica de liderança que parta de uma 

necessidade reconhecida e sentida aliada a uma aplicação de conhecimento 

renovado continuamente e da existência de um propósito superior que inspire, 

guie e dê significado a todos os envolvidos no contexto”. Para tanto, pensa-ser 

necessário, dentro das organizações, a tomada de ações perseverantes, 

disciplinadas e com foco.  
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Todas as organizações são dotadas de uma capacidade de recuperação de 

crises ou adversidades – ou seja, toda organização é dotada de resiliência. Na 

concepção de Chiavenato (2010) uma liderança resiliente funciona como uma 

‘bóia’ e, fazendo analogia às empresas, a tal bóia – liderança resiliente – tem a 

característica de emergir perante as dificuldades que tentam afundá-la.  

Ainda para o autor, liderança resiliente traz consigo a propriedade de 

representar para a empresa uma infraestrutura capaz de fazê-la escapar das 

adversidades rapidamente. 

Barros (2006, p. 2) em analogia, menciona que  

a liderança que não possui resiliência é chamada de ‘casa de vidro’ 

que se ‘quebra’ ao ser submetido à ‘terremotos’”.“Uma liderança 

resiliente implica exercita o equilíbrio entre a tensão e a habilidade de 

lutar, além do aprendizado adquirido com entraves, limitações, 

sofrimentos. (BARROS, 2006, p. 3). 

 

A liderança resiliente pode ser associada ao que Covey (2005) chama de 

liderança baseada em propósitos e princípios. 

De acordo com Tavares (2001, p. 24), 

A resiliência tem de ser uma característica forte na liderança uma vez 

que ele exerce uma função com limites de alto risco: ela olha para 

frente e para trás, para dentro e para fora, e vê onde e quando é 

necessária sua atuação. Fora, fazendo as revoluções, ou dentro, 
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fazendo a engrenagem funcionar. Em uma equipe, por exemplo, nos 

momentos de dúvida e incerteza, o dar sentido a uma realidade não 

precisa vir só de uma pessoa, a contribuição na liderança resiliente 

oscila, dependendo do problema. Às vezes, de onde menos se 

espera, vem a sugestão do melhor caminho a seguir.  

 

Na visão de Moeller (2000) a liderança resiliente precisa ter cinco 

características: flexibilidade, foco, organização, positividade e pró-ação. 

Quanto à flexibilidade, esta implica em agir de modo maleável às 

incertezas, aceitando as mudanças ambíguas e, ao mesmo tempo, não 

permanecendo permanentemente atônita com certos contratempos. Esta 

característica proporciona À liderança a formação do hábito de desafiar situações 

e, se preciso modificar suas próprias suposições e hipóteses. Com essa 

característica esses a liderança mantém a consciência no que tange aos seus 

limites internos e externos devido ao fato de reconhecerem seus pontos fortes e 

fracos. 

O foco implica em uma característica de possuir uma visão clara do que a 

liderança deseja alcançar. O foco proporciona orientação durante mudanças e 

transições, mas mesmo ocorrendo quebras significativas nas expectativas, o foco 

implica no restabelecimento de seus propósitos. 

Já a organização buscar fazer uma análise adequada, procurando verificar 

os temas relevantes que estão presentes em situações confusas. Sua outra face é 
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a aceitação quanto ao negociar prioridades durante uma mudança – o que está de 

acordo com sua flexibilidade. Para Moeller (2000, p. 95) “lideranças com alto grau 

de organização conseguem gerenciar diversas tarefas simultaneamente e, com 

sucesso, mesmo em situações de estresse”. 

Já a positividade capacita a liderança quanto à consciência de existem 

lições a aprender, embora em momentos difíceis, sendo necessário crer nas 

recompensas. Implica em permitir À liderança saber que em muitas situações, 

suas expectativas serão quebradas, porém que se deva acreditar que 

oportunidades existirão no futuro, procurando olhar de frente aos acontecimentos 

e assim aproveitar o aprendizado resultante de determinada situação, acreditando 

na recompensa por assim encarar as mudanças. 

E por fim, a característica de ser pró-ativa auxilia a liderança a não evitar as 

mudanças, a avaliar os riscos que estejam envolvidos nas diferentes situações – 

embora muitas vezes as consequências possam ser potencialmente negativas – 

procurando aplicá-las em situações posteriores. 

 

Perfil da Liderança Resiliente no Processo de Gestão de Pessoas e 

Ambientes Organizacionais 

Segundo Moraes et al (2007, p.3) “nos ambientes organizacionais é notória 

a característica da pressão por resultados rápidos, eficientes e com muita 

qualidade. Para tanto, se faz necessário muita resiliência.”. 

