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“Se você foi bem-sucedido, pergunte a si mesmo por que, e tente repetir a ação. Se você 

fracassou, pergunte a si mesmo por que, e aprenda com a experiência.” 

Dale Carnegie 

 



 

RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar o perfil de liderança 

dentre os líderes de maior sucesso das empresas mais tradicionais da cidade de Tapejara-RS. 

Este tema tornou-se relevante pela evidência de Tapejara, que se destaca pelo 

empreendedorismo e espírito visionário dos seus empresários e a partir disto surgiu o 

questionamento se existiriam características e traços comuns nestes gestores no exercício da 

liderança.  O trabalho foi realizado a partir de uma entrevista aberta com os líderes e os dados 

foram analisados de forma qualitativa, e através deles foi possível compreender que existem 

muitas características semelhantes que definem as lideranças entrevistadas como:  a 

persistência, a força de vontade e o foco. E que o perfil de liderança evidenciado na pesquisa, 

é o estilo democrático, onde os gestores entrevistados acreditam na gestão de pessoas, 

escutam os colaboradores, e afirmam que a visão e a força da equipe é a principal receita para 

o crescimento e o sucesso nos negócios. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão de pessoas teve um crescimento exponencial dentro das organizações 

públicas e privadas nos últimos anos. Antes chamado de recursos humanos, a gestão de 

pessoas se tornou foco de diversos cursos para profissionais que desejam crescer no mercado 

de trabalho, seja como empresário ou como colaborador de empresas. Dessa forma, o 

desenvolvimento da liderança necessita de um entendimento do líder perante a gestão de 

pessoas, assim como um estudo do mesmo sobre as pessoas as quais ele irá gerir, para 

delegação de funções, objetivos da organização engajados com os seus subordinados e 

demais. 

Junto a isso, o papel de líder numa organização também é discutido e debatido. 

Como deve agir e desempenhar sua função é tema de artigos, livros e especializações no país 

e no mundo. O líder tem sido cada vez mais cobrado por seus superiores - caso tenha, e pelos 

seus subordinados.  

Muitas vezes é o líder visto, por meio de declarações, ações e investigações, como 

despreparado, agindo sem base para uma tomada de decisão adequada. Por outro lado, muitos 

líderes são considerados exemplares pela história de vida profissional que construíram ao 

longo de suas carreiras. O reconhecimento da sociedade é um incentivo à formação de futuros 

líderes. Baseado nisso, o presente trabalho buscou, através de entrevistas com alguns líderes 

regionais, identificar o perfil dessas lideranças, procurando por conhecimento habilidades e 

atitudes que os assemelham, além de ideias e pensamentos que, talvez, compartilhem. 

A metodologia do trabalho baseou-se em uma pesquisa teórica empírica, tendo como 

foco o estudo de campo, entrevistar um grupo de lideranças tradicionais na cidade de 

Tapejara, que agregariam conhecimento através das perguntas realizadas, demonstrando as 

semelhanças e diferenças entre os mesmos, gerando conteúdo para o presente trabalho. 

Como resultado, percebeu-se uma forte identificação desse perfil de liderança 

existente hoje, com o mesmo estilo de liderança identificado por todos, ações ao longo da 

carreira parecidos, características semelhantes entre eles, e um bom debate a cerca das 

diferenças encontradas entre os mesmos. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A liderança tem sido pauta de debates nos últimos tempos, tanto no setor público 

quanto no setor privado da economia brasileira. Cada vez mais percebe-se a dificuldade de 
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encontrar e formar bons líderes para gerir organizações. O compromisso de trabalhar com 

pessoas, mesmo sendo subordinadas ao gestor tem sido um desafio árduo, porém de 

importância indiscutível em qualquer organização. 

A representatividade de uma liderança adequada nas organizações públicas e 

privadas faz com que a “engrenagem” dessas organizações funcionem conforme o líder busca, 

trazendo maiores benefícios para as organizações. A tomada de decisão adequada, a 

estratégia, a missão, visão, valores são conceitos estudados ao longo do curso de 

administração, auxiliando também no desenvolvimento dos acadêmicos que buscam ser 

futuros líderes com o melhor desempenho possível. 

A importância de um líder com bons ideais e um conhecimento adequado para o 

cargo demonstra a necessidade de um aprofundamento no tema, buscando através da 

experiência dos antecessores, juntamente com o conhecimento adquirido também com as 

demais pesquisas acadêmicas que serão buscadas no referencial teórico. 

A cidade de Tapejara é conhecida por ser a terra do empreendedorismo. Apesar de 

ser considerada uma cidade de porte pequeno, possui diversas empresas estruturadas e 

organizadas, que foram desenvolvidas pelos seus líderes com o passar dos anos. Dessa forma, 

esse estudo busca saber: quais características determinam o perfil das lideranças consideradas 

bem sucedidas na cidade de Tapejara?  

1.2 OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que norteiam 

essa pesquisa. 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar quais características comuns determinam o perfil das lideranças bem 

sucedidas na cidade de Tapejara. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar o perfil das lideranças das empresas investigadas 

b) Analisar as características dominantes nas lideranças 
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c) Conglomerar as entrevistas e identificar pontos semelhantes comentados entre os 

entrevistados, agrupando os comentários de forma sistêmica e visualizando padrões 

desenhados pelos empresários através da entrevista realizada. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Esse estudo torna-se relevante uma vez que há dificuldade em elencar as 

características determinantes em lideranças de empresas promissoras. Mesmo com diversas 

pesquisas, cursos, consultorias buscando identificar qualidades essenciais e marcantes, ainda 

pouco se sabe sobre um perfil idealizado para um gestor de empresas. 

A falta de divulgação das qualidades encontradas no desenvolvimento desses líderes 

durante os anos, o desconhecimento sobre o futuro das teorias sobre liderança, qualidades a 

serem desenvolvidas ou aprimoradas ainda por um líder sempre são informações relevantes 

para estudos sobre gestão. 

A formação de futuros líderes é escassa dentro do mercado de trabalho, faltando 

possíveis cursos de capacitação dados pelas instituições de ensino, pelas próprias empresas e 

até mesmo pela falta de oportunidades a baixo custo para esses possíveis gestores. 

Com essas causas citadas, a consequência vem logo na sequência, através da falta de 

líderes que possam suceder grandes empreendimentos, que simplesmente são descartadas 

pelos herdeiros ou funcionários dessas empresas, fazendo com que outros grandes grupos 

econômicos adquiram as empresas familiares ou vão a falência com a desatualização dos 

antigos donos, que não conseguem mais atualizar seus produtos e serviços junto ao mercado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

Conceituar gestão de pessoas não é algo fácil, visto que a mesma está em constante 

atualização e adaptabilidade conforme o passar dos anos. Como Chiavenato (2008) comenta, 

que uma das áreas empresariais que mais sofre mudanças é a área de recursos humanos (RH), 

onde as mudanças são tantas e tamanhas que até mesmo o nome da área estaria mudando para 

Gestão de Pessoas e derivados. O que realmente ocorreu, pois a palavra “recursos humanos” 

tem sido deixada de lado para utilização de GP. 

Chiavenato (1997) também descreve a GP como uma área muito sensível à 

mentalidade predominante nas organizações. O autor também entende que a mesma é 

contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos como a cultura organizacional, a 

estrutura adotada, as características do contexto do ambiente, o negócio da empresa, a 

tecnologia, os processos internos e outras infinitas variáveis importantes. 

A área de GP é um processo de planejamento, organização, direção e controle de 

pessoas dentro de uma empresa, promovendo o desenvolvimento com eficiência de pessoas, 

para atingir as metas organizacionais e individuais, relacionadas direta ou indiretamente com 

a empresa. (VILAS et all, 2009). 

