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RESUMO 

           O conceito de liderança existe desde os primórdios da formação dos grupos e 

sociedades humanas, estando presente nas primeiras relações entre homens, quando 

enxergaram que quando se reuniam em grupos, aumentavam sua representatividade, 

melhorando os aspectos como segurança e força, mesmo que para isso precisassem de 

abrir mão de um pouco de liberdade e eleger alguém para tomar as decisões e guiar o 

grupo. Esse conceito evoluiu ao longo do tempo e no século XIX, quando foi percebido 

o impacto que grandes líderes causavam em organizações, num primeiro momento mais 

relacionados aos exércitos e política. Isso incentivou que filósofos e estudiosos 

começassem a pesquisar e propor teorias sobre liderança, que evoluíram bastante desde 

então. Inicialmente acreditava-se que o líder já nascia com características próprias, e 

então, só quem já nascesse com essas características poderia vir a liderar. Com o passar 

do tempo viu-se que a liderança pode ser manifestada por todos que queiram desenvolver 

e aprimorar as habilidades que mais marcam, de forma comum, os líderes de sucesso . 

Também passou a se entender a liderança como situacional, pois dependendo do contexto 

em que se está, pessoas diferentes podem estar mais propícias para assumir o papel do 

líder. A partir de meados do século XX deu-se grande relevância para o estudo de 

liderança voltado para empresas, pois viu-se a capacidade da liderança de alcançar 

resultados de maneira consistente e elevar o padrão das empresas em âmbito mundial. No 

meio corporativo também se identificou traços de ambientes que favoreciam o trabalho 

desses líderes no caminho do alcance dos resultados. Tanto as características desses 

líderes de sucesso quanto desses ambientes favoráveis foram estudadas e trazidas para 

esse trabalho com o intuito de modelar um programa de desenvolvimento de lideranças e 

de ambientes como estes para que cada vez mais empresas e pessoas possam ter a 

oportunidade de se tornarem líderes e desenvolverem não só a si mesmas, nem só as 

organizações na qual atuam, mas de forma geral, serem protagonistas na transformação 

da sociedade inteira em que vivem. 

 

Palavras-chave: Liderança, resultados consistentes, protagonistas. 
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ABSTRACT 

The concept of leadership has existed since the beginning of the formation of 

human groups and societies, being present in the first relations between men, when they 

realized that when they were in groups, they increased their representativeness, improving 

some of the basic aspects like security and strength, even if they needed to give up some 

freedom in order to elect someone to take the decisions and to guide the group. This 

concept has improved over the years and during the 19th century, the impact caused in 

many organizations by their great leaders was subject of studies, at first more related to 

armies and politics. This has encouraged philosophers and scholars to begin researching 

and proposing theories of leadership, which has evolved since then. Initially it was 

believed that the leader was born with his own characteristics, and then, only those who 

were born with these characteristics could lead. After that, it has been realized that 

leadership can be manifested by all who want to develop and improve these skills that 

most mark, in a common way, leaders of success. Leadership started to be also understood 

as situational, because depending on the context in which one is, different people may be 

more propitious to assume the role of the leader. From the mid-twentieth century, great 

importance was given to the study of business leadership, because it was realized the 

leadership's ability to consistently achieve results and raise the global business 

standard. In the corporate world, it was also identifed some aspects which favored the 

work of the leaders in order to achieve the results. Both of the successful leaders 

characteristics and the favorable environments aspects have been studied and brought to 

this paper in order to design a leadership development program and environments such 

as these. Thus, even more companies and people will have the opportunity to become 

leaders  and develop not only themselves, neither only the organizations in which they 

work for, but in general, to be protagonists in the transformation of the whole society in 

which they live. 

 

 

Keywords: Leadership, Consistents results, Protagonists. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

            O conceito de liderança existe desde os primórdios da formação dos grupos e 

sociedades humanas, estando presente nas primeiras relações entre homens. A partir de 

meados do século XX deu-se grande relevância para o estudo de liderança voltado para 

empresas, pois viu-se a capacidade da liderança de alcançar resultados de maneira 

consistente e elevar o padrão das empresas em âmbito mundial. No meio corporativo 

também se identificou traços de ambientes que favoreciam o trabalho desses líderes no 

caminho do alcance dos resultados. Tanto as características desses líderes de sucesso 

quanto desses ambientes favoráveis foram estudadas e trazidas para esse trabalho com o 

intuito de modelar um programa de desenvolvimento de lideranças e de ambientes como 

estes para que cada vez mais empresas e pessoas possam ter a oportunidade de se tornarem 

líderes e desenvolverem não só a si mesmas, nem só as organizações na qual atuam, mas 

de forma geral, serem protagonistas na transformação da sociedade inteira em que vivem.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

         A liderança está no centro das razões para o sucesso organizacional (COLLINS, 

2001). Esses líderes de sucesso vêm sendo modelados e a partir disso suas características 

comuns estão cada vez mais claras, possibilitando, que se bem utilizadas, possam servir 

para aplicação em organizações de qualquer âmbito, seja acadêmico ou empresarial para 

potencializar o alcance de resultados consistentes. 

       Desde minha passagem pelo Movimento Empresa Júnior tive um contato próximo 

com os conceitos de liderança e cultura organizacional. Inicialmente, esses conceitos se 

faziam muito abstratos para mim, mas ao longo do tempo, ao conhecer pessoas incríve is 

dentro do MEJ, comecei a aprofundar meus estudos sobre os assuntos. Ao longo desse 

tempo percebi, na teoria, por meio dos diversos livros, relatos, palestras e treinamentos  

que participei e da prática, dentro do próprio Movimento, a enorme relevância e impacto 

de bons líderes em resultados positivos, não só dentro das organizações, mas também na 

sociedade de forma geral. Além disso sempre acreditei que com objetivos claros, que 

façam realmente sentido para quem o planejou, com uma certa dose de esforço 

direcionado nas atividades certas, podemos alcançar o que sonhamos. Dessa forma surgiu 
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a ideia do trabalho de estudar características de líderes de sucesso a fim de servir como 

um direcionador de esforços no processo de formação e desenvolvimento de líderes que 

terão a responsabilidade de alavancar de forma consistente os resultados das organizações 

as quais fazem parte e mais do que isso, serem protagonistas da construção de um mundo 

melhor. 

 

1.2 ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho será desenvolvido a partir de pesquisas realizadas no segundo 

semestre do ano de 2016 com atletas em preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 no 

Rio de Janeiro, entrevistas realizadas com líderes de organizações no segundo semestre 

do ano de 2017 e literaturas nacionais e internacionais com o intuito de propor um 

modelo, a partir de valores e características validadas como mais presentes em bons 

líderes e ambientes favoráveis ao alcance de resultados, de desenvolvimento de lideranças 

e por conseguinte de um ambiente propício para o alcance de resultados de forma 

consistente. Os modelos, a princípio, não serão aplicados devido a restrições de tempo 

para a coleta de resultados que comprovassem a eficiência destes, já que quando se trata 

de desenvolvimento de comportamentos e cultura, os resultados esperados são de médio 

e longo prazo. 

 

1.3 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho é propor um modelo de desenvolvimento de 

lideranças que auxilie no desenvolvimento de um ambiente propício para o alcance de 

resultados de forma consistente. Para isso, são desdobrados alguns objetivos específicos 

como a definição dos conceitos de liderança e cultura organizacional, a caraterização de 

um líder ótimo, capaz de proporcionar um ambiente de trabalho propício ao alcance de 

resultados, identificar os gaps de desenvolvimento dos líderes, para, dessa forma, propor 

os modelos e alcançar o objetivo global do trabalho. 

 

1.4 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 
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Miguel (2010) classifica a metodologia que será aplicada neste trabalho na figura 

1. Como pode ser observado, estudo é considerado como:  

• Natureza aplicada: pois utiliza conhecimentos registrados em livros, artigos e 

periódicos, já utilizados para a solução de problemas;  

• Objetivos diversificados: exploratório por analisar a evolução do conceito de liderança; 

descritivo pois irá apresentar características que marcam de forma comum líderes de 

sucesso e ambientes favoráveis de trabalho; 

• Abordagem combinada: utilizando elementos quantitativos (pesquisas com líderes de 

organizações e equipes) e qualitativos (análise de conclusões de autores de livros e 

artigos). 

 

Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 
Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

Para esse trabalho, foram utilizadas informações de pesquisas já existentes, bem 

como estudos e conclusões de autores publicadas em livros, artigos e palestras. 

Inicialmente será feito uma revisão bibliográfica abrangendo artigos, livros e 

palestras nacionais e internacionais para que possa ser levantado características em 

comum de líderes de sucesso. Feito esse levantamento, será utilizada a pesquisa de 

Liderança Esportiva que foi realizada por alunos e professores da Engenharia de Produção 

da UFJF com atletas e treinadores de seleções olímpicas que treinaram em Juiz de Fora 

no período pré Olimpíadas Rio 2016, de forma a agrupar características e 



15 
 

comportamentos semelhantes em segmentos, para reduzir nossa amostra de análise. 

Assim as características definidas a partir da revisão bibliográfica e da pesquisa de 

Liderança Esportiva serão analisadas conjuntamente, a fim de agrupar novamente as 

semelhantes, e completa-las uma com a outra, para definir as características do líder que 

queremos formar que irão ser validadas. A próxima etapa será validar esse conjunto de 

características oriundos da revisão bibliográfica e da pesquisa de Liderança Esportiva 

com líderes de organizações públicas e privadas que vêm performando bem ao longo dos 

anos, para, finalmente, ter a lista de características de líderes de sucesso final que irá 

embasar o modelo de desenvolvimento de lideranças. 

Com a lista final de características o modelo do líder ideal estará finalizado. O 

próximo passo será identificar os gaps dos líderes analisados para que sirva como 

direcionador para a aplicação do modelo de desenvolvimento. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho está organizado em quatro capítulos, sendo esta Introdução e o 

seguinte referentes à Revisão Bibliográfica, o terceiro referente à aplicação prática e o 

último à conclusão. 

 Este primeiro capítulo (introdução) busca fazer uma análise geral do estudo, onde 

abordou-se a justificativa do trabalho, metodologia, escopo e objetivos.  

O seguinte capítulo (revisão bibliográfica) apresenta uma abordagem histórica do 

conceito de liderança, sua evolução e como é vista atualmente. Além disso é feita a 

definição do conceito de liderança, trazidas características de líderes de sucesso 

identificadas por estudos de autores ao longo dos últimos anos, é exposto também de 

forma mais clara o que um líder de fato deve fazer e por fim são caracterizados os 

ambientes que junto a uma forte liderança, tornam o local de trabalho propício para o 

alcance de resultados consistentes. 

O terceiro capítulo (aplicação) apresenta uma análise das referências estudadas, 

juntamente com a análise da pesquisa realizada com atletas e técnicos de delegações que 

estavam em Juiz de Fora para a preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e pesquisas 

realizadas com líderes de empresas do setor privado. Também é apresentado uma 

autoanálise desses líderes, com o intuito de direcionar o modelo de formação de liderança 

para os gaps encontrados. 
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Por fim, o último capítulo (conclusão) apresenta as considerações finais a partir 

de todas as análises feitas. 

