


Enquete 

O líder e a liderança 

Muitas vezes, o sucesso  ou fracasso das empresas e dos setores são creditados ao 
desempenho da liderança. Em alguns casos chega-se a demitir o líder, mesmo aquele muito 
querido, que não foi eficaz na condução da equipe e, assim, não alcançou o resultado 
esperado (muito comum ver isso no futebol, com a troca frequente dos técnicos). Noutros 
casos, quando a meta é alcançada e superada, o líder é promovido, mesmo aquele detestado 
pela equipe. É muito comum ouvir, também, um rosário de lamentações sobre as 
características e comportamentos das lideranças, mesmo aquelas que conseguiram 
resultados expressivos. Curioso, como sempre, o Laboratório de Pesquisa da UniCarioca foi 
às ruas do Rio de Janeiro para descobrir o quanto as pessoas acham que o líder colabora 
com os resultados e as metas, quais as características e estilo de liderança são mais comuns 
e desejados e, ainda, em que ambiente de liderança a maioria das equipes está trabalhando. 

Janeiro 2014 



TOTAL DE RESPONDENTES: 676 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 e 24 de janeiro, nos horários 
compreendidos entre 10h e 15h, nas ruas do centro do 
Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 5 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 15 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
dentro da cidade por um dos pesquisadores da 
UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



Pesquisa  realizada pelo Laboratório de Pesquisas da UniCarioca revela o pensamento dos 
cariocas a respeito de seus líderes diretos (chefia imediata).  
 
Os resultados indicam que as equipes estão expostas a uma liderança com características 
distributivas ou executivas, 39% (líderes que apenas delegam tarefas, sempre  
controlando, acompanhando de perto e cobrando resultados, ou mesmo, obtendo a ordem pela 
competência técnica). 
 
Ao mesmo tempo a pesquisa revela que a falta de competência comportamental é uma 
das principais falhas dos líderes na atualidade (47%). Mesmo daqueles que conseguem 
atingir metas (66%) ou que procuram, muitas vezes, criar um ambiente propício para a prática 
de um estilo  de liderança mais democrático em suas empresas (58%). 
 
Tal resultado evidencia a necessidade de mudança no processo da  liderança. Não há mais 
espaço para o autoritarismo total. Atualmente, em razão da acirrada concorrência e do avanço 
tecnológico, as empresas precisam do capital intelectual para criar vantagens competitivas, 
adequando-se aos novos requisitos do mercado. Precisam de pessoas que possam agregar 
valor e contribuir com o crescimento da organização. Por isso, o ser humano precisa ser 
valorizado, deixando para trás a idéia de meros recursos. Uma equipe sólida e bem organizada 
pode, efetivamente, atingir as metas e os objetivos empresariais. E o líder ocupa, cada vez 
mais, um papel fundamental neste processo, porém, para que isso se concretize terá que 
vencer os efeitos de uma herança cultural baseada no autoritarismo genuíno com o 
desenvolvimento de novas competências de liderança (principalmente, as comportamentais). 



Foram entrevistadas 676 pessoas, homens (52%) e mulheres 48%), profissionais 
escolhidos aleatoriamente nas ruas da cidade do Rio de Janeiro sendo: 58% entre 26 e 45 
anos, 79% ocupando, atualmente, nível operacional e 61% atuando no setor de 
serviço e comércio  
 
Para 66% dos respondentes as empresas e setores na qual trabalham alcançam, com 
frequência, as metas estabelecidas. Tal resultado, apesar de coerente com o perfil dos 
pesquisados, pode ser um indicador de que os profissionais estão cada vez mais conscientes 
de seu papel no trabalho ou, ainda, que as metas estão cada vez mais realistas. No entanto, 
valem duas reflexões: será que as metas são realmente desafiadoras e realistas ou será que 
são subdimensionadas? As equipes, quando alcançam as metas rapidamente, costumam 
gerar mais resultado ou administram o desempenho para que as metas vindouras não sejam 
muito elevadas?  
 
80% dos respondentes consideram que as características de seus líderes atuais 
influenciam positivamente o desempenho das equipes no alcance das metas (31% 
parcialmente e 49% integralmente). Eis aí, uma novidade. Tal resultado indica um 
entendimento por parte das equipes do papel e importância do líder. Porém, é bom lembrar 
que ainda existe um grupo de 20% de líderes (2 em cada 10 líderes), que são 
considerados como profissionais que influenciam negativamente o desempenho das 
equipes. 



55% dos respondentes afirmam que seus líderes sabem liderar mesmo nas situações adversas 
(momentos de conflito, pressão...), enquanto que, 35%, alegam que eles demonstram dificuldades em 
liderar quando ”o bicho pega”, nas adversidades. 
 
A falta de competência comportamental (comunicação, relacionamento, equilíbrio emocional…) foi 
apontada por 47% dos respondentes  como o que mais dificulta a atuação do líder no dia a dia. Eis 
aí um grande desafio para aqueles que querem ter sucesso na função: desenvolver competências 
comportamentais. 
 
Quando perguntados sobre o que um bom líder deveria ser capaz de fazer... 
 

• Os respondentes indicaram “obter resultados” (37%) e “desenvolver pessoas” (35%) como 
as principais competências que um bom líder deveria ter atualmente.  Tal resultado aponta 
para o líder que sabe como “influenciar” as equipes para que alcancem as metas e objetivos 
definidos. É também, um líder que sabe desenvolver as pessoas para que alcancem o potencial 
máximo de desempenho. Mas, ao mesmo tempo, aponta para aquele que é manipulador, 
controlador e que utiliza de subterfúgios para alcançar seu intento. 

 
E o líder ideal ? Quais seriam as competências e características que os colaboradores acreditam ser 
fundamentais para este profissional ? 
 