De acordo com Bolgar (2002), a gestão de pessoas deve ser gerenciada com tempo, 

foco em estratégia ao longo prazo e operacional a curto prazo no mesmo período, englobando 

a administração de processos e a de pessoas.  

Segundo Pereira (2007) o mundo empresarial exige cada vez mais a necessidade dos 

trabalhadores estarem motivados no desempenho de suas atividades. Os colaboradores sejam 

eles internos ou externos, assim trazendo resultados satisfatórios para a empresa.  

Gil (2001, p. 17), entende que a Gestão de Pessoas pode ser definido da seguinte 

forma: 

A expressão Gestão de Pessoas visa substituir a denominação 

Administração de Recursos Humanos, que, ainda mais, é a mais comum entre todas 

as expressões utilizadas nos tempos atuais para designar os modos de lidar com as 

pessoas nas organizações. 

A adaptabilidade e transformação constante da Gestão de Pessoas é algo visível para 

Chiavenato (2002), o autor entende que a mudança está em transposição da ideia onde as 
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pessoas só fornecem mão-de-obra, fornecendo experiência, competências e conhecimento, por 

meio de parcerias, não mais apenas como colaboradores padronizados provindos de um 

contrato de trabalho. 

Anteriormente, a Gestão de Pessoas era conhecida por Recursos Humanos, ainda 

utilizado em algumas organizações, o RH é visualizado como um nome mais “desatualizado”, 

pois os humanos (pessoas) devem ser observados com uma Gestão adequada, e não mais 

como Recursos. Segundo Gil (2006), os trabalhadores eram considerados recursos, assim 

como materiais e serviços financeiros, sendo necessário modificar esse conceito. 

Para Martins (2010) entende que o RH tradicional já não é capaz de atender de 

maneira eficiente as necessidades das organizações devido à centralização.  Para melhor 

entendimento, a figura 1 detalha isso: 

 

Figura 1 - Departamento de Recursos Humanos Centralizado 

Fonte: Martins (2010) 

 

Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011) descrevem que dois fatores auxiliaram na difusão 

do conceito de Gestão de Pessoas: empresas multinacionais e escolas de ensino superior 

específicas da área de administração. As empresas foram grandes responsáveis pela 

introdução de novos estilos de administração, criando novas divisões de trabalho, através de 

aptidões e características definidas na contratação, seleção com critérios mais específicos que 

se enquadram ao estilo e necessidade da organização, além de treinamentos e 

desenvolvimentos aos colaboradores juntamente com a empresa. 

Também de acordo com a obra de Martins (2010), as necessidades básicas de um 

indivíduo são descritos conforme a figura 2: 



17 

 

 

Figura 2 - Necessidades Básicas de um indivíduo. 

Fonte: Martins (2010). 

 

Todas essas ações têm sido pauta para uma construção ideal nas equipes de Gestão 

de Pessoas das organizações, sendo que o Gestor de Pessoas de acordo com Gil (2001, p.51), 

é um novo profissional. O autor comenta que, “embora ocupando cargos em unidades de 

Administração de Recursos Humanos ou mesmo de Administração de Pessoal, se requer dele 

um conjunto de atitudes e práticas bastante direcionadas”. Em resumo, o gestor de pessoas é 

uma função em que o profissional precisa estar atento a todos os acontecimentos dentro da 

empresa, com a empresa e principalmente com os seus colaboradores. 

Gil (2001, p. 13) define a Administração de Recursos humanos da seguinte forma: 

A administração de Recursos Humanos é o ramo especializado da Ciência 

da Administração que envolve todas as ações que têm como objetivo a integração do 

trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade. É, pois, a 

área que trata de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, manutenção, 

controle e avaliação de pessoal. 

Ainda comentando sobre transformações de Recursos Humanos para Gestão de 

Pessoas, Motta (1998) sinaliza a importância das pessoas como diferencial competitivo e 

indica as principais mudanças na forma de gerenciamento dentro das organizações, 

visualizadas na figura 3: 
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Figura 3 – Recurso Humanos na Organização do Futuro por Tendências Atuais. 

Fonte: Motta (1998, p. 101). 

 

Chiavenato (2005, p. 5) complementa a disscusão sobre GP: 

No entanto, [...] falar de gestão de pessoas é falar de gente, de 

mentalidade, de vitalidade, ação e pró ação. A Gestão de Pessoas é uma das áreas 

que mais tem sofrido mudanças e transformações nestes últimos anos. Não apenas 

nos seus aspectos tangíveis e concretos como principalmente nos aspectos 

conceituais e intangíveis. A Gestão de pessoas tem sido a responsável pela 

excelência das organizações bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que 

simboliza, mais do que tudo, a importância do fator humano em plena Era da 

informação.  

Neste início de milênio, o desafio dos gestores de pessoas é a superação de desafios 

sobre a transição atual vivida. As pessoas precisam aprender a usar inovações 

incansavelmente e assumir os novos planejamentos estratégicos com maior velocidade e 

naturalidade (GIL, 2006). 

2.2 LIDERANÇA 

A palavra líder vem da palavra em inglês Lead, que significa guiar ou conduzir 

(VERONESE, 2011). Krause (1999) define a liderança como desejo de controlar eventos, a 

sabedoria de indicar uma rota a ser seguida e o poder de fazer com que a ação seja realizada, 

usando cooperativamente as capacidades e habilidades de outras pessoas. 

Três dos principais fatores estratégicos no mundo corporativo, responsáveis pelo 

sucesso atual e futuro de inúmeras companhias são, primeiramente, o desenvolvimento de 

líderes, em seguida a implementação de planos estratégicos, e por fim, a retenção e 

desenvolvimento de talentos humanos na organização (SMITH; SANDSTROM, 1999). 
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A tarefa de um líder não é modificar os seres humanos, mas sim multiplicar a 

capacidade de desempenho, expondo a aspiração que existe nos indivíduos (DRUCKER, 

1967). Maxwell (2012) disserta que os liderados devem sempre pensar em poder fazer melhor 

que seus líderes. Da mesma forma, os líderes sempre pensarão o oposto (MAXWELL, 2012). 

Gil (2003) entende que o maior desafio do líder seja, aprender a lidar com os 

componentes de sua equipe. Para o autor, gerenciar as fronteiras externas e internas, facilita 

todo o processo de interação. “Os líderes não pensam em termos de limites, ao contrário, 

pensam em termos de oportunidade, são empreendedores.” (MAXWELL, 2012, p. 34). 

Maxwell (2012, p. 108) disserta sobre comprometimento do líder: 

Há alguns aspectos em relação ao comprometimento que todo líder deve 

ter em mente: 1. Em geral isso se descobre em meio à adversidade 2. Não depende 

de dons ou habilidades 3. Resulta de uma escolha, não de condições 4. É duradouro 

quando baseado em valores. (MAXWELL). 

Rocha, Cavalcante e Souza (2010) detalham sobre três tipos de liderança: a 

carismática, a transformacional e a transacional, já servindo de análise sobre o perfil ideal. 

  

ESTILOS DE LIDERANÇA CONCEITO 

CARISMÁTICA Aparecem em diversas áreas, política, religião, em tempos de guerra ou 

quando em ameaça de sobrevivência. Motiva o subordinado pelo fato deste 

gostar do líder. 

TRANSFORMACIONAL Faz nascer nos liderados a vontade de ficar mais dedicados. Utiliza 7 

também o estilo carismático para gerar aspirações e afeto para mudar 

subordinados para um padrão de alto desempenho. 

TRANSACIONAL Exerce a liderança motivando o subordinado pela recompensa ou pela 

ameaça. Utiliza-se do poder para liderar. Não proporciona ligação 

duradoura, mas apenas quando lhe traga benefícios. 

