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Objetivo 

O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a influência de variáveis contingenciais e 

isomorfismos institucionais nos estilos de liderança de servidores públicos do Estado de Santa 

Catarina. 

 

Metodologia 

As pesquisas desenvolvidas possuem características quantitativas e qualitativas, 

levantamento/survey, pesquisas documentais, estudos de casos e multicasos. Como 

procedimentos de coleta de dados, faz uso de pesquisas bibliográficas, questionários, entrevistas 

(estruturadas e semiestruturadas) e focus group. A população e a amostra envolvem os servidores 

públicos com cargos de liderança, ou seja, àqueles que tenham poder de tomada de decisão nas 

organizações e os subordinados, compreendendo as instituições de ensino superior públicas, 

prefeituras, câmaras de vereadores, agências de desenvolvimento regional (ADR’s), secretarias 

municipais, escolas municipais, entre outros.  

Quanto aos procedimentos de análise de dados, os estudos fazem uso da estatística descritiva 

(média, mediana, percentuais, desvio padrão), análise fatorial, regressão e a técnica de consenso. 

A técnica de consenso possibilita identificar a percepção dos respondentes sobre determinados 

assuntos, podendo apontar dissenso muito forte (quando os respondentes possuem percepções 

totalmente distintas) até consenso muito forte (quando possuem percepções iguais). 

 

Principais resultados/discussões 

 O projeto de pesquisa teve início em agosto de 2018. O desenvolvimento do projeto 

oportuniza a produção de uma base de dados para o desenvolvimento de estudos na área pública 

com enfoque para publicações em congressos nacionais e internacionais, bem como em 

periódicos nacionais. Na Figura 1 é possível observar os artigos científicos desenvolvidos, um 

com aprovação no Congresso ANPCONT, um que está em análise no Congresso Internacional de 

Administração, um artigo aprovado na Revista Meta Avaliação e os demais artigos científicos em 

produção. 
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Fig. 1 Artigos científicos desenvolvidos/em desenvolvimento no decorrer do projeto de pesquisa 

 

 

 
 

Considerações finais 

Estudos nessa área podem contribuir com os líderes públicos por terem a oportunidade de 

observar a percepção dos liderados sobre o seu comportamento, bem como para possibilitar auto 

avaliação como líder, o que pode influenciar de maneira positiva no clima organizacional afim de 

alcançar os resultados desejados. Com o desenvolvimento dos estudos relacionados à área 

pública, espera-se oferecer uma base para novas pesquisas, com intuito de identificar se os estilos 

de liderança, a natureza da instituição, a cultura, influências internas e externas, variáveis 

isomórficas e a burocratização podem influenciar ou não, no comportamento dos líderes públicos.  