• Os respondentes consideram que o líder ideal seria aquele com habilidade para lidar com as 
pessoas (41%) e que, ao mesmo tempo, fosse íntegro e ético (34%) . 



Uma outra questão levantada foi sobre o estilo de liderança que a equipe está exposta atualmente.  
 
A  liderança é estudada como um comportamento e, como tal,  pode ser aprendido. No entanto é 
fundamental considerar a liderança dentro de um contexto integrado, levando  em conta a relação  
entre  o líder e o liderado (em todos os sentidos) e, ainda, as situações em que a liderança se 
insere. Todos fatores analisados conjuntamente.  
 
De acordo com esta abordagem os respondentes  classificaram os estilos de liderança de sua chefia 
imediata da seguinte forma: 
 

• 23%  indicaram  o líder atual como alguém que apenas delega tarefas, sempre  
controlando, acompanhando de perto e cobrando resultados  (Líder Distributivo) e, 
16%,  das respostas apontaram o líder como aquele que  busca  obter a ordem  pelas 
habilidades e competências técnicas que possui (Líder Executivo).  

 
• Ao integrar estes resultados, 39% no total, é possível ver  traços de um líder em 

transformação (do autoritário para o democrático).  Um líder que procura se adaptar ao 
mundo atual  no  qual as pessoas querem ser ouvidas e ser visíveis. Querem contribuir. 
Mas, como ainda é um processo em mudança,  é possível ver  novos lideres atuando de 
forma “híbrida”,  convidando  as pessoas a participarem mas, na maioria das vezes, de 
decisões menos importantes ou, ainda, quando a solução já  foi definida, buscando, 
apenas, a concordância das equipes. 



• Por outro lado, 21%  dos respondentes apontaram o líder como alguém  que  
inspira a confiança, aceitação incondicional, obediência espontânea e 
envolvimento emocional (Líder Carismático) e, 15%, como aquele que 
costuma dar o exemplo, seus liderados tem uma relação de 
responsabilidade com o trabalho e abertura para troca de conhecimentos 
não apenas técnicos, mas também humanos (Líder Educativo). 

 
Perguntados sobre as principais características que faltam aos seus líderes 
atualmente... 
 

• Mais uma vez, as respostas apontaram para a falta de habilidade para lidar 
com pessoas (23%) e para a falta de capacidade do líder em influenciar as 
equipes (15%). Integrando tais resultados (38% no total) é possível confirmar a 
ideia de que há um esforço na busca por uma liderança mais democrática mas, que 
a cultura clássica ainda está presente no DNA das lideranças.  

 
• Por outro lado, as resposta sinalizam que a busca por ser mais hábil no 

relacionamento interpessoal confunde-se, muitas vezes, com a falta de 
direcionamento e controle (21%) e falta de justiça nos julgamentos 
(19%). Ou seja: as equipes querem líderes hábeis no trato interpessoal, 
que possam influenciar e motivar para a ação (resultados), sem abrir mão 
da justiça, da direção e do controle.  



Em grandes linhas os respondentes consideram que... 
 

• A empresa em que trabalham  é um local no qual o planejamento de como 
as atividades serão executadas,  visando o alcance das metas,  é discutido 
por todos da equipe e tem o apoio do líder (58%).  Mais uma vez, é possível 
ver nas respostas a intenção de criar um ambiente no qual procura-se praticar um 
estilo de liderança  democrático. Porém, muitas vezes, pela falta de competência 
comportamental, o ambiente torna-se instável.  

 
• Por isso, para 29% dos respondentes, o local de trabalho ainda é um ambiente 

autocrático, no qual as diretrizes e as formas de realizar as tarefas são 
definidas pelo líder.  

 
• E, para 13% deles, é um ambiente mais liberal (laissez-faire), no qual a equipe 

define as diretrizes e as formas de realizar as tarefas sem a participação do 
líder, que não interfere nos acontecimentos. 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 















RESULTADO DA PESQUISA 











Na sua opinião, um verdadeiro líder é alguém capaz de... 
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As 5 CARACTERÍSTICAS consideradas IDEAIS para um verdadeiro 
líder...  
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As 5 CARACTERÍSTICAS que os CARIOCAS sentem falta em seus 
líderes... 
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COMENTÁRIOS PARTICIPANTES 



Espaço para comentários, opiniões, dúvidas, curiosidades... 
  

• “É essencial que o líder seja mais humano e humilde com seus 
subordinados.” 

• “Excelente pesquisa, as empresas deveriam investir em seus 
funcionários para formar grandes líderes.” 

• “Acredito que haja uma dificuldade em exercer uma liderança mais 
eficaz, em decorrência da falha na definição efetiva dos objetivos gerais 
a serem perseguidos pela organização.” 

• “As metas a serem atingias precisam ficar mais claras para todos.” 

• “É preciso aperfeiçoar a estratégia para que se possa desenvolver um 
processo eficaz de liderança.” 

• “Todas as características dos itens 10 / 11 / 13 da pesquisa são 
essenciais para o líder, dependendo da ocasião.” 



• “Um bom líder deve saber as opiniões de seus subordinados.” 

• “Alguns líderes não são capacitados para serem líderes.” 

• “Estou muito insatisfeito como são tomadas as decisões pela 
liderança em minha empresa.” 

• “Iniciativas de pesquisas sobre o ambiente organizacional são 
fundamentais para o desenvolvimento profissional do líder.” 

• “As organizações deveriam fazer pesquisa com seus funcionários 
para obter informações para melhorar o desempenho e valorizar 
o profissional.” 

• “Um verdadeiro líder é aquele que se compromete com a 
equipe, que juntos fazem parte de uma mesma empresa então, 
todos juntos devem participar das decisões e projetos.” 