Quadro 1 - Conceitos de Liderança 

Fonte: Rocha, Cavalcante e Souza (2010, p. 23). 

 

Press (2008, p. 10) descreve da seguinte forma “o líder também deve descobrir que 

tipo de contribuição cada pessoa quer dar dia a dia, que realizações ela sonha em conquistar 

ao longo do tempo e quais são seus valores”. Bruce (2006) recorda também que ninguém fica 

motivado com os objetivos do outro. 

Chiavenato (2003) explica que a liderança é essencial para a administração nas 

empresas de qualquer ramo ou até mesmo na vida. O autor ainda complementa que o 
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administrador precisa estar apto a conduzir e conhecer pessoas. Seelert (2009) disserta que 

líder é uma pessoa que possui seguidores. 

Bruce (2006) ressalta que é importante que o líder saiba os motivos que fazem seus 

colaboradores sentirem-se motivados. Adair (2000) complementa que a autoconfiança é uma 

importante característica para o sucesso da liderança. 

Laruccia (2011) destaca que, para conquistar uma liderança absoluta as palavras e 

expressões principais são: clima criativo, padrões, automotivado, domínio, longo prazo, 

participativo e respeito mútuo. Por isso, conforme o autor, a liderança é algo intangível e, para 

desenvolvê-la, é necessário obter a confiança das pessoas com as quais o gestor trabalha.  

Charam e Bossidy (2019, p. 15) falam sobre a estratégia dos líderes: 

Quando as empresas falham em cumprir suas promessas, a explicação 

mais frequente é que a estratégia do CEO estava errada. Mas a estratégia por si só 

não é, em geral, a causa. As estratégias dão errado mais frequentemente por que não 

são bem executadas. As coisas que deviam acontecer não acontecem. Ou as 

organizações não são capazes de fazer com que elas aconteçam ou os líderes avaliam 

mal os desafios que as empresas enfrentam na conjuntura de negócios, ou ambos. 

(CHARAM; BOSSIDY, 2019, p. 15). 

E para se obter uma estratégia, para Covey (1994) deve-se haver princípios. Segundo 

o autor, princípios corretos são como bússolas, indicando o caminho. E se interpretá-las da 

forma correta, o líder não será enganado por vozes e valores conflitantes (COVEY, 1994). 

Charam, Burck e Bossidy (2003, p. 21) falam sobre a execução de um líder através 

de três pontos: 

• Execução é uma disciplina e parte integrante da estratégia; 

• Execução é a principal tarefa do líder da empresa; 

• Execução deve ser um elemento-chave da cultura de uma empresa. 

E falando em princípios, Carnegie (1937, p. 263) lista os 9 princípios de liderança, 

utilizados até hoje na formação de novos líderes: 

Número Princípio 

1 Comece com um elogio ou uma apreciação sincera; 

2 Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta; 

3 Fale sobre os seus erros antes de criticar as outras pessoas; 

4 Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas; 

5 Permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio; 

6 Elogie o menor progresso e elogie todo o progresso; Seja “sincero na sua 
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apreciação e pródigo no seu elogio”; 

7 Proporcione à outra pessoa uma boa reputação para ela zelar; 

8 Empregue o incentivo. Torne o erro fácil de ser corrigido; 

9 Faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. 

Quadro 2 – Princípios da liderança de Dale Carnegie 

Fonte: Dale Carnegie (1937, p. 263). 

 

Charam, Burck e Bossidy (2003) definem que os líderes devem ser sensíveis para ter 

em mente quando a estratégia se tornou obsoleta e necessita de alteração. Apresentar a 

flexibilidade necessária para promover essa mudança rapidamente. Os autores também dizem 

que as consequências por não fazer isso podem ser fatais. 

Maxwell (2012) compreende que a liderança não é sobre títulos, cargos ou 

hierarquia, se trata de uma vida que influencia a outra. E como influenciar outra vida? 

Carnegie (1937, p. 57) explica que: “interessando-nos pelos outros, conseguimos fazer mais 

amigos em dois meses do que em dois anos a tentar que eles se interessem por nós”. 

Para tanto, Charam, Burck e Bossidy (2003, p. 15) também compreendem que há três 

processos-chave da execução para um líder nato: pessoas, estratégia e operações. 

Charam (2008) cita que nem todos podem se tornar líderes. O autor ainda escreve 

que os líderes são diferentes de todas as outras pessoas em aspectos que nenhum volume de 

aulas ou outra instrução é capaz de desenvolver. Charam (2008, p. 3) complementa dizendo 

que “os líderes não estarão preparados para liderar grandes empresas, a não ser que cada nova 

atribuição seja muito mais complexa que a anterior”. 

Para maior clareza, o Quadro 3 demonstra um comparativo entre os líderes. 
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Líderes Estratégicos: 

 

• Combinam, em 

sinergia, liderança gerencial e 

liderança visionária 

• Enfatizam o 

comportamento ético e decisões 

baseadas em valores 

• Supervisionam 

responsabilidades operacionais 

(rotineiras) e estratégicas (longo 

prazo) 

• Formulam e 

implementam estratégias para 

impacto imediato e manutenção 

de metas de longo prazo para 

garantir a sobrevivência, o 

crescimento e a viabilidade em 

longo prazo 

• Possuem expectativas 

grandes e otimistas em relação à 

performance de seus superiores, 

pares, subordinados e deles 

próprios 

• Valem-se de controle 

estratégico e financeiro, dando 

ênfase ao estratégico 

• Utilizam e alternam o 

uso de conhecimento tácito e 

explícito em relação ao indivíduo 

e à organização 

• Usam padrões de 

pensamento linear e não linear 

• Acreditam na adoção 

de estratégias, isto é, suas 

decisões estratégicas fazem 

diferença em suas organizações e 

ambiente de trabalho 

Líderes visionários: 

 

• São proativos, moldam 

ideias, mudam o que as pessoas 

pensam ser desejável, possível e 

necessário 

• Trabalham para 

aprimorar estratégias e novas 

abordagens para problemas 

antigos; ocupam cargos de alto 

risco 

• Preocupam-se com 

ideias; relacionam-se com as 

pessoas de maneira intuitiva e 

compreensiva 

• Sentem-se alienados de 

seu ambiente de trabalho, 

trabalham nas organizações, mas 

não fazem parte delas; a 

percepção que têm de si próprios 

não é vinculada ao trabalho 

• Influenciam atitudes e 

opiniões das pessoas dentro da 

organização 

• Preocupam-se em 

garantir o futuro da organização, 

principalmente por meio do 

desenvolvimento e gerenciamento 

de pessoas 

• São mais ligados à 

complexidade, à ambiguidade e à 

sobrecarga de informações; 

comprometidos com tarefas 

multifuncionais e integradoras 

• Sabem menos do que 

os especialistas de sua área 

funcional 

• São mais propensos a 

tomar decisões baseadas em 

valores 

• Estão mais dispostos a 

investir em inovações e em 

capital humano e a criar e manter 

uma cultura eficiente a fim de 

assegurar a viabilidade em longo 

prazo 

• Enfatizam o 

conhecimento tácito e 

desenvolvem estratégias como 

uma forma comum de 

conhecimento tácito que incentiva 

a realização de um objetivo 

• Valem-se de 

pensamento não linear 

• Acreditam na adoção 

de estratégias, isto é, suas 

decisões estratégicas fazem 

diferença em suas organizações e 

ambiente de trabalho 

Líderes Gerenciais: 

 

• São conservadores, 

adotam atitudes passivas em 

relação às metas; metas surgem 

da necessidade, e não de desejos e 

sonhos; metas são baseadas no 

passado 

• Consideram o trabalho 

um processo facilitador que 

envolve a integração de idéias e 

pessoas que interagem para 

definir estratégias 

• Relacionam-se com 

pessoas segundo as funções delas 

no processo de tomada de decisão 

• Acreditam ser 

conservadores e reguladores do 

status quo; a percepção que têm 

de si próprios é vinculada à 

organização 

• Influenciam os atos e as 

decisões das pessoas com quem 

trabalham 

• Envolvem-se em 

situações e contextos 

característicos de atividades do 

dia-a-dia 

• Preocupam-se e 

sentem-se bem com áreas 

funcionais de responsabilidade 

• São especialistas na sua 

área funcional 

• Estão menos propensos 

a tomar decisões baseados em 

valores 

• Apóiam e adotam 

postura de preço mínimo em curto 

prazo a fim de aumentar a 

performance financeira 

• Concentram-se em 

gerenciar a troca e a combinação 

de conhecimento explícito e 

garantem o cumprimento de 

procedimentos de operação 

• Valem-se de 

pensamento linear 

• Acreditam em 

determinismo, isto é, as escolhas 

que fazem são determinadas pelo 

ambiente externo e interno 
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Quadro 3 – Liderança estratégica, visionária e gerencial. 

