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RESUMO 
 

 

A comunicação interpessoal, especialmente entre líderes e liderados tem sido objeto de estudo 

e pesquisa pelas empresas, tendo em vista o grande número de barreiras de comunicação e 

outros efeitos gerados. A forma de comunicação e estilo de liderança que o líder decide 

exercer gera reações em sua equipe que, muitas vezes, não são facilmente identificadas pelo 

próprio líder. Esta pesquisa teve como objetivo investigar e analisar se a forma como o líder 

se comunica influência na motivação e no desempenho de cada membro de sua equipe e, 

consequentemente, no desempenho para a consecução das metas e objetivos organizacionais. 

O método utilizado foi um estudo de caso em uma empresa do varejo, do segmento de moda 

masculina, para investigar as percepções de seus líderes e dos liderados. Eles foram 

convidados a responder um questionário específico que abordava três temáticas principais: a 

forma ou maneira de comunicação interpessoal do líder, os estilos de liderança e o uso da 

inteligência emocional na liderança. Os resultados desta pesquisa mostraram, por exemplo, 

que na interpretação dos líderes eles costumam comunicar claramente as mensagens, que 

estão abertos para receber feedback e que praticam a empatia com a sua equipe, enquanto os 

liderados mostraram em suas respostas que não percebem estes pressupostos exercidos pelos 

líderes no dia-a-dia na mesma proporção identificada pelos líderes, mostrando alguma 

discrepância de percepções, o que gera impacto nem sempre positivo na motivação e no 

desempenho da equipe. Esta pesquisa pode colaborar com as organizações favorecendo os 

líderes através de um Programa de Desenvolvimento de Liderança, levando-os a ampliar seus 

conhecimentos sobre os estilos de liderança e sobre as diferentes formas de comunicação 

disponíveis e de possível adoção no exercício da sua liderança, incluindo os aspectos da 

inteligência emocional, considerando a diversidade humana e, finalmente, alcançando 

melhores resultados com suas equipes e para a organização.  

 

Palavras-chave: comunicação, estilos de liderança, inteligência emocional, motivação e 

desempenho. 
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ABSTRACT 
 

 

Interpersonal communication, particularly among leaders and followers has been studied by 

companies in view of the large number of communication barriers and other generated effects. 

The form of communication and leadership style that the leader decides to exercise generates 

reactions in his team, which are often not easily identified by the leader himself. This research 

aimed to investigate and analyze if the way the leader communicates influence the motivation 

and performance of each member of their team and hence productivity to achieve the 

organizational goals and objectives. The method used was a case study in a retail company, 

the menswear segment, to investigate the perceptions of their leaders and the members of the 

team. They were asked to answer a specific questionnaire that addressed three main themes: 

the leader communication styles, leadership styles and the use of emotional intelligence in 

leadership. The objective of this research is to verify that the form of interpersonal 

communication leader positively influences the motivation and team performance. The results 

of this research showed, for example, that leaders interpret what they usually clearly 

communicate the messages, they are open to receive feedback and practicing empathy with 

his team while the led showed in their responses that leaders do not really act that way in 

daily interactions not always positively affecting motivation and team performance. This 

research can collaborate with organizations, developing leaders competences and new abilities 

through a Leadership Development Program, contributing to expand their knowledge about 

leadership styles, practicing communication techniques available to be more clear and 

assertive, including aspects of emotional intelligence, considering human diversity and 

achieve better and positive results with their team and for the organization. 

 

Keywords: communication, leadership styles, emotional intelligence, motivation and 

performance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O termo liderança vem sendo discutido há algumas décadas no tocante ao seu 

conceito, em comparação aos termos e funções associados à chefia e gerenciamento. Para 

muitos estudiosos do assunto, as atividades são diferentes e não se constituem sinônimos 

(GOLEMAN, 2015; BASS, 2008; MIGUELES & ZANINI, 2009; CHIAVENATO, 2005). 

  

 Ao administrar uma determinada área ou setor em uma empresa é desejável que este 

profissional lidere pessoas e equipes, além dos processos de trabalho, para que os resultados 

sejam alcançados satisfatoriamente. Na prática, o profissional que é promovido a cargos de 

chefia nem sempre apresenta habilidades de liderança sob o ponto de vista requerido pelas 

organizações, como a capacidade de influenciar e estimular pessoas para o alcance dos 

resultados da organização (GOLEMAN, 2015; SOBRAL;GIMBA, 2012; SANT’ANNA; 

PASCHOAL;GOSENDO, 2012).  

 

É esperado, assim, que o profissional que assume o cargo de chefia desenvolva 

habilidades de liderança para melhor desempenho de suas atribuições, incluindo habilidades 

de liderança motivacional que contribua com o clima favorável para o trabalho em equipe, 

conjugando liderança com gestão (MIGUELES; ZANINI, 2009; SANT’ANNA; 

PASCHOAL;GOSENDO, 2012).  

 

Algumas ferramentas são utilizadas pelas organizações para medir o clima no 

ambiente de trabalho. Pesquisas são aplicadas pela área de recursos humanos e sinalizam para 

as empresas que aspectos estão demandando pontos de melhoria. Dentre os quesitos propostos 

nos modelos de pesquisa, estão aqueles relacionados à liderança, à motivação, à comunicação 

na empresa, ao desempenho e às relações interpessoais no ambiente do trabalho (ROCHA, 

2012; BISPO, 2006). 

 

A comunicação do líder é um dos fatores sinalizados pelas empresas, tanto nas 

pesquisas de clima como no levantamento de necessidade de treinamento, tornando a 

comunicação, em seu amplo sentido, uma temática recorrente nos programas de treinamento e 

desenvolvimento de lideranças e equipes, conforme destaca Murray (2012). O autor sinaliza 

que a comunicação da intenção do que o líder deseja é fundamental, já que a comunicação é a 

cola que une estratégia e realização.  
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

A liderança é reconhecida pelos estudiosos e também pelo senso comum como um tipo 

de poder pessoal ligado ao comportamento desempenhado pelo profissional que está na 

posição de líder (GOLEMAN, 2015; WHEATLEY, 2006). 

 

Este profissional que assume o cargo de chefia, passando a atuar na gestão, tem no rol 

de suas responsabilidades algumas atribuições como: administrar os recursos da organização, 

planejar, organizar, orientar e estimular as equipes de trabalho, monitorar as atividades 

executadas com foco no alcance dos objetivos, como descrevem Migueles e Zanini, (2009).  

 

Contudo, nem todo profissional que está exercendo o papel de líder, apresenta 

habilidades de liderança, ou seja, a capacidade de influenciar os membros da equipe, de 

estimular as pessoas para o desempenho excelente de suas atividades, de formar seguidores 

(GOLEMAN, 2015; SOBRAL;GIMBA, 2012; SANT’ANNA; PASCHOAL;GOSENDO, 

2012; DRUCKER, 1996). 

 

Liderança e gestão devem andar de mãos dadas. Conforme afirmam Migueles e Zanini 

(2009), liderança e gestão são irmãs siamesas e, para uma excelente gestão, é preciso que os 

gestores estejam motivados, baseados nas mesmas crenças e nos mesmos valores pautados 

pela organização. O líder é encontrado em quase todos os grupos sociais, pois segundo 

afirmam os autores, os líderes são necessários para a existência dos grupos. Em destaque a 

seguir, o conceito de liderança estabelecido por Migueles e Zanini (2009, p. 109): 

 

Liderança trata da arte e/ou da ciência de inspirar confiança e de convencer as 

pessoas a agir de forma alinhada aos valores das organizações. Ela é ciência, pois 

pode ser ensinada de modo claro e consistente. Ela é arte quando exercida de modo 

pessoal, com características comportamentais únicas de cada líder [...]  
 

 A escolha pela maneira de liderar, considerando que estilo adotar, fica a cargo de cada 

profissional e depende, também, de cada situação vivenciada, sendo o líder capaz de adotar, 

com diferentes níveis de familiaridade, qualquer um dos estilos para as diferentes situações 

que se lhe apresentam. Araújo (2006) referencia três estilos de liderança.  
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Segundo o autor, no primeiro dos estilos o líder pode adotar um comportamento mais 

autoritário ou autocrático, cujo nível de intervenção de liderança é muito alto, sendo ele o 

tomador de decisões e determinando as tarefas que a equipe deverá realizar. O estilo 

democrático apresenta um nível mediano de intervenção do líder, um estilo participativo por 

envolver os liderados na responsabilidade de construção da decisão a ser tomada. Inclui as 

pessoas na discussão dos planos de trabalho e na divisão de tarefas.  

 

O terceiro estilo abordado por Araújo (2006) é o estilo liberal ou laissez-faire, no qual 

a intervenção do líder é quase nenhuma, só intervindo em caso de ser solicitado. A equipe 

levanta as situações, discute possíveis soluções e toma as decisões, incluindo o líder somente 

se sentirem necessidade. 

 

Outra contribuição sobre o fenômeno da liderança foi trazida por De Vriens et al. 

(2009) que a estudaram a partir da perspectiva da comunicação. Seis dimensões principais dos 

estilos de comunicação foram descritas pelos autores: expressividade, precisão, amabilidade 

ou simpatia, apoio ou suporte, agressividade verbal e argumentação.  

 

Os autores cruzaram estas seis dimensões de estilos de comunicação do líder, com os 

seguintes estilos de liderança: liderança carismática, liderança orientada ao ser humano, 

liderança orientada à tarefa, liderança orientada ao resultado.  

 

Já Goleman (2015), em suas pesquisas, sugere fortemente que a inteligência emocional 

é condição sine qua non da liderança, pois segundo ele, sem ela um indivíduo pode ter a 

melhor formação, muitas ideias inteligentes, mas não será um bom líder. Destaca que a 

empatia é um forte componente da liderança, tendo em vista o número cada vez maior de 

equipes, o ritmo veloz da globalização e a necessidade crescente de reter talentos. 

 

Vergara (2007) destaca a importância de um bom processo de comunicação do líder 

para com seus liderados, levando em consideração a postura correta e coerente do líder nas 

interações com seus liderados.  
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1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

De Vriens et al. (2009) têm percebido e evidenciado a comunicação como ponto 

central da liderança. Eles ressaltam que, com exceção dos estudos focados em habilidades de 

oratória e conteúdos elaborados para contextos específicos, poucos líderes têm tentado 

praticar estilos comunicativos de liderança ao lidar diariamente com seus subordinados.  

 

Para tais autores, poucos são os líderes que buscam conhecer quais são estes estilos, 

qual a relação destes com os estilos de liderança propriamente dita e quais suas variáveis mais 

significativas. Mencionam, ainda, que este fato causa surpresa, uma vez que, sendo a 

habilidade de comunicação interpessoal requisito fundamental da liderança, deveria ser um 

item de atenção e empenho por parte dos líderes.  

 

De Vriens et al. (2009) concluíram, em sua pesquisa, que a liderança carismática e a 

liderança orientada ao ser humano são essencialmente comunicativas, enquanto a liderança 

orientada à tarefa é significantemente menos comunicativa. A pesquisa mostrou, ainda, que os 

estilos de comunicação estavam forte e diretamente relacionados aos comportamentos de 

compartilhar conhecimento, à compreensão e percepção da performance do líder, à satisfação 

com a liderança e, ao compromisso da equipe liderada.  

 

O uso de uma ferramenta subjetiva como a comunicação, para o bem ou para o mal, 

sem saber ou sem conhecer seu potencial, tem produzido muito ruído na tarefa da gestão e da 

liderança. De acordo com os estudos apresentados anteriormente na introdução deste trabalho, 

pode-se verificar que a comunicação é instrumento fundamental no relacionamento líder-

liderado e vice-versa (ANGELONI, 2010). 

 

Segundo Booth, Colomb e Williams (2005) a maioria das pesquisas comuns começa 

tipicamente pelo confronto com um problema com que alguém deparou e, que deixado sem 

solução, causará transtorno.  
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Diante deste cenário, esta pesquisa se apoia na premissa de que, sendo a comunicação 

o fio condutor que estabelece as relações interpessoais, quanto mais conhecimento e 

consciência do processo comunicativo os líderes e os liderados possuírem, maiores são as 

perspectivas de eficácia no processo (GOLEMAN, 2105; MURRAY, 2012).  

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem a intenção de responder às questões sobre a forma ou maneira que o 

líder se comunica com seus liderados, buscando identificar se há influência desta modalidade 

de comunicação escolhida pelo líder, na motivação e no desempenho dos liderados. Para 

viabilizar a pesquisa, um estudo de caso foi realizado em uma empresa do varejo de moda 

masculina, com filiais distribuídas no Brasil. 

 

Três ideias chave nortearam a condução do trabalho: as formas de comunicação do 

líder, a liderança e seus estilos e, a prática da inteligência emocional. E, como a integração 

destes fatores interferem no processo final de comunicação interpessoal do líder para com 

seus liderados. 

 

 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar e classificar por meio de revisão de literatura mais recente, 

referências sobre formas de comunicação, estilos de liderança e prática de 

inteligência emocional nas pesquisas realizadas por diferentes 

pesquisadores, que possam contribuir para a compreensão dos fatores que 

impactam o desempenho da liderança; 

 

 Identificar por meio de um estudo de caso em uma empresa do varejo de 

moda masculina, com filiais distribuídas no Brasil, as diferentes formas 

que seus líderes adotam para se comunicarem com seus liderados, quais 

estilos de liderança eles preferem utilizar e, ainda, se fazem uso de aspectos 

relativos à inteligência emocional na gestão de pessoas; 
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 Apurar como a liderança da empresa estudada se autoavalia quanto à sua 

maneira de se comunicar com os membros da equipe; 

 

 Identificar como os liderados interpretam e avaliam as formas de 

comunicação adotadas pelos líderes desta empresa ao se comunicarem com 

os membros da equipe, verificando se há convergência ou discrepância 

com as percepções dos líderes; 

 

 Identificar fatores relacionados à forma de comunicação interpessoal do 

líder e como estes interferem na motivação e no desempenho da equipe, 

que possam servir de aprendizado por outros líderes para aperfeiçoamento 

da habilidade de liderança junto às suas equipes. 

 

 

1.4  A QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Sendo a relação líder-liderado fortemente mediada por comunicação e sendo a 

comunicação de natureza mais ampla do que apenas verbal e cognitiva, por que os líderes, em 

geral, não valorizam e não investem nesta competência? 

 

1.5  A JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A comunicação, em suas diversas formas, é o recurso utilizado pelo líder para 

transmitir aos membros da equipe que resultados eles precisam alcançar. A tarefa de um líder 

é inspirar outras pessoas a atingirem ótimos resultados. Diante dos ambientes exigentes, o 

líder deve se esforçar para fazer a diferença entre um desempenho adequado e um ótimo 

desempenho – e esta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um líder 

(MURRAY, 2012; GOLEMAN, 2015; BARRETO ET. AL., 2013).  

 

A relevância técnica deste estudo está na oportunidade de disseminação de novas 

abordagens em relação à comunicação assertiva dos líderes, tendo em vista que os 

relacionamentos interpessoais são essenciais para o alcance de resultados e que a 

comunicação é o principal meio para alcançá-los e, dessa forma, percebe-se a liderança como 

figura fundamental no exercício de promover um maior envolvimento dos trabalhadores, 
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intermediando decisões e tornando-se mais disponível a dar feedbacks assertivos e suporte aos 

colaboradores (SANTOS; MOSCON, 2014). 

 

Espera-se, também, que a pesquisa possa contribuir com os indivíduos que 

desempenham papel de líder no cenário organizacional a possibilidade de reflexão e gestão de 

conflitos originados, muitas vezes pela comunicação com ruídos, além de oferecer ao público 

leitor novo conhecimento sobre as formas eficazes de comunicação, considerando a 

diversidade humana.  

 

Para a academia científica, a contribuição desta pesquisa está nos desdobramentos 

deste estudo sobre a comunicação humana e suas consequências, gerando como produto a 

criação de programas educacionais com foco nas habilidades comunicativas, para líderes e 

liderados. 

 

O resultado da pesquisa poderá auxiliar as organizações, levando-as a repensarem e 

reorganizarem os processos de treinamento e desenvolvimento de suas equipes e profissionais 

estratégicos, considerando o desenvolvimento de competências ligadas ao comportamento 

comunicativo de seu time efetivo.  

 

Espera-se, ainda, que os resultados principais alcançados nesta pesquisa possam ser 

utilizados como fonte de apoio para os esforços de aprimoramento de uma gestão mais 

humanizada, mantendo o foco do atingimento de resultados eficazes, para que os líderes das 

organizações se tornem gestores capazes de conquistar e gerar harmonioso relacionamento 

interpessoal, com inteligência emocional, promovendo, dessa forma, um agradável clima 

organizacional com resultados ainda mais positivos para a empresa. 

 

 

1.6 A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem por foco a comunicação interpessoal dos líderes para com seus 

liderados e analisa se a forma ou maneira de comunicação do líder tem influência na 

motivação e no desempenho dos liderados no exercício profissional.  
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Como o tema é de ampla abrangência, a pesquisa se limita a atuar com líderes e 

liderados em um estudo de caso realizado em uma empresa que atua no ramo do varejo de 

moda masculina, empresa que se mantém no mercado há mais de quarenta anos, sendo a 

pesquisa aplicada com os líderes e os liderados que atuam nas mais de 40 lojas distribuídas 

nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, Distrito Federal e São 

Paulo.  

 

1.7 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A pesquisa está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta ao leitor 

o problema, seu contexto e sua relevância, construindo a questão da pesquisa. O capítulo 2 

traz a fundamentação teórica sob a qual se baseia o trabalho. Buscou-se identificar conceitos e 

definições sobre as temáticas ligadas à comunicação pessoal, aos estilos de liderança e à 

inteligência emocional, suas características principais, classificações e relevância da prática 

comunicativa dos líderes e seu impacto ou influência na motivação e no desempenho das 

equipes, como contribuição para as diversas organizações.  