2. LIDERANÇA E CULTURA ORGANIZACIONAL COMO PONTOS 

CHAVE NO ALCANCE DE RESULTADOS CONSISTENTES 

 

2.1 A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE LIDERANÇA 

Para se entender a formação do conceito de liderança é necessário dar alguns 

passos para trás e observar o início das relações humanas. O relacionamento humano mais 

básico é entre duas pessoas, havendo, entre elas, diferenças de características, 

personalidades e comportamentos. Uma vez que ocorre essa deferência, há uma 

hierarquia ou um estabelecimento de níveis. Uma pessoa passa a tomar o comando ou 

liderança. É evidente que uma pessoa pode liderar em algumas áreas e não em outras, 

dependendo de suas características, mas esse modelo simples ilustra o processo. 

Segundo Horne (2013), que reproduziu Thomas Hobbes (1588-1679) em seu livro 

Leviatã, as pessoas viviam em um estado de natureza, onde havia uma guerra de todos 

contra todos, e para que os indivíduos não tivessem que se preocupar constantemente com 

sua segurança, achavam que seria mais vantajoso se unir. No entanto, eles perceberam 

que não podiam continuar fazendo o que estavam fazendo a qualquer momento que 

quisessem. Eles tiveram que concordar em desistir de uma certa liberdade ou 

independência (num modelo de anarquia, ausência de hierarquia). A partir disso eles 

receberam segurança e não tiveram que gastar todo o tempo se defendendo. Hobbes 

afirma que as pessoas se juntam a um estado de natureza, desistindo de toda a liberdade 

para um soberano. 

Alguns anos depois, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) corrobora Hobbes em 

sua obra “The Social Contract” (O contrato social): 

“I suppose men to have reached the point at which the obstacles in the 
way of their preservation in the state of nature show their power of 
resistance to be greater than the resources at the disposal of each 
individual for his maintenance in that state. That primitive condition can 
then subsist no longer; and the human race would perish unless it changed 
its manner of existence. 
But, as men cannot engender new forces, but only unite and direct 
existing ones, they have no other means of preserving themselves than 
the formation, by aggregation, of a sum of forces great enough to 
overcome the resistance. These they have to bring into play by means of 
a single motive power, and cause to act in concert. ” 
 

Traduzindo para o português: 
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 "Suponho que os homens tenham alcançado o ponto em que os 
obstáculos no caminho da sua preservação no estado da natureza mostram 
seu poder de resistência ser maior que os recursos à disposição de cada 
indivíduo para sua manutenção nesse estado. Essa condição primitiva só 
pode subsistir; E a raça humana pereceria a menos que mudasse sua 
maneira de existir. 

Mas, como os homens não podem engendrar novas forças, mas 
apenas unir e direcionar os existentes, eles não têm outros meios de se 
preservar do que a formação, pela agregação, de uma soma de forças o 
suficiente para superar a resistência. Essas têm que pôr em prática por 
meio de um único poder motriz, e fazer agir em conjunto. ” 

 

A partir disso é possível enxergar total relação da formação do conceito de 

liderança com a evolução da forma dos indivíduos se relacionarem. A percepção de uma 

força maior, quando aliados, levou os indivíduos ao longo dos anos buscarem formas de 

organização, e sociedade, que, regida por uma força maior, no caso as lideranças, os 

satisfazia em termos de elementos básicos como alimentação e segurança de maneira mais 

eficiente do que se cada um o fizesse por si mesmo. Além disso é possível começar a 

enxergar que a liderança se dá a partir de uma divergência de caraterísticas, onde o 

indivíduo com características propícias para cada cenário, assumiria à frente neste. 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE LIDERANÇA 

 

O conceito de liderança tomou força no cenário mundial e durante décadas, 

filósofos, pesquisadores e estudiosos tentam definir o que permite o líder se diferenc iar 

das demais pessoas. A partir disso, diversos estudos ao longo dos anos deram origem a 

algumas teorias que possuem o intuito de explicar a origem ou formação dessas pessoas 

tidas como líderes. De acordo com o artigo “Leadership Theories” (Teorias de Liderança), 

no portal “ leadership – central.com. ”, destacam-se 6 teorias, por suas relevâncias e 

abrangências, são elas: Teoria do Grande Homem, Teoria dos Traços, Teorias do 

Comportamento, Teorias de Contingência, Teorias Transacionais e Teorias 

Transformacionais. 

Teoria do Grande Homem 

Época: 1840s 

Autor: Popularizado por Thomas Carlyle 

Durante o século XIX a Teoria da Liderança do Grande Homem tornou-se muito 

popular. Se baseando principalmente por análises de comportamentos dos militares da 
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época e pressupondo que os traços de liderança são intrínsecos. Isso signif ica 

simplesmente que grandes líderes nascem. 

 De acordo com Wagner (2008) a Teoria do Grande Homem assume que a 

capacidade de liderança é inerente - que grandes líderes nascem, não são feitos, retratando 

muitas vezes grandes líderes como heroicos, míticos e destinados a liderar quando 

necessário. O termo "Grande Homem" foi usado porque, na época, a liderança era pensada 

principalmente como uma qualidade masculina, especialmente em termos de liderança 

militar. 

Como ponto importante dessa teoria é ressaltado que ela foi o ponto de partida 

para a compreensão de quais traços humanos fazem grandes líderes, e trouxe maiores 

atenções para esse assunto, na época. Como crítica tem-se que a teoria traz a liderança 

como restrita aos privilegiados que nasceram já com os traços, e não possui validade 

científica, já que não foi possível a comprovação do modelo. 

 

Teoria dos Traços 

Época: 1930s - 1940s , formalizada em 1974 

Autor: Ralph M. Stogdill 

A teoria da liderança de traços é baseada no fato em que as pessoas nascem, 

herdando certas características positivas, como por exemplo a inteligência, senso de 

responsabilidade, criatividade e outras qualidades que a fazem conseguir uma posição de 

liderança. 

A partir desses conceitos, Stogdil (1974) formalizou em seu Manual de Liderança 

a Teoria de Traços. Em 1948, ele havia dito que os líderes não tinham traços únicos, o 

que seguiu muitas pesquisas durante as duas décadas anteriores que sugeriram o mesmo. 

No entanto, os métodos de pesquisa mudaram e, como resultado, Stogdill chegou a sua 

última conclusão, permitindo-o afirmar que os líderes têm certos traços inatos que lhes 

permitem liderar, como listado na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Traços e Habilidades de um líder 

Fonte: Stogdill (1974) 

Algumas críticas aparecem à teoria, ao passo que ela identifica personalidades 

particulares ou características comportamentais compartilhadas pelos líderes. Mas se 

características particulares são características-chave da liderança, o questionamento de 

como explicar as pessoas que possuem essas qualidades, mas não são líderes, aparece 

como uma das dificuldades em usar essa teoria para explicar o conceito de liderança. 

Apesar disso, ter o conhecimento sobre quais traços gerais um líder bem-sucedido 

possui, ajuda a identificar potenciais líderes, os traços específicos que estão listados 

permitem que eles estejam disponíveis para quantificação ou correlação com técnicas de 

validação, como exames cerebrais. Porém nos estudos que conceberam a teoria, não há 

consciência situacional e dessa forma os termos podem significar coisas diferentes em 

diferentes contextos, e o que é bom em uma situação, pode vir a ser prejudicial em outra.  

 

Teorias Comportamentais 

Época: 1940s - 1950s 

Autor: Diversos 

As teorias comportamentais da liderança são baseadas no estudo de 

comportamentos específicos de um líder. De acordo com a teoria, o comportamento líder 

é o melhor preditor de suas influências de liderança e, como resultado, é o melhor 

determinante do sucesso de sua liderança. 
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Como resultado, passou-se do pressuposto de que os líderes nascem, (Teoria 

Grande do Homem) até a possibilidade de podermos medir o seu potencial de liderança 

(Teoria dos Traços) através de medidas psicométricas e, em seguida, ao ponto de qualquer 

um poder ser um líder (Teorias Comportamentais), ensinando-lhes os comportamentos 

mais adequados para qualquer situação. Essas teorias ganharam grande força com o 

marketing, pois se tornou um produto de fácil comercialização, a partir da ideia, que com 

o treinamento correto, todos podem se tornar líderes. 

Teoria de Contingências 

Época: 1960s 

Autor: Diversos 

A Teoria de Contingências traz que não existe uma só forma de liderar, sendo que 

todo estilo de liderança deve ser baseado em situações, colocando algumas pessoas como 

de alta performance, no que tange a liderança, em determinados locais, mas em outros, 

fora de seu local de domínio, como de baixa performance. De acordo com essa teoria, 

nenhum estilo de liderança é tido como melhor em todas as situações. O sucesso do líder 

irá depender de uma série de variáveis, incluindo o estilo de liderança, qualidades dos 

seguidores e aspectos da situação. 

As teorias de contingência motivam a pensar em um aspecto particular de uma 

situação liderada por líderes que precisa de um foco mais intenso. Apesar disso, tem-se 

que identificar os aspectos de uma situação pode ser altamente subjetivo e pode não 

capturar a realidade de uma situação liderada tornando difícil qualquer verificação e 

validação de um sistema modelado  

Teorias de Liderança Transacional  

Época: 1970s 

Autor: Muitos ao longo da História, mais recentemente: Max Weber e Bernard 

M. Bass 

As teorias de Liderança Transacional são caracterizadas por uma transação feita 

entre o líder e os seguidores, valorizando um relacionamento positivo e mutuamente 

benéfico. 

Para que haja uma maior efetividade e ter um valor motivacional, o líder deve 

encontrar um meio para se alinhar para recompensar adequadamente (ou punir) seu 

seguidor, para executar a tarefa atribuída pelo líder. Em outras palavras, os líderes 
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transacionais são mais eficientes quando desenvolvem um ambiente de reforço mútuo, 

para o qual os objetivos individuais e organizacionais estão em sincronia. 

O artigo também traz que os teóricos transacionais afirmam que os seres humanos 

em geral estão buscando maximizar experiências prazerosas e diminuir as experiênc ias 

não prazerosas. Assim, somos mais propensos a associar-nos a indivíduos que aumentam 

os nossos pontos fortes. Punição e recompensa motivam as pessoas e isso sustenta teorias 

de liderança transacional. Deve haver uma hierarquia bem definida, onde todos sabem 

quem é o líder e quem está seguindo. Quando as pessoas estão de acordo sobre a 

necessidade, dentro da estrutura organizacional, de fazer uma tarefa ou alcançar metas 

através de objetivos, entende-se que eles devem reconhecer o líder e cada membro da 

organização libera toda independência e soberania. Os subordinados precisam apenas 

obedecer seu líder. 

Teorias de Liderança Transformacional  

Época: 1970s 

Autor: Diversos  

De acordo com o artigo, a Teoria da Liderança transformacional afirma que o 

processo de liderança é dado através do qual uma pessoa interage com os outros e é capaz 

de criar uma relação sólida que resulte em uma alta porcentagem de confiança, que 

resultará em um aumento da motivação, intrínseca e extrínseca, em ambos líderes e 

seguidores. A essência das teorias transformacionais é que os líderes transformam seus 

seguidores por sua natureza inspiradora e personalidades carismáticas. As regras e 

regulamentos são flexíveis, orientados por normas de grupo. Esses atributos 

proporcionam uma sensação de pertencimento aos seguidores, pois podem facilmente se 

identificar com o líder e seu propósito. 