Fonte: Rowe (2002, p. 9). 

 

De um modo mais “operacional” e claro, Burck, Bossidy e Charam (2003) citam os 

sete comportamentos essencial para um líder realizar a execução de uma organização da 

forma mais ideal para os autores: 

• conheça seu pessoal e sua empresa; 

• insista no realismo; 

• estabeleça metas e prioridades claras; 

• conclua o que foi planejado; 

• recompense quem faz; 

• amplie as habilidades das pessoas; 

• conheça a si próprio. 

Ainda falando sobre os 3 tipos de liderança segundo Rowe, a Figura 2 traz uma 

explanação mais clara e objetiva a respeito: 

 

 
Figura 4 – Criação de valor e lideranças gerencial, visionária e estratégica. 

Fonte: Rowe (2002, p. 15). 

 

Dessa forma, é visível a importância de possuir um pouco de cada tipo de liderança 

(estratégico, visionário e gerencial), trazendo uma mescla para atender a todos os setores de 

uma organização. 
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2.3 PERFIL DOS LÍDERES 

Partindo agora para o foco do trabalho, onde foi observado uma espécie de síntese 

entre os assuntos comentados anteriormente, esse mesmo momento servirá para argumentar 

na parte de análise dos dados apresentados pela pesquisa. 

No que diz respeito aos estilos de liderança, estes podem ser divididos, segundo 

Spector (2002) afirma que, o estilo de liderança de pedir a opinião e discutir sobre diferentes 

assuntos é denominado de “participativo”. Já quando os subordinados não participam das 

decisões, e dessa forma apenas os gerentes tomam individualmente as decisões e apenas 

comunicam o grupo, temos então um estilo denominado “autocrático”. 

Pode-se separar de forma mais clara, e também demonstrado no subtítulo anterior, os 

principais estilos de liderança, que serão descritos na sequência: 

2.3.1 LÍDER AUTOCRÁTICO 

Maximiano (2010) comenta que o estilo Autocrático é a centralização de poder de 

decisão no chefe, quanto mais concentrado o poder de decisão no líder, mais autocrático é seu 

estilo. O estilo autocrático pode degenerar o tornar-se patológico, transformando-se no 

autoritarismo já o estilo Democrático é a divisão dos poderes de decisão entre chefe e grupo, 

quanto mais às decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais democrático é o 

comportamento do líder (MAXIMIANO, 2010). 

Chiavenato (2005) descreve o líder autocrático que tem como característica o 

direcionamento de críticas e elogios a cada subordinado individualmente e não ao grupo. Os 

grupos submetidos à liderança autocrática apresentam maior produtividade, com evidentes 

sinais de tensão, frustração e agressividade segundo o autor. O mesmo também comenta que a 

liderança autocrática enfatiza somente o líder, é ele quem define as tarefas que deverão ser 

executadas sem a participação do grupo e determina quais serão as técnicas utilizadas para a 

execução das mesmas. 

Fachada (2003) comenta que a ausência de espontaneidade, iniciativa e inexistência 

de qualquer integração no grupo, pois o trabalho só desenvolve com a presença do líder, com 

falta da presença do mesmo, existe pouca produção e pode criar um clima de indisciplina. 

Chiavenato (2005) disserta que o líder ainda determina quem irá realizar cada tarefa e quem 

será seu parceiro de trabalho. 
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É inflexível e dominador, por esse motivo causa mal estar organizacional. Possui 

estilo diretivo, dando instruções sólidas, e não deixa espaço para os subordinados buscarem 

criatividade dentro da organização. (FACHADA, 2003 apud FELIX et al, 2013). 

2.3.2 LÍDER LIBERAL 

O líder liberal é considerado totalmente o inverso de um líder autocrático, pois o 

mesmo deixa de tomar muitas atitudes, delegando a maioria para seus subordinados, 

Chiavenato (2003, p. 125) diz que “há liberdade total para as decisões grupais ou individuais, 

e mínima participação do líder”. 

Exemplos de lideranças liberais não são comuns na maioria das empresas brasileiras, 

mas podemos citar alguns exemplos desse tipo de liderança fora do país, em duas gigantes 

empresas internacionais, como a Microsoft e a Google, onde os funcionários possuem uma 

liberdade dentro da empresa, trabalhando em horários flexíveis e em locais onde preferirem, 

para estimular a criatividade dos mesmos. 

Porém, para que esse tipo de liderança funcione de fato, é necessário que o grupo de 

funcionários possuam um alto grau de maturidade e responsabilidade, sabendo das 

necessidades da empresa em criação, conforme comenta Nova e Cruz (2012). 

Não há grande investimento na função, havendo participações mínimas e 

limitadas por parte do líder. O grupo é que decide sobre a divisão das tarefas e sobre 

quem trabalha com quem. Os elementos do grupo tendem a pensar que podem agir 

livremente, tendo também desejo de abandonar o grupo. O líder não regula e nem 

avalia o grupo, e faz alguns comentários irregulares sobre as atividades apenas 

quando questionado. A produção não é satisfatória, visto que se perde muito tempo 

com discussões e questões pessoais. Este é frequentemente considerado o pior estilo 

de liderança (FACHADA, 2003 apud FELIX et al, 2013, p. 9).  

Reforçando o que foi dito anteriormente, Chiavenato (2003) diz que, no sistema de 

liderança liberal, o líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o completamente à 

vontade e sem controle algum. Nota-se forte individualismo agressivo e pouco respeito ao 

líder. 

2.3.3 LÍDER DEMOCRÁTICO 

Já o líder democrático pode ser entendido como uma mescla dos perfis de liderança 

comentados anteriormente, com um pouco de autoritarismo e um pouco de liberal, onde 
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chega-se a síntese da discussão e parece criar um modelo mais utilizado e mais centrado para 

boa parte das organizações. 

Segundo os autores Neto, Rezende e Moura (2016, p. 11) esse tipo de líder assiste e 

estimula o debate entre os funcionários, todos participam na tomada de decisões e o grupo 

alinha as técnicas e estratégias para atingir os objetivos. Assim como as divisões de tarefas 

que são decididas pelos mesmos, descrevem os autores. 

A liderança democrática parte do princípio de que o grupo atingiu a 

maturidade e não necessita de supervisão de seu líder. Assim, os liderados ficam 

livres para pôr seus projetos em prática, sendo delegado pelo líder liberal. Neste tipo 

de liderança o grupo atingiu a maturidade e não mais precisam de supervisão 

extrema de seu líder, os liderados ficam livres para pôr seus projetos em prática 

sendo delegado pelo líder democrático (CHIAVENATO, 2003, p. 125).  