 

O capítulo 3 apresenta a metodologia e descreve de que forma a pesquisa alcançará os 

resultados esperados. Apresenta o método escolhido, os instrumentos de pesquisa, e os 

mecanismos utilizados para a coleta e a análise dos dados.   

 

O capítulo 4 descreve os resultados alcançados com a pesquisa e, o capítulo 5 

apresenta as conclusões do trabalho, as considerações relevantes e a perspectiva de novas 

possibilidades de estudo, a partir dos achados nesta pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para fundamentar esta pesquisa utilizou-se uma base de artigos e estudos sobre a 

comunicação interpessoal do líder, por meio da construção de uma árvore de palavras, as 

quais se relacionassem com a pesquisa, acessadas pelo portal do periódico Capes. A seguir, a 

Figura 1 apresenta a árvore de palavras utilizada. 

 

 
Figura 1 - Árvore de Palavras 

        Fonte: adaptado de Miranda (2015). 

 

 

Uma vez identificadas as palavras-chaves, procedeu-se a pesquisa nos motores de 

busca  Scopus e ISI Web of Science para construir a base bibliográfica, identificar os artigos e 

selecioná-los, fins propiciar o embasamento à pesquisa. 

 

Também foram selecionados, na vasta literatura disponível, nacional e 

internacionalmente, os autores e suas publicações sobre os temas comunicação, liderança, 

linguagem do líder, inteligência emocional, dentre outros. 
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Ressalta-se que, devido à relevância e subjetividade dos temas comunicação humana, 

liderança e inteligência emocional, houve a preocupação em fundamentar estudos pesquisados 

em períodos de tempo inferiores há dez anos, estudos, estes, que contribuem para a clareza, o 

sentido e a melhor exposição das ideias acerca do tema. A intenção foi seguir a elaboração de 

conceitos e teorias que permanecem validados, subsidiando pesquisas atuais. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para melhor organizar os conteúdos extraídos dos artigos e periódicos, optou-se por 

elaborar em três grupos-chave que agregassem os assuntos por semelhança, conforme mostra 

a Figura 2, apresentada a seguir: 

Figura 2 – Grupos-chave na Comunicação Interpessoal do Líder 

                           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A partir desta estruturação, foi possível agrupar os autores de acordo com o assunto 

ligado ao seu grupo-chave, e alguns autores aparecem em mais de um grupo pela interconexão 

dos temas e também pela abrangência de suas pesquisas. Dessa forma, acredita-se facilitar a 

organização e o entendimento, conforme descrito no Quadro 1, a seguir. Incluíram-se neste 

quadro os autores dos livros consultados, além dos autores dos artigos selecionados.  
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Grupos-Chaves da Comunicação Interpessoal do Líder e autores selecionados 

 

GRUPO-CHAVE AUTORES 

 

 

FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO  

 

Fonseca et.al (2015); Robbins (2013); Martins (2013); Murray 

(2012), Rosa e Oliveira (2012), Dinsmore (2012); Angeloni 

(2010), De Vriens et al. (2009); Mehrabian (2009), Vergara 

(2007), Lemos de Azevedo (2006), Torquato (2002); Adler e 

Towne (2002), Gillen (2001), Bee (1996), O’Connor e Seymour 

(1990). 

 

 

LIDERANÇA E SEUS 

ESTILOS 

 

 

 

Goleman (2015); Silva, N.S.O; Mourão,L. (2015); Barreto et. al. 

(2013); Sobral e Gimba (2012), Murray (2012); Sant’anna; 

Paschoal; Gosendo (2012); Owen (2012); De Vriens et al. (2009); 

Souza (2009); Migueles e Zanini (2009); Bass (2008); Gramigna 

(2007). Vergara (2007); Caruso e Salovey (2007); Araújo (2006); 

Xavier (2006); Weathley (2006); Hunter (2004); Chiavenato 

(2004); Lôpo (1999); Blake e Mouton (1976); Tannembaum e 

Schimidt, (1973).  
 

 

INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

Goleman (2015); Dutra (2015); Owen (2012); Goleman, Boyatzis, 

Mckee (2010); Caruso e Salovey (2007); Weathley (2006).  

 

Quadro 1 - Grupos-Chave da Comunicação Interpessoal do Líder e autores selecionados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Em continuidade, a base conceitual e revisão da literatura se fazem presentes de 

acordo com os grupos-chave sinalizados anteriormente. 
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2.3 FORMAS DE COMUNICAÇÃO  

 

A palavra comunicação vem do latim communicatione, que significa ação de 

participar, conforme definição de dicionário.  Prosseguindo na ordem conceitual da palavra 

comunicação, encontram-se ato ou efeito de comunicar; troca de informação entre indivíduos 

através da fala, da escrita, de um código comum ou do próprio comportamento, conforme 

definição sugerida em dicionário (XAVIER, 2006). 

 

A fonoaudiologia vem trazendo contribuições ao segmento corporativo, já que é a 

ciência que se ocupa da comunicação humana, sendo da competência do fonoaudiólogo na 

forma da legislação específica, desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da 

comunicação escrita e oral, voz e audição; participar de equipes de diagnóstico, realizando a 

avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica dos 

problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos 

padrões da voz e fala, dentre outros. (FONOAUDIOLOGIA CRFA 1ª REGIÃO).  

 

Todavia, conforme afirmam Stumf e Oliveira (2013), o fonoaudiólogo vem atuando 

nas organizações para além da saúde ocupacional, nos programas de treinamento e 

desenvolvimento dos aspectos inerentes à comunicação humana, no trabalho de 

aperfeiçoamento da voz e das formas de falar. Atualmente, com o fenômeno da globalização 

da economia, a qualidade de vida do trabalhador ficou comprometida face à competitividade 

acirrada e, a comunicação assertiva e eficaz tornou-se uma ferramenta estratégica 

importantíssima para o sucesso pessoal, social e profissional. 

 

O ser humano vive um momento existencial invadido por uma quantidade enorme de 

informação. O século XXI traz em sua bagagem um avanço acelerado no quesito tecnologia, 

produzindo meios de comunicação que, em teoria, deveriam facilitar os processos de 

comunicação e permitir ao homem maior qualidade em suas interações. Muita informação, 

instrumental-técnico, descendo para os níveis inferiores (direção descendente), sem muito 

retorno (direção ascendente), gera distorções e frequentemente cria problemas de engajamento  

(TORQUATO, 2002). 
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Embora o foco desta pesquisa esteja na forma ou maneira que o líder se expressa com 

seus liderados, presencialmente, por telefone ou, até mesmo por escrito, através dos e-mails 

ou outras comunicações escritas, ainda assim não se pode deixar de abordar os diversos canais 

utilizados pelo homem em suas interações sociais e profissionais (ANGELONI, 2010). 

 

Adler e Towner (2002) sinalizam que a comunicação é gerada por um emissor, que 

codifica as ideias e sentimentos em forma de uma mensagem, e depois a envia através da fala, 

da escrita ou outro canal para um receptor, que decodifica a mensagem. Citam o conceito de 

ruído que foi um termo utilizado para se referirem a qualquer força que se interferisse com a 

comunicação efetiva.  

 

Destacam, ainda, que comportamentos não-verbais mostram que a maior parte da 

comunicação frente a frente tem dois sentidos, sendo esta resposta dada pelo receptor a uma 

mensagem transmitida se reconhecida como feedback.  O feedback, como se pode conferir nas 

interações diárias, pode ser verbal ou não-verbal.  

 

Esta teoria torna possível o entendimento mais organizado, quando se distribui no 

cenário organizacional o líder (transmissor), o liderado (receptor), a mensagem (o que se 

deseja transmitir), o canal (telefone, e-mail, reunião presencial), o código (a linguagem 

alinhada com o ambiente profissional) e o contexto (o cenário organizacional em que estão 

inseridos o líder e o liderado) (ANGELONI, 2010). 

 

Considera-se aí, a codificação dada pelo transmissor, que ao emitir e transmitir sua 

comunicação falada, escrita, gestual ou qualquer que seja, imprime também suas emoções, 

vivências, experiências, sensações, dentre outros, compondo a sua entrega comunicativa 

(ANGELONI, 2010; ADLER;TOWNER, 2002). 

 

Murray (2012), em uma explicação simplificada, afirma que a comunicação pode fazer 

diferença entre um desempenho sofrível e um ótimo desempenho, uma vez que os líderes que 

adotam uma boa comunicação são capazes de conduzir pessoas com as quais trabalham serem 

melhores do que pensavam ser, pois são líderes inspiradores. A seguir, pequeno trecho 

descrito por Murray (2012, p. 15) sobre a comunicação dos líderes: 
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[...] Por outro lado, os líderes que não conseguem se comunicar bem, a quem falta o 

toque humano, podem criar empresas que são tóxicas para se trabalhar, permeadas 

de agitação e conflito, que não vão a lugar nenhum e que poucos resultados 

conseguem. Em minha carreira de quase quatro décadas, trabalhei com líderes que 

tinham sido pensadores excepcionais, mas que de alguma forma eram incapazes de 

persuadir as pessoas a verem a genialidade de seus planos. [...] Faltava aquela 

habilidade vital que permitia a eles se relacionarem com as pessoas de uma forma 

que criava comprometimento. [...]  Por outro lado, foi incrível trabalhar com líderes 

que eram mais empáticos e melhores comunicadores, que tinham um impacto 

positivo mesmo nas empresas mais desordenadas. 
 

Estudiosos da PNL – Programação Neolinguística – a descrevem como a arte e a 

ciência da excelência e das qualidades pessoais. Afirmam que, quando uma pessoa se 

comunica com outra, esta percebe como a outra reage e, então reagirá de acordo com seus 

sentimentos e pensamentos. Dissertam que o comportamento humano é gerado pelas reações 

internas àquilo que se vê e se ouve e, que, somente prestando atenção ao outro é que o ser 

humano terá uma ideia do que dizer ou fazer em seguida. (FONSECA et al., 2015; 

FIGUEIRA, 2013; ROBBINS, 2013; O’CONNOR; SEYMOUR, 1995). 

 

Seres humanos se expressam por meio de palavras, porém estas são apenas uma parte 

do processo comunicativo. O pesquisador Albert Mehrabian, psicólogo emérito da UCLA - 

Universidade da Califórnia, Los Angeles, apresenta um modelo que considera três elementos 

principais na comunicação presencial, aquela comunicação frente a frente (O’CONNOR; 

SEYMOUR, 1995). 

 

O modelo de Mehrabian menciona que quando se realiza uma apresentação presencial 

para um grupo de pessoas, sob o ponto de vista da aceitação, agradabilidade, receptividade 

por parte do receptor da mensagem, 55% do impacto da comunicação presencial serão 

determinados pela linguagem corporal do apresentador (mímica facial, gestos e posturas); o 

tom de voz, ou seja, a qualidade da voz e a intenção do que se deseja comunicar causam 38% 

do impacto do processo de comunicação e, apenas 7% do impacto estão no conteúdo, nas 

palavras utilizadas durante a apresentação. 

 

Segundo O’Connor e Seymour (1995), as porcentagens citadas no estudo de 

Mehrabian podem variar de acordo com a situação, porém, consideram que a linguagem 

corporal e o tom de voz apresentam forte impacto no significado do que se diz.  
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Conforme demonstrado na Figura 3, a seguir, as palavras representam o conteúdo da 

mensagem. A postura, os gestos, a expressão e também o tom de voz constituem o contexto 

no qual a mensagem está inserida e, todos juntos, formam elementos para o significado da 

comunicação. 

 

 

 

Figura 3 – Modelo Dr. Albert Mehrabian – impacto dos elementos da comunicação presencial –  

Fonte: Adaptado de O’Connor e Seymour (1995, p. 35). 

 
 

 Martins (2013) investigou o diálogo e as interações face a face como forças na 

oralidade entre líderes e liderados em uma empresa estatal situada na região norte do Paraná. 

Os liderados analisaram situações internas nas quais consideravam indispensável o diálogo 

ocorrer entre todos os níveis na empresa. Os respondentes identificaram situações cuja ênfase 

era o diálogo como estratégia de relacionamento e de gestão, dentre os quais destacam-se “o 

diálogo criava expectativas, comprometimento e responsabilidade das partes envolvidas”; “o 

diálogo em situações de conflito atua para não haver empregados insatisfeitos e chefes 

insatisfeitos”; “dialogar sempre, para que a comunicação não seja mal interpretada”.  

 

 Em pesquisa recente, realizada pelo Instituto Gallup com 7.712 adultos norte-

americanos, foi solicitado aos entrevistados que avaliassem seus lideres em comportamentos 

específicos. Esses comportamentos - relacionados com a comunicação, gerenciamento de 

desempenho e pontos fortes individuais - vinculou fortemente o envolvimento dos 

funcionários a dar às organizações melhores insights sobre o desenvolvimento de seus 

gerentes, elevando o nível global de desempenho do negócio. (GALLUP, 2015) 

 

Ainda segundo a pesquisa do Gallup, o item “comunicar ricamente” mostrou que a 

comunicação é frequentemente a base de qualquer relacionamento saudável, incluindo a que 

55% - Não- verbal 

38% - Tom de Voz 

          7%- Palavras 



30 

 

existe entre um colaborador e seu gerente.  Revelou que uma comunicação consistente - se 

ocorrer pessoalmente, por telefone, ou por via eletrônica - está ligada a um maior 

engajamento.  Destaca-se, como exemplos, o caso de colaboradores cujos gestores realizam 

reuniões regulares com eles, terem quase três vezes mais chances de serem mais produtivos e 

motivados, do que aqueles cujos gestores não realizam reuniões regulares.  

 

A pesquisa mostrou, ainda, que os gerentes que usam uma combinação de 

comunicação presencial com a comunicação via telefone e eletrônica são mais bem sucedidos 

em envolver os colaboradores, por trazerem o diálogo presente em suas relações profissionais. 

O estudo revelou que os trabalhadores que sentem que seu gerente investe neles são mais 

propensos a serem motivados e apresentarem melhor rendimento. 

 

Um local de trabalho produtivo é aquele em que as pessoas se sentem seguras o 

suficiente para experimentar, desafiar, para compartilhar informações, e apoiar um ao outro. 

Grandes líderes têm o talento para motivar os colaboradores e construir relacionamentos 

genuínos com eles e compreendem que cada pessoa que gerencia é diferente. Reconhecendo 

seus liderados como pessoas em primeiro lugar, esses líderes validam a singularidade de seus 

colaboradores, criando oportunidade para resultados de alto desempenho. (HARTER; 

ADKINS, 2015) 

 

 

2.3.1. Comunicação e Assertividade 

  

Assertividade é um conceito que as organizações destacam em seus programas de 

treinamento e desenvolvimento de lideranças e de equipes, visto que, em sua essência, 

assertividade é a qualidade do que é assertivo – onde assertivo significa o que tem caráter de 

asserção, que declara ou afirma algo, conforme consta em dicionário. 

 

 De acordo com Rosa e Oliveira (2012), na linguagem das organizações tornou-se 

comum referir-se ao termo assertividade como o comportamento ideal, onde o interlocutor 

sempre comunica o que percebe de forma clara, objetiva, suave e firme, sem rodeios ou 

exageros, e dentro da verdade, realidade e respeito. 
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Assertividade não significa que uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a 

pessoa anuncia e defende as suas ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. (SIGNIFICADO, 

2015). 

 

Rocha e Magalhães (2013) comentam que em se tratando dos ambientes corporativos, 

a assertividade representa uma das características fundamentais no perfil de um líder. Ser 

assertivo é ter a capacidade de afirmar ou fazer asserções de maneira positiva, clara e direta, o 

que torna a comunicação mais eficaz e fortalece o papel da liderança. A comunicação 

assertiva revela maturidade e fortalecimento de autoestima, de forma que uma pessoa defende 

suas próprias ideias e convicções sem ofender e nem se submeter a outras pessoas. Quem 

comunica com assertividade comunica de forma clara, objetiva, transparente e honesta. 

 

Gillen (2001) descreve quatro tipos de comportamentos comunicativos nas interações 

pessoais e profissionais, que ele denomina comportamentos passivo, agressivo, 

passivo/agressivo e assertivo. 

 
 

Tipo de comportamento Expressão corporal Ações 

Passivo  
- procura evitar o confronto, 

mesmo prejudicando a si 

mesmo;  

- espera que as pessoas 

compreendam o que deseja; 

- preocupado com a opinião 

dos outros a seu respeito. 

 Pouquíssimo contato visual.  

 Voz hesitante.  

 Atitude defensiva, postura 

encolhida.  

 Mexe as mãos e é  inquieto. 

o Culpa-se de tudo.  

o Evita a abordagem direta. 

Cheio de justificativas. 

o Quer aprovação.  

o Cede facilmente.  

o Gera simpatia; leva as 

pessoas a se sentirem 

culpadas em pedir-lhes as 

coisas. 

Agressivo 
 – Quer vencer, mesmo à 

custa de outros;  

- Preocupa-se mais com os 

próprios desejos do que com 

os dos outros.  

 Máximo contato visual; 

 Voz alta, seco. 

 Postura evasiva. 

 Aperta os dedos e aponta. 

o Joga logo a culpa nos outros. 

o Critica as pessoas, e não seu 

comportamento.  

o Interrompe com frequência.  

o Autoritário.  

o Sarcástico e faz críticas para 

ganhar a questão.  

o Solicitações parecem ordem.  

o “Engrossa” facilmente a 

situação. 