Teorias de liderança transformacional acreditam que as pessoas são motivadas 

pela tarefa que deve ser realizada. Quanto mais estruturada for uma organização, maior 

será o sucesso. As pessoas dão tudo para a organização, que podem ser sua principa l 

necessidade e colocam seus interesses individuais em segundo lugar. Há uma ênfase na 

cooperação e ação coletiva e o estresse está incluído nos objetivos de longo alcance de 

uma organização. Os indivíduos existem dentro do contexto da comunidade, em vez de 

competir uns com os outros. Consequentemente, as tarefas são projetadas para serem 

desafiadoras e desejáveis. Todo o sistema se ajusta para colocar a comunidade acima dos 

egos individuais. 
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A teoria ganha força pois houveram demonstrações em estudos, como na teoria 

do jogo, que a cooperação, em oposição à concorrência, é mais bem-sucedida na 

consecução dos objetivos. Além do que as teorias transformacionais são adaptativas e 

podem ser adaptadas para suportar a satisfação das necessidades mais urgentes das 

pessoas e também dão uma maior estabilidade da posição de um líder, pois há um maior 

apoio por parte de quem está sendo liderado. 

Apesar disso também existem algumas críticas, visto que mesmo que todos 

estejam motivados a fazer uma tarefa, isso não se torna uma segurança de conclusão bem-

sucedida dessa tarefa, além disso o excesso de entusiasmo pelo líder pode encobrir o 

julgamento do grupo quanto à questão de saber se os objetivos de uma organização são 

realistas e também pode haver excesso de dependência do líder. 

 

2.3 DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE LIDERANÇA 

 

Hunter (1998) traz a definição de liderança como: 

“ É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 
entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo 
para o bem comum. “ 
 

Também traz uma separação de conceitos, que comumente causa dúvidas e 

dificuldades de interpretação da diferença entre gerência e liderança: 

“Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu 

inventário, seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar 

a si mesmo. Mas você não gerencia humanos. Você gerencia coisa e 

lidera pessoas.” 

O autor também se posiciona sobre a polêmica de líderes já nascerem líderes, ou 

serem formados: 

“Uma habilidade (fazendo alusão a definição de liderança) é 
simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança – 
influenciar os outros – é uma habilidade que pode ser aprendida e 
desenvolvida por alguém. ” 
 

Hunter (1998) também traz uma citação do livro de Max Weber, chamado “The 

theory of social and economic organization” (A teoria da organização econômica e 

social), com as definições de “Poder” e “Autoridade”, as relacionando com o conceito de 

liderança. 
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“Poder: É a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por 
causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o 
fazer. ” 
 
“Autoridade: A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade 
o que você quer por causa da sua influência pessoal. ” 

Ele ressalta que o poder é definido como uma faculdade, enquanto autoridade é 

definida como habilidade. De maneira simples: 

 “ Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Crianças 
de dois anos são mestras em dar ordens a seus pais. Houve muitos 
governantes maus e insensatos ao longo da história. Porém para 
estabelecer autoridade sobre as pessoas, requer um conjunto especial de 
habilidade. ” 

 

Dessa forma fica claro a relação tênue entre liderança e o exercício da autoridade, ao 

passo que o poder não é tido como essencial na conduta de líderes estimados. 

Falconi (2009) traz a liderança como um dos fatores chaves do conhecido tripé 

(Liderança, Método e Conhecimento) como fatores que garantem os resultados em 

organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 2 – Fatores chave para o alcance de resultados  

Fonte: Falconi (2009) 

A partir disso ele traz uma das definições mais utilizadas no meio empresarial para 

liderança: “Liderar é bater metas consistentemente, com o time e fazendo certo. “ 

Ele cita a liderança como o ponto chave do tripé, afirmado que de nada adianta 

método ou conhecimento, se não existe liderança para fazer acontecer. 

 

2.4 AS CARACTERÍSTICAS DE LÍDERES ÓTIMOS 
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2.4.1 LÍDERES 10X 

 

Após a análise das jornadas de Ronald Amundsen e Robert Scott em 1911 na 

expedição com suas respectivas equipes em busca de se tornarem o primeiro grupo da 

história moderna a chegar ao polo sul, Collins (2011) afirma que como ambos 

enfrentaram o mesmo ambiente no mesmo ano, com a mesma meta, as causas do sucesso 

de um e do fracasso do outro não podem ser atribuídas ao ambiente. Os dois alcançaram 

resultados distintos sobretudo porque apresentaram comportamentos diferentes. 

Collins ficou conhecido por seus estudos sobre grupo de empresas durante anos, 

em busca de identificar características em comum entre as empresas que se destacavam 

independentemente de passar por cenários adversos. Dentre suas conclusões, uma, tida 

como de maior destaque, foi no fator que ele traz como imprescindível para o alcance de 

resultados consistentes, a liderança. 

Voltando a conclusão da análise da trajetória dos expedicionários, o mesmo 

ocorreu com os líderes estudados por Collins e sua equipe: 

 “Assim como Amundsen e Scott, nossos pares de líderes estiveram 
vulneráveis aos mesmo ambientes no mesmo período. No entanto, alguns 
líderes provaram ser 10x, enquanto seus pares não conseguiram. Em 
nossa pesquisa, observamos que os líderes 10x tinham em comum um 
conjunto de características comportamentais que os diferenciavam dos 
líderes de comparação. ” 

 
Collins e sua equipe desenvolveram a pesquisa que deu origem ao livro com o 

intuito de descobrir como algumas empresas conseguem ter resultados fantásticos em 

meio a ambientes extremos, dessa forma queriam:  

“[...] encontrar empresas que começaram em posição de vulnerabilidade, 
cresceram e se tornaram grandes, com desempenho espetacular e fizeram 
tudo isso em ambientes instáveis, marcados por gigantescas forças 
incontroláveis, muito rápidas, incertas e potencialmente perigosas. ” 
 

Depois as compararam com grupos de empresas que não conseguiram crescer e também 

estavam nos mesmos ambientes caóticos, para enfim descobrir porque algumas empresas 

prosperaram e outras não. A partir disso, nomearam as empresas de alto desempenho 

estudas, de 10x, pois dentro de outros fatores, elas superavam seus pares em média com 

resultados 10 vezes maiores dentro de seus setores. Dentro disso, os líderes, como citado 

anteriormente, no papel de protagonistas desses resultados, de acordo com Collins, 

também são chamados de Líderes 10x, seguindo a mesma lógica da nomeação das 

empresas. 
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Antes de citar quais seriam essas características em comum, Collins faz questão  

de evidenciar o que ele não conclui, e desmistificar, de acordo com sua pesquisa, muitas 

visões, que para ele são errôneas: 

Para Collins, os líderes 10x não são mais: criativos, visionários, carismáticos, 

ambiciosos, bafejados pela sorte, correm mais riscos, heroicos e também não são mais 

propensos a fazer movimentos grandes e ousados, que os demais líderes. Para que fique 

claro, essas características não faltam nos líderes 10x, ao mesmo tempo que os demais 

líderes comparados também as apresentam. 

Collins faz uma relação dos líderes 10x com o paradoxo entre controle e não 

controle: 

 “ De um lado, os 10x entendem que enfrentam contínuas incertezas e que 
não podem controlar nem prever, com absoluta precisão, aspectos 
importantes do mundo ao redor. De outro, rejeitam a ideia de que forças 
fora de seu controle ou circunstâncias fortuitas podem determinar seus 
resultados; ao contrário, assumem inteira responsabilidade pela própria 
sorte. ” 
 

Jim Collins classifica os líderes 10x por meio de três comportamentos essenciais : 

disciplina fanática, criatividade empírica e paranoia produtiva. Há ainda uma força 

motivadora central que anima esses três elementos, que é a chamada ambição nível 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Diagrama Liderança 10x  
Fonte: Collins (2011) 

 

Collins (2011) também traz as definições:  

Sobre Disciplina fanática: 
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“Disciplina, em essência, implica consistência das ações – consistência 
em relação a valores, a metas de longo prazo, a padrões de desempenho, 
consistência de método e consistência ao longo do tempo. Disciplina não 
é o mesmo que arregimentação. Disciplina não é o mesmo que 
mensuração. Disciplina não é o mesmo que obediência hierárquica ou 
adesão a regras burocráticas. A verdadeira disciplina requer a 
independência mental para rejeitar pressões que possam levar uma 
organização a adotar comportamentos incompatíveis com seus valores, 
padrões de desempenho e aspirações de longo prazo. Para um líder 10x, 
a única forma legitima de disciplina é a autodisciplina. É ter a 
determinação interior para fazer o que for necessário para gerar um 
grande resultado, a despeito de todas as dificuldades. 
Os líderes 10x são absolutamente cansáveis, até monomaníacos, 
inquebrantáveis no foco seu objetivo. Não reagem exageradamente às 
circunstâncias, não sucumbem o comportamento do “rebanho”, nem 
saem correndo atrás de oportunidades tentadoras, porém irrelevantes. São 
de capazes de enorme perseverança, inflexíveis em seus padrões, mas 
suficientemente disciplinados para não ir longe demais. Nas discussões 
de nossa equipe de pesquisa, lutamos muito para encontrar a melhor 
maneira de descrever a disciplina que identificamos nos líderes 10x. A 
maior parte dos CEOs tem algum nível de disciplina, mas os 10x operam 
em um nível muito diferente. Acabamos concluindo que não são apenas 
disciplinados; eles são fanáticos. ” 
 

Criatividade Empírica: 

“Pesquisas em psicologia social indicam que, em tempos de incerteza, a 
maioria das pessoas se voltam para outras pessoas – figuras de 
autoridade, colegas, grupos com normas estabelecidas – para se orientar 
e saber como proceder. Os 10x, ao contrário, não buscam a sabedoria 
convencional para estabelecer seu curso em tempos de incerteza, nem se 
voltam primeiro para o que as outras pessoas fazem, muito menos para o 
que os sábios ou os especialistas dizem que devem fazer. Voltam-se 
primeiramente para as evidências empíricas. 
[...] A grande questão é ser mais empírico, para fortalecer a 
independência mental e validar os próprios instintos criativos. 
“Empírico”, nesse caso, significa confiar na observação direta, conduzir 
experimentos práticos e/ou envolver-se diretamente com as evidências, 
em vez de confiar em opiniões, caprichos, sabedoria convencional, 
autoridade, ou ideias não testadas. Ter uma base empírica, permite aos 
10x fazer movimentos ousados, criativos e minimizar o risco. 
[...] De modo geral, os líderes 10x não fizeram movimentos mais ousados 
que seus comparativos diretos menos bem sucedidos: os dois grupos 
apostaram alto e, quando necessário, tomaram atitudes drásticas. Os 10x 
também não demostraram mais confiança do que os níveis de 
comparação; na verdade, estes é que costumavam ser excessivamente alto 
confiantes. Contudo, os 10x tinham uma base empírica muito mais 
profunda para suas decisões e ações, o que lhes dava uma confiança bem 
embasada e minimizava seus riscos. ” 
 

Paranoia Produtiva: 

“Os 10x diferem de seus comparativos diretos menos bem-sucedidos em 
sua atitude de manter hipervigilância nos tempos bons e ruins. Mesmo 
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em condições calmas, claras e positivas, os 10x consideram 
constantemente a possibilidade de as circunstâncias se voltarem contra 
eles a qualquer momento. Na verdade, eles acreditam, com convicção, 
com 100% de certeza -  que as circunstâncias vão mesmo se voltar contra 
eles sem aviso prévio, em algum momento imprevisível no tempo, 
altamente impróprio. Então, é melhor que estejam preparados. 
[...]Os 10x não se diferenciam pela paranoia em si, mas por tomarem 
previdências efetivas motivados por ela. O comportamento paranoico é 
extremamente funcional quando o medo é canalizado para uma 
preparação bem completa e para ações executadas com calma e cabeça 
fria. Isso é o que torna a paranoia produtiva, daí o termo. (Não estamos 
falando aqui de paranoia no aspecto clínico; apenas demos o nome de 
“paranoia produtiva” ao comportamento que levou os 10x a 
transformarem a vigilância em preparação e ações produtivas.) ” 
 