Em síntese dos três subtítulos e complementando as informações, o Quadro 2 contam 

as características dos estilos de liderança:                                    

AUTOCRÁTICA DEMOCRÁTICA LIBERAL 

O Líder fixa as 

diretrizes, sem qualquer 

participação do grupo. 

As diretrizes são 

debatidas e decididas pelo grupo, 

estimulado e assistido pelo Líder. 

Há liberdade total para 

as decisões grupais ou 

individuais, e mínima 

participação do Líder. 

O Líder determina as 

providências para a execução das 

tarefas, cada uma por vez, na 

medida em que se tornam 

necessárias e de modo 

imprevisível para o grupo. 

O grupo esboça as 

providências para atingir o alvo e 

pede aconselhamento ao Líder, 

que sugere alternativas para o 

grupo escolher. As tarefas 

ganham novas perspectivas com 

os debates. 

A participação do Líder 

é limitada, apresentando apenas 

materiais variados ao grupo, 

esclarecendo que poderia fornecer 

informações desde que as 

pedissem. 

O Líder determina a 

tarefa que cada um deve executar 

e o seu companheiro de trabalho. 

A divisão das tarefas fica 

a critério do grupo e cada membro 

tem liberdade de escolher seus 

companheiros de trabalho. 

A divisão das tarefas e 

escolha dos colegas fica 

totalmente a cargo do grupo. 

Absoluta falta de participação do 

Líder. 

O Líder é dominador e é 

“pessoal” nos elogios e nas 

críticas ao trabalho de cada 

membro. 

O Líder procura ser um 

membro normal do grupo, em 

espírito. O Líder é “objetivo” e 

limita-se aos “fatos” nas críticas e 

nos elogios. 

O Líder não avalia o 

grupo nem controla os 

acontecimentos. Apenas comenta 

as atividades quando perguntado. 

Quadro 2 – Os três estilos de liderança. 

Fonte: Chiavenato (2003, p. 125). 

 

Diante dessas informações provindas dos autores, percebe-se um grande espaço de 

debate entre os diversos gêneros existentes para classificar um líder, porém também é possível 
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ter um norte mais assertivo através dessas 3 classificações, autocrático, liberal e democrático. 

Podendo assim ter um foco nesse tipo de classificação para o restante da pesquisa, incluindo 

perguntas na entrevista com esses direcionamentos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo se classifica, quanto à natureza, como teórico-empírico, pois a pesquisa 

faz uma mescla entre teoria e prática. Demo (1987) entende que a metodologia trata do 

caminho através da ciência para visualizar a realidade teórica e prática e busca iniciar os 

procedimentos lógicos voltados à questão da causalidade. 

Quanto ao tratamento dos dados, a pesquisa se classifica de forma qualitativa, pois 

segundo Gonsalves (2003) a pesquisa qualitativa facilita a compreensão e ainda mais a 

interpretação do fenômeno. Fonseca (2012), disserta que na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador participa, compreende e interpreta as informações, a autora também descreve que 

os recursos para esse tipo de tratamento são as entrevistas, que será o foco do trabalho. 

Gonsalves (2003, p. 68). Complementando o comentário, Carvalho et al (2019) explica que 

numa pesquisa qualitativa, a interpretação do pesquisador é importante, pois não são apenas 

informações prontas numericamente, e sim um conteúdo englobado. 

Já sobre os objetivos, a pesquisa se classifica como exploratória, pois conforme 

disserta Gil (2002), as pesquisas exploratórias buscam maior familiaridade com o problema, 

tentando tornar mais explícito, o autor também descreve que essas pesquisas têm como 

principal objetivo, o aprimoramento das ideias e o descobrimento de intuições. 

Gil (2002) também comenta sobre as pesquisas exploratórias, que as mesmas 

geralmente envolvem entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado, que é o foco da pesquisa. 

A pesquisa também é compreendida como um estudo de campo, pois tende a focar 

em apenas um grupo de pessoas para ser estudado, conforme a explanação de Gil (2002, p. 

53): 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, 

de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos 

outros, tais como a análise de documentos, filmagem e fotografias. (GIL, 2002, p. 

53). 
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Em resumo, a pesquisa busca identificar características semelhantes e divergentes 

entre os líderes, um grupo de pessoas em comum, buscando achar perfis que fizeram a cidade 

se desenvolver através da eficiente liderança dentro dessas empresas, com utilização da gestão 

de pessoas nesse processo, fazendo com que seus colaboradores se desenvolvessem 

juntamente com a organização. 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

Os dados da pesquisa foram coletados junto aos líderes que conduzem empresas na 

cidade de Tapejara/RS. O critério para seleção das empresas - serão cinco - se dá pela tradição 

das mesmas no mercado local e pela relação que historicamente estabeleceram com o 

Município. Por coincidência ou não, todas empresas fazem parte do setor industrial, gerando 

centenas de empregos e desenvolvendo cada vez mais a cidade de Tapejara/RS. 

A cidade de Tapejara se situa no norte do estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 

24.500 habitantes (IBGE, 2020), sendo o 109º no ranking total de PIB per capita do estado 

(497 municípios), com um PIB per capita de R$ 47.621,01 (IBGE, 2018). Com o apelido de 

“Terra do Empreendedorismo”, a cidade hoje possui 2.662 empresas ativas, onde muitos se 

inspiram nas tradicionais empresas de sucesso da cidade, para abrir seu próprio negócio. 

Com base nas informações apresentadas anteriormente, é visível a oportunidade de 

conhecimento e informações que podem ser adquiridas através de entrevistas com as 

lideranças dessas grandes empresas. Pois além de alcançarem um excelente faturamento com 

seus produtos, possuem um gerenciamento de pessoas qualificadas, fazendo com que cada 

colaborador trabalhe de maneira adequada, desenvolvendo a empresa. 

Em meio ao desenvolvimento do trabalho, ocorreu a venda dos frigoríficos da 

empresa Agrodanieli para a Cooperativa Aurora, modificando as lideranças atuantes sobre a 

organização, porém será levado em consideração toda a história traçada pelo antigo líder da 

empresa, que fez a mesma crescer se manter no patamar onde está até hoje, mesmo com a 

administração de outros líderes. 

As empresas no qual buscou-se entrevistas, serão descritas abaixo, trazendo algumas 

informações iniciais sobre elas: 
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 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

Nome Fantasia Agrodanieli Plasbil Simonetto Adubos Coxilha Pietrobon 

Razão Social Agrodanieli 

Industria e 

Comércio 

LTDA 

Bianchini 

Indústria de 

Plásticos LTDA 

Simonetto 

Alimentos 

LTDA 

Coxilha 

Indústria de 

Fertilizantes 

LTDA 

Pietrobon & 

CIA LTDA 

Data 

Constituição 

08/02/1999 30/12/1994 25/03/1987 01/07/1988 24/04/1968 

Setor Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial 

Quadro 3 – Empresas de Tapejara. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Essa pesquisa pretende ter uma visão mais aguçada referente ao perfil do líder na 

economia brasileira atual e futura. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

agendadas com os líderes das empresas. 

A entrevista é semi estruturada, pois há um roteiro a ser seguido, porém se tratam de 

perguntas semi abertas, onde o entrevistado dialogou e interagiu com o entrevistador, 

trazendo informações e experiências importantes. A entrevista (ver Apêndice A) abordará 

questões voltadas à identificação das características que os mesmos possuem, percepção sobre 

o seu estilo de liderança, comportamentos que identificam em si mesmos que contribuíram 

para que as empresas crescerem de maneira exponencial e se mantivessem no mercado 

nacional e internacional.  