Na concepção de Biondo (2005), na era do conhecimento, as organizações 
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devem se organizar ao redor das pessoas, que assim se sentem emocionalmente 

lideradas. A mesma autora cita Covey (2005): “[...] a liderança consiste em 

comunicar às pessoas seu valor e potencial de modo tão claro que elas possam 

reconhecê-los como próprios. Essa comunicação não deve ser feita apenas por 

um indivíduo, mas pela cultura, pela organização em si” (COVEY, 2005 apud 

BIONDO, 2005, p.3). 

Comunga na mesma opinião Barros (2006, p. 5), ao mencionar que, a 

liderança resiliente faz o exercício da reflexão sobre a experiência vivida e 

aprende com ela, compartilha as aprendizagens com os demais membros da 

equipe, dialoga sobre estratégias e alternativas para aplicá-las a situações 

idênticas no futuro, busca o consenso para a experiência vivenciada, explorando o 

maior número de percepções existentes na equipe e procura identificar em meio a 

as diferentes opiniões o ponto de convergência ou, a mediatriz comum com o qual 

todos concordam, sendo competente para integrar e orientar a equipe na 

concretização de seus propósitos. 

Barlach (2005) em sua dissertação de mestrado cita um artigo publicado 

pela Harvard Business Review – How Resilience Works –, onde o mesmo enfatiza 

algumas características do perfil de uma liderança considerada resiliente:  

(1) a firme aceitação da realidade – através de uma atitude interpretada 

como o otimismo cultivado fortemente;  

(2) uma crença profunda de que os embates são fortemente sustentados 

por um entender significativo – através da possibilidade de transcender, extraindo 
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assim lições práticas e;  

(3) uma misteriosa capacidade de improvisar – através da habilidade para 

improvisar uma determinada solução de um problema sem ter as ferramentas ou 

matérias próprias. 

Para Arroba e James (1988), as lideranças resilientes precisam de um nível 

favorável de pressão para um bom desempenho. Para os mesmos, quando o nível 

de pressão está muito baixo, a organização não consegue canalizar totalmente 

seus recursos. 

Na visão de Job (2003, p. 81), toda gestão dá as soluções certas aos 

problemas e responde convenientemente às solicitações, mas a liderança 

resiliente reformula os problemas e não se limita a responder às solicitações, e 

sim cria um destino – o que torna o ambiente organizacional mais dinâmico e 

aberto a mudanças. 

O Quadro1 resume as características da liderança resiliente no processo de 

gestão de pessoas e seus ambientes organizacionais.  

Quadro 1 Características da Liderança Resiliente no Processo de Gestão de 

Pessoas e seus Ambientes Organizacionais 

 

Ambiente Organizacional Pessoas 

Sustenta e aprimora continuamente suas 

organizações. 

Autoconfiantes. 
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Absorve altos níveis de mudanças e adapta-se 

a situações ambíguas.  

Gostam e aceiram mudanças. 

É proficiente em manter calma, clareza de 

propósito e orientação em situações adversas. 

Ansiedade razoável. 

Capacidade de pensar estrategicamente e 

tomar decisões acertadas mediante pressão. 

Alto extrovertido. 

Lidera sistemas de trabalho complexos e 

adota conduta flexível na resolução de 

problemas. 

Emocionalmente inteligentes. 

Capacidade de trabalhar eficazmente com os 

superiores e liderados em problemas 

complexos e de gestão. 

Mantém clareza de propósito, 

calma e foco diante de situações 

adversas. 

Capacidade de conseguir conscientizar seus 

colaboradores a transformar as adversidades 

em desafios a serem conquistados. 

Abertas a experiências. 

Fonte: Bispo, 2007 apud Moraes et al  2007, p.4 (adaptado) 

 

De acordo com o Quadro 1 é notório que os aspectos resilientes – tanto do 

ambiente organizacional  quanto das pessoas – auxiliam a liderança na superação 

de incertezas e ou de crises e mudanças. Enquanto o ambiente organizacional 

resiliente procura várias saídas para as crises diárias da economia e dos 
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mercados, os colaboradores resilientes – as pessoas - resilientes procuram 

aprimorar seus comportamentos para que sirvam de suporte à liderança nas 

tomadas de decisões. Sendo assim, constituem uma liderança resiliente 

capacitada para enfrentar os embates do mercado. 