Ambição nível 5: 

“Por trás dos 3 comportamentos essências dos líderes 10x existem uma 
força motivadora: a paixão e a ambição por uma causa ou empresa que é 
maior que eles próprios. Todos têm ego, mas o canalizam para suas 
empresas e para o propósito delas, nunca para seu engrandecimento 
pessoal. ” 

 

2.4.2 LÍDERES NÍVEL 5 

 

Em outra pesquisa da equipe de Collins (2001), ao analisar o que tornam as 

empresas de boas para ótimas, concluíram novamente que a liderança seria o ponto crucial 

dessa diferenciação. Porém, não propriamente a liderança, de forma ampla, mas sim o 

tipo de liderança. Eles concluíram que as empresas boas também tinham excelentes 

líderes, mas os líderes que tornaram as empresas de boas para ótimas eram iguais entre 

si, porém diferente dos demais. A partir disso desenvolveram um conceito de liderança, 

onde definiu que “Liderança é uma hierarquia de qualificações”, esquematizando na 

pirâmide abaixo: 
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     Figura 4 – Hierarquia da liderança nível 5  
        Fonte: Empresas feitas para vencer, Jim Collins (2001) 

 

Daí surgiu um novo conceito, o líder nível 5. As principais características de 

diferenciam os líderes 5 dos demais são, humildade pessoal genuína, trabalhando por algo 

maior que eles próprios, não se tratando deles próprios, mas sim de uma causa maior e o 

que ele traz em uma de suas palestras como “determinação absolutamente aterrorizante” 

por esta causa, ou pela empresa. Collins (2001) indaga que a questão chave sobre os 

líderes nível 5 é: “Qual é a verdade sobre sua ambição? ”, “Qual é a sua primeira e maior 

ambição? “, trazendo que a definição de líderes nível 5 está totalmente relacionada a 

“líderes que foram ambiciosos, acima de tudo por uma causa, pela instituição, pela 

empresa, pelo trabalho, mas não por eles próprios, tendo o desejo de fazer bem em prol 

dessa ambição, independente do que vier pela frente. ”. 

Ao contar a história de Katharine Graham, ex CEO do The Washington Post, ele 

traz que o primeiro passo para se tornar um líder nível 5 deve ser o que chama de “ se 
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sentir confortável com a janela e o espelho”, explicando que em momentos e dificuldade 

e quando os resultados não vem, o líder nível 5 “olha pro espelho” e assume a 

responsabilidade pelos erros e pelos resultados ruins, já nos momentos de felicidade e 

resultados bons, ele “olha para a janela” e atribui os méritos à sua equipe, indicando 

fatores que levaram ao sucesso, que não eles próprios, e quando não conseguem encontrar 

alguém para atribuir o resultado, ele atribuem à boa sorte. 

Quando questionado sobre a possibilidade de um líder se tornar nível 5, ele remete 

a história de Lou Gerstner ex CEO da IBM (International Business Machines 

Corporation), que a partir da pesquisa de Collins iniciou sua carreira como nível 1, e 

subindo nível a nível chegou ao nível 4, e então ao assumir a presidência da IBM, 

conseguiu resultados incríveis salvando a empresa, levando a empresa do posto de boa 

para ótima, e ao fim de sua gestão, revela que algo aconteceu durante o caminho, que ele 

não esperava, ele se apaixonou pela IBM. Dessa forma, pela primeira vez em sua carreira 

ele havia sentido a responsabilidade da fazer algo ótimo, que importava mais que 

simplesmente seu sofrimento e suas conquistas pessoais. 

A partir dessa história, Collins (2001) conclui que é sim possível se movimentar 

na hierarquia de liderança, sendo sim possível alcançar a liderança nível 5. Também 

conclui que ser um líder nível 5 depende do contexto. Ele afirma: “não considero que seja 

possível ser um líder nível 5 em todas as situações”, para ser um nível 5 é necessário se 

importar ao extremo com a causa e estar disposto a abrir mão de seu benefício próprio em 

prol da causa. 

E então o autor traz que para se tornar um líder nível 5, ao longo do caminho de 

sua vida, nos momentos adversos e que precisar tomar uma decisão, haverá duas opções, 

uma, que se você for genuinamente honesto consigo mesmo, escolherá pensando em seu 

bem-estar, e outra que representará o melhor em prol da causa. Ele reconhece que não é 

fácil, mas se começar a se conscientizar mediante as situações de tomada de decisão, e ao 

longo do tempo aumentar a “taxa” de decisões em prol da causa, o caminho em busca da 

liderança nível 5 estará mais próximo. 

Os líderes nível 5 entendem que as organizações devem continuar crescendo 

mesmo após sua saída. O sucesso da organização não pode estar relacionado à presença 

daquele líder. Dessa forma, como retratado na história de Sam Walton, ex CEO do Wal 

Mart, é necessário que o líder nível 5 controle seu carisma, e entenda a importância de 

tornar a organização autossuficiente, pois só assim ela transcenderá o líder. O que Sam 
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Walton fez, foi o que Collins traz como três passos: Criar uma meta gigantesca, que 

perpetuará muito mais do que só o líder, também selecionar um sucessor brilhante e 

terceiro, construiu mecanismos que foram as forças catalisadoras, ao invés de o próprio 

líder ser essas forças catalisadoras. 

Os líderes nível 5 não necessariamente estão no topo de organizações, pelo 

contrário, a pesquisa aponta que poucos dos líderes que estão no topo das empresas 

possuem as características nível 5, ao passo que é possível uma pessoa, mesmo da “base” 

de uma organização, exercer uma liderança nível 5 por meio das suas escolhas, como 

retrata Collins (2001) sobre a história de um técnico servidor público no sistema de 

tráfego aéreo em New Jersey em 11 de setembro de 2001, que após o primeiro avião 

chocar uma das torres gêmeas, em New York, eles não sabia o que estava acontecendo, 

mas sabia que se perdesse o controle da situação, seria o fim de sua carreira, mas ele 

precisava tomar uma decisão, então fechou o tráfego aéreo, o que Collins trata como um 

belo exemplo de decisão de um líder nível 5. 

Por fim, mais uma de suas conclusões foi a respeito da necessidade de abrir mão 

completamente de seu bem-estar e sua vida profissional para se tornar um líder nível 5, e 

a resposta foi que metade dos líderes entrevistados, sim de fato abriram mão quase que 

por completo de suas vidas pessoais em prol da causa, porém a outra metade não, eles 

tinham claro a importância da causa, mas também a importância de estar com suas 

famílias, filhos e amigos. O que leva a conclusão de Collins que ser um líder nível 5 no 

trabalho e também na vida pessoal, não depende das circunstâncias, mas sim é uma 

questão de escolhas. 

 

2.4.3 FIXED MINDSET (MENTALIDADE FIXA) E GROWTH MINDSET 

(MENTALIDADE DE CRESCIMENTO)  

 

As pessoas em uma mentalidade fixa acreditam que você é ou não é bom em 

alguma coisa, com base em sua natureza inerente, porque é só quem você é. 

Pessoas em uma mentalidade de crescimento acreditam que alguém pode ser 

bom em qualquer coisa, porque suas habilidades são inteiramente devidas a suas ações 

(DWECK, 2006). 
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Uma das crenças mais básicas que se carrega, que Dweck (2006) encontrou em 

sua pesquisa, tem a ver com a forma como vemos e habitamos o que consideramos nossa 

personalidade.  

Uma mentalidade fixa pressupõe que nosso caráter, inteligência e habilidade 

criativa são dados estáticos que não podemos mudar de maneira significativa, e o sucesso 

é a afirmação dessa inteligência inerente. Dessa forma, se esforçar pelo sucesso e evitar 

o fracasso a todo custo torna-se uma maneira de manter a sensação de ser inteligente ou 

habilidoso.  

A mentalidade de crescimento, por outro lado, prospera em desafio e não é 

evidência de ininteligência, mas um trampolim encorajador para o crescimento e para 

esticar nossas habilidades existentes. Dentre essas duas mentalidades, que manifestamos 

desde uma idade muito precoce, brotam muito nosso comportamento, nossa relação com 

o sucesso e o fracasso em contextos profissionais e pessoais e, finalmente, nossa 

capacidade de felicidade. 
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Figura 5 – Two Mindsets (Duas mentalidades) 
Fonte: Dweck (2006) 
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 De acordo com Popova (2014) no ponto chave do que torna a "mentalidade de 

crescimento" tão relevante, Dweck, descobriu que ela cria uma paixão pela aprendizagem 

e não uma fome de aprovação. Sua marca é a convicção de que qualidades humanas como 

inteligência e criatividade, e até mesmo capacidades de relacionamento como amor e 

amizade, podem ser cultivadas através do esforço e da prática deliberada. As pessoas com 

essa mentalidade não são desencorajadas pelo fracasso, elas realmente não se veem 

falhando nessas situações - eles se veem aprendendo. 

Dweck e sua equipe descobriram que as pessoas com a mentalidade fixa veem 

risco e esforço como brindes potenciais de suas insuficiências, revelando que elas são 

curtas de algum jeito. Mas a relação entre mentalidade e esforço é uma rua de dois 

sentidos: 

“Não é só que algumas pessoas reconheçam o valor de se desafiar e a 
importância do esforço. Nossa pesquisa mostrou que isso vem 
diretamente da mentalidade de crescimento. Quando ensinamos às 
pessoas a mentalidade de crescimento, com foco no desenvolvimento, 
essas ideias de desafio e esforço seguem. 
À medida que você começa a entender as mentalidades fixas e de 
crescimento, você verá exatamente como uma coisa leva a outra - como 
a crença de que suas qualidades são esculpidas em pedra leva a uma série 
de pensamentos e ações, e como a crença de que suas qualidades podem 
ser cultivadas leva a uma série de pensamentos e ações diferentes, 
levando você a uma estrada totalmente diferente. 
[...]As mentalidades mudam o que as pessoas se esforçam e o que veem 
como sucesso. Eles mudam a definição, significado e impacto da falha. 
Eles mudam o significado mais profundo do esforço. ” (POPOVA, 2014). 