As entrevistas foram realizadas nas empresas dessas lideranças, em horário 

comercial, onde as lideranças foram entrevistadas de maneira clara e objetiva, respondendo 

cada uma das 14 perguntas da maneira mais objetiva possível, contando exemplos, debatendo 

comportamentos, tendo uma duração média de 30 minutos cada entrevista, gerando um 

excelente conteúdo para análise e apresentação. 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados da pesquisa foram organizados e tabulados de forma manual, pois foram 

realizadas entrevistas abertas com os entrevistados, não sendo possível a realização de um 

cálculo diante das respostas coletadas, pois se tratam de perguntas descritivas. 
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Tendo a conclusão dos dados, foi realizada a organização dos dados em quadros, 

para comparação direta entre as características, citando também trechos marcantes das 

entrevistas, trazendo opiniões divergentes entre os mesmos, até criarmos uma síntese em 

relação ao perfil. 

Como forma de manter a privacidade dos líderes, os respondentes não serão 

identificados de forma direta no trabalho, fazendo com que os mesmos se sintam a vontade de 

interagir da maneira mais aberta possível, evitando uma entrevista engessada e “perfeita”, 

trazendo opiniões realistas dos mesmos. 

Os cruzamentos utilizados, conforme comentado anteriormente, dizem respeito a 

critérios bem claro referente aos entrevistados: 

1. Empresários; 

2. Empresários da cidade de Tapejara; 

3. Empresários das 5 empresas mais tradicionais da cidade de Tapejara; 

4. Empresários das 5 empresas mais tradicionais de Tapejara em 2020. 

Como a pesquisa teve um tratamento de dados qualitativo, as questões foram 

analisadas de forma comparativa, observando as semelhanças e diferenças entre as respostas 

dos entrevistados, gerando uma síntese geral diante das ideias descritas pelos mesmos. 

De modo geral, as informações descritas apresentadas estão de maneira descritiva, 

pois como serão poucos entrevistados, a utilização de gráficos se torna pouco eficiente. Porém 

quadros ou tabelas comparativas foram utilizadas para esse detalhamento comparativo ocorrer 

de forma mais clara. 

Conforme enunciado anteriormente, os dados foram tratados de forma qualitativa, 

pela espécie de conteúdo do questionário e também pelo número de entrevistados, focando na 

profundidade do conteúdo e não na quantidade de questionários respondidos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Tratando-se de mais de uma empresa visitada, será comentado sobre a história de 

cada uma delas demonstrando sua tradição e estrutura, comparado ao porte da cidade de 

Tapejara. Como demonstrado na unidade de estudo, o objetivo inicial era entrevistar 6 líderes 

das 5 empresas citadas, porém, por motivos de choque de horários e prazo curto para as 

entrevistas, não foi possível realizar a entrevista com 2 líderes, sendo eles das empresas 

Agrodanieli e Simonetto. 

Dessa forma, os líderes das empresas Plasbil (2), Adubos Coxilha (1) e Pietrobon (1), 

compondo, 4 lideranças realizaram as entrevistas em tempo hábil, respondendo todas as 

perguntas e gerando um conteúdo relevante à apresentação do trabalho. Sendo assim, as 

empresas participantes do trabalho foram: 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Nome Fantasia Plasbil Adubos Coxilha Pietrobon 

Razão Social Bianchini 

Indústria de 

Plásticos LTDA 

Coxilha 

Indústria de 

Fertilizantes 

LTDA 

Pietrobon & 

CIA LTDA 

Data 

Constituição 

30/12/1994 01/07/1988 24/04/1968 

Setor Industrial Industrial Industrial 

Quadro 5 – Empresas com líderes entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Plasbil Revestimentos está situada no Município de Tapejara, norte do Rio Grande 

do Sul. É uma empresa pertencente ao Grupo Bianchini, dedicada a industrialização do PVC 

para a construção civil. Possui a maior e mais moderna planta industrial da América Latina no 

setor de forros, acabamentos, portas sanfonadas e rodapés de PVC. Está alicerçada em um 

quadro funcional qualificado e comprometido, que busca constantemente melhorias nos 

processos de produção. Fundada em 1994, faz parte do grupo de empresas do Grupo 

Bianchini. 

Fundada há mais de 30 anos, a Adubos Coxilha desenvolve a agricultura por meio de 

produtos eficientes. Mantendo a tradição, mas sempre com os olhos no futuro, a empresa 

mantém essa parceria com o compromisso de levar a agricultura sustentável para todas as 

lavouras. A empresa de fertilizantes conta com 3 unidades (Tapejara/RS, Rio Grande/RS e 
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Imbituba/SC), aperfeiçoando, inovando e criando produtos capazes de aumentar a 

produtividade da lavoura sem deixar a sustentabilidade para trás.. 

A Pietrobon é uma empresa que atua desde 1968 no mercado, trabalhando nos 

setores alimentícios como balas e chocolates e também na divisão de plásticos, tubos e 

mangueiras. Localizada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Tapejara, e com 

filial em Guarapuava no Paraná a empresa atende hoje o mercado nacional e internacional, 

tendo seus produtos comercializados em mais de 20 países. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

As entrevistas (com as Lideranças) foram realizadas com quatro líderes, de três 

empresas diferentes, alguns líderes não tiveram disponibilidade de horário para serem 

entrevistados, dentro do tempo hábil para realização da pesquisa. A coleta de dados trouxe 

informações muito relevantes para apresentação e até mesmo conhecimento e experiência 

para o pesquisador e demais leitores do trabalho interessados no mesmo. Durante a entrevista, 

foram observadas diversas semelhanças e divergências entre as posições e visões dos líderes, 

o que agregou valor e relevância ao conteúdo da pesquisa. 

Os Líderes foram entrevistados nas suas empresas, cada entrevista teve em média 

cerca de 30 minutos, e foi baseada em perguntas claras e objetivas, mas que trouxeram muito 

conteúdo à entrevista, baseada no roteiro em anexo no apêndice B. 

O roteiro teve 14 perguntas abertas com o objetivo de que o entrevistado se sentisse à 

vontade para interagir com o entrevistador e repassar a maior quantidade de informações 

possíveis para o trabalho, sendo que as perguntas seguem uma linha de raciocínio, divididas 

em categorias, como será demonstrado na sequência. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LIDERANÇA 

A primeira pergunta questiona quais as características próprias que o líder possuía 

desde o início da vida profissional e que o fizeram crescer como gestor, como resposta, dois 

entrevistados, o A e B, trouxeram uma opinião muito semelhante, (tivemos 2 respostas 

praticamente iguais,) falando que o bom relacionamento entre os familiares desde sempre 

auxiliou no desenvolvimento da empresa, o líder C falou sobre ser otimista, ter persistência e 

força de vontade em seus objetivos, muito semelhante ao que foi comentado pelo líder D, que 

enfatizou sobre ter determinação, vontade de crescer e fazer a diferença, basicamente ter foco 

em seus objetivos. 

Num início, foi percebido que todos queriam ser bem objetivo, dando respostas 

breves e de fácil entendimento, como palavras-chave nessa primeira pergunta, podem ser 

citadas: foco, otimismo, persistência, vontade e união. 

Em segundo lugar, foi questionado sobre quais as habilidades adquiridas com o 

passar do tempo e que fizeram a diferença para os gestores entrevistados, o líder C comentou 

que as habilidades que desenvolveu foram: acreditar mais nas pessoas ao seu redor e ter mais 

confiança ao delegar funções de trabalho. Já o líder B fala sobre a organização da empresa, 
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que foi essencial para identificação dos objetivos e metas da empresa, fazendo-os trabalharem 

no mesmo caminho. Na visão do líder A, a calma e a reflexão na tomada de decisões fez com 

que a assertividade seja maior em momentos importantes da carreira, além de corrigir os erros 

cometidos de uma maneira pacífica, sem achar culpados, nas palavras do mesmo: “Errar agora 

para acertar no futuro”. Ao ser questionado, o líder D parece estar alinhado com o líder C 

novamente, falando que obteve um sucesso maior, quando começou a ouvir mais as pessoas 

(ao seu redor), buscar soluções dentro da empresa, e delegando algumas decisões aos seus 

colaboradores. 