Passivo/agressivo  
 - Comportamento misto, com 

elementos de agressividade e 

passividade.  

- Ansioso em acertar contas 

sem correr riscos de 

confronto.  

Comportamento 

frequentemente encontrado 

 Mínimo de contato visual, 

mas olha para frente mais 

que para o chão. 

  Lacônico, suspira de 

impaciência.  

 Exasperado, usa expressões 

como “não posso acreditar 

no que eu estou ouvindo”. 

o Dá respostas indiretas 

o Faz alusões sarcásticas 

o Tem senso de humor 

irritante. 

o Faz “acerto de contas” 

indiretamente. 
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em pessoas que querem se 

afirmar sem terem poder para 

isso. 

  Postura fechada. 

Assertivo  
 

- Ansioso por defender seus 

direitos,  mas, ao mesmo 

tempo, capaz de aceitar que as 

outras pessoas também 

tenham os seus.  

 

 

 

 Contato visual suficiente 

para dar a entender que está 

sendo sincero.  

 Tom de voz moderado, 

neutro.  

 Postura comedida e segura.  

 Expressão corporal 

condizente com suas 

palavras. 

o Ouve bastante, procura 

entender.  

o Trata as pessoas com 

respeito. 

o Aceita acordos; soluções. 

o Aceita declarar ou explicar 

suas intenções.  

o Vai direto ao ponto, sem ser 

áspero.  

o Insiste na busca de seu 

objetivo.  
 

 

Quadro 2 - “Os quatro tipos de comportamentos” 

Fonte: Gillen (2001, p. 14). 

 

 Conforme visto no quadro anteriormente exposto, o comportamento comunicativo a 

ser escolhido pelo emissor da mensagem vai impactar, de certa forma, na reação que o 

interlocutor poderá expressar frente ao comportamento comunicativo estabelecido e, 

considerando que, de um modo geral, o que as pessoas sentem a respeito de outros é 

consequência direta de como os outros as tratam, a conclusão prática é de que quanto mais 

positivo for o comportamento comunicativo, maior será a possibilidade de o outro agir com 

respeito (FONSECA ET AL., 2015; ROBBINS, 2013; ANGELONI, 2010). 

 

 Na mesma linha de Gillen (2001), mas com pequena variação, Lemos de Azevedo 

(2006) também aborda os estilos de comportamentos comunicacionais. Este descreve que as 

literaturas inglesa e americana abordam três comportamentos comunicacionais, sendo eles o 

agressivo, o passivo e o assertivo, enquanto a literatura francesa inclui o comportamento 

manipulador a este conjunto. Neste estudo, o autor compara um critério inicial abordado pelas 

linhas inglesa e americana, balizado pelo “respeito pelo interlocutor”. Ao incluir o 

comportamento manipulador, a literatura francesa agrega outro critério que é a “transparência 

da linguagem”.  

 

Assim, o estudo propõe a figura 4, a seguir, com dois eixos para explicar em que 

quadrante os comportamentos comunicacionais se encontram, de acordo com o 

posicionamento no quadro, se alto ou baixo. 
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Figura 4 - Estilos de comportamentos comunicacionais 

                                            Fonte: Adaptado de Lemos de Azevedo (2006, p 19). 

 

  

Adler e Towner (2002) abordam os estilos e comportamentos comunicacionais quando 

estudam a administração de conflitos. Os autores afirmam que há várias maneiras pelas quais 

as pessoas podem agir quando suas necessidades não são atendidas.  Destacam cinco estilos 

individuais de conflitos, conforme o Quadro 3, a seguir, que deflagram estilos 

comunicacionais comparados ao estudo dos dois autores anteriormente citados. 

 

 

 

Não-assertivo 

- Incapacidade ou a relutância em expressar sentimentos ou pensamentos durante um 

conflito.   

- Este comportamento pode derivar de falta de confiança ou pode sugerir que aa não 

tenha habilidade para utilizar uma comunicação mais clara e direta.  

- Podem usar a “evitação” – que pode ser física (manter a distância do interlocutor após 

uma discussão ou briga) e conversacional (mudar de assunto, fazer piada ou negar a 

existência de um problema).  

- Podem preferir a acomodação - cedem diante do conflito, pondo as necessidades dos 

outros à frente das suas. 

 

 

 

Agressão direta 

 

- Utilizada pelo comunicador ao expressar uma crítica ou exigência que ameace a 

imagem da pessoa a quem é dirigida.  

- Pode gerar um impacto negativo de alto grau na pessoa que recebe a agressão, 

desencadeando efeitos psicológicos devastadores. Compara-se ao estilo agressivo 

demonstrado no estudo de Lemos de Azevedo (2006) e Gillen (2001), citados 

anteriormente. 

 

Agressão passiva 

 

- Expressa hostilidade de uma maneira obscura. Geralmente ocorre quando as pessoas 

apresentam sentimentos de ressentimento, raiva ou irritação, os quais são incapazes de 

expressar diretamente, ou simplesmente não querem expressar. Pode-se comparar, de 

certa forma, ao estilo “manipulador” citado por Lemos de Castro (2006) e ao 

“agressivo/passivo” de Gillen (2001). 
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Comunicação 

indireta 

 

- Usa rodeios para transmitir as mensagens, com objetivo de salvar as aparências para o 

destinatário da mensagem. Apesar de não ser uma mensagem clara e direta, ainda assim 

envolve mais iniciativa do que a comunicação não assertiva.  

Alguns comunicadores utilizam a “comunicação indireta” como autoproteção, no sentido 

de sondar o outro sobre determinado assunto que não deseja expor claramente. 

 

 

Asserção ou 

assertividade  

 

 

 - Expressa a mensagem, pensamentos e sentimentos de forma objetiva e direta, sem 

julgar ou dar ordens ao outro.  

- Possibilidades de final feliz são maiores 

- Não importa o que aconteça, o comunicador pode manter o autorrespeito e o respeito 

pelo outro se comportando de uma maneira direta e honesta. 

 

Quadro 3 – Estilos e comportamentos comunicacionais 

Fonte: Adler e Towner (2002). 

  

Comportamentos comunicativos são desafiadores para as relações eficazes. Quando se 

trata do papel do líder e sua forma de comunicação com liderados, o desafio ainda se torna 

maior, visto que o líder tem a responsabilidade de gerir pessoas (MIGUELES; ZANINI, 2009; 

ROCHA; MAGALHAES, 2013). 

 

Conforme sinaliza Gillen (2001), buscar a assertividade torna-se um objetivo 

importante para o líder, em prol da melhoria dos processos de comunicação, evitando 

conflitos desmedidos, favorecendo o clima positivo na equipe, harmonia nos relacionamentos 

líder e liderado e, consequentemente, alcançando os resultados esperados pela empresa.  

 

2.4. LIDERANÇA 

 

A liderança apresenta definições de acordo com visões trazidas pelos estudiosos do 

tema. Para alguns, segue a linha da teoria da combinação de traços; para outros, o estilo de 

influência é o que se destaca. Há aqueles que a definem de acordo com cenário e as 

contingências nas quais os elementos da liderança se inserem. (GOLEMAN, 2015; 

BARRETO ET AL.,2013; SOBRAL;GIMBA, 2012; MURRAY, 2012; SANT’ANNA; 

PASCHOAL; GOSENDO, 2012; OWEN, 2012; DE VRIENS ET AL., 2009). 

 

Hunter (2004) aborda uma visão de liderança servidora. Para ele, liderar significa 

conquistar as pessoas, envolvê-las de forma que coloquem seu coração, sua mente, espírito, 

criatividade e excelência a serviço de um objetivo. Diz, ainda, que os líderes verdadeiramente 

grandes têm a capacidade de construir relacionamentos saudáveis. 
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Para Blanchard e Hersey (1977), liderar é estabelecer uma sociedade entre o líder e sua 

gente. Já Kouzes e Posner (1997) comentam que a liderança é a arte de mobilizar os outros 

para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas.  

 

  Drucker (1996) afirma que o líder é aquele que tem seguidores. Para ele, o líder 

eficaz é aquele cujos seguidores fazem a coisa certa. São líderes visíveis e, portanto dão 

exemplos. Afirma que a liderança não é posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Liderança é 

responsabilidade. 

 

2.4.1. Liderança e sua relação com a motivação e o desempenho dos liderados 

  

A liderança traz em suas atribuições, a habilidade de estimular a motivação de suas 

equipes.  Motivação é definida conceitualmente como o ato de motivar; a exposição de 

motivos; espécie de energia psicológica ou tensão que põe em movimento o organismo 

humano, determinando um dado comportamento; e, ainda, o processo de iniciação de uma 

ação consciente e voluntária, conforme consta em dicionário (XAVIER, 2006). 

 

Segundo Adler e Towner (2002), sendo a motivação um motivo para ação e, logo, 

intrínseco ao ser que se prepara para a ação, o líder tem o papel de incentivar, criar estímulos 

para que seu liderado se sinta estimulado à automotivação e busque agir em prol dos 

resultados desejados pela liderança e pela organização. 

 

 Uma das mais frequentes ferramentas utilizadas pelas lideranças como meio de 

conseguir estimular seus liderados para a motivação é o feedback positivo.  Como afirma Bee 

(1996), feedback é definido como sendo toda informação que leva uma pessoa a tomar 

consciência de seu desempenho, que encoraja uma pessoa a melhorá-los, reforçá-los ou  

desenvolvê-los.  

 

O processo de feedback é um instrumento consagrado no meio organizacional para 

controlar, influenciar, modificar ou conter comportamentos de pessoas ou grupos. O que se 

percebe, na prática, são líderes que muitas vezes não escolhem bem a forma de comunicação, 

as palavras ideais no momento do feedback e acabam por provocar reações de 
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descontentamento por parte do liderado, reações que causam impactos negativos na 

motivação dessas pessoas. (COHEN, 2015) 

 

Como instrumento para estímulo, o feedback positivo  causa um forte impacto em 

quem o recebe. Conforme afirma Dinsmore (2012), uma única palavra ou um simples tapinha 

nas costas contém uma energia motivacional muitas vezes subestimada.  

 

O autor reforça os benefícios do feedback positivo sobre a organização como um todo, 

pois o ganho redunda em maior produtividade por parte das equipes, enquanto o custo 

investido para o feedback é mínimo. Dinsmore (2012) comenta que o elogio funciona como 

um combustível que alimenta quem recebe. No entanto, para que o feedback seja efetivamente 

reconhecido e impactante, é preciso que seja sincero, imediato e que não venha acompanhado 

de críticas ou acusações. 

  

 O desempenho do liderado é avaliado e medido pelas empresas através de um 

instrumento clássico conhecido como avaliação de desempenho, que objetiva promover 

crescimento pessoal e profissional a este profissional, aprimorando seu desempenho 

(XAVIER, 2006).   

 

Alguns métodos ou sistemas de avaliação de desempenho são utilizados pelas 

organizações, como recursos do planejamento estratégico para o alcance dos objetivos 

organizacionais.   Avaliação de competências é um método bastante eficiente para algumas 

organizações, por tratar-se da identificação das competências conceituais, técnicas e 

interpessoais que são fundamentais para que o desempenho esperado seja realizado (SOUZA, 

2009). 

 

Gramigna (2007) afirma que um dos indicadores de desempenho empresarial, talvez o 

mais importante no atual contexto de mercado, é sua capacidade de atrair, desenvolver e reter 

pessoas talentosas. A gestão por competências torna-se um processo de enorme impacto nos 

resultados organizacionais e vem comprovando sua eficiência. Comenta que embora de forma 

tímida, as empresas descobriram que estamos, de fato, no tempo das competências.  
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 A avaliação de desempenho por competências facilita o processo de feedback, uma 

vez que oferece ao líder informações pautadas por indicadores, propiciando reflexão ao 

liderado sobre pontos de melhoria para seu autodesenvolvimento (GRAMIGNA, 2007). 

Assim, a forma como o líder escolhe comunicar-se ao realizar o feedback para o liderado, 

associada ao seu estilo de liderança, poderá ser fator preponderante na motivação e no 

comportamento futuro do liderado.     

O Instituto Gallup, já anteriormente citado, em pesquisa realizada com gestores 

americanos, oferece um olhar em profundidade sobre as lideranças e examina as ligações 

cruciais entre talento, comprometimento e resultados de negócios vitais, tais como 

rentabilidade e produtividade.  

Esta pesquisa mostra que os gestores são responsáveis por pelo menos 70% da 

variância nos escores de envolvimento/engajamento dos colaboradores, conforme Figura 5, a 

seguir.  Dentre os estudos da Gallup, em recente pesquisa com mais de 7.000 adultos norte-

americanos, revelou que um em cada dois entrevistados tinha deixado seu trabalho para ficar 

longe de seu gestor, buscando melhor qualidade de vida e também nova oportunidade de 

evoluir positivamente na carreira com líderes mais respeitosos (GALLUP, 2015). 

A pesquisa mostrou, ainda, que os funcionários cujos gerentes são mais receptivos e 

abertos, tem a tendência de serem mais engajados. Um ambiente de trabalho produtivo é 

aquele onde os funcionários se sentem suficientemente seguros para experimentar, desafiar, 

compartilhar informações e dar suporte uns aos outros.  

Os gerentes devem conhecer seus colaboradores e propiciar condições para que se 

sintam confortáveis para falar de qualquer assunto, seja relacionado ao trabalho, ou não. Entre 

os trabalhadores entrevistados, aqueles que concordam fortemente com a afirmação “Sinto 

que posso aproximar-me do meu gerente para falar sobre qualquer tipo de assunto”, 54%  são 

engajados. Já, entre os trabalhadores que discordam fortemente, somente 2% são engajados 

enquanto 65% são ativamente desengajados. 
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“Sinto que posso aproximar-me do meu gerente para falar sobre qualquer tipo de assunto” 

 
 
Figura 5 – Pesquisa Instituto Gallup – Engajamento dos Empregados 

Fonte: GALLUP, 2015 

 

2.4.2 Os Estilos de Liderança 

 

Alguns estilos de liderança são citados na literatura, baseados em teorias de liderança 

estudadas desde longa data.  A seguir, o Quadro 4 apresentado descreve os principais estilos 

de liderança. 

 

 

A Teoria dos Estilos de 

Liderança por e Kurt 

Lewin, Ronaldo Lippitt e 

Ralph White (1939) 

 

Estilo autocrático - mandatório e impositivo; - não oferece oportunidade de sua equipe 

dialogar, sugerir ou discordar das ideias impostas.  

 

Estilo democrático - convida os integrantes da equipe a participarem das escolhas, incluindo-

os e estimulando o sentimento de pertencimento, despertando o senso de valorização.  

Estilo laissez-faire - pressupõe a ideia de liberdade sem controle, sem direção, onde cada 

liderado literalmente pode fazer o que quiser. Este estilo pode colocar em questionamento a 

capacidade de liderança do gestor. 

 

 

 

Grid Gerencial 

Blake & Mounton  

(1976) 

 

Coordenadas: Orientação 

para pessoas 

Orientação para tarefas 

 

 

 

 

 

- As coordenadas possuíam uma escala de pontuação dentro dos eixos, nas quais os gerentes 

se posicionariam de acordo com sua performance.  A intenção dos autores com o Grid era 

propor treinamento para os gerentes, para que fossem capacitados a passar de níveis inferiores 

a níveis superiores de liderança.  

- A cada posicionamento do líder no Grid, evidencia a necessidade de técnicas de treinamento 

para desenvolver novas habilidades de liderança.   

Grid 1.1. – gerência empobrecida – expressa a pouca ou nenhuma preocupação do líder com 

os liderados, nem tampouco com as tarefas a serem executadas. 

Grid 1.9 – country club – é marcada pelo interesse do líder com o bem-estar e as 

necessidades dos seus liderados, em manter um ambiente de trabalho agradável e satisfatório. 

Porém, ainda não há uma importante dedicação à realização das tarefas.  

Grid 5.5 – meio-termo – há preocupação média com as pessoas, e preocupação média com as 

tarefas.  

Grid 9.9 – equipe – expressa uma gestão exitosa, com cumprimento das tarefas, dedicação e 

envolvimento das pessoas, e o ambiente é de confiança e respeito. Este é o grau máximo do 

Grid e para os autores, é importante capacitar os gerentes a transitarem principalmente do 

nível 5.5 ao 9.9, alcançando resultados eficazes.  
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6 Estilos de Liderança 

baseados nos componentes 

da Inteligência Emocional 

Goleman (2015)  

 

Líder Autoritário – mobiliza pessoas rumo a uma visão 

Líder Afiliativo – cria vínculo emocional e harmonia 

Líder Democrático – obtém consenso pela participação 

Líder marcador de ritmo – esperam excelência e autodireção 

Líder Coach – desenvolvem pessoas para o futuro 

Líder Coercivo – exige o cumprimento imediato 

 

 

 

 

 

Liderança Situacional 

Hersey & Blanchard 

(1986) 

 

 

De acordo com a Liderança Situacional, não existe um único modo melhor de influenciar e 

liderar pessoas. O estilo que se deve adotar com o grupo e as pessoas depende do nível de 

maturidade (M) daqueles que o líder deseja influenciar. 

Os 4 Estilos de Liderança são: 

E1 – determinar (foco alto na tarefa e baixo no relacionamento); E2 – persuadir (foco alto na 

tarefa e também no relacionamento);  E3 – compartilhar (foco alto no relacionamento e baixo 

na tarefa); E4 – delegar (foco baixo no relacionamento e na tarefa). 