 

2.5 O QUE UM LÍDER DEVE FAZER  

 

2.5.1 A AGENDA DO LÍDER 

 

Falconi (2009) traz a indagação de que se ser um bom líder é conseguir resultados 

por meio das pessoas, então a pessoa do líder deve investir uma parte substancial de seu 

tempo no desenvolvimento de sua equipe. Portanto, o tema de Recursos Humanos é 

central no desenvolvimento do “Conteúdo da Liderança” (Agenda do Líder), ou seja, o 

que um líder deve fazer, como esquematizado na figura abaixo. 
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Figura 6 - Modelo da Agenda do Líder (Conteúdo da Liderança)  
Fonte: Falconi (2009) 

 

“1.Criar um sistema que possa atribuir a todas as pessoas metas que sejam 
críveis e desafiadoras. Estas metas devem ser calculadas a partir de 
lacunas previamente identificadas. 
2. Promover o Domínio do Método pela equipe com crescimento 
constante nas técnicas e recursos de análise, bem como num perfeito 
Gerenciamento da Rotina. 
3. Promover a aquisição de Conhecimento Técnico pela equipe. 
4. Garantir o estabelecimento e melhoria contínua de um Sistema de 
Recrutamento e Seleção (padronizar o processo). Participar do 
Recrutamento e Seleção de sua equipe. Selecionar, entre os recrutados, 
Pessoas Excepcionais e garantir um crescimento mais rápido para estes 
como permitido por seu potencial mental, como definido por Maslow 
(algumas poucas pessoas excepcionais fazem a grande diferença em uma 
organização). 
5. Participar das várias formas de Treinamento de sua equipe exercendo 
a função de professor em alguns casos. Estabelecer e melhorar 
continuamente um Treinamento Especial para pessoas excepcionais. 
Reconhecer que entre as pessoas excepcionais existem pouquíssimas 
super-excepcionais. Estas pessoas são imperdíveis e podem mudar a 
história de uma organização. Entender o Processo de Aprendizado 
Humano e que o aprendizado de uma empresa é a somatório do 
aprendizado das pessoas. Entender o conceito de Potencial Mental 
Humano como formulado por Maslow e a necessidade de que as pessoas 
tenham condições de aprender continuamente. Este aprendizado deve ser 
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realizado, preferencialmente, por meio do método de solução de 
problemas, com metas bem estabelecidas. 
6. Inspirar as pessoas. Nós não trabalhamos somente pelo dinheiro que 
recebemos. O ser humano gosta de realizar um sonho. Sonhe grande, 
promova o sonho e inspire as pessoas. Sonhar grande dá o mesmo 
trabalho que sonhar pequeno. 
7. Fazer Coaching. Supervisionar a maneira de trabalhar de sua equipe e 
aconselhar, fazendo ajustes de procedimento. O coaching é um 
treinamento no trabalho. 
8. Promover a meritocracia. Garantir o estabelecimento e melhoria 
contínua de um Sistema de Avaliação do Desempenho (padronizar o 
processo). Promover uma avaliação do desempenho de seu time de forma 
honesta e construtiva, dando feedback contínuo (pelo menos uma vez por 
ano). Demitir quando necessário. Afastar de 5 a 10% por ano daqueles 
mais mal avaliados do time, abrindo espaço para novos valores e dando 
a oportunidade para que os demitidos possam encontrar tarefas que amem 
fazer e nas quais possam ser mais felizes e valorizados. 
9. Alinhar os interesses das pessoas com os da organização por meio de 
um Sistema de Incentivos. 
10. Cuidar da Cultura predominante na organização, trabalhando no 
sentido de fixar valores que garantirão o seu futuro. Estes valores devem 
estar incluídos nos quesitos da avaliação do desempenho. 
11. Promover uma cultura de alto desempenho, “esticando” as metas e 
atribuindo valor aos que as superam. 
12. Promover a cultura de tomar decisões com base em fatos e dados. 
Incentive a prática da análise e da síntese como elemento principal do 
planejamento e fundamental no processo de aprendizado. Exija a 
apresentação das análises em suas reuniões. Valorize a honestidade 
intelectual. Valorize a busca da verdade contida nos fatos e dados. 
13. Promover uma cultura de “enfrentamento dos fatos” que valoriza a 
verdade e não tem medo de ver os fatos como são. É a cultura onde se 
espera que os gerentes comuniquem, para o time e para cima, não 
somente os bons resultados, mas também o que não está indo bem e 
precisa ser encarado como é, de tal modo que possa ser consertado. Uma 
cultura onde se valoriza a busca de fatos e dados para analisar eventos e 
não somente opinião e intuição. “ (FALCONI, 2009) 

 

2.5.2 SATISFAZER AS NECESSIDADES LEGÍTIMAS 

 

Hunter (1998) traz que: 

 “ O papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as 
necessidades legítimas. ”  

 

E completa: 

“ A liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na 
autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servis os outros e 
sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na 
identificação e satisfação das necessidades legítimas. “.  
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O autor se refere às necessidades legítimas como as necessidades que realmente são 

importantes para o crescimento daquela pessoa. 

A questão de atendimento de necessidades humanas também é trabalhada por 

Abraham H. Maslow, quando propôs a teoria da hierarquia das necessidades humanas, se 

baseia na ideia de que cada ser humano se esforça muito para satisfazer suas necessidades 

pessoais e profissionais. É um esquema que apresenta uma divisão hierárquica em que as 

necessidades consideradas de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das 

necessidades de nível mais alto. Segundo esta teoria, cada indivíduo tem de realizar uma 

“escalada” hierárquica de necessidades para atingir a sua plena auto 

realização.(PERIARD, 2011) 

Periard (2011) traz que: 

“Maslow definiu uma série de cinco necessidades do ser, dispostas na 
pirâmide abaixo e explicadas uma a uma a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 7 – Pirâmide das necessidades de Maslow 
Fonte: Periard (2011) 

Onde existem as necessidades primárias (básicas) que são as fisiológicas 
e as de segurança e as necessidades secundárias, que são as sociais, 
estima e auto-realização. Abaixo a explicação de cada uma delas: 

1 – Necessidades fisiológicas: São aquelas que se relacionam 
com o ser humano como ser biológico. São as mais importantes: 
necessidades de manter-se vivo, de respirar, de comer, de descansar, 
beber, dormir, ter relações sexuais, etc. 

No trabalho: Necessidade de horários flexíveis, conforto físico, 
intervalos de trabalho etc. 

2 – Necessidades de segurança: São aquelas que estão 
vinculadas com as necessidades de sentir-se seguros: sem perigo, em 
ordem, com segurança, de conservar o emprego etc. No trabalho: 
emprego estável, plano de saúde, seguro de vida etc. 

No trabalho: Necessidade de estabilidade no emprego, boa 
remuneração, condições seguras de trabalho etc.  

http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/05/hierarquia-de-necessidades-de-Maslow.jpg
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3 – Necessidades sociais: São necessidades de manter relações 
humanas com harmonia: sentir-se parte de um grupo, ser membro de um 
clube, receber carinho e afeto dos familiares, amigos e pessoas do sexo 
oposto. 

No trabalho: Necessidade de conquistar amizades, manter 
boas relações, ter superiores gentis etc. 

4 – Necessidades de estima: Existem dois tipos: o 
reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos e o 
reconhecimento dos outros da nossa capacidade de adequação. Em geral 
é a necessidade de sentir-se digno, respeitado por si e pelos outros, com 
prestígio e reconhecimento, poder, orgulho etc. Incluem-se também as 
necessidades de auto-estima. 

No trabalho: Responsabilidade pelos resultados, 
reconhecimento por todos, promoções ao longo da carreira, feedback 
etc. 

5 – Necessidades de auto-realização: Também conhecidas 
como necessidades de crescimento. Incluem a realização, aproveitar todo 
o potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta 
e é capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de estima: a 
autonomia, a independência e o autocontrole. 

No trabalho: Desafios no trabalho, necessidade de influenciar 
nas decisões, autonomia etc. “ 

 

A teoria de Maslow também é citada por Hunter (1998), em correlações com a 

satisfação das necessidades legítimas, mostrando que em um ambiente corporativo é 

papel do líder criar um ambiente que proporcione a satisfação das necessidades propostas 

por Maslow. 

 

2.5.3 FAZER ÓTIMAS PERGUNTAS 

 

Maxwell (2014) retrata a importância das perguntas corretas no 

autodesenvolvimento do líder e no seu papel de desenvolver os seus liderados. Ele cita 8 

razões pela qual escreveu sua obra, explicando a importância da realização de perguntas 

ótimas, e porque os líderes devem o fazer: 

“1. You only get answers to the questions you ask 
2. Questions unlock and open doors that otherwise remain closed 
3. Questions are most effectie means of connecting with people 
4. Questions cultivate humility 
5. Questions help you to engage others in conversation 
6. Questions allow us to built better ideas 
7. Questions give us a diferente perspective 
8. Questions challenge mind-sets and get you out of ruts “ 
 

Traduzindo para o português: 

“1. Você só obtém respostas às perguntas que você pergunta 
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2. Perguntas desbloqueam e abrem portas que de outra forma 
permaneceriam fechadas 

3. Perguntas são os meios mais eficazes para se conectar com pessoas 
4. Perguntas cultivam humildade 
5. Perguntas ajudam a engajar os outros na conversa 
6. Perguntas nos permitem construir melhores ideias 
7. Perguntas nos dão uma perspectiva diferente 
8. Perguntas desafiam as mentalidades e te tiram fora das rotinas " 

 

2.5.4 LÍDERES COMEM POR ÚLTIMO 

 

Segundo Sinek (2014), alguns pontos relevantes no papel de líderes ótimos 

podem ser destacados como: 

1) Cultivar um círculo de segurança, de acordo com o autor: 

 "O objetivo de manter o Círculo de Segurança é para que possamos 
investir todo o nosso tempo e energia para proteger os perigos do exterior. 
É a mesma razão pela qual fechamos nossas portas à noite. " 
 

2) Ter empatia, segundo o autor: 

 “Então, o que está entre um dos maiores hábitos que você pode 
desenvolver para cultivar seu Círculo de Segurança? 
Em uma palavra ... EMPATIA. A empatia é uma habilidade crucial nos 
dias de hoje. Porque quando as pessoas sabem que seus líderes estão 
fornecendo proteção de cima, eles podem trabalhar duro no chão, sem se 
preocupar com os perigos do lado de fora. (Empatia = a capacidade de 
reconhecer ou compartilhar os sentimentos de outro.) 
- Trate seus funcionários com respeito e dignidade e você verá os 
benefícios (como resultados) em todas as dimensões de sua vida e 
negócios. 
- Um princípio fundamental da gestão do local de trabalho, das relações 
humanas, da liderança e, basicamente, tudo o mais na vida, é que, quando 
nos sentimos desesperados e devastados (como muitos de nós fazemos 
com a nossa situação de trabalho) sobre alguma área da vida, nós 
sentimos que nós não temos controle, então o resultado raramente é 
positivo (pelo menos até superarmos). ”. 

 

3) Dar autonomia aos liderados: 

 “ Falta de controle no trabalho = tensão + tensão emocional”, “Um em 
cada três funcionários considerou deixar seu emprego em 2010-2011”, 
“Solução: dar aos funcionários mais controle. ”. 

 

4) Proporcionar bom ambiente de trabalho: 

 “O meio ambiente é tudo. Quando o ambiente no trabalho é de 
encorajamento e um que atende às necessidades humanas básicas de 
viver, aprender, sentir-se valorizado e significativo, fazemos mais do que 
apenas sobreviver - nós prosperamos. ” 
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5) Conhecer seus “elementos químicos felizes”:  

“ Endorfina: o químico de mascaramento da dor; Dopamina: o objetivo 
de conseguir produtos químicos; Serotonina: o químico de liderança e 
Oxicotina: o químico do amor”, “Temos quatro produtos químicos em 
nossos corpos que trabalham para conduzir nosso comportamento. 
Os dois primeiros "egoísta" e os dois primeiros "desinteressados". 
Produtos químicos "egoístas": endorfinas e dopamina. Estes trabalham 
para nos ajudar a fazer as coisas. 
Produtos químicos "desinteressados": serotonina e oxitocina. Estes 
trabalham para ajudar a fortalecer nossos laços sociais, promovendo 
conexão e colaboração. ”. 