“Na minha visão, ser o mais transparente possível é uma das chaves para o 

sucesso de um líder, onde os demais confiam no seu gestor graças a essa 

transparência.” (Líder B). 

 

Ao serem perguntados sobre o que os mesmos consideram ser um “líder de sucesso”, 

o líder A e D concordam que um líder de sucesso é você estar satisfeito com as pessoas ao seu 

redor (colaboradores e família), muito baseado num relacionamento próximo e feliz, estando 

realizado com seu ambiente de trabalho, nas palavras do líder A “Não é a quantidade de 

coisas que você acumula, mas sim como você conseguiu chegar até ali”. Já o líder B fala 

sobre crescer honestamente, sem prejudicar o próximo e com um objetivo claro de crescer. O 

líder C relata que um líder de sucesso tende a ser otimista, motivador e sempre buscar o lado 

bom das coisas. 

O líder D teve uma abertura maior de diálogo em relação ao tema, dizendo que um 

líder de sucesso não é aquele que “enche os bolsos” e vive sozinho, mas sim aquele que 

consegue constituir uma organização se sentindo em casa, estando feliz com seus 

colaboradores, beirando quase uma relação familiar. 

“A razão do nosso sucesso maior, não é o tanto de patrimônio ou de 

dinheiro que possuímos, tudo isso é bom ter, mas o bom mesmo é ter teu parceiro 

trabalhando, ajudando, fazendo a coisa andar. Se você tiver uma equipe que te puxa 

pra trás, o teu capital morre em poucos anos.” (Líder D). 

Ainda sobre habilidades de lideranças e características, foi perguntado se os mesmos 

veem a liderança como um dom ou algo que se aprende com o tempo, os líderes A e C 

respondem na mesma linha de pensamento, que a liderança é uma força de vontade e que as 

pessoas desenvolvem isso, de maneira bem semelhante, o líder D considera que o “feeling” de 

liderança será sentido em algum momento da vida do líder e será despertado, mas considera 
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que o tempo ensina muito com as experiências da vida, as relações e os diferentes trabalhos. 

Já o líder B vê ao contrário dos demais, onde o líder é nato, um dom vindo de nascença, pois 

nasce com uma visão diferenciada das outras pessoas, por mais que estudem e se dediquem. 

“A pessoa teve a oportunidade de se preparar, cresceu pessoal e 

profissionalmente, a sociedade o vê com essas qualidades, a pessoa deve continuar, 

para contribuir com a sociedade, desenvolvendo outras pessoas e criando 

oportunidades na vida, sendo essa a principal motivação do ser humano.” (Líder A) 

Ainda no tema do dom da liderança, o líder B comenta sobre a forma em escolher as 

pessoas corretas para trabalhar nos setores corretos, e reconhece que 10% seja de nascença, 

sendo os outros 90% experiência com o tempo. O líder D detalha da seguinte forma seu 

pensamento: “Eu sempre fui meio “elétrico” por criar, buscar, por ser curioso, foi assim que 

criei esse “feeling”. O tempo vai ensinando com as experiências da vida, tendo relações com 

pessoas de conhecimento superior, tudo isso vai enriquecendo o conhecimento, mas tudo com 

foco e determinação.” 

5.2 GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÃO COM LIDERADOS 

Quando questionados sobre a importância da gestão de pessoas na empresa, todos 

concordaram que a mesma possui um papel importantíssimo para o desempenho da empresa, 

buscando sempre valorizar seus colaboradores, motivando-os de maneira com que sintam esse 

desenvolvimento próprio e da empresa de maneira conjunta. 

Uma curiosidade nesse assunto, comentada por todos, foi a baixíssima rotatividade 

existente dentro dos setores administrativos, onde diversos profissionais possuem mais de 20 

anos de empresa, demonstrando uma tradição e uma experiência dentro da empresa que 

auxilia no desenvolvimento e na tomada de decisão por setor. 

Ao serem perguntados sobre como cada um identifica sua liderança, em relação aos 

colaboradores há uma certa divergência, por exemplo o líder A comentou sobre a 

responsabilidade ser transmitida para cada gestor de área, com suas tomadas de decisões, o 

líder C busca utilizar a mesma técnica, porém sente dificuldade de seus gestores ou “sub-

líderes” assumirem o papel designado. O líder D sente a necessidade de um respeito e 

amizade entre todos os colaboradores para uma maior facilidade de relações, e o líder B busca 

dar oportunidades para as pessoas profissionalmente, desejando que se desenvolvam, 

independente se permanecerem ou não na empresa, saindo melhor do que entraram. 
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Quando as lideranças foram questionadas em relação a visão dos mesmos sobre a 

formação de novos profissionais e líderes, de maneira externa, praticamente todos 

comentaram sobre a dificuldade em identificar jovens com vontade de crescer e adquirir 

conhecimento, percebem uma geração desmotivada e sem grande interesse em crescer, na 

grande maioria. Mas de maneira interna, os mesmos conseguem identificar futuros líderes e 

buscam dar as oportunidades certas em momentos oportunos, fazendo-os crescer da mesma 

maneira que eles mesmos cresceram, degrau por degrau, sem pular etapas. 

O líder C também comenta de forma mais crítica a situação dos jovens de hoje em dia 

“O problema nos jovens de hoje é que estão pouco motivados, sinto que muitos estão presos a 

ajuda de governo e demais, isso é um problema para o nosso futuro. As ideias provindas de 

governo e educação criam uma geração preguiçosa, onde não se importam em manter um 

emprego apenas a vida toda. A criação de novos líderes vejo como uma dificuldade para o 

futuro.” 

Baseado nisso, fomos além disso, entendi que a empresa chegou num grau 

de crescimento onde sozinho não iria conseguir tocar, com apenas 1 filho em 

sucessão, fiz uma opção de escolher entre os colaboradores de maior 

comprometimento, em dar participação societária na empresa (poucas empresas 

utilizam esse método). Com esse ambiente, consigo sempre estar buscando novos 

negócios, pois isso já me dá uma garantia de sucessão da empresa, seja pra quem 

for, temos uma visão clara. (Líder D). 

 

Os mesmos foram perguntados sobre a forma utilizada atualmente para delegar 

funções dentro da empresa, todos realizam de maneira muito parecida, delegando funções aos 

gestores de cada área, com suas responsabilidades estabelecidas e tomadas de decisões 

realizadas pelos mesmos, baseado no objetivo da empresa, sendo que a maioria desses 

gestores de área, iniciaram da base de produção, do chão de fábrica, e foram se 

desenvolvendo com a empresa, criando uma identificação e fidelização muito grande dentro 

da organização. O líder D inclusive fez com que os colaboradores com maior dedicação e 

esforço, pudessem ter participação como sócios da empresa, como citado anteriormente, 

aumentando ainda mais a responsabilidade e identificação pela empresa. 

Para cada empresa possuímos um líder, por isso delegamos para cada um 

com seus deveres, mas sempre acompanhando, muito pela vontade e curiosidade que 

ainda temos, temos líderes em cada setor, mas acompanhamos de perto por gostar. 

(Líder C). 
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5.3 CONSTITUIÇÃO DA LIDERANÇA 

Pesquisando-se outro tema, focando na constituição da liderança, quando os  gestores 

foram questionados se existe arrependimento de alguma ação executada durante a  trajetória, 

todos minimizaram os erros pois não tiveram tanta relevância, o líder B comentou sobre 

algumas contratações desnecessárias e perda de alguns funcionários por pouca diferença de 

salário, o líder D fala sobre alguns negócios feitos que saíram do foco do grupo econômico, 

semelhante ao comentado pelo líder C, que falou sobre a diversificação dos ramos em que o 

grupo atuou, que prejudicou um pouco o grupo. Já o líder A fala que por serem muito 

apegados a Tapejara, não migraram para cidades maiores, pela questão logística, houve 

oportunidades de migrarem para cidades com maior potencial e desenvolver ainda mais a 

empresa.  