Os níveis de maturidade considerados são: 

M1 – funcionários despreparados e não desejosos de assumir responsabilidades em relação à 

tarefa; M2 – funcionários não capazes de realizar a tarefa, por terem as habilidades 

necessárias, porém dispostos e motivados a fazer o que o líder pedir;  M3 – funcionários 

capazes de realizar a tarefa, mas que não estão dispostos, nem motivados para fazer o que líder 

quer; M4 – funcionários capazes e motivados para realizar a tarefa. 

 

 

Liderança estudada a partir 

da perspectiva da 

Comunicação 

De Vriens et al.(2009) 

 

Os autores basearam-se na 

teoria dos estilos de 

liderança trazidos por 

Blake & Mouton, 1976. 

 

 

 

 

Seis dimensões principais dos Estilos de Comunicação:  
Expressividade                         Agressividade Verbal  

Precisão                                   Argumentação 

Amabilidade ou Simpatia          Apoio ou Suporte  

 

Estilos de liderança:  

Liderança Carismática 

Liderança Orientada ao Ser Humano 

Liderança Orientada à Tarefa 

Liderança Orientada ao Resultado.  

 

 

Quadro 4 – Estilos de Liderança 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Rezende, Carvalho Neto e Tanure (2014) trazem à luz algumas características 

identificadas como relevantes nos estilos de liderança adotados por executivos e executivas 

nas organizações, tais como o esforço investido no trabalho e comprometimento, capacidade 

de assumir risco, empatia, lealdade, agressividade para negociar e expressão de sentimentos. 

Em seu estudo, avaliam e relacionam estas categorias com as principais abordagens de 

liderança que são: personalidade; comportamental; situacional e contingencial e, nova 

liderança.   

 

 Algumas das características citadas por Rezende, Carvalho Neto e Tanure (2014), 

assim como os estilos abordados pelos autores anteriormente citados no quadro 4, abordam 

e/ou reforçam os aspectos ligados à inteligência emocional, tema que será apresentado a 

seguir. 
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2.5 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

O tema inteligência emocional foi introduzido mais fortemente na literatura brasileira 

pelo pesquisador Daniel Goleman, em 1995. Originalmente, sabe-se que o termo foi de 

autoria de Charles Darwin, quando deu destaque à expressão emocional para a sobrevivência 

e adaptação.  Howard Gardner, o precursor dos estudos das Inteligências Múltiplas, defende 

que os indicadores de inteligência não explicam totalmente a capacidade cognitiva, 

destacando a importância de um estudo intra e interpessoal, considerando, assim, a 

inteligência emocional como fator relevante. (INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, 2015). 

 

Goleman, Boyatzs e Mackee (2013) reuniram longos anos de estudo e introduziram 

um conceito de liderança primal, considerada por eles como fundamental no sucesso ou 

fracasso das organizações, tendo em vista este conceito basear-se nas competências da 

inteligência emocional.  

 

Os autores defendem que as emoções dos lideres são contagiosas e que se eles 

transmitem entusiasmo e alta carga de motivação, as organizações obtêm resultados de 

sucesso. Contudo, reforçam que o contrário também é relevante, pois se os líderes espalham 

mau humor, negativismo e soam dissonantes, o efeito para as organizações é catastrófico. 

 

Caruso e Salovey (2007) reforçam que a integração de estilos racionais e emocionais é 

a chave para o exercício da liderança bem-sucedida, já que afirmam que boas decisões 

requerem habilidades emocionais e lógicas. 

 

Um estudo realizado por Dutra (2015), em releitura do clássico da Harvard Business 

Review, por meio de um artigo dedicado à edição brasileira (HBR, 2015), destaca uma visão 

da liderança contemporânea a partir de sua pesquisa de campo. O autor ressalta que, conforme 

se observa nas pesquisas realizadas por ele e sua equipe, as lideranças bem avaliadas são as 

que mantêm suas equipes desafiadas, respeitando a individualidade de cada membro e, as que 

conciliam as expectativas e desafios da empresa com as necessidades e expectativas dos 

membros da equipe. 
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Dutra (2015) revela que ao longo das investigações realizadas na FEA-USP, ao 

comparar a liderança na década de 1990 com a década dos anos 2000, o gap encontrado era o 

pouco domínio de gestão de negócios. Segundo o professor, esta falha foi suprida e, na 

atualidade, a lacuna da liderança está no domínio das habilidades comportamentais. 

 

A seguir, um demonstrativo das pesquisas quantitativas realizadas pelo Professor Joel 

Dutra entre 2002 e 2006 e, qualitativas, realizadas entre 2004 e 2009, conforme mostra o 

Quadro 5. 

 

92%  dos líderes pesquisados têm dificuldade de aceitar e gerir a diversidade: “aceitar as 

pessoas como elas são mesmo quando diferente de nós.” 

 

87% dos líderes pesquisados têm dificuldade de delegar – “confiar nas pessoas mesmo 

correndo riscos”. 

 

85% dos lideres pesquisados têm dificuldades de ouvir e comunicar-se: “estimular e 

oferecer suporte às pessoas para que encontrem alternativas e caminhos para alcançar 

objetivos e metas”.  

 

79% dos lideres pesquisados têm dificuldade de construir e sustentar parcerias: “construir 

pontes e estradas na relação com contrapartes internas e externas”.  

 

 

Quadro 5 – Resultado Pesquisa qualitativa (2004 a 2009) e quantitativa (2002 a 2009) 

Fonte: Revista Harvard Business Review Onepoint, Abril e Maio, 2015. 

   

 

Concluído o conteúdo destinado à revisão da literatura, cuja intenção foi apresentar os 

principais conceitos em torno dos comportamentos comunicacionais, da liderança e seus 

estilos e, da inteligência emocional, caminha-se agora à próxima etapa deste trabalho, a qual 

discorrerá sobre os principais aspectos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Este capítulo tem por natureza apresentar os procedimentos metodológicos sob os 

quais a pesquisa foi estruturada, detalhando os passos realizados.  Contempla a tipologia de 

pesquisa, o método utilizado, características da população e os critérios de seleção, descrição 

dos instrumentos e dos procedimentos de coleta de dados, e tratamento dos dados.  A Figura 

06 demonstra um roteiro objetivo sobre como este estudo foi conduzido. 

 

 
 

        Figura 6 – Etapas da pesquisa  

        Fonte: Adaptação de Marinho (2012, p.67). 
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 3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

  

Trata-se de uma pesquisa classificada quanto aos seus objetivos em pesquisa 

exploratória, pois tem por premissa tornar o problema mais explícito para buscar 

aprimoramento das ideias acerca da problemática estudada, conforme Gil (2002). 

 

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa tem 

fundamentação na revisão bibliográfica, incluindo livros, teses, dissertações e artigos 

recentes, que possibilitam conhecimentos pertinentes ao estudo. Além disso, conforme será 

abordado adiante, um estudo de caso foi conduzido, com investigação dos aspectos relativos à 

comunicação do líder, por meio de questionário e posterior entrevista com um grupo de 

líderes e liderados que participaram da pesquisa. 

 

Para que os objetivos propostos pudessem ser alcançados, utilizou-se o método misto 

com abordagens quantitativa e qualitativa. A justificativa para a escolha destas abordagens 

está no fato de que, por tratar-se de percepções dos entrevistados sobre como sentem e 

pensam a respeito da forma de comunicação do líder, era fundamental que os respondentes 

estivessem totalmente à vontade para exprimirem seus sentimentos e utilizassem a pesquisa 

para registrar tais percepções que, posteriormente seriam comparadas para validação das 

questões levantadas e para a conclusão da pesquisa. 

 

Para cada questão investigada foi feito um comparativo percentual sobre as respostas 

dos líderes e dos liderados, para entender se a percepção de ambos convergia ou não. Com 

este levantamento dos resultados comparativos foi possível analisar os resultados obtidos e 

atender aos objetivos específicos desta pesquisa. 

 

3.1.1 Método de Pesquisa 

 

O método de investigação escolhido nesta pesquisa foi um estudo de caso em empresa 

do ramo de moda masculina, a qual buscou os serviços da pesquisadora para auxiliar na 

solução de problemas de comunicação entre líderes e liderados.  
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Esta pesquisa possui caráter descritivo, tanto quantitativamente como 

qualitativamente, pois examina o comparativo entre a percepção de líderes e liderados quanto 

às variáveis relacionadas à comunicação interpessoal, à liderança e à inteligência emocional.  

 

Segundo Duarte (2009), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as 

características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de 

pesquisa estabelece relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado, relacionadas à 

classificação, medida e/ou quantidade, que podem se alterar mediante o processo realizado. 

 

Creswell (2004) aponta o estudo de caso como uma estratégia associada à técnica 

qualitativa e comenta que, nesta modalidade, o pesquisador explora em profundidade um 

programa, um fato, uma atividade, um processo com uma ou mais pessoas. Afirma que os 

casos são agrupados por tempo e atividade, e os pesquisadores coletam informações 

detalhadas usando uma variedade de procedimentos de coleta de dados durante um 

prolongado período de tempo. 

 

Gil (2002) define estudo de caso como uma modalidade de pesquisa que consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. O levantamento quantitativo foi realizado com base na análise do 

percentual de respostas dos líderes e dos liderados.  

 

A este levantamento foi acrescentada uma análise qualitativa, através de entrevistas 

realizadas em algumas unidades de negócio selecionadas na empresa estudada, nas quais foi 

identificada uma forte discrepância de percepção entre líderes e liderados. As entrevistas 

foram utilizadas para aclarar o entendimento, alinhar a compreensão sobre o significado do 

conteúdo das assertivas da pesquisa e abrir perguntas para que os entrevistados pudessem 

expressar sentimentos e conteúdos.  

 

Por ser um tipo de investigação em que se buscou aprofundar as questões inerentes às 

temáticas, a pesquisa qualitativa também foi adequada, pois demandou a realização de 

análises interpretativas e inferências sobre os fenômenos estudados (VERGARA, 2010). 

 

No roteiro de entrevista desta investigação constam perguntas abertas para esclarecer 

sobre a divergência de percepções entre líderes e liderados naquelas unidades de negócio que 
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demonstraram resultados contraditórios, como por exemplo, “que tipo de problemas de 

comunicação você identifica no seu ambiente de trabalho?”; “Como você define o estilo de 

liderança do seu líder?”; “Quando você tem uma ideia ou quer manifestar sua opinião sobre 

algo, como seu superior imediato reage”? 

 

Segundo Pádua (2000), as perguntas abertas, por exigirem uma resposta pessoal e 

espontânea do informante, trazem dados importantes para uma análise qualitativa, pois as 

alternativas de respostas não são todas previstas, como no caso das perguntas fechadas.  

 

A pesquisa qualitativa, segundo o autor, tem por finalidade compreender os sujeitos, 

baseando-se nos significados que estes elaboram sobre as coisas e sobre a vida, isto é, nas 

percepções de como os sujeitos interpretam e estruturam seu mundo, sendo, portanto, de 

cunho pessoal. A análise qualitativa se deu por meio da interpretação sobre as diferentes 

percepções entre líderes e liderados sobre fatos que ocorrem em um mesmo setor. 

 

Com base no acima exposto, o fato da pesquisadora estar desenvolvendo um projeto 

de educação corporativa para esta empresa, facilitou o acesso às informações, aos documentos 

e aos respondentes, permitindo que se utilizasse uma das recomendações do estudo de caso, 

de múltiplas evidências (YIN, 2011; CRESWELL, 2004). 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

A escolha dos participantes para esta pesquisa foi realizada por meio de um consenso 

entre os dirigentes e a gerência de RH da empresa pesquisada. Foi feito, então, um convite 

para que todos os colaboradores da empresa participassem, já que a empresa considera este 

estudo um ponto de partida no desenvolvimento intensivo dos talentos humanos. A análise 

dos resultados subsidiará a empresa para o seu projeto de desenvolvimento de lideranças, nas 

questões da comunicação assertiva, inteligência emocional e liderança positiva, na busca pelo 

contínuo alcance de resultados eficazes. 
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3.3. DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

A partir da revisão da literatura foi identificado um conjunto de categorias a serem 

investigadas para levantamento dos aspectos inerentes à comunicação interpessoal do líder. 

Para identificar a percepção dos líderes e dos liderados acerca da forma de comunicação 

interpessoal do líder, foram desenvolvidos dois questionários sendo um destinado aos líderes 

e o outro, aos liderados. Os questionários foram divididos em duas partes: 

 

1º Parte: identificação do perfil do respondente, solicitando sua área de atuação e, na 

sequência, questões fechadas de única escolha que identificam o tempo de trabalho na 

empresa, o gênero, a escolaridade e a faixa etária. 

 

2ª Parte: constituído por 30 assertivas baseadas em escala do tipo Likert, variando de 

1 a 5 (discordo totalmente – discordo parcialmente – não tenho opinião – concordo 

parcialmente - concordo totalmente), buscando verificar a incidência de ocorrência do 

conteúdo da assertiva a partir da percepção de cada líder e de cada liderado. O desenho do 

questionário na escala Likert foi baseado em Souza (2008). 

 

Por ser a comunicação interpessoal suscetível a interpretações subjetivas, dividiu-se a 

segunda parte do questionário em três blocos principais, sendo cada bloco desdobrado em 

palavras e expressões, extraídas da revisão da literatura, que oferecessem tangibilidade à 

temática. Assim, o repertório construído está exposto na Figura 7, a seguir, assegurando o 

entendimento do respondente sobre as assertivas consideradas no instrumento. 
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Figura 7 – Tabela de palavras e expressões que descrevem os 3 pilares trabalhados: Formas de 

Comunicação Interpessoal –Liderança e seus estilos – Inteligência Emocional 

        Fonte: Elaborado pela autora 

 

Criou-se, ainda, um glossário com a explicação das palavras e expressões, para dirimir 

dúvidas e alcançar entendimento mais uniforme entre todos os respondentes. Este glossário 

está apresentado no Apêndice A. 

 

Nas unidades de negócio nas quais houve uma forte divergência de percepção entre 

líderes e liderados sobre os temas pesquisados, foram realizadas entrevistas e o roteiro de 

perguntas abertas segue no Quadro 6, apresentado a seguir. 

 

Perguntas adotadas na Entrevista com Unidades de Negócio selecionadas 

Formas de 

Comunicação  

Que tipos de problemas de comunicação você identifica em seu ambiente de trabalho?  

Como seu superior imediato conduz a solução de barreiras na comunicação? 

Como você atua para minimizar as barreiras? 

De que forma o seu desempenho é afetado pela comunicação do líder?  

 

 

Liderança e seus 

Estilos 

 

Como você define o estilo de liderança do seu superior imediato? 

Você percebe que há mudança de estilo de liderança quando a situação muda? De que forma? 

 

 

Inteligência 

Emocional 

 

 

Quando você quer dar uma ideia ou tem algo que considera importante a dizer, como o seu 

superior imediato reage?  

Como você percebe seu superior imediato em relação a disponibilizar-se para ouvir e em relação 

ao respeito pelas diferenças interpessoais?  

Quando seu superior imediato faz o reforço positivo (feedback de elogio) por um trabalho bem 

realizado, como você se sente? 
 

Quadro 6 – Perguntas abertas adotadas na entrevista com os lideres e liderados - Unidades de Negócio A, B e C.                  

Fonte: Elaborado pela autora 

LIDERANÇA E SEUS ESTILOS 
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O trabalho de pesquisa tem se beneficiado, ultimamente, das novas tecnologias de 

informação e comunicação. Para este trabalho, utilizou-se a ferramenta de pesquisa Survey 

Monkey®, fundada por Ryan Finley em 1999, sendo hoje a maior plataforma de questionários 

online do mundo. Para a presente pesquisa, a empresa disponibilizou a sua assinatura da 

ferramenta, através de link e senha de acesso (MORALES, 2012). 

 

Os respondentes da categoria de líderes (gerentes, coordenadores, supervisores e 

vendedores responsáveis (VR’s)) receberam orientação para acessarem o link do questionário 

disponibilizado como Líderes. Já os demais membros das equipes foram direcionados para 

acessarem o link disponibilizado como Liderados.  

 

Ao acessarem o questionário, tanto os líderes como os liderados são convidados a 

responderem de forma espontânea e sincera, tendo sido informado, logo no início, que não 

havia necessidade de se identificarem (Apêndices B e C). Os respondentes tiveram um prazo 

aproximado de oito dias para responderem à pesquisa online. Após este período procedeu-se 

na análise do material registrado na ferramenta de pesquisa Survey Monkey®.  

 

Conforme anteriormente sinalizado, a pesquisa buscou compreender as percepções dos 

líderes e liderados sobre a forma de comunicação do líder e sua influência na motivação e no 

desempenho dos liderados, permitindo identificar as similaridades e diferenças nas percepções 

entre líderes e liderados.  

 

Dessa forma, pretende-se fornecer caminhos que permitam a empresa reforçar e/ou 

desenvolver competências relativas à comunicação de líderes e liderados, além de sugerir 

ações objetivas na tentativa de favorecer o processo fluido de comunicação, o diálogo, o 

feedback, a adoção de um estilo de liderança situacional, com resultados eficazes para as 

equipes e, consequentemente, para a empresa. 

 

  

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Tomando por base os estudos de Yin (2001), alguns critérios são comumente 

utilizados para julgar a qualidade dos projetos de pesquisas.  
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Yin menciona que estes conceitos se baseiam em quatro testes que incluem 

indicadores, tais quais: fidedignidade, credibilidade, confiabilidade e fidelidade. Yin traz 

como inovação o estudo comparativo destes testes com algumas táticas sugeridas, a serem 

aplicadas durante o estudo de caso, conforme expostas na Figura 8. 