 

6) Tornar-se um líder de longo prazo: 

 "A boa liderança é como o exercício. Não vemos nenhuma melhoria em 
nossos corpos com comparações diárias. É somente quando comparamos 
imagens de nós mesmos ao longo de um período de semanas ou meses 
que podemos ver uma grande diferença. O impacto da liderança é melhor 
julgado ao longo do tempo. “ 

 

7) Entender que Cooperação + Colaboração = Chave: 

 “Organizações como NextJump, 3M e Marines foram aplaudidas como 
exemplos extraordinários de cooperação, colaboração e criatividade ... e 
eles também não eram apenas histórias enlatadas. Muitas delas eram 
histórias de líderes (com e sem autoridade formal) que exemplificavam 
os traços de caráter, valores e ética que a maioria dos nossos chamados 
líderes de hoje poderia aprender uma ou duas coisas. ” 

 
2.5.5 COMECE PELO POR QUE 

 

Novamente Sinek (2009), por meio de suas pesquisas concluiu algo, que segundo 

ele mudou o seu próprio jeito de ver como o mundo funciona, e vem mudando a forma 

como ele atua. Ele percebeu que há um padrão, todos os grandes e inspiradores líderes e 

organizações no mundo pensam, agem e se comunicam da mesma forma, e isso é o 

completo oposto dos demais, e dessa forma ele codificou esse padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 8 – Golden Circle (Círculo dourado)  
Fonte: Sinek (2009) 



40 
 

De acordo com Sinek (2009), esse modelo explica por que alguns líderes 

inspiram pessoas a tomar ações e outros não. 

 O círculo dourado encontra ordem e previsibilidade no comportamento humano, 

simplificando, isso nos ajuda a entender por que fazemos o que fazemos. 

 

O QUE:  É o que cada pessoa e empresa faz. Todas as pessoas e empresas do 

planeta sabe o que fazem. 

COMO: Algumas pessoas e empresas sabem o como fazer. Muitas vezes são 

dadas para explicar como algo é diferente ou melhor, proposição de valor, saber o seu 

processo, etc. 

POR QUE: Muito poucas pessoas e empresas podem articular claramente por que 

fazem o que fazem, qual é o seu propósito, causa ou crença. Em uma das mais famosas 

palestras TED do mundo, Sinek (2012) indaga: Poucas pessoas/organizações sabem por 

que elas existem, ou por que saem de casa pela manhã, e por que alguém deveria se 

importar. Ele ressalta que não se trata de dinheiro/lucro, isso é sim importante, mas é 

resultado. 

Como resultado, ele viu que as pessoas normalmente se comunicam de fora (do 

círculo) par dentro, do mais óbvio para o mais confuso, mas os líderes e organizações 

inspiradoras, independentes de seu tamanho e área, todos agem e se comunicam de dentro 

para fora  

 

Ele dá o exemplo da Apple: 

“A Apple se eles fossem como todos os outros: 
Nós fazemos excelentes computadores. Eles são lindamente projetados, 
simples de usar e amigável ao usuário. Quer comprar? 

 
Como a Apple realmente se comunica: 
Em tudo o que fazemos, acreditamos desafiar o status quo. Acreditamos 
em pensar de forma diferente. A forma como desafiamos o status quo é 
tornando nossos produtos lindamente projetados, simples de usar e 
amigável ao usuário. E nós fazemos excelentes computadores. Quer 
comprar um? 
 
A Apple simplesmente não inverte a ordem das informações, sua 
mensagem começa com PORQUÊ, uma finalidade, causa ou crença que 
não tem nada a ver com o que eles fazem. O que eles fazem - os produtos 
que eles fazem, desde computadores até eletrônicos pequenos, não serve 
mais como motivo para comprar, eles servem como prova tangível de sua 
causa. As pessoas não compram o que você faz, eles compram por que 
você faz isso. As organizações usam recursos tangíveis e benefícios para 
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construir um argumento racional para dizer que a empresa, produto ou 
ideia é melhor do que outro. As empresas tentam nos vender o que eles 
fazem, mas nós compramos o PORQUE elas fazem isso. Ao se comunicar 
de dentro e para fora, o WHY é oferecido como motivo para comprar e o 
que serve como a prova tangível dessa crença. ” 

 

2.6 UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA ALCANCE DE RESULTADOS 

 

2.6.1 THE WELCH WAY (O JEITO WELCK) 

 

Welch (2005) traz um conjunto de práticas de gestão já vividas ou presenciadas 

por ele ao longo de sua carreira na GE e também diversas reflexões desde o período que 

saiu da empresa. O intuito dessas práticas, se bem implementadas, é servir como um 

direcionamento para o sucesso empresarial, seja de um iniciante, de um gestor já 

experiente ou até mesmo de organizações como um todo. As práticas se dividem em 

quatro partes, inicialmente o autor trata da base de tudo, com os pilares culturais que 

deverão suportar a carreira de qualquer profissional e a gestão de qualquer organização 

que busque sucesso, em seguida são tratados assuntos referentes a questões da gestão 

propriamente dita, no ambiente interno e no que tange a competição na busca pelas 

melhores posições no mercado e por fim o autor finaliza com um tópico voltado a 

construção de uma carreira de sucesso. 

Na primeira parte traz uma abordagem crítica de como é subutilizado o conceito 

de missão, visão e valores. O autor mostra que essas ferramentas devem ser claras e 

específicas, sendo a essência da organização e sendo de fato vividas pelos colaboradores. 

Elas devem ser discutidas constantemente para que todos saibam em qual direção a 

organização deve ir, como o trabalho de cada um impacta e colabora para o objetivo da 

empresa, quais são as regas do jogo e quais os comportamentos e atitudes são esperados. 

Esses três conceitos devem estar conectados entre si e as pessoas em cargos de liderança 

devem ser exemplos nesses quesitos para garantir uma implementação consistente. 

 Além disso, é apresentado o conceito de sinceridade, que é de extrema 

importância para a construção de um ambiente saudável e justo, onde as pessoas possam 

confiar de verdade umas nas outras, sendo críticas, verdadeiras e, por mais difícil que 

seja, apontando, quando necessário, quais são os pontos não satisfatórios e que precisam 

melhorar. Também são discutidos os direitos de dignidade e de ser ouvido, que criam um 
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ambiente respeitoso e colaborativo, explorando o potencial de cada um e possibilitando 

que todos se sintam importantes para as realizações da organização.  

Ao fim da primeira parte, traz o conceito de diferenciação, com ênfase nas 

pessoas, que é o mais marcante e correlacionado com as demais práticas no caminho para 

o sucesso. Pessoas com performances diferentes devem ser tratadas e reconhecidas 

diferentemente e é preciso clareza e transparência nesse processo. As pessoas devem 

saber como o trabalho delas está sendo visto e ter clareza de quais são seus pontos a 

desenvolver. Dessa forma, todos são tratados de maneira justa e tem a oportunidade de 

traçar seus objetivos e expectativas, dentro e fora da organização, pautados em como elas 

estão atuando. 

Nas partes seguintes é complementada uma visão sobre o que é importante no 

caminho para o sucesso. Fala da habilidade de selecionar e alocar as pessoas certas e de 

demitir quando necessário, sendo sincero e justo quando o for fazer. Traz a capacidade 

de se adaptar às mudanças do mercado e de buscar a simplicidade no tratamento de 

assuntos tidos como complexos, entendendo de fato o que é importante e eliminando a 

burocracia desnecessária dos processos. Fala também da capacidade e da disciplina de 

executar, da busca constante por fazer melhor e de corrigir o que há de errado e aprender 

rapidamente. Por fim fala da importância de se autoconhecer, entender o que há de bom 

e o que deve ser melhorado, trabalhar duro, sonhar grande e buscar ser recompensado 

pelos seus méritos 

De forma geral, é possível perceber a necessidade e a importância de um 

ambiente pautado nos aspectos culturais expostos na primeira parte do livro, evidenciando 

que a base para a implementação e o desencadeamento de todas as demais práticas 

apresentadas é sim as pessoas e o ambiente em que elas estão inseridas, sendo isso, então, 

o grande diferencial para uma trajetória de sucesso.(WELCH, 2005) 

 

2.6.2 SONHO, PESSOAS, CULTURA 

 

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira são 3 dos empresários 

brasileiros de maior sucesso, construindo um império ao longo de suas carreiras. Correa 

(2013) conta um pouco do sucesso do trio, que ficou famoso pelo seu jeito particular de 

gerir empresas, com uma cultura bastante evidente e forte em todos os lugares pelos quais 

passaram. Ela relata os 20 valores que guiavam a cultura, originalmente do Banco 
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Garantia, primeiro empreendimento de Lemann, mas que até hoje perpetuam pelas 

empresas que eles tocam. 

 

Os valores são: 

1) “Gente boa trabalhando como um time e com objetivos comuns é o 
ativo mais importante e desafiador de uma instituição. 

2) Encontrar, treinar e manter gente boa é um esforço constante e 
permanente de todos. 

3) A remuneração das pessoas deve ser estimulante, justa e em 
equilíbrios com os interesses gerais da instituição. 

4) A avaliação das pessoas é um item essencial e construtivo para a 
instituição. 

5) A principal função dos chefes é escolher pessoas melhores do que 
eles para dar continuidade à instituição. 

6) Liderança é exercida por ideias claras e pelo exemplo diário nos 
mínimos detalhes. 

7) Debater é importante, mas tudo tem de ter um responsável e no final 
alguém tem de tomar uma decisão. 

8) O bom senso vale tanto e até mais do que ideias complexas. O 
simples é sempre melhor que o complexo. 

9) A boa instituição está sempre querendo melhorar. Seja qual for o grau 
de sucesso, existe a possibilidade de melhoria. Isto garante uma 
vantagem competitiva duradoura.  

10) Reduza sempre os custos, é uma variável sob o seu controle e que 
garante a sobrevivência. 

11) As inovações que criam valor são úteis, mas copiar o que funciona 
bem é mais prático. 

12) A melhoria e a educação contínua dos associados têm de ser um 
esforço permanente e incorporado às rotinas. 

13) Só aparecer nas notícias com objetivos concretos. 
14) Foco, foco, foco; foco no essencial. 
15) Comunicação e dados essenciais circulando com transparência 

ajudam a educar, empurrar na mesma direção e criar uma vantagem 
competitiva. 