Na mesma linha dos demais questionamentos, foi perguntado aos gestores sobre 

quais ações executadas em suas empresas fizeram a diferença para o desenvolvimento das 

mesmas. Em relação a isso, o líder A comentou que a centralização dos negócios em menos 

ramos do que anteriormente, colaborou para o foco da empresa. O segundo líder comentou 

sobre a decisão da empresa de produzir produtos de qualidade com valor agregado, criando 

uma mentalidade clara na empresa. Já o líder C comentou sobre a empresa focar em negócios 

em patamar além da cidade de Tapejara, vendendo para o resto do país e do mundo, 

expandindo de forma exponencial seus produtos. Nesse quesito, o líder D contou que o 

amadurecimento fez com que a empresa crescesse degrau por degrau, realizando um 

crescimento pessoal e profissional de maneira exponencial. 

Há cerca de 25 anos a empresa decidiu focar em produzir qualidade, 

buscando um valor agregado, mesmo com um preço um pouco mais acima do preço 

médio. Sabendo das constantes mudanças de mercado brasileiro e mundial. “A 

empresa deve utilizar a mesma linguagem, entre todos os colaboradores e gestores.” 

(Líder B). 

Também foi questionado aos líderes sobre a vida pessoal, se os mesmos conseguem 

separar a vida profissional da pessoal: de maneira unânime, todos comentaram que sim, hoje 

possuem seu tempo para lazer e aproveitar a vida, os lideres A e C concordam que 

antigamente não conseguiam fazer essa separação, e possuíam uma vida sem muita rotina de 

descanso, porém o líder C comenta que, ainda que trabalhe apenas 8 horas no dia, passa 15 

horas pensando no trabalho. 
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“Por mim, poderia parar, pela idade que estou, mas eu não tenho vontade 

de parar, quero sempre criar e me desenvolver cada vez mais, isso me realiza, e 

assim que devemos ser, dessa forma vamos crescendo.” (Líder D) 

5.4 ESTILOS DE LIDERANÇAS 

Buscando agregar conhecimento dentro do que foi estudado em relação aos estilos de 

liderança, ao entrevistar os gestores, foi demonstrado através de um exemplo prático, uma 

ideia de conceito para cada um dos estilos (autocrático, liberal e democrático) e questionado 

sobre a identificação dos mesmos em relação aos conceitos, sendo que foi solicitado um valor 

de identificação de 0 a 10, o resultado está representado abaixo: 

 

 Autocrático Liberal Democrático 

Líder A 2 5 7 

Líder B 2 5 7 

Líder C 6 0 8 

Líder D 0 6 9 

 10 16 31 

Quadro 6 – Identificação de estilos de liderança. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Dessa forma, foi possível evidenciar uma grande identificação pelo estilo de 

liderança democrática, onde todos buscam na maioria das vezes escutar seus subordinados de 

maneira que suas visões podem trazer diversos benefícios a empresa. Já o estilo liberal ficou 

em 2º lugar, sendo utilizado, mas um pouco desacreditado pelos gestores. E o estilo 

autocrático sendo cada vez menos utilizado por cada um deles. 

Foi identificado que o líder C e D são os “extremos” nos quesitos de liderança, onde 

o líder C confessou que antigamente possuía muito do líder autocrático, tendo muita 

dificuldade em delegar funções e tomava as decisões baseado apenas em seus pensamentos. Já 

o líder D se considera hoje ainda um líder liberal, dando uma certa liberdade aos seus 

subordinados de maior confiança (como exemplo, a participação societária), tendo uma 

confiança grande em seus colaboradores dessa forma. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos resultados, foi possível evidenciar que diversas características 

semelhantes nos líderes entrevistados, algumas divergências, muitas frases marcantes que 

penetraram durante a conversa e apareceram como citação, e que embasados na sua 

experiência pessoal de cada um compartilham conhecimentos como se fossem autores de 

grandes livros de sucesso sobre o assunto. 

Nesse sentido, ao longo da pesquisa foi possível perceber, que no momento inicial os 

entrevistados ficavam mais limitados as questões, e após algumas perguntas, os mesmos 

contaram momentos marcantes em suas carreiras, fases diferentes de suas vidas e 

posicionamentos que mudaram o rumo de suas empresas. 

Características marcantes como a persistência, força de vontade e foco foram 

palavras enfatizadas durante as entrevistas de todos, demonstrando como são importantes para 

o sucesso de um líder. Da mesma forma, em assuntos como a formação de um líder divergiu 

entre os entrevistados, onde alguns dizem que a liderança vem de berço e outros comentaram 

que é algo provindo da experiência e do conhecimento adquirido com o tempo. 

Os gestores têm a mesma visão no que diz respeito a gestão e pessoas, sendo de 

importância única ao sucesso da empresa, porém os mesmos encontram certas dificuldades na 

formação de novos líderes que trilhem o mesmo caminho do sucesso que o deles, sendo que a 

formação de novas lideranças é trabalhada em todas as empresas da mesma forma: o 

colaborador inicia nos cargos iniciais e cresce dentro da própria empresa, se tornando um 

gestor da área identificado e fidelizado com a mesma. 

Outra percepção provinda da entrevista realizada, é de que nenhum dos líderes possui 

um grande arrependimento na carreira, onde os mesmos contataram que fariam poucas 

mudanças da trajetória vivida, minimizando as falhas cometidas e valorizando o sucesso 

obtido. 

Conversado sobre o estilo de liderança, foi possível evidenciar que todos possuem 

um estilo parecido para comandar suas organizações, buscando sempre ouvir seus 

colaboradores, tendo mais de uma visão de negócio para tomar suas decisões da forma mais 

assertiva possível, sendo essa a característica básica da liderança democrática. 

Fica claro que o trabalho atingiu seu propósito, evidenciando as características 

comuns entre esses líderes de sucesso, onde a motivação, a vontade de crescer e a persistência 

os tornaram quem são hoje. O sucesso deles demonstra para todos que é possível empreender 

com sucesso iniciando praticamente do zero em poder aquisitivo e se mantendo por tantos 
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anos no topo como empresas tradicionais de uma cidade conhecida como a terra do 

empreendedorismo. 
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APÊNDICE B 

Roteiro de Entrevista com lideranças Tapejarenses: 

1 - Quais as características próprias te fizeram crescer juntamente com a empresa? 

2 - Quais características você adquiriu com o tempo e foram essenciais, na sua visão? 

3 - Que ações você executou ao longo do período você percebeu que fez a diferença 

dentro da empresa? 

4 - Em qual grau você considera a importância da Gestão de Pessoas na sua 

organização? 

5 - Quais ações que você executou durante a trajetória que você se diria arrependido 

de ter feito? 

6 -Você consegue separar, hoje, sua vida profissional da vida pessoal? Comente sobre. 

7 - Você utiliza a questão de delegar funções aos seus subordinados de que forma 

atualmente? 

8 – O que você considera ser um líder de sucesso? 

9 - Conceito de liderança autocrática, o quanto você se identifica? 

10 – Conceito de liderança liberal, o quanto você se identifica? 

11 – Conceito de liderança democrática, o quanto você se identifica? 

12 - Como você identifica sua liderança, em relação aos seus subordinados? 

13 - Como líder, quais as principais percepções sobre a formação de novos 

profissionais e futuros líderes? 

14 - Você vê a liderança como um dom ou algo que você aprende com o tempo? 

 