 
Testes Tática do Estudo de Caso Fase da pesquisa na 

qual a tática deve ser 
aplicada 

Momento em que cada fase foi utiliza nesta pesquisa 

Validade do 
constructo 

- utiliza fontes múltiplas de 
evidências; 
- estabelece encadeamento 
de evidências; 
- o rascunho do relatório 
estudo de caso é revisado por 
informantes-chave 

- coleta de dados 
- coleta de dados 
- composição  

- Reunião com a gerente da área de RH – Recursos 
Humanos, para apresentação dos objetivos da pesquisa e 
critérios sugeridos para realizá-la na empresa. 
- Apresentação do questionário desenvolvido para 
avaliação e considerações da gerente de RH e dos 
dirigentes da empresa. 
- Aplicação do questionário na empresa 

Validade 
interna 

- faz adequação ao padrão 
- faz construção da 
explanação  
- faz análise de séries 
temporais 

- análise de dados 
- analise de dados 
- analise de dados 

- Aplicação do questionário (pré-teste) com equipes 
sugeridas pela gerente de RH em conversa com os 
dirigentes da empresa, para validação do instrumento de 
pesquisa.  
- Ajustes no questionário após retorno do pré-teste e 
apontamentos da gerente de RH e dos dirigentes da 
empresa. 
 

Validade 
externa 

- usa lógica de replicação em 
estudos de casos múltiplos 
 

- projeto de pesquisa - fase não utilizada. 

Confiabilidade - utiliza protocolo de estudo 
de caso 
- desenvolve banco de dados 
para o estudo de caso 

- coleta de dados 
- coleta de dados 

- Reunião com a gerente de RH após validação final do 
questionário e indicação de que a pesquisa seria aplicada 
em todos os 200 colaboradores. 

 

      Figura 8  – Validade e confiabilidade do estudo de caso 

      Fonte: Adaptado de Yin (2001) 

 

 

Com base no quadro citado por Yin (2001), a seguir estão evidenciadas as ações 

realizadas em relação aos procedimentos de coleta de dados para esta pesquisa:  

 

1ª ação – Validade do Constructo - Reunião com a gerente da área de RH – Recursos 

Humanos, para apresentação dos objetivos da pesquisa e critérios sugeridos para realizá-la na 

empresa. 

2ª ação – Validade do Constructo - Apresentação do questionário desenvolvido para avaliação 

e considerações da gerente de RH e dos dirigentes da empresa. 

3ª ação – Validade Interna - Aplicação do questionário (pré-teste) com equipes sugeridas pela 

gerente de RH em conversa com os dirigentes da empresa, para validação do instrumento de 

pesquisa. 

4ª ação- Validade Interna - Ajustes no questionário após retorno do pré-teste e apontamentos 

da gerente de RH e dos dirigentes da empresa. 
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5ª ação – Confiabilidade - Reunião com a gerente de RH após validação final do questionário 

e indicação de que a pesquisa seria aplicada em todos os 200 colaboradores. 

6ª ação – Validade do Constructo - Aplicação do questionário na empresa. 

 

A validação do questionário foi realizada no mês de agosto de 2015, tendo sido 

aplicado o questionário em 3 equipes. As equipes responderam o questionário e avaliaram os 

itens propostos quanto à convergência aos aspectos relacionados à forma de comunicação do 

líder, a transmissão de informação, a clareza, a coerência com as expressões e palavras 

propostas, além das questões ligadas à liderança e seus estilos e, à inteligência emocional. 

Também puderam sugerir alguma outra questão que entendessem relevantes.  

 

Com os resultados desta primeira aplicação, foi possível identificar pequenos ajustes 

no questionário, que se apoia na afirmação de Yin (2001) de que, a aplicação da pesquisa 

como pré-teste funciona como a ocasião para um ensaio formal.  

 

 

 Feita a validação, o questionário foi enviado para todas as unidades de negócio, com 

seus respectivos líderes e liderados. Portanto, todos os setores foram abordados, mas nem 

todos os colaboradores aderiram à pesquisa. Dentre os questionários respondidos, de um total 

de 200 colaboradores obteve-se um adesão de 159 respondentes, sendo 60 líderes e 99 

liderados de diferentes áreas da empresa, abrangendo todos os setores.  

 

O canal de comunicação disponibilizado (internet) favoreceu o índice elevado de 

respostas, com uma taxa de retorno correspondente a 79,5%, resultado aceito em função do 

quantitativo significante em relação ao total de colaboradores, considerando altamente 

eficiente a participação dos respondentes interessados em colaborar com a pesquisa, conforme 

informação extraída do Portal Survey Monkey, que diz que: “as taxas de resposta variam 

enormemente de acordo com uma variedade de fatores tais como: sua relação com o seu 

público alvo, o tamanho e a complexidade do questionário e até mesmo o assunto do 

questionário. Para questionários online em que não há relação alguma com o respondente, 

uma taxa de resposta entre 20 e 30% é considerada altamente eficiente. Uma taxa de resposta 

de 10 a 15% seria uma estimativa mais segura ou conservadora caso uma população nunca 

tenha sido abordada”. 
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3.5  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

            

Foram retiradas as informações da ferramenta, devidamente tabuladas e separadas por 

unidades de negócio. Para a análise dos dados foram destacados alguns gráficos e tabelas, que 

serão desenvolvidos no item a seguir. E aqueles que despertaram atenção quanto à 

divergência de percepções entre líderes e liderados obtiveram um aprofundamento qualitativo 

através de entrevistas realizadas.  

 

Para tratar as respostas dadas pelos respondentes às entrevistas, foi utilizado um 

recurso de tratamento de dados que dá apoio à análise de conteúdo. Trata-se de uma 

ferramenta que organiza as palavras que mais aparecem em determinado texto, de forma a 

evidenciá-las dentro de um conglomerado ordenado.  Wordle® é uma ferramenta disponível 

na internet (wordle.net), que foi criada por Jonathan Feinberg com a contribuição de outros 

pesquisadores, citados no site e a quem o autor dá os respectivos créditos. Utilizando a 

plataforma Java, é um recurso que gera “nuvens de palavras” de textos fornecidos.  As nuvens 

dão maior destaque às palavras que aparecem mais frequentemente no texto de origem 

(WORDLE, 2014). 

 

No Wordle® é possível ajustar as nuvens geradas com diferentes fontes, layouts e 

esquemas de cores. As nuvens podem ser impressas ou salvas em qualquer ambiente de 

trabalho, podendo ser usadas de diversas maneiras.  

 

Na presente pesquisa, esta ferramenta Wordle® foi utilizada como recurso para 

destacar as palavras e expressões mais abordadas nas entrevistas, facilitando pela 

identificação visual das respostas às perguntas abertas realizadas, conforme demonstrado na 

Figura 9, no exemplo a seguir: 
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                                       Figura 9 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre Problemas de Comunicação  

                                     Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

 

 

  

 



 

 

53 

 

 

4 O ESTUDO DE CASO 

 

4.1 A EMPRESA E SUA EVOLUÇÃO 

 

 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa do varejo de moda masculina. Esta 

empresa está no mercado desde 1970, com a vinda de dois irmãos empreendedores para o Rio 

de Janeiro em busca de novos clientes para os sapatos confeccionados na fábrica de seu pai, 

imigrante espanhol estabelecido em Belo Horizonte. Inauguraram, nesta década, a sua 

primeira loja em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lançaram um conceito de roupas associado 

ao estilo de vida dinâmico, autêntico e informal, traduzindo o espírito urbano-balneário da 

cidade. 

 

Nos anos 90 em função da instabilidade do mercado, as vendas diminuíram e o custo de 

produção aumentou. Já com uma estrutura grande, para atender a necessidade de produção de 

produtos com qualidade para as lojas, foi necessário fazer uma reestruturação na empresa. 

Nesta ocasião entra também para participar da administração a segunda geração da família, 

jovens com menos de 30 anos, mas com alta motivação para fazer na empresa uma moda mais 

atualizada e uma administração financeira adequada. 

 

Com o retorno de condições favoráveis para a produção de produtos na empresa, é aberta 

uma unidade fabril para a produção de calças e malhas básicas. Esta segunda geração, então, 

pela própria formação acadêmica, vão em busca de novos conhecimentos no mercado, 

buscando suporte de consultorias externas. Participam, assim, de todos os procedimentos e 

reuniões, lançam o desafio de sofisticação e profissionalização da empresa, contribuindo para 

resultados estratégicos. 

 

Atualmente, a empresa conta com mais de 40 lojas e diversos pontos multimarcas pelo 

país, vem crescendo, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros, contando hoje com uma 

equipe aproximada de 200 colaboradores. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇAO ESTUDADA 

 

            A população é composta de 99 liderados e 60 líderes de empresa familiar, varejista de 

moda masculina. Totalizam 159 respondentes de 200 pessoas, ou seja, um percentual 

significativo de 79,5% do total de colaboradores, conforme anteriormente informado.  

 

            Em relação ao gênero, dentre os líderes, a predominância é do sexo masculino. 

Tratando-se de uma empresa de moda masculina, esta predominância poderia estar 

relacionada com o público alvo da empresa. Porém, ao analisar esta distribuição entre os 

liderados, vê-se que a distribuição é mais homogênea, conforme demonstrada no Gráfico 1, a 

seguir. 

 

Gráfico 1: Identificação de Amostra por Gênero 

                                                 Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

            Em relação ao quesito escolaridade, a incidência maior está no nível superior 

incompleto, seguido de superior completo, embora um número reduzido com mestrado e pós-

graduação. Atualmente, na empresa, a condição mínima para ser de escolaridade é o Ensino 

Médio Completo, que conciliada com mais de 3 anos de experiência na função, permite uma 

oportunidade de promoção, de acordo com o plano de carreiras da empresa.  

 

A gerente de RH relata que o perfil de líderes da empresa precisa ser revisado, 

recriado e realinhado neste momento, justamente em função do número de desligamentos e 

novas contratações que estão sendo realizadas na reestruturação das áreas da empresa. Este 

Gênero 
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trabalho vem sendo feito nos últimos 3 anos com a participação mais atuante da 2ª geração da 

família na empresa. 

 

            Em relação aos liderados, também sob a influência das alterações realizadas na 

organização que definiu a entrada de profissionais de mercado com um perfil que exige maior 

formação escolar, a escolaridade que se destaca é o nível superior incompleto, seguido de 

ensino médio completo. Profissionais com ensino médio incompleto podem ser admitidos 

para cargos de apoio. A distribuição relatada pode ser visualizada no Gráfico 2, a seguir.  

 

 

Gráfico 2 - Identificação de Amostra por Escolaridade 

                                               Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

            Com relação à faixa etária destes colaboradores, o destaque maior está entre os 31 e 35 

anos, seguido da faixa de 26 e 30 anos. Destaca-se um percentual pequeno de profissionais 

com menos de 20 anos. A empresa comentou que esta faixa na liderança reflete os vendedores 

responsáveis (VR) que, em lojas de menor porte, atuam como líderes, apesar de serem 

trainees e, portanto, acompanhados por supervisores e gestores de unidades maiores.  

 

 Já em relação aos liderados, a idade que se destaca esta na faixa de 21 a 25 anos 

mostrando a tendência de profissionais jovens na empresa. Foi esclarecido pelo RH que, para 

cargos de apoio a idade mínima é de 18 anos, mas existem os jovens aprendizes que são 

admitidos a partir de 16 anos e, ainda, as pessoas portadoras de necessidades especiais, dentre 

as quais um colaborador da área de Planejamento que tem 19 anos. A distribuição gráfica se 

encontra no Gráfico 3, abaixo: 
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Gráfico 3 - Identificação de Amostra por Faixa Etária 

                                                     Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

   

          Em relação ao tempo de atuação na organização, aproximadamente 20% de líderes 

têm entre mais de 20 anos de empresa; 21.67% entre 10 e 20 anos; 16,67% entre 5 e 10 anos 

na empresa; 18,33% de 2 a 5 anos na empresa; 8,33% de 1 a 2 anos na empresa e 15% dos 

líderes com menos de 1 ano na empresa. Estes números refletem, segundo a área de RH, o 

movimento de profissionalização que vem ocorrendo na empresa nos últimos 3 anos. 

 

 Foi relatado que anteriormente não era prática da empresa buscar líderes no mercado. 

A maioria dos profissionais que se tornaram líderes era fruto de promoção interna. E deste 

período até hoje, a contratação de profissionais do mercado para as lideranças das áreas se 

torna um evento habitual. O desafio da integração entre as lideranças e o trabalho de 

desenvolvimento a ser promovido é apontado como um dos motivos de interesse pelo 

resultado desta pesquisa. 

 

            Dentre os liderados, aproximadamente 45% está com até 1 ano de trabalho na 

empresa. A área de RH esclareceu que neste processo de profissionalização há um foco maior 

no resultado e que, com esta exigência medida no desempenho individual, muitos 

profissionais foram substituídos, pois não atendiam a esta premissa de desempenho. Esta 

mudança foi realizada em todas as áreas da empresa. Na percepção do RH o resultado desta 

pesquisa teria sido muito diferente se fosse realizada há 3 anos. A seguir, o demonstrativo 

citado no Gráfico 4: 

FAIXA ETÁRIA DOS COLABORADORES 
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Gráfico 4 - Identificação de Amostra por Tempo de Atuação na Empresa 

                                Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS  

 

            O questionário aplicado levantou questões sobre os três pilares abordados na pesquisa: 

a forma de comunicação interpessoal, a liderança e seus estilos e a inteligência emocional. 

Dentre as assertivas apresentadas, algumas respostas convergiram similares entre líderes e 

liderados e sinalizamos como “respostas que chamaram atenção pelo alinhamento entre 

líderes e liderados”. Estas respostas serão abordadas no subitem 4.3.1. deste capítulo.  

 

            As demais, que mostraram desalinhamento nas respostas dos líderes e liderados, serão 

apresentadas no item 4.4. Considerou-se relevante um aprofundamento para entender o 

motivo da divergência. Para atender a este aprofundamento foram feitas entrevistas com estes 

profissionais e, as respostas obtidas foram descritas na análise e, inseridas na ferramenta 

Wordle.net, para serem organizadas e facilitar a visualização das palavras que mais se 

destacaram na fala dos entrevistados. 

 

 

   

 

 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA EMPRESA 
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4.3.1 Análise de respostas que chamaram atenção pelo alinhamento entre líderes e 

liderados 

 

            O primeiro questionamento que chama a atenção pelo alinhamento nas respostas de 

líderes e liderados foi sobre o item “Problemas de Comunicação”. Poderá ser observado no 

Gráfico 5 que, tanto líderes quanto liderados tem percepções similares sobre a existência de 

problemas de comunicação na empresa. 

 

           Discordam plenamente sobre a existência de problemas de comunicação na empresa, 

34% de líderes e 31% de liderados; discordam parcialmente 23% de líderes e 16% de 

liderados; não têm opinião 7% de líderes e 9% de liderados; concordam parcialmente 21% de 

líderes e 25% de liderados e concordam plenamente 15% de líderes e 19% de liderados.  

 

A percepção relativamente alinhada sobre a existência de problemas de comunicação 

não esclarece se advém da relação entre líderes e liderados ou se da própria relação entre as 

pessoas na empresa, independente dos cargos e/ou até da referida “rádio corredor”.  

 

Problemas de comunicação, seja entre líderes e liderados, são frequentes entre 

interlocutores. O resultado confirma a assertiva trazida por Adler e Towner (2002), quando 

abordam o conceito de ruídos na comunicação e a presença de variáveis expressadas tanto 

pelo emissor da mensagem como pelo receptor, impactando o resultado da comunicação. O 

alinhamento da percepção sobre a existência de problemas de comunicação, pode ser 

observado no Gráfico 5, abaixo: 

 

 

Gráfico 5 - Percepção quanto à existência de Problemas de Comunicação 

                               Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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        O segundo questionamento a chamar a atenção quanto ao alinhamento das respostas 

entre líderes e liderados se refere ao item “Diálogo”, que na percepção da maioria, existe na 

organização.  O Gráfico 6, a seguir, mostra que 90 % dos líderes e 88% dos liderados 

concordam plenamente, e 9% dos líderes e 12% dos liderados concordam parcialmente que há 

diálogo entre líderes e liderados. 

 

 

Gráfico 6 - Percepção quanto ao diálogo entre líderes e liderados 

                                      Fonte: a autora (2015) 

          

   O terceiro item que mais chama a atenção pelo alinhamento corresponde ao pilar 

“Inteligência Emocional” e se refere à assertiva “Conhece e Considere os Valores Individuais 

dos Liderados”. Conforme mostrado no Gráfico 7, a seguir, a maioria, tanto de líderes como 

de liderados concordam com este item, porém em ambos os grupos existem uma minoria que 

discorda do tema. 