16) Valorize a retaguarda. 
17) Ética total é essencial. 
18) Demora-se muito para construir a reputação que pode desaparecer 

rapidamente. 
19) Para chegar ao pote de ouro no fim no arco-íris você tem de percorrer 

todo o arco-íris, mas faça isso com lucro pelo caminho. 
20) Um sonho grande, desafiador, comum e essencial ajuda todos a 

caminharem na mesma direção. “ 
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3. DESENVOLVENDO UM MODELO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES 

ÓTIMOS 

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO LÍDER ÓTIMO 

Inicialmente foram analisados os dados obtidos a partir da pesquisa de liderança 

esportiva realizada com técnicos e atletas de delegações que se prepararam, no período 

que antecedeu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. As pesquisas voltadas para 

os técnicos (ANEXO 1) e a voltada para os atletas (ANEXO 2) foram desenvolvidas por 

uma equipe composta por alunos e professores da Engenharia de Produção da UFJF e 

aplicada pelos mesmos. A partir da tabulação dos resultados, de forma a realizar o 

somatório das notas atribuídas pelos atletas, quando questionado sobre atitudes de seus 

líderes (treinadores) e dos próprios treinadores, fazendo uma auto avaliação, foi possível 

identificar as características mais presentes em ambos cenários, as questões mais bem 

avaliadas estão abaixo: 

 

Primeiro, compilando os dados sob a ótica dos treinadores, quando questionados 

pela pergunta “ As a coach, I...” ,que significa “Como um treinador, eu...” , de um total 

máximo possível de 35 pontos, que contabilizaria a nota 5 (máxima) dada por todos os 7 

treinadores entrevistados, as mais pontuadas, já traduzidas para o português foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Respostas mais bem pontuadas (Treinadores) 

Número da Questão Somatório das notas (Máximo 35) Questões

22 34 Express appreciation when an athlete performs well

9 34 Tell an athlete when he does a particularly good job

6 34 Explain to each athlete the techniques and tactics of the spor

39 33 Specifies in detail what is expected of each athlete

15 33 Figure ahead on what should be done

7 32 Pay special attention to correcting athletes' mistakes

36 32 Explains how each athlete's contribution fits into the whole picture

30 32 Gives credit when credit is due

3 32 Asks for the opinion of the athletes on strategies for specific competitions

16 32 Looks out for the personal welfare of the athletes

5 31 Compliments an athlete on his performance in front of others

11 31 Make sure that my part in the team is understood by all the athletes

18 31 See that an athlete is rewarded for a good performance

Treinadores quando questionados : "As a coach, I..."
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Fonte: O autor (2017) 

Agora, compilando os dados sob a ótica dos atletas, quando questionados pela pergunta 

“ My coach...”, que significa “Meu treinador...”, de um total máximo possível de 55 

pontos, que contabilizaria a nota 5 (máxima) dada por todos os 11 atletas entrevistados, 

as mais pontuadas, já traduzidas para o português foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Respostas mais bem pontuadas (Atletas) 

Fonte: O autor (2017) 

 

A partir da identificação das respostas mais bem pontuadas, foi feito um trabalho 

para se extrair de cada uma delas, uma característica que o líder, no caso o treinador, 

deveria ter para que a realizasse. O resultado segue abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Características atreladas às respostas mais bem pontuadas 

Número da Questão Somatório das notas (Máximo 55) Questões

6 51 Explain to each athlete the techniques and tactics of the sport

7 49 Pay special attention to correcting athletes' mistakes

11 48 Make sure that my part in the team is understood by all the athletes

15 48 Figure ahead on what should be done

22 47 Express appreciation when an athlete performs well

9 47 Tell an athlete when he does a particularly good job

26 46 Point out each athlete's strengths & weaknesses

4 46 Help the athletes with their personal problems

18 46 See that an athlete is rewarded for a good performance

14 45 Get group approval on important matters before going ahead

Atletas quando questionados : "My coach..."

Questões Características

Express appreciation when an athlete performs well Meritocracia

Tell an athlete when he does a particularly good job Meritocracia

Explain to each athlete the techniques and tactics of the spor Satisfazer necessidades legítimas

Specifies in detail what is expected of each athlete Satisfazer necessidades legítimas

Figure ahead on what should be done Satisfazer necessidades legítimas

Pay special attention to correcting athletes' mistakes Satisfazer necessidades legítimas

Explains how each athlete's contribution fits into the whole picture Empatia

Gives credit when credit is due Meritocracia

Asks for the opinion of the athletes on strategies for specific competitions Dar autonomia

Looks out for the personal welfare of the athletes Satisfazer necessidades legítimas

Compliments an athlete on his performance in front of others Meritocracia

Make sure that my part in the team is understood by all the athletes Empatia

See that an athlete is rewarded for a good performance Meritocracia

Point out each athlete's strengths & weaknesses Satisfazer necessidades legítimas

Help the athletes with their personal problems Satisfazer necessidades legítimas

Get group approval on important matters before going ahead Dar autonomia
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Fonte: O autor (2017) 

Com as primeiras características do modelo do líder ótimo definidas, fez-se 

necessário partir para a análise da referência bibliográfica realizada no capítulo dois. A 

partir dessa análise, também levando em consideração as características extraídas pela 

pesquisa com as delegações, chegou-se as seguintes características, que se fizeram mais 

presentes e tiveram mais relevância nas definições de lideranças e de características 

fundamentais para ambiente propício ao alcance de resultados consistentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Características/Crenças do líder ótimo 

Fonte: O autor (2017) 

 

Dar autonomia : Entender a capacidade de seus liderados, e com responsabilidade, confiar e dar autonomia para 

que eles possam solucionar problemas.

Humildade : Atribuir os méritos à equipe e assumir as responsabilidades quando o time vai mal. Lutar 

diariamente contra o EGO. Não colocar seus interesses pessoais na frente das necessidades do time.

Ter uma causa : Trabalhar por algo que não só seus objetivos pessoais. Algo que seja maior do que você mesmo. 

Seja com viés de transformação da sociedade, seja por acreditar de fato no que a empresa faz.

Sucessão : Líder forma líder. Um líder deve ser avaliado pela qualidade de sua equipe. Um bom líder é aquele o 

qual faz com que a empresa continue gerando bons resultados mesmo sem a sua presença.

Growth Mindset (Mentalidade de crescimento) : Eliminar as desculpas quando vão mal. Gostar de ser desafiado, 

acreditar que os desafios e as dificuldades são importantes e os fazem ser melhor a cada dia. Acreditar que com o 

esforço e dedicação necessários, podem evoluir em qualquer aspecto.

Empatia : Se colocar na posição do liderado, buscando entender como ele se sente, quais são suas dificuldades, e 

o que está levando ele a alcançar os resultados atuais, sejam positivos ou não. Buscar entender a situação do 

outro antes de criticar. Não criticar/cobrar só por esse simples fato, mas sempre buscar entender quais as 

Disciplina Fanática : Prezar pela execuçãoMesmo nos momentos de dificuldade, continuar caminhando rumo ao 

objetivo, dia sim, dia também, sem fraquejar diante das incertezas

Meritocracia : Avaliar constantemente o desempenho dos liderados, reconhecendo e remunerarando os que 

tiverem melhores performances.

Sentimento de dono : Tomar decisões pensando no bem da empresa, mesmo que num curto prazo não seja o 

melhor para você. Utilizar e defender os recursos da empresa como se fossem seus próprios.

Empirismo / Análítico : Tomar decisões pautadas em análises e fatos. Eliminar o máximo possível dos viéses 

contidos em informações, por meio de observações e análises dos dados.

Satisfazer necessidades legítimas dos liderados : Entender e identificar o que de fato é relevante e 

imprescindível de ser satisfeito enquanto necessidades de seus liderados para que eles possam desempenhar 

um bom trabalho.

Fazer ótimar perguntas : Estar sempre buscando fazer o time refletir por meio de boas perguntas. Estão aptos a 

ouvir e não entregar a resposta de "mão beijada". Estimulam seus líderados a trazerem pontos de vista diferentes 

que podem complementar a questão discutida.
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3.2 PRIORIZAÇÃO DO MODELO PROPOSTO COM LÍDERES DE 

ORGANIZAÇÕES DO SETOR PRIVADO 

 Com o modelo de líder ótimo definido a partir das análises citadas no tópico 3.1, 

foi desenvolvida e aplicada no segundo semestre de 2017 uma pesquisa (ANEXO 3) com 

o intuito de priorizar as características presentes no modelo, a partir da avaliação de 

líderes de organizações do setor privado. A ideia principal foi buscar a percepção dos 

líderes atuantes no mercado, que é onde o modelo seria aplicado futuramente. 

 Os resultados foram tabulados e podem ser visualizados nos gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Principais características dos líderes ótimos – Barras 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Principais características dos líderes ótimos – Radar 

Fonte: O autor (2017) 
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 O feedback qualitativo coletado com os entrevistados foi comum, de que 

praticamente todos as características presentes no modelo eram de extrema importânc ia. 

Foi justamente pensando nisso, que a pesquisa teve caráter de priorização, sem que se 

pudesse atribuir uma mesma posição (no ranque de prioridades) para mais de uma 

característica. 

 

3.3 AUTOAVALIAÇÃO DOS LÍDERES ENTREVISTADOS FRENTE AO 

MODELO 

  

 Além de questionar os líderes entrevistados sobre as características que eles 

consideram principais em um líder ótimo, também foi requerido na pesquisa (ANEXO 3) 

que eles fizessem uma autoavaliação, priorizando as mesmas características de acordo 

com o que eles enxergam de mais forte e presente neles mesmos. Os resultados, nesse 

momento segmentados pela maturidade dos líderes, ou seja, líderes que atuam nesse papel 

há até 10 anos, entre 10 e 20 anos e há mais de 20 anos, seguem abaixo: 

 

Líderes há até 10 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Autoavaliação dos líderes estudados há até 10 anos – Barras 

Fonte: O autor (2017) 
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Gráfico 4 - Autoavaliação dos líderes estudados há até 10 anos – Radar 

Fonte: O autor (2017) 

 

Líderes entre 10 e 20 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Autoavaliação dos líderes estudados entre 10 e 20 anos – Barras 

Fonte: O autor (2017) 
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Gráfico 6 - Autoavaliação dos líderes estudados entre 10 e 20 anos – Radar 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Líderes há mais de 20 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Autoavaliação dos líderes estudados há mais de 20 anos – Barras 

Fonte: O autor (2017) 
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Gráfico 8 - Autoavaliação dos líderes estudados há mais de 20 anos – Radar 

Fonte: O autor (2017) 

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE ATUAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 

 

 Inicialmente, com a própria priorização das características, pelos líderes 

entrevistados, fica evidente a primeira oportunidade de atuação, que seria o estimulo ao 

desenvolvimento das características prioritárias do líder ótimo. Mas, além disso, foi 

possível identificar um gap entre o que os entrevistados consideram ótimo e seu estado 

atual de liderança, evidenciando uma oportunidade de direcionamento de estímulos para 

que eles possam evoluir e se desenvolver pautado no que foi considerado ideal. Abaixo 

seguem os gráficos comparativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar autonomia

Disciplina fanática

Empatia

Empirismo / Analítico

Fazer otimas perguntas

Growth Mindset

Humildade

Meritocracia

Satisfazer necessidades
legitimas

Sentimento de dono

Sucessão

Ter uma causa

Autoavaliação líderes há mais de 20 anos - Radar
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Gráfico 9 – Comparativo geral do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes estudados –

Barras 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Comparativo geral do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes estudados 

– Radar 

Fonte: O autor (2017) 
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Ao segmentar as lideranças por maturidade (tempo em que o líder atua na posição 

de líder), separando em grupos de líderes que atuam nesse papel há até 10 anos, de 10 a 

20 anos e há mais de 20 anos, obtivemos os seguintes resultados: 

Para líderes há até 10 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Comparativo do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes há até 10 anos 

estudados – Barras 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Comparativo do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes há até 10 anos 

estudados – Radar 

Fonte: O autor (2017) 
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Para líderes entre 10 e 20 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Comparativo do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes entre 10 e 20 

anos estudados – Barras 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Comparativo do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes entre 10 e 20 

anos estudados – Radar 

Fonte: O autor (2017) 
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Para líderes há mais de 20 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Comparativo do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes há mais de 20 

anos estudados – Barras 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Comparativo do líder ótimo e da autoavaliação dos líderes há mais de 20 

anos estudados – Radar 

Fonte: O autor (2017) 
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3.5 CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES ÓTIMOS 

  