Na visão de Moraes et al (2007) em vista disso, empresários na atualidade 

empenham-se para a formação de uma liderança com características resilientes 

para atuarem nos entraves cotidianos, pois muitos deles já perceberam que esta é 

uma estratégia para o sucesso e sobrevivência de suas organizações no mercado 

atual. 

Para Hamel (2007, p.1), “para que as empresas possam sobreviver neste 

mundo de tanta turbulência, somente sendo resilientes poderão encarar as 

mudanças ocasionadas no cenário de crise”. Também na visão deste pesquisador, 

a liderança resiliente é uma ferramenta dotada de capacidade de superação – 

quer seja de distúrbios internos promovidos pela organização, quer seja de 

fenômenos oriundos do externo ao ambiente organizacional. 

Chiavenato (2000, p. 344) a liderança resiliente determina o grau de defesa 

ou vulnerabilidade da organização às pressões ambientais externas. Quando 

modelos tradicionais e burocráticos sofrem resistências ao avanço da inovação e 

da mudança, a saída nesses casos, não está em programas de desenvolvimento, 

mas em esforços de mudanças para ultrapassar seu nível de resiliência. 

Acrescenta-se, assim, que à liderança resiliente está a incumbência de tais 

mudanças. A Tabela 1 esboça as características da liderança resiliente, segundo 
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visão de Barbosa (2007). 

 

Tabela 1 Características da Liderança Resiliente 

Liderança Resiliente 

 

 Compara-se não apenas com os concorrentes, mas com setores ou 

categorias ainda existentes; 

 Desenvolve cultura responsável e comprometida; 

 Eleva suas metas; 

 Mostra convicção e coragem; 

 Recupera-se na adversidade; 

 Pensa em termos horizontais, eliminando feudos e hierarquias; 

 Sempre se autocorrige;  

 Escuta as pessoas insatisfeitas; 

 Emprega pessoas motivadoras; 

Fonte: Barbosa, 2007, p.1 (adaptado) 

 

De acordo com a Tabela 1 a liderança resiliente dentro de qualquer 

organização vai além do seu aspecto no que se refere à cultura ou modelo de 

gestão ou até mesmo sistema de informações. Na verdade ela representa papel 
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determinante para a transformação organizacional proveniente do seu perfil 

empreendedor e flexível. 

Em síntese, após o exposto, ousa-se afirmar que a organização bem 

sucedida possui uma característica marcante que a diferencia das demais 

organizações: uma liderança resiliente. 

 

Considerações finais 

 Diante do todo exposto no artigo, algumas considerações finais podem ser 

apontadas. Não se pretendendo esgotar o tema de pesquisa, procurou-se destinar 

a mesma com o foco de cumprir os objetivos – geral e específico – propostos, bem 

como de responder à situação problema, bem como confirmar os pressupostos 

norteadores. 

Durante a consulta da literatura disponível, percebeu-se que existem muitos 

estudos e conceitos acerca do tema liderança, mas todos sempre envoltos dos 

mesmos modelos existentes – que já não estão mais obtendo resultados 

satisfatórios como antes, de acordo com a análise da conjuntura no âmbito 

organizacional. 

Sendo assim, nos últimos anos, surge a liderança servidora – um novo 

conceito que começou um movimento que objetiva mudança nas organizações. As 

organizações que já tinham visão de futuro passaram a adotar este estilo de 

liderança, percebendo que a inovação representava, ate então, o passo para as 

mudanças demandadas. 
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Junto ao conceito de liderança servidora, emerge também as grandes 

mudanças – rápidas e súbitas – oriundas da era do conhecimento, da inovação e 

da competitividade no mercado. Diante da situação as empresas se viram na 

necessidade de adaptação, flexibilidade e adesão à conjuntura. Tal advento 

trouxe, automaticamente, a exigência de um novo estilo de liderança nas 

organizações para acompanhamento de todo o processo de mudança: a liderança 

resiliente. 

Sendo assim, através do cumprimento do objetivo geral e específico do 

artigo – fazer uma revisão literária acerca do tema – pode-se afirmar que todos os 

pressupostos se confirmaram: a liderança precisa ser flexível, resiliente, hábil para 

adaptar-se rápida e permanentemente, com serenidade, à turbulência das crises; 

a resiliência está relacionada com a capacidade de uma empresa de responder 

rapidamente a mudanças externas, mesmo quando caóticas e imprevistas e; a 

liderança resiliente apresenta um papel determinante para a transformação e o 

sucesso organizacional. 

Sendo assim, responde-se à indagação, formulada no problema de 

pesquisa, onde se afirma que a liderança resiliente pode ser considerada uma 

ferramenta de gestão na busca do sucesso das organizações dentro do cenário 

atual. 
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