 

 

                        Gráfico 7 - Percepção se o líder conhece e considera os valores individuais dos liderados 

                               Fonte: Elaborado pela autora (2015) 



60 

 

 

               Os resultados abaixo analisados não apresentaram desalinhamentos significativos 

que levassem a uma investigação maior em entrevista, mas merecem destaque e análise pela 

importância dos temas levantados na pesquisa. São eles: 

 

- Canal de comunicação aberto: a grande maioria de líderes percebe a existência de 

um canal de comunicação aberto com o liderado. Os liderados também percebem que há este 

canal aberto, embora com variações entre o “concordo plenamente” e o “concordo 

parcialmente”, encontrando, ainda, discordância parcial como pode ser observado no Gráfico 

8, a seguir: 

 

 

  Gráfico 8 - Percepção quanto à existência de Canal de Comunicação Aberto 

                               Fonte: a autora (2015) 

 

 

- Dar feedback: A percepção de líderes e liderados se mostra, de modo geral,  

equilibrada em relação a existência da prática do feedback como pode ser observado no 

Gráfico 9, a seguir. A grande maioria, tanto de líderes como de liderados, reconhecem e 

respondem que concordam parcialmente e plenamente com a prática da liderança em dar 

feedback. Apenas pouco mais de 10% do total dos liderados tem a percepção contrária ou não 

tem opinião. Este resultado também não indica se há uso de técnica, ou, se a forma é 

adequada, ou não, o que pode influenciar na percepção contrária destes menos de 20% de 

liderados. 
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                                Gráfico 9 - Percepção quanto à prática da liderança em dar feedback 

                                Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

- Transparência: O mesmo equilíbrio na percepção da maioria de líderes e liderados 

aparece em relação ao tema transparência na empresa. 78% dos líderes concordam 

plenamente e 22% concordam parcialmente. E, dentre os liderados, 53% concordam 

plenamente, 22% concordam parcialmente, 2% não tem opinião, 9% discordam parcialmente 

e 8% discordam plenamente, mostrando que alguns não responderam a esta questão, 

conforme observado no Gráfico 9, a seguir: 

 

 

Gráfico 10 - Percepção quanto à Transparência na Comunicação 

                                        Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

- Preocupação com o clima laboral- há alinhamento proporcional entre líderes e 

liderados sobre este ponto de pesquisa. A grande maioria de ambos os grupos concordam que 

há uma preocupação com o clima laboral na empresa como pode ser observado no Gráfico 11:  
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Gráfico 11- Percepção quanto à preocupação com o clima laboral 

                                     Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

- Oferece apoio e orientação: Neste ponto de pesquisa também está mais para alinhamento 

de percepção entre líderes e liderados, como pode ser observado no Gráfico 12, a seguir: 

 
 

 

Gráfico 12 - Percepção se Oferece Apoio e Orientação 

                                               Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

    

 

         No item seguinte serão destacados pontos de pesquisa que mostraram percepções 

divergentes entre líderes e liderados, totalizando todos os pontos de pesquisa abordados no 

questionário.  
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4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS DIVERGENTES ENTRE LÍDERES E 

LIDERADOS, QUE LEVARAM AO APROFUNDAMENTO 

 

Neste item serão apresentados os dados e as análises sobre os resultados de algumas 

assertivas que obtiveram opiniões divergentes entre líderes e liderados. Foi por meio da 

interpretação destes pontos aqui levantados, que surgiu a necessidade de aprofundar a análise 

através de entrevistas individuais com alguns profissionais, cujo resultado será apresentado 

juntamente com a perspectiva visual, através da “nuvem de palavras” gerada a partir das 

respostas geradas nas entrevistas. 

 

 A seguir faremos o detalhamento das análises divergentes entre líderes e liderados, 

por pilar trabalhado. 

 

 

4.4.1 Análise de respostas desalinhadas entre líderes e liderados, sobre o pilar “Formas 

de Comunicação”  

 

            Sobre as assertivas do pilar “Formas de Comunicação”, na análise das respostas 

obtidas sobre os “Problemas de Comunicação” observa-se uma diversidade considerável de 

respostas entre líderes e liderados, dividindo opiniões sobre a questão.   

 

            Como pode ser observado no Gráfico 13, apresentado a seguir, mais de 30% de líderes 

e liderados discordam plenamente da existência de Problemas de Comunicação; 15% de 

liderados e mais de 20% de líderes discordam parcialmente. Em contrapartida, mais de 20% 

de líderes e liderados concordaram parcialmente e 15% de líderes somados a 19% de 

liderados concordaram plenamente.  

 

Os posicionamentos se mostram muito diversificados quanto a esta questão, enquanto 

observa-se que foi a questão com o maior índice de falta de posicionamento (mais de 5 e 

menos de 10% dentre todos os líderes e liderados responderam que não teriam opinião sobre o 

assunto).  
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   Gráfico 13 - Percepções divergentes sobre a assertiva Problemas de Comunicação 

                         Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Buscou-se compreender tal disparate nas entrevistas individuais, que evidenciaram as 

seguintes colocações trazidas por eles, na íntegra: “que os problemas de comunicação 

existem, mas como os ambientes permitem que se pergunte e se responda os problemas 

geralmente se resolvem, mesmo que nada tenha sido feito para evitar tais problemas”; “alguns 

líderes se importam e tentam eliminar os possíveis problemas de comunicação, mas outros, 

muitas vezes nem percebem ou passam por cima do problema encontrando culpados pelo erro 

ou ignorando o problema”; outros indicam que “os problemas de comunicação que surgem 

tem relação com a falta de clareza por parte do líder” (que coincide com outra assertiva 

“clareza na comunicação”); “eu tento ajudar no que é possível, se me perguntar, eu falo. Se 

não me perguntar, melhor ficar calado”.  

 

Os líderes entendem que os liderados criam alguns problemas desnecessários ao 

entendimento, ou até não se esforçam para compreender e, alguns dizem que os problemas 

acontecem e só são resolvidos quando a situação envolve a meta e os resultados. 

  

 A Figura 10, adiante, mostra a nuvem de palavras resultante das respostas dadas pelos 

entrevistados em relação a temática dos problemas de comunicação. 
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   Figura 10 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Problemas de Comunicação” 

                         Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

O questionamento que investiga sobre a “Clareza na Transmissão da Informação” 

também mostra divergência entre líderes e liderados. Na percepção dos líderes a informação é 

passada de forma clara, já na percepção dos liderados esta percepção não é a mesma, 

conforme é possível verificar no Gráfico 14, apresentado mais adiante. 

 

Mais de 80% dos líderes concordam plenamente com a assertiva, enquanto os quase 

20% restantes concordam parcialmente. Por outro lado, dentre os liderados pouco mais de 

50% concordam plenamente, mais de 20% concordam parcialmente, completando uma 

maioria percebendo a informação de forma clara, mas os quase 30% restantes não apresentam 

esta percepção, discordando ou se abstendo de emitir qualquer opinião sobre o tema. 

 

 

               Gráfico 14 - Percepções divergentes sobre a assertiva Clareza na Transmissão da Informação 

                       Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

Clareza na Transmissão da Informação 
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Esta divergência levou a pesquisadora a buscar esclarecimentos através das entrevistas 

individuais, encontrando as seguintes colocações por parte dos entrevistados, conforme 

relatos na íntegra: “de um modo geral a gente entende a informação, mas falta paciência por 

parte do líder para explicar detalhes”; “às vezes a informação é “jogada”, sem ter o cuidado de 

confirmar se entendemos a mensagem”; “o funcionário não pergunta, e fica subentendido que 

ele entendeu e, depois a gente descobre que ele não entendeu bem a informação, quando o 

leite está derramado, com erros e até prejuízos financeiros”; “Não tem atenção do líder, aí ele 

não confirma o entendimento da gente, e aí tem ruído... não entende a mensagem”. “Dá para 

perceber que falta organização no pensamento do líder... ou fala rápido, sem se 

preocupar...nem presta atenção nas nossas perguntas, não ouve direito, prejudica, né? Por isso 

ele não se comunica com tanta clareza...”. A seguir, a Figura 11 mostra a nuvem de palavras 

correspondente à pergunta sobre clareza na transmissão de informação. 

 

 
 

Figura 11 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Clareza na Transmissão da Informação” 

                               Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

O levantamento anteriormente descrito dialoga com a abordagem de Dutra (2015), 

quando mostra que a lacuna da liderança está no domínio das habilidades comportamentais, 

sendo apontado pela pesquisa aplicada por ele que 85% dos líderes entrevistados têm 

dificuldade de ouvir e comunicar-se. 

 

Da mesma forma, remete à afirmação de Murray (2012) que diz que os líderes que não 

conseguem se comunicar bem, a quem falta o toque humano, podem criar empresas que são 
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tóxicas para se trabalhar, permeadas de agitação e conflito, que não vão a lugar nenhum e que 

poucos resultados conseguem. 

 

Constata-se, a partir destas colocações, que a forma de transmitir e a forma de receber 

podem ser aperfeiçoadas para o alcance de melhores resultados, o que encontra eco na 

proposta desta pesquisa nesta empresa, que, em complemento ao seu objetivo geral, também 

pretende mostrar a importância da capacitação continuada dos colaboradores, especialmente 

no quesito comunicação, fundamental para evitar percalços na caminhada rumo aos resultados 

da empresa. 

 

 

             Na assertiva “Linguagem Adequada” o resultado obtido também apresenta 

divergência entre líderes e liderados, mas em menor grau. Como pode ser observado no 

Gráfico 15, a seguir, 100% dos líderes concordam, sendo quase 90% concordando plenamente 

e mais de 10% concordando parcialmente. Enquanto, dentre os liderados, menos de 70% 

concordam totalmente, pouco mais de 10% concordam parcialmente, enquanto os demais 

20% discordam parcialmente e/ou plenamente. 

 

 

Gráfico 15 - Percepções divergentes sobre a assertiva Linguagem Adequada 

                             Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

Durante as entrevistas, pode-se identificar nas colocações dos liderados que os líderes 

não tem muito cuidado na escolha de palavras e frases, às vezes usando termos que não 

facilitam o entendimento e que, principalmente os novos na empresa não entendem, o que 

alinha-se com a questão da empatia – característica da inteligência emocional do líder; alguns 

gerentes usam termos ou expressões que não são claros, muitas vezes não perguntam para 

LINGUAGEM ADEQUADA 
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esclarecer – ou por respeito a hierarquia, ou porque, de fato não se importam, ou por qualquer 

motivo não revelado.  

 

Por sua vez, os líderes já afirmam que não existe problema na linguagem, que em 

geral os liderados “entendem bem, sim. Muitos são imaturos ou preguiçosos”; que os 

liderados “são jovens em sua maioria e que eles precisam é amadurecer, desenvolver 

habilidade para “correr atrás” e se virar”, “aprender a usar expressões além das gírias ou 

linguagem da geração internet”. 

 

A Figura 12, na sequência, demonstra as principais palavras destacadas na entrevista. 

 

 
    

     Figura 12 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Linguagem Adequada” 

                               Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

           No item “Abertura para Receber Feedback” os resultados obtidos também revelam 

uma divergência de percepção, conforme mostrado no Gráfico 16, a seguir. Enquanto os 

líderes, em sua grande maioria, concordam plenamente (60%) ou parcialmente (39%), dentre 

os liderados a percepção está mais dividida: 40% concordam plenamente, 29% concordam 

parcialmente, 10% discordam parcialmente, 18% discordam plenamente e 3% não emitiram 

opinião a respeito.  
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Gráfico 16 - Percepções divergentes sobre a assertiva Abertura para Receber Feedback 

                   Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

Durante a entrevista, pode-se constatar que os líderes entendem que estão abertos para 

receber feedback. Porém, dizem que poucos liderados o fazem.  Quando questionados se 

pediam o feedback ao liderado, a maioria afirmou que não, mas que se punham abertos para 

receber se estes quisessem dar. Quando perguntado aos liderados, estes dizem que embora 

tenham um canal de comunicação aberto, não se sentem confortáveis para dar feedback aos 

líderes; outros mencionam que não há, de fato, abertura por parte dos líderes – “eles dizem 

que estão abertos, mas quando falamos eles nos cortam e mudam de assunto”; “os lideres são 

jovens como nós, alguns nem deveriam ser líderes, não tem preparo, não aguentam ouvir da 

gente o que a gente vê e pensa a respeito deles como líderes”.  

 

A Figura 13, a seguir, demonstra as principais palavras destacadas na entrevista em 

relação à questão “Abertura para Receber Feedback”.  

 

ABERTURA PARA RECEBER FEEDBACK 
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                         Figura 13 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Abertura para Receber Feedback” 

                                Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

A partir do relato trazido pelos entrevistados, pode-se considerar sinergia com as 

observações de Rosa e Oliveira (2012), quando afirmam que os seres humanos, em geral, têm 

grande dificuldade em receber feedback chegando a criar mecanismos de defesa como negar as 

colocações do outro, isolar-se, encerrar a conversa alegando outra tarefa, dentre outros. Em se 

tratando de líderes, espera-se que este profissional desenvolva tal habilidade para que esta prática 

de feedback seja constante em suas relações, principalmente com os liderados. 

 

Quanto ao ponto investigado se é bom ouvinte, também há divergências nas 

percepções entre líderes e liderados. Enquanto na percepção dos líderes 78% concordam 

plenamente serem bons ouvintes, 19% concordam parcialmente e 3% não tem opinião; dentre 

os liderados 38% concordam plenamente, 41% concordam parcialmente, 1% não tem opinião, 

12% discorda parcialmente e 5% discordam plenamente, mostrando que 3% dos pesquisados 

não responderam a esta questão.  

 

O gráfico 17 apresenta o desalinhamento na percepção de líderes e liderados no 

quesito bom ouvinte: 
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Gráfico 17- Percepções divergentes sobre a assertiva Bom Ouvinte 

                                    Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 À entrevista, os líderes confirmaram o entendimento de que escutam, e que esta é uma 

habilidade necessária para buscar entendimento e atingir os resultados sem ruídos. Já os 

liderados dizem que depende da situação: quando é algo que os lideres consideram 

importante, ai eles param para ouvir. De outra forma, acabam induzindo para o caminho que 

querem levar o assunto e concluir a conversa ou mudar de assunto. Alguns liderados 

confirmaram que seus líderes, de fato, são bons ouvintes, interessando-se pelos assuntos, 

fazendo perguntas, buscando estar próximos da equipe. A Figura 14 mostra a nuvem de 

palavras com as palavras que mais se destacaram. 

 

 
 

                    Figura 14 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Bom Ouvinte” 

                                     Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

A escuta é um recurso comunicativo que está presente nas lideranças transformadoras 

(ESTENDER ET AL, 2013), e, conforme citam os autores, para ser um líder transformador há 
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que confiar na equipe, trabalhar os valores pessoais que encorajam o compromisso, ter clareza, 

fazer perguntas e saber ouvir, reafirmando que perguntas podem ser excelentes ferramentas para 

as relações interpessoais, finalizando com a afirmação de que comunicar é importante, é preciso 

compreender outro demonstrando empatia, descontração e bom humor, confiança e abertura para 

as pessoas se sentirem seguras para dizer o que pensam e expressar pontos de vista diferentes.  

 

Quanto à assertiva do impacto positivo no desempenho do liderado, também há 

divergências nas percepções entre líderes e liderados.  

 

Enquanto quase 60% dos líderes concordam plenamente que impactam positivamente 

no desempenho dos seus liderados através da sua comunicação, perto de 30% dos líderes 

dizem que concordam parcialmente.  Já em relação aos liderados, aproximadamente 40% 

concordam plenamente que a comunicação do líder impacta positivamente em seu 

desempenho, enquanto quase 30% concordam parcialmente. O gráfico 18 apresenta o 

desalinhamento na percepção de líderes e liderados no quesito impacto positivo no 

desempenho do liderado, sendo esta uma questão levada para as entrevistas, buscando 

compreender melhor as diferentes interpretações.  

 

 

Gráfico 18 - Percepções divergentes sobre a assertiva Impacto Positivo no Desempenho do Liderado 

                Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

À entrevista, os líderes, em sua maioria, relataram que sabem que a forma e o canal de 

comunicar com a equipe impactam no desempenho, uma vez que a forma de falar ou escrever 

mensagens pode gerar dúvidas ou mal-entendidos. Outros líderes disseram que precisam 
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melhorar esta forma de comunicar, pois já experimentaram impacto negativo no desempenho 

do liderado, provocado por uma comunicação com ruídos.  

 

Os liderados comentaram que concordam, em parte, que a comunicação do líder 

impacta positivamente no desempenho, já que alguns líderes, segundo eles, não tem 

paciência, não explicam com clareza e falam em partes, de forma pouco organizada. Quando 

escrevem, alguns não sabem se expressar bem e ainda é pior do que quando falam. 

 

Também houve liderados que elogiaram a comunicação eficiente e eficaz de seus 

líderes, mostrando que o desempenho é bastante afetado positivamente quando a linguagem é 

clara e objetiva, sem barreiras. A Figura 15 apresenta a nuvem de palavras correspondente ao 

tema impacto positivo no desempenho. 

 

 

        Figura 15 - Nuvem de Palavras para a assertiva sobre o “Impacto positivo  

        no desempenho do liderado” 

                        Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

Quanto ao impacto positivo na motivação do liderado, observa-se que enquanto 58  % 

dos líderes concordam plenamente que impactam positivamente na motivação dos seus 

liderados, 34 % dos líderes dizem que concordam parcialmente, 6 % não opinaram e 2% 

discordam plenamente.  Já em relação aos liderados, 42 % concordam plenamente com a 

assertiva, enquanto 29 % concordam parcialmente, com algumas discordâncias parciais e 

plenas. 
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 O gráfico 19 apresenta o desalinhamento na percepção de líderes e liderados no 

quesito impacto positivo na motivação do liderado, sendo esta, também, uma das questões 

levadas para as entrevistas para melhor compreensão. 

 
  

 

Gráfico 19 - Percepções divergentes sobre a assertiva Impacto Positivo na Motivação 

                    Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

Os líderes entrevistados consideram que, de uma forma geral a motivação da equipe é 

alta e que a forma de comunicação do líder faz diferença para manter a equipe altamente 

motivada. Procuram estimular com palavras de apoio e procurando animá-los caso percebam 

que a motivação está “caindo”.  

 

Os liderados comentaram que concordam, em parte, que a comunicação do líder 

influencia positivamente na motivação, pois, às vezes o efeito é contrario. “Quando estão 

estressados, estressam a gente”. Também relataram que tudo depende da meta. “Quando 

estamos atingindo os resultados, a conversa é boa. Mas, quando as vendas estão difíceis, vem 

cobrança. Cobrar é papel deles, mas a maneira que cobram não ajuda na motivação, não. 