A partir de todos os estudos e análises realizados é possível definir o modelo de 

formação de lideranças, inicialmente, para ser aplicado na formação de futuros líderes, 

pautado em estímulos para o desenvolvimento das seguintes características, já 

evidenciadas, na tabela abaixo, de acordo com seu nível de prioridade e exigência de 

intensidade e foco: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Principais características para formação de um líder ótimo 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Já, analisando os maiores gaps entre o considerado ideal(de forma geral) e as 

autoavaliações para líderes que atuam nesse papel há até 10 anos, o modelo de 

desenvolvimento deverá ser priorizado nas seguintes características, também dispostas de 

1º Sentimento de dono

2º Humildade

3º Dar autonomia

4º Ter uma causa

4º Empatia

6º Meritocracia

7º Growth Mindset

8º Empirismo / Analítico

9º Satisfazer necessidades legitimas

10º Sucessão

11º Disciplina fanática

12º Fazer otimas perguntas
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acordo com sua relevância e exigência de nível de intensidade e foco para esse grupo de 

líderes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Principais características para desenvolvimento de um líder ótimo (há até 10 

anos) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Para líderes que atuam nesse papel entre 10 e 20 anos, o modelo deve seguir as 

diretrizes abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Principais características para desenvolvimento de um líder ótimo (entre 10 e 

20 anos) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Por fim, para líderes que atuam nessa posição há mais de 20 anos, o modelo de 

desenvolvimento deve seguir as seguintes diretrizes: 

 

 

 

1º Disciplina fanática

2º Growth Mindset

3º Dar autonomia

4º Ter uma causa

5º Empatia

1º Sucessão

2º Dar autonomia

3º Sentimento de dono

4º Meritocracia
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Tabela 9 – Principais características para desenvolvimento de um líder ótimo (há mais 

de 20 anos) 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Sucessão

2º Meritocracia

3º Sentimento de dono

4º Empatia
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do trabalho foi possível evidenciar a relevância de líderes ótimos na 

construção de ambientes favoráveis ao alcance de resultados consistes e mais do que isso, 

o de fato alcance desses resultados. Esses líderes vêm tendo cada vez mais prestígio no 

meio empresarial e o desenvolvimento de cada vez mais líderes ótimos tem se mostrado 

cada vez mais presente e relevante na estratégia das empresas a fim de sobreviver e se 

destacar no mercado em que atuam. 

 Com o trabalho pode-se perceber a evolução do conceito de liderança desde as 

primeiras relações entre homens, no processo de construção das sociedades, até os 

conceitos mais recentes apresentados pelos autores estudados ao longo das análises. 

 Também foi possível coletar, sob a ótica tanto de treinadores quanto dos atletas 

das delegações em estágio preparatório para os Jogos Olímpicos Rio 2016 quais 

características se fazem mais presente nos líderes do âmbito esportivo. E mais, coletar a 

visão de líderes que atuam atualmente no mercado e evidenciar suas perspectivas do que 

realmente é mais relevante para líderes ótimos na prática. Além disso foi possível analisar 

as diferenças de necessidade de desenvolvimento dos líderes de acordo com sua 

maturidade no papel de liderança e propor, tanto um modelo generalista, que apresenta as 

características, em ordem de relevância, que devem ser mais estimuladas para a formação 

de futuros líderes, quanto as características, também priorizadas, que devem ser 

estimuladas o desenvolvimento nos líderes que já atuam nessa posição de acordo com 

suas respectivas maturidades. 

 O conceito de liderança e cultura organizacional é extremamente amplo e permite 

inúmeras discussões além das quais foram trazidas nesse trabalho, dessa forma foram 

pensadas algumas sugestões de futuros estudos: 

 Aplicação do modelo de formação de líderes em organizações de quaisquer tipos 

(público, privada) e coleta da evolução dos resultados desde o momento de início 

de trabalho de desenvolvimento dos líderes; 

 Cruzamento dos dados coletados entre as lideranças esportivas e empresaria is, 

buscando definir possíveis diferenças entre cada ramo; 

 Busca por padrões de líderes em cada tipo de segmento (empresarial, político, 

militar, esportivo, etc); 
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 Identificar padrões de líderes por área de especialização dentro do meio 

empresarial (vendas, RH, financeiro, marketing, industrial, etc). 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Exemplo de pesquisa Treinadores Jogos Rio 2016 
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ANEXO 2 - Exemplo de pesquisa Atletas Jogos Rio 2016 
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ANEXO 3 – Pesquisa com líderes de organizações do setor privado 
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Voltar

Pesquisa Liderança - Engenharia de Produção - Universidade Federal de Juiz de Fora

Pedro Henrique Zanatta Macedo

1) Coloque em ordem de prioridade as 12 características abaixo, considerando a número 1, a de maior prioridade, e a de 

número 12 a de menor prioridade, no que vocês, enquanto líderes, consideram como CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

PARA UM LÍDER IDEAL. Não se deve atribuir a mesma posição(mesmo número) para mais de uma questão.

Dar autonomia : Entender a capacidade de seus liderados, e com responsabilidade, confiar e dar autonomia para 

que eles possam solucionar problemas.

Humildade : Atribuir os méritos à equipe e assumir as responsabilidades quando o time vai mal. Lutar 

diariamente contra o EGO. Não colocar seus interesses pessoais na frente das necessidades do time.

Ter uma causa : Trabalhar por algo que não só seus objetivos pessoais. Algo que seja maior do que você mesmo. 

Seja com viés de transformação da sociedade, seja por acreditar de fato no que a empresa faz.

Sucessão : Líder forma líder. Um líder deve ser avaliado pela qualidade de sua equipe. Um bom líder é aquele o 

qual faz com que a empresa continue gerando bons resultados mesmo sem a sua presença.

Growth Mindset (Mentalidade de crescimento) : Eliminar as desculpas quando vão mal. Gostar de ser desafiado, 

acreditar que os desafios e as dificuldades são importantes e os fazem ser melhor a cada dia. Acreditar que com o 

esforço e dedicação necessários, podem evoluir em qualquer aspecto.

Empatia : Se colocar na posição do liderado, buscando entender como ele se sente, quais são suas dificuldades, e 

o que está levando ele a alcançar os resultados atuais, sejam positivos ou não. Buscar entender a situação do 

outro antes de criticar. Não criticar/cobrar só por esse simples fato, mas sempre buscar entender quais as 

Disciplina Fanática : Prezar pela execuçãoMesmo nos momentos de dificuldade, continuar caminhando rumo ao 

objetivo, dia sim, dia também, sem fraquejar diante das incertezas

Exemplo: Se você cons iderar "Sucessão" a  caracterís tica  mais  importante de todas , para  um bom l íder, deve-se colocar o número 1 no 

quadrado referente à   "Sucessão". Da mesma forma, se cons idero "Meri tocracia" a  segunda caracterís tica  mais  importante, deve-se colocar 

o número 2 no quadrado ao lado de "Meri tocracia" e ass im sucess ivamente até colocar o número 12 no quadrado referente à  caracterís tica  

de menor prioridade, de acordo com vocês , para  um bom l íder.

Meritocracia : Avaliar constantemente o desempenho dos liderados, reconhecendo e remunerarando os que 

tiverem melhores performances.

Sentimento de dono : Tomar decisões pensando no bem da empresa, mesmo que num curto prazo não seja o 

melhor para você. Utilizar e defender os recursos da empresa como se fossem seus próprios.

Empirismo / Análítico : Tomar decisões pautadas em análises e fatos. Eliminar o máximo possível dos viéses 

contidos em informações, por meio de observações e análises dos dados.

Satisfazer necessidades legítimas dos liderados : Entender e identificar o que de fato é relevante e 

imprescindível de ser satisfeito enquanto necessidades de seus liderados para que eles possam desempenhar 

um bom trabalho.

Fazer ótimar perguntas : Estar sempre buscando fazer o time refletir por meio de boas perguntas. Estão aptos a 

ouvir e não entregar a resposta de "mão beijada". Estimulam seus líderados a trazerem pontos de vista diferentes 

que podem complementar a questão discutida.
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Voltar

Pesquisa Liderança - Engenharia de Produção - Universidade Federal de Juiz de Fora

Pedro Henrique Zanatta Macedo

2) Ordene as características abaixo de acordo com a sua visão sobre a SUA ATUAL CAPACIDADE DE LIDERANÇA, atribuindo  

número 1 à característica que você julgar ter mais forte atualmente, e assim sucessivamente até atribuir o número 12 à  

característica que você julgar ter mais fraca atualmente(ou seja, que precisa desenvolver mais).
Exemplo: Se você cons iderar "Dar autonomia" a  caracterís tica  que você é mais  forte hoje, coloque o número 1 no quadrado ao lado de "Dar 

autonomia". Dessa  mesma forma, se cons iderar "Discipl ina  fanática" a  segunda caracterís tica  que você mais  domina atualmente, coloque 

o número 2 no quadrado ao lado de "Discipl ina  fanática". Seguindo esse raciocínio, coloque o número 12 ao lado da  caraterís tica  que você 

julgar que domina menos  atualmente(ou seja , precisa  desenvolver mais ).

Humildade : Atribuir os méritos à equipe e assumir as responsabilidades quando o time vai mal. Lutar 

diariamente contra o EGO. Não colocar seus interesses pessoais na frente das necessidades do time.

Ter uma causa : Trabalhar por algo que não só seus objetivos pessoais. Algo que seja maior do que você mesmo. 

Seja com viés de transformação da sociedade, seja por acreditar de fato no que a empresa faz.

Sucessão : Líder forma líder. Um líder deve ser avaliado pela qualidade de sua equipe. Um bom líder é aquele o 

qual faz com que a empresa continue gerando bons resultados mesmo sem a sua presença.

Growth Mindset (Mentalidade de crescimento) : Eliminar as desculpas quando vão mal. Gostar de ser desafiado, 

acreditar que os desafios e as dificuldades são importantes e os fazem ser melhor a cada dia. Acreditar que com o 

esforço e dedicação necessários, podem evoluir em qualquer aspecto.

Satisfazer necessidades legítimas dos liderados : Entender e identificar o que de fato é relevante e 

imprescindível de ser satisfeito enquanto necessidades de seus liderados para que eles possam desempenhar 

um bom trabalho.

Fazer ótimar perguntas : Estar sempre buscando fazer o time refletir por meio de boas perguntas. Estão aptos a 

ouvir e não entregar a resposta de "mão beijada". Estimulam seus líderados a trazerem pontos de vista diferentes 

que podem complementar a questão discutida.

Dar autonomia : Entender a capacidade de seus liderados, e com responsabilidade, confiar e dar autonomia para 

que eles possam solucionar problemas.

Empatia : Se colocar na posição do liderado, buscando entender como ele se sente, quais são suas dificuldades, e 

o que está levando ele a alcançar os resultados atuais, sejam positivos ou não. Buscar entender a situação do 

outro antes de criticar. Não criticar/cobrar só por esse simples fato, mas sempre buscar entender quais as 

Disciplina Fanática : Prezar pela execuçãoMesmo nos momentos de dificuldade, continuar caminhando rumo ao 

objetivo, dia sim, dia também, sem fraquejar diante das incertezas

Meritocracia : Avaliar constantemente o desempenho dos liderados, reconhecendo e remunerarando os que 

tiverem melhores performances.

Sentimento de dono : Tomar decisões pensando no bem da empresa, mesmo que num curto prazo não seja o 

melhor para você. Utilizar e defender os recursos da empresa como se fossem seus próprios.

Empirismo / Análítico : Tomar decisões pautadas em análises e fatos. Eliminar o máximo possível dos viéses 

contidos em informações, por meio de observações e análises dos dados.