Aliás, mais atrapalha do que ajuda. Não concordo que motivam, não”.  

 

A Figura 16, a seguir, apresenta a nuvem de palavras correspondente ao item impacto 

na motivação. 
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Figura 16 - Nuvem de Palavras para a assertiva sobre o “Impacto positivo na  

motivação do liderado” 

                Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 
 

 

4.4.2 Análise de respostas desalinhadas entre líderes e liderados sobre o pilar de 

Liderança e seus Estilos 

 

            Em relação ao pilar “Liderança e seus estilos” foi evidenciado que em todas as 

questões levantadas houve divergências de opiniões entre líderes e liderados. No que se refere 

à liderança orientada para tarefas, para pessoas e para resultados, o item que trouxe menor 

divergência de visão entre líderes e liderados foi a que abordou a liderança orientada para 

tarefas. Como pode ser observado no Gráfico 20, a seguir, a maioria dos líderes e liderados 

concordam que há uma orientação maior para tarefas por parte da liderança. 

 

 
 

Gráfico 20 - Percepções divergentes sobre a assertiva Orientação maior para Tarefas 

                     Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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De acordo com o gráfico 20 apresentado anteriormente, 40% dos líderes concordam 

plenamente com sua orientação maior para tarefas, 49% concordam parcialmente, 8% 

discordam parcialmente. Enquanto entre os liderados, 38% concordam plenamente com a 

orientação maior dos líderes para as tarefas, 34% concordam parcialmente.  

 

No que se refere à liderança com orientação para as pessoas, a visão de líderes e 

liderados apresenta uma divergência maior como poderá ser observado no Gráfico 21, 

apresentado a seguir: 

 

 

 

Gráfico 21- Percepções divergentes sobre a assertiva Orientação maior para Pessoas 

                      Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

     

        Como pode ser observado no Gráfico 21, anteriormente apresentado, enquanto os líderes 

percebem estar realmente orientados para pessoas, com quase 90% concordando plenamente e 

11% concordando parcialmente, dentre os liderados menos de 50% concordam plenamente, 

30% concordam parcialmente, 10% discordam plenamente, 9% discordam parcialmente e 

ainda poucos não emitiram opinião. Desta forma, a percepção se mostra desalinhada em 

relação ao item. Mas, ainda menos desalinhada do que em relação à orientação para 

resultados, como poderá ser observado no Gráfico 22, exposto a seguir: 
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Gráfico 22 - Percepções divergentes sobre a assertiva Orientação maior para Resultados 

                  Fonte: a autora (2015) 

 

             

A percepção dos líderes é total em relação à orientação para resultados, sendo suas 

respostas em 87% concordando plenamente e 13% concordando parcialmente. Enquanto para 

os liderados apenas 42% concordam plenamente, 30% concordam parcialmente, 11% 

discordam parcialmente, 9% discordam plenamente e 8% não tem opinião.  

 

Foi verificado com o RH que a cultura do resultado faz parte de um programa que vem 

sendo implantado na empresa. E de acordo com o resultado obtido na pesquisa, ainda há um 

trabalho a ser realizado para que esta percepção permeie todos os níveis da organização. 

 

Durante as entrevistas pode-se identificar nas colocações dos liderados que os líderes 

acabam dando muita atenção às tarefas, porque querem que as metas sejam batidas – o que 

também leva a uma preocupação com os resultados. Percebeu-se que a orientação menos 

pontuada por eles foi a orientação para pessoas, pois meta e resultados os conduzem muito 

para focar em tarefas. A Figura 17, a seguir, mostra a nuvem de palavras gerada na entrevista. 
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           Figura 17 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Orientação para Tarefas e/ou 

           Pessoas e/ou Resultados” 

                       Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

O resultado encontrado nesta assertiva e, diante das colocações dos entrevistados, 

reforça os achados de De Vries et. al (2009) quando afirmam que a liderança para tarefas é 

menos comunicativa, enquanto a liderança carismática direcionada a pessoas é 

consideravelmente mais comunicativa. Os autores acreditam que estes achados podem 

colaborar com o treinamento e desenvolvimento das habilidades de liderança, para que se 

tornem mais efetivamente comunicativos em sua gestão.  

 

            A pesquisa também revela divergências de percepções de líderes e liderados quanto 

aos estilos referenciados nas assertivas dos estilos de liderança. A menor divergência é 

revelada em relação ao estilo laissez faire como poderá ser observado no gráfico 23, 

apresentado a seguir: 

 

Gráfico 23 - Percepções divergentes sobre a assertiva Estilo Laissez Faire 

                             Fonte: a autora (2015) 

 

ESTILO LAISSEZ FAIRE 
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            Em relação ao estilo “laissez faire”, 81% dos líderes discordam plenamente, 10% 

discordam parcialmente e 9% concordam parcialmente. Enquanto 60% dos liderados 

discordam plenamente e 12% discordam parcialmente, 10% não tem opinião, 9% concordam 

parcialmente, 2% concordaram plenamente e, vê-se ainda que alguns liderados não 

responderam a este quesito. Pode-se considerar que, mesmo com o recurso do glossário 

alguns liderados não tenham respondido por desconhecerem o termo e o conceito deste estilo 

de liderança. 

 

            No que se refere ao estilo autocrático pesquisado, dentre os líderes 78% discordam 

plenamente, 12% discordam parcialmente, 2% concordam parcialmente, 1% concorda 

plenamente. Enquanto dentre os liderados 49% discordam plenamente, 12% discordam 

parcialmente, 21% concordam parcialmente, 9% concordam plenamente e 2% não emitiram 

opinião. E mais uma vez considerando o percentual sobre o total de 60 respondentes vê-se que 

tanto alguns líderes e como alguns liderados deixaram este questionamento sem resposta. 

Todos os dados descritos podem ser visualizados no Gráfico 24. 

 

 

Gráfico 24 - Percepções divergentes sobre a assertiva Estilo Autocrático 

                               Fonte: a autora (2015) 
 

            

 O estilo democrático pesquisado também mostrou diferença de percepção entre 

líderes e liderados. Mais de 70% dos líderes concordam plenamente, mais de 20% concordam 

parcialmente e menos de 5% discordam parcialmente. Dentre os liderados 40% concordam 

plenamente, 30% concordam parcialmente, 13% discordam parcialmente, 11% discordam 

plenamente e 4% não emitiu opinião. De ambos os grupos, e em maior incidência dos líderes 
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não foram obtidas respostas de todas as pessoas. Os resultados revelados estão representados 

no Gráfico 25, a seguir: 

 

 

Gráfico 25 -  Percepções divergentes sobre a assertiva Estilo Democrático 

                             Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

  

Em relação ao pilar pesquisado “Liderança e seus estilos”, tanto em relação ao próprio 

estilo adotado quanto ao foco principal do gestor, analisando as percepções de líderes e 

liderados pelas respostas, acredita-se que há um desalinhamento de entendimento sobre estes 

temas. Este quesito “Liderança e seus estilos” pode ser um dos itens a ser destacado durante o 

programa de treinamento de liderança e das equipes, dentro da proposta de desenvolvimento 

continuado proposto pelo RH da empresa.  

 

 

4.3.3 Análise de respostas desalinhadas entre líderes e liderados sobre o pilar de 

Inteligência Emocional 

 

            Dentre as assertivas relacionadas ao pilar da “Inteligência Emocional” foram 

destacadas como as mais desalinhadas entre líderes e liderados a assertiva “Disposição para 

Conhecer Ideias e Opiniões das Pessoas”. Como pode ser observado no Gráfico 26, todos os 

líderes acreditam ter esta disposição, sendo que 10% concordam parcialmente enquanto 90% 

concordam plenamente. Enquanto, entre os liderados, menos de 70% concordaram e ainda 

19% discordaram desta colocação, sem contar com aqueles que não emitiram sua opinião.  
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Gráfico 26- Percepções divergentes sobre a assertiva Disposição para Conhecer Ideias e Opiniões 

          Fonte: a autora (2015) 

 

 

Durante as entrevistas pode-se identificar nas colocações dos liderados que “os líderes 

acabam não dando muita atenção às ideias e opiniões da gente, até porque nem estimulam que 

a gente fale”. “Na minha loja meu líder pergunta e escuta. Às vezes até elogia a gente”. “há 

um tempo, no início, eu até era animado para dar ideias, mas eu vi que meu gerente levou a 

nossa ideia para a diretoria e dizia que ele teve a ideia... aí desanimei, achei falta de respeito.” 

“As vezes dá a impressão de que eu estou falando e ele não tá nem aí pra o que eu estou 

dizendo, ou fica mexendo no celular, ou quer que eu termine logo de falar”; “na minha 

unidade meu gerente é ótimo, pergunta sempre e algumas vezes até inova na loja com as 

nossas ideias”. Já os líderes afirmam que estão dispostos a ouvir, já que esta é uma 

determinação da empresa e que os vendedores é que estão de “cara” com o cliente. Conclui-se 

que por determinação o líder entende que “tem que ouvir”, porém, não necessariamente ele 

tem disposição espontânea para tal atitude. Esta conclusão abre mais um item de atenção a ser 

trabalhado no Programa de Desenvolvimento de Líderes. A seguir, a Figura 18 apresenta a 

nuvem de palavras correspondente.  
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 Figura 18 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Disposição para 

                                Conhecer Ideias e Opiniões” 

                                Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

Seguindo ao resultado apresentado anteriormente e, diretamente relacionado a ele, se 

refere à percepção do líder sobre as “Reações Não-Verbais de seus Liderados”. Cabe aqui 

destacar que a percepção também não está alinhada entre estes grupos. Ao observar o 

resultado apresentado no Gráfico 27, dentre os líderes, mais de 90% no total dos pesquisados 

concordam parcialmente (28%) ou plenamente (69%), e dentre os liderados, 40% concordam 

plenamente, 30% concordam parcialmente, 10% discordam parcialmente, 11% discordam 

plenamente e 9% não emitiram opinião sobre o tema.  
 

 

    Gráfico 27 - Percepções divergentes sobre a assertiva Percebe as Reações  

                                Não-Verbais dos Liderados 

                                Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Em entrevista, as colocações dos liderados que discordaram mostram que os líderes 

muitas vezes nem olham para eles e, com isso, não percebem seu estado, suas angústia, mal 

estar, discordância com alguns aspectos que até podem ser bons para a loja e etc., conforme 

mostra a figura 19, a seguir. 

 

               Figura 19 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Perceber Reações Não-Verbais” 

                        Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

         

        Destaca-se uma assertiva que merece atenção pelo desalinhamento das respostas obtidas, 

o “Respeito às Diferenças Individuais”. Dentre os líderes 69% concordam plenamente, 30% 

concordam parcialmente e apenas 1% discorda parcialmente. Dentre os liderados 42% 

concordam plenamente, 28% concordam parcialmente, 10% não tem opinião, 11% discordam 

parcialmente e 9% discordam plenamente. O Gráfico 28, a seguir, ilustra bem o 

desalinhamento sugerido na análise realizada. 

 

 

   Gráfico 28 - Percepções divergentes sobre a assertiva Respeita as Diferenças Individuais 

                   Fonte: a autora (2015) 
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Os líderes entrevistados afirmam que tentam considerar as diferenças individuais 

sempre que possível e que o trabalho deles acontece muitas vezes sob pressão, impedindo 

uma dedicação maior para tal questão. Os liderados já dizem que não percebem esforço ou 

tentativa por parte dos líderes em olhar um a um dos colaboradores e ser mais coerente com as 

diferenças. E que isso desmotiva um pouco alguns. A Figura 20 mostra a nuvem de palavras 

correspondente a esta assertiva. 

    

 
 

               Figura 20 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Respeita as Diferenças Individuais” 

                     Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

Em relação à assertiva “Respeito ao Estado Emocional do Liderado”, houve também 

um desalinhamento da percepção entre líderes e liderados conforme mostra o Gráfico 29, a 

seguir. Mais de 50% dos líderes concordaram que respeita, enquanto, dentre os liderados, 

pouco mais de 30% concordaram, e os demais se dividiram entre os que discordaram 

plenamente, os que discordaram parcialmente e os que não emitiram opinião. Isso mostra que 

a percepção do líder tem distorções claras em relação à do liderado. A Figura 21 traz as 

palavras destacadas pelos entrevistados. 
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 Gráfico 29 - Percepções divergentes sobre a assertiva Respeita as Diferenças Individuais 

                  Fonte: a autora (2015) 

 

           

 
 

                   Figura 21 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Respeita o Estado Emocional do Liderado” 

                 Fonte: Elaborado pela autora na Ferramenta Wrodle® 

 

 

  No quesito “Pratica a Empatia”, o resultado não foi diferente. Enquanto 68% dos 

líderes concordam plenamente apenas 30% dos liderados tem a mesma percepção. Já, em 

relação a resposta “concordo parcialmente:  o contraste foi menor, sendo 31% dos líderes e 

38% de liderados. Mas, discordaram plenamente apenas 10% dos liderados.  Discordaram 

parcialmente 12% de liderados e 1% de líderes. O que mostra a percepção desalinhada entre 

os grupos como pode ser visualizado no Gráfico 30, apresentado a seguir: 
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Gráfico 30 - Percepções divergentes sobre a assertiva Pratica a Empatia 

                                Fonte: a autora (2015) 

         

  Os líderes entrevistados, de fato acham que são empáticos, que se colocam muitas 

vezes no lugar do liderado, mas que os próprios liderados não veem esta ação por parte do 

líder. Os liderados foram veementes em dizer que no há empatia, que quando há interesse, ai o 

líder é capaz de mostrar algum comportamento mais próximo do liderado.  A Figura 22 

mostra a nuvem de palavras correspondente à assertiva “Pratica a Empatia”. 

 

 

       Figura 22 - Nuvem de Palavras para a pergunta sobre “Prática da Empatia” 

                             Fonte: criação da autora na Ferramenta Wrodle® 

 

   

No quesito “Liderança Carismática” o gráfico mostra que proporcionalmente líderes 

acreditam mais na existência do carisma do que os liderados. Todavia, em uma relação de 

proporcionalidade, não é contraditória, de acordo com as respostas obtidas, como pode ser 

observado no Gráfico 31, apresentado adiante: 
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Gráfico 31 - Percepção quanto à Liderança Carismática 

                                             Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

 Já no item “Percebe que os liderados se importam quando os valoriza”, mais de 80% 

dos líderes concordam e, dentre os liderados, este percentual de concordância fica em menos 

de 60%. No Gráfico 32, a seguir, podem ser analisadas as divergentes percepções entre líderes 

e liderados. 

 

Gráfico 32 - Percepção quanto à valorização sobre o elogio 

                                          Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

Quanto ao “Autocontrole emocional” a existência está mais na percepção de líderes do 

que na percepção de liderados. Porém, há uma tendência da maioria dos liderados em 

concordar com este item também. Dentre os liderados, mais de 70% concordam e os demais 

se dividem entre a discordância e a não emissão de opinião sobre o tema, conforme sinalizado 

no Gráfico 33, a seguir: 

 



88 

 

 

Gráfico 33 - Percepção quanto ao autocontrole emocional do líder 

                                     Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

Com tantos desalinhamentos demonstrados nas apurações obtidas através das 

respostas de líderes e liderados, as entrevistas nas unidades de negócio sinalizaram aspectos 

importantes para o resultado da pesquisa, como será destacado na conclusão deste trabalho.  

 

 

5  CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

 

 

A comunicação interpessoal é uma habilidade inerente ao ser humano. Para os líderes, 

a responsabilidade de comunicar com eficiência e eficácia talvez seja um grande desafio para 

gerar resultados positivos na motivação e no desempenho das equipes, como pode ser 

observado nos resultados desta pesquisa. Contudo, trata-se de uma habilidade que depende de 

variáveis como a empatia, a escuta, a assertividade, o respeito às diferenças individuais, 

dentre outras identificadas neste estudo. Por serem muitas as características subjetivas, torná-

las espontâneas e frequentes depende de iniciativa, técnica, prática e disciplina por parte do 

líder.   

 

A revisão de literatura mais recente apresentou importantes referências sobre formas 

de comunicação e estilos de liderança, nas pesquisas realizadas por diferentes pesquisadores, 

que contribuíram para a construção da metodologia aplicada nesta pesquisa. Foi possível 

identificar como os liderados interpretam e avaliam as formas de comunicação adotadas pelos 



 

 

89 

 

líderes da empresa estudada, identificando convergência e discrepância de percepções entre 

líderes e liderados.  

 

O estudo de caso permitiu identificar as diferentes formas que seus líderes adotam 

para se comunicarem com seus liderados, os estilos de liderança preferidos e fatores ligados à 

inteligência emocional na gestão de suas equipes. Conforme pode ser visualizado nas análises, 

as percepções de líderes e liderados encontraram divergências em muitos aspectos, como a 

clareza na transmissão das mensagens, a habilidade de empatia, a abertura para receber 

feedback, a disposição para ouvir e mostrar interesse pelas opiniões dos liderados. Esses 

elementos, quando alinhados, permitem que o processo de comunicação, o entendimento, as 

relações interpessoais, dentre outros aspectos, contribuam significativamente para uma gestão 

assertiva e, consequentemente, para resultados atingidos por meio de equipes motivadas e 

com alta performance. 

 

Há indícios de que a forma de comunicação interpessoal do líder afeta a motivação e o 

desempenho do liderado. Os resultados mostraram que a comunicação cuidadosa, clara e 

objetiva, influencia positivamente a motivação e o desempenho dos liderados, de forma que 

os líderes colaboram diretamente para resultados efetivos. Por outro lado, as discrepâncias nas 

respostam sinalizaram que a comunicação com barreiras, mal realizada, pouco cuidadosa 

podem afetar de forma negativa a motivação e o desempenho dos liderados. 

 

Os resultados deste estudo também permitiram interpretar que, por ser a comunicação 

interpessoal uma via de mão dupla, sendo os líderes hierarquicamente responsáveis por seus 

liderados, ao instruir suas equipes nas questões relativas às relações interpessoais, 

comunicação eficaz e outros temas convergentes, a probabilidade de resultados efetivos 

aumenta, potencializando o nível de competência interpessoal, comunicação eficaz, prática do 

feedback e assertividade de seus times. 

 

Ao investigar as diferentes formas que os líderes da empresa estudada adotam para se 

comunicarem com seus liderados, a pesquisa identificou fragilidades que necessitam ser 

transformadas em forças dos líderes. A liderança ainda não faz uso assertivo de alguns dos 

aspectos relativos à inteligência emocional na gestão de pessoas, sendo este um indicador 

fundamental para as próximas competências a serem desenvolvidas nos programas de 

treinamentos do time de líderes desta empresa estudada.  
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Os quesitos “Disposição para Conhecer Ideias e Opiniões”, “Percebe as Reações Não-

Verbais”, “Respeita as Diferenças Individuais”, “Pratica Empatia” e “Autocontrole 

Emocional”, mostraram que estas questões subjetivas estão carentes de alinhamento entre 

lideres e liderados.  

 

Uma das recomendações a serem direcionadas à empresa, a partir deste resultado, é a 

criação de indicadores para medir estes itens, dada a sua subjetividade e a possibilidade de 

interpretações variadas. O próprio glossário sugerido nesta pesquisa pode ser utilizado como 

recurso para a construção de indicadores que poderão favorecer o alinhamento de 

interpretações e fortalecer as relações entre líderes e liderados para o alcance de resultados 

positivos. 

 

Por outro lado, a pesquisa mostrou que, apesar de problemas de comunicação 

identificados, tanto líderes como liderados trabalham para minimizar estes impactos tendo em 

vista a meta e os resultados a serem alcançados. Para que a questão seja de fato minimizada, 

entende-se que os programas de capacitação continuados manterão o nível de qualidade de 

líderes e equipes, sendo dessa forma um diferencial para a empresa que tende a eliminar 

barreiras comunicativas desnecessárias e obter um ambiente permeado pela comunicação 

assertiva entre seus colaboradores de qualquer nível hierárquico. 

 

Assim sendo, outra ação que pode favorecer as empresas é treinar não só os líderes 

para reforço dos quesitos fundamentais à liderança eficaz, mas, também os liderados, nas 

questões que favorecem a comunicação clara, o ambiente de diálogo e abertura e, os 

feedbacks construtivos. 

 

Esta pesquisa não considerou uma avaliação prévia do nível de conhecimento dos 

liderados e dos próprios líderes sobre o conteúdo das assertivas. Ao consultar tanto os líderes 

como os liderados sobre sua percepção a respeito da forma de comunicação dos líderes, não 

foi analisado, anteriormente, o entendimento de cada respondente sobre os aspectos a serem 

avaliados por eles, de forma que estes diferentes níveis de interpretação, mesmo com a ajuda 

do glossário, ficaram distantes de um padrão de interpretação mais homogêneo.  
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Como sugestão para pesquisas futuras, em continuidade a esta pesquisa, está a 

possibilidade de aplicar um treinamento de nivelamento nos líderes e liderados sobre as 

características essenciais à liderança de equipes e, da mesma forma, dos colaboradores que 

compõem as equipes de alta performance. Assim será possível aplicar a pesquisa para líderes 

e liderados que tenham o mesmo nível de compreensão sobre as assertivas, evitando-se 

interpretações desniveladas, ainda que se identifique a presença de líderes muito preparados 

em relação às características, com equipes pouco preparadas, ou, vice-versa,  

 

Esta pesquisa analisou o grupo de líderes da empresa estudada e comparou com as 

respostas do grupo de liderados da empresa. Ou seja, apesar de conseguir identificar cada 

líder e cada equipe por unidade de negócio, a pesquisadora optou por fazer um retrato geral da 

empresa, avaliando os líderes que representam a empresa e os liderados que compõem as 

equipes da empresa. Por esta razão, uma outra possibilidade de continuidade desta pesquisa 

pode ser a análise dos quesitos pesquisados por unidades de negócios, analisando a resposta 

de cada líder e comparando com as respostas de seus próprios liderados. Assim, os processos 

de treinamento indicariam aqueles líderes que não apresentassem as características 

sinalizadas, alinhando tais lideres com os demais que já apresentavam as características 

desejadas. 

 

Com isso, a empresa cujo estudo de caso foi realizado, tem a confirmação de que sua 

premissa de capacitação continuada em questões técnicas e comportamentais é essencial para 

formar líderes com nível de excelência superior, no alcance de resultados efetivos para a 

empresa.  

 

A habilidade de liderança eficaz vem sendo um assunto de crescente interesse por 

parte das organizações de diversos tipos e tamanho. 

 

 Enquanto pesquisadora desta temática considero instigante o desenvolvimento humano 

e, como fonoaudióloga reitero que a competência comunicativa é um fator de elevado valor 

para as empresas, partindo do princípio de que a comunicação humana é a liga das relações 

tanto no ambiente interno das organizações como na conquista de clientes, no relacionamento 

saudável e continuado, favorecendo o pulso interativo da vida corporativa.  
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A - GLOSSÁRIO 

 
Pilar 1 – “Formas de Comunicação” 

 

Canal de comunicação aberto com o 

liderado 

- o líder oferece oportunidade e ambiente propício para o liderado 

aproximar-se e comunicar-se com ele por diversos meios (e-mail, 

comunicação direta, internet, dentre outros). 
 

 

Diálogo 

 

- o líder utiliza o falar e o ouvir, como via de mão dupla. Troca de 

informações, construção conjunta de entendimento mesmo com 

opiniões diferentes.  Estimula o respeito mútuo. 
 

 

Transparência - o líder age e estimula o liderado a agir com liberdade para expressar 

a verdade. Trabalha para criar um ambiente sem medos repúdios ou 

anseios.  
 

 

Dar Feedback - o líder oferece orientação ao colaborador, sempre que percebe que 

seus comportamentos necessitam de ajuste (correção de rumo) e, 

também, oferece elogio (reforço positivo) sempre que identifica 

comportamentos merecedores por parte dos liderados.  
 

 

Abertura para Receber Feedback 

 

- o líder coloca-se aberto e à disposição para que o liderado lhe 

ofereça suas percepções sobre seus comportamentos que possam ter 

afetado aos colaboradores e à equipe. 
 

 

Problemas de comunicação  - identificação de ruídos ou barreiras na comunicação que possam 

impedir a compreensão de mensagens, causando transtornos e até 

outras consequências, como prejuízos emocionais e/ou financeiros. 
 

 

Informação de forma clara - o líder transmite as mensagens de forma inteligível, reconfirmando 

o entendimento por parte do liderado. 

 

Linguagem clara 

 

- o líder escolhe palavras e expressões de fácil entendimento pelo 

liderado, evitando termos rebuscados, estrangeiros ou técnicos em 

excesso. 
 

Bom ouvinte 

 

- o líder mostra disposição para ouvir, praticando a escuta ativa, 

fazendo perguntas e mostrando interesse pela informação transmitida 

pelo liderado.  

 

Impacto positivo na motivação 

 

- o líder se comunica de forma segura, firme, com palavras fortes e 

positivas, mesmo em situações de estresse, impactando positivamente 

na motivação do liderado. 
 

Impacto positivo no desempenho 

 

- o líder se comunica de forma segura, firme, com palavras fortes e 

positivas, mesmo em situações de estresse, impactando positivamente 

no desempenho do liderado. 
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Pilar 2 – “Liderança e seus estilos” 

 

Orientação maior para tarefas - o líder exerce sua liderança baseando-se nas tarefas, controlando e 

dedicando a maior parte do tempo nas rotinas e atividades do dia-a-

dia. 

Orientação maior para pessoas 

 

- o líder exerce sua liderança baseando-se na competência e no 

desempenho das pessoas, procurando orientar seus colaboradores, 

reforçando comportamentos positivos e mostrando-se disponível. 

 

Orientação maior para resultados - o líder exerce sua liderança baseando-se nas metas para alcance dos 

resultados. Faz sua gestão com foco em resultados, sem desviar-se 

deste objetivo maior. 

Estilo autocrático - o líder exerce sua liderança de forma impositiva, mandatória, 

decidindo por ele mesmo o que tem que ser feito.  

 

Estilo democrático 

 

- o líder exerce sua liderança de forma compartilhada, buscando 

opinião dos colaboradores, escutando e envolvendo-os nas questões 

antes de tomar a decisão final. 

 

Estilo Laissez-Faire  - o líder deixa que a equipe resolva as questões, só se envolvendo 

quando a própria equipe entende que é necessário. A equipe tem 

liberdade para atuar sem a intervenção do líder. 

 

Liderança carismática - o líder exerce sua liderança com transparência, respeito, 

autocontrole emocional, conquistando a confiança dos liderados. 

 

Lidera pelo exemplo - o líder exerce sua liderança pelo exemplo, agindo de forma ética, 

segura, decidia, correndo o risco de desagradar, e sendo, por isso 

reconhecido pelas atitudes. 

 

Pilar 3 – “Inteligência Emocional” 

 

Percebe as reações não verbais das 

pessoas 

- o líder põe atenção nas expressões de mímica facial, gestos, 

posturas, movimentos corporais do liderado quando está se 

comunicando, levando em conta estas expressões para adaptar sua 

comunicação.  
 

Disposição para conhecer ideias e 

opiniões das pessoas 

 

- o líder demonstra DISPOSIÇÃO, VONTADE GENUÍNA de 

conhecer as ideias e opiniões de seus liderados, demonstrando 

paciência e interesse. 
 

Preocupação com o clima laboral - o líder está atento ao clima do ambiente de trabalho, reparando 

quando algo não vai bem e intervindo para resolver. 
 

Oferece apoio e orientação - o líder aborda os liderados oferecendo continuamente seu apoio e 

orientação, estimulando-os a contarem com ele.  
 

Inspira confiança e admiração 

 

- o líder é alguém de bom caráter; é confiável, tem conduta ética e é 

alguém que desperta admiração do liderado. 
 

Percebe que os liderados se 

importam quando os valoriza 

 

- o líder é capaz de conhecer seu liderado a ponto de saber que ele se 

importa com um elogio verdadeiro, que o valoriza.  
 

Conhece e considera os valores 

pessoais dos liderados 

 

- o líder é capaz de conhecer seu liderado a ponto de saber quais são 

seus valores principais e considera-los quando conversa ou oferece 

qualquer orientação. 
 

Respeita as diferenças individuais - o líder de fato conhece seus liderados a ponto de respeitas as 

diferenças, falando e se comunicando de acordo com cada 

personalidade. 
 

Respeita o estado emocional do 

liderado 

- o líder respeita o humor, o estado emocional do liderado quando 

percebe que algo não vai bem e busca auxilia-lo para que fique bem. 
 

Pratica empatia - o líder se coloca no lugar do seu liderado para melhor compreendê-

lo. 
 

Autocontrole emocional - o líder mantém seu controle emocional, mesmo diante de situações 

em que parece instalar-se o caos ou um problema de grande impacto. 
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Apêndice B – Questionário aplicado nos Liderados 
 
A presente pesquisa tem por objetivo investigar e analisar a forma de comunicação do líder e seu impacto na motivação e 
no desempenho do liderado. Dessa forma, este questionário pretende levantar a percepção do liderado em relação à forma 
de comunicação interpessoal do líder para com ele. 

 
Instruções para o preenchimento: 
 

- Não há necessidade de se identificar 
- Leia com atenção cada frase 
- Seja sincero 
- Utilize somente caneta 
- Marque apenas uma opção, a que considerar melhor resposta, em cada item. 

 
1) Preencha os campos abaixo antes de iniciar a pesquisa: 

Área em que atua: ____________________________________________________________ 
 
Tempo de trabalho nesta empresa: 
(   ) até 1 ano (   ) mais de 1 até 2 anos (   ) mais de 2 até 5 anos 
(   ) mais de 5 até 10 anos (   ) mais de 10 até 20 anos (   ) mais de 20 anos 
 
Sexo:  (   ) Masculino            (   ) Feminino 
 
Escolaridade: 
(   ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo 
(   ) Superior incompleto (   ) Superior completo 
(   ) Pós-graduação (   ) Mestrado 
(   ) Doutorado  
 
Idade: 
(   ) Até 20 anos (   ) De 21 a 25 anos (   ) De 26 a 30 anos 
(   ) De 31 a 35 anos (   ) De 36 a 40 anos (   ) De 41 a 45 anos 
(   ) De 45 a 50 anos (   ) Acima de 51 anos  
 
Usando a tabela abaixo, avalie cada uma das alternativas que se seguem marcando um “X” naquela que se 
aplique a seu caso: 
 
Tabela: 
( 1 ) Discordo plenamente 
( 2 ) Discordo parcialmente 
( 3 ) Não tenho opinião 
( 4 ) Concordo parcialmente 
( 5 ) Concordo plenamente 

 

Nº Assertivas 1 
Discordo 

plenamente 

2 
Discordo 

parcialmente 

3 
Não tenho 

opinião  

4 
Concordo 

parcialmente 

5 
Concordo 

plenamente 

1 Existe um canal de comunicação aberto entre mim e o meu 
superior imediato para qualquer assunto referente ao trabalho. 

     

2 Meu superior imediato me informa quando meu trabalho está 
bom ou ruim. 

     

3 Meu superior imediato me informa o(s) ponto(s) que preciso 
melhorar. 

     

4 Considero importante para minha melhoria profissional receber 
feedback em relação ao meu desempenho técnico e 
comportamental (minhas posturas e atitudes).  

     

5 Tenho abertura para dar feedback ao meu superior imediato, em 
relação a algum comportamento dele que tenha me afetado de 
alguma forma (boa ou ruim). 

     

6 Há problemas de comunicação no meu ambiente de trabalho. 
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7 Meu superior imediato passa à equipe as informações 
necessárias para o desempenho das tarefas de forma clara. 

     

8 A linguagem que meu superior imediato usa para se comunicar 
comigo é simples e clara 

     

9 A forma como o meu superior imediato se comunica influencia o 
clima da equipe. 

     

10 Meu superior imediato consegue perceber meu estado 
emocional pela minha fisionomia e expressões não-verbais. 

     

11 Meu superior imediato está disposto a conhecer as opiniões e 
ideias de seus subordinados. 

     

12 Meu superior imediato demonstra preocupação com o clima e 
com a equipe de trabalho. 

     

13 Recebo apoio e orientação do meu superior imediato. 
 

     

14 Meu superior imediato é orientado para tarefas em primeiro 
lugar. 

     

15 Meu superior imediato é orientado para pessoas em primeiro 
lugar. 

     

16 Meu superior imediato é orientado para resultados em primeiro 
lugar. 

     

17 Meu superior imediato tem um estilo de liderança autocrático, 
ou seja, mandatório e impositivo; não oferece oportunidade de 
sua equipe dialogar, sugerir ou discordar das ideias impostas.  

     

18 Meu superior imediato tem um estilo de liderança democrático, 
ou seja, convida os integrantes da equipe a participarem das 
escolhas, incluindo-os e estimulando o sentimento de 
pertencimento, despertando o senso de valorização.  

     

19 Meu superior imediato tem um estilo de liderança laissez-faire, 
ou seja, permite liberdade sem controle, sem direção, onde cada 
liderado literalmente pode fazer o que quiser.  

     

20 Meu superior imediato me inspira confiança e eu admiro sua 
liderança carismática. 

     

21 Sinto-me motivado no trabalho não só pela remuneração 
financeira, mas também quando sou valorizado ou reconhecido 
pelo meu superior imediato por meu bom desempenho. 

     

22 Meu superior imediato leva em conta meu jeito de ser ao se 
comunicar comigo. 

     

23 Meu superior imediato leva em conta meu estado emocional ao 
se comunicar comigo. 

     

24 Meu superior imediato leva em conta meus valores pessoais ao 
se comunicar comigo. 

     

25 Meu superior imediato tenta se colocar no lugar dos seus 
subordinados para melhor compreendê-los. 

     

26 Meu superior imediato é um bom ouvinte, mostrando interesse 
quando você o procura para conversar (ele faz perguntas, 
confirma o entendimento). 

     

27 De um modo geral, meu superior imediato tem bom controle 
emocional, ou seja, produz tom de voz ameno, boa postura (sem 
sinal de agressividade), gestos controlados, mesmo em situação 
de estresse. 

     

28 A forma como o meu superior imediato se comunica comigo tem 
influência positiva na minha motivação. 

     

29 A forma como o meu superior imediato se comunica comigo tem 
influência positiva no meu desempenho. 

     

30 Meu superior imediato lidera pelo exemplo e me agrada 
trabalhar com ele. 

     

 

Agradecemos sua participação!  
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Apêndice C – Questionário aplicado nos Líderes 
 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar e analisar a forma de comunicação do líder e seu impacto na motivação e 
no desempenho da equipe. Dessa forma, este questionário pretende levantar a percepção do líder em relação à sua forma 
de comunicação interpessoal para com seus subordinados. 

 
Instruções para o preenchimento: 
 

- Não há necessidade de se identificar 
- Leia com atenção cada frase 
- Seja sincero 
- Utilize somente caneta 
- Marque apenas uma opção, a que considerar melhor resposta, em cada item. 

 
1) Preencha os campos abaixo antes de iniciar a pesquisa: 

Área em que atua: ____________________________________________________________ 
 
Tempo de trabalho nesta empresa: 
(   ) até 1 ano (   ) mais de 1 até 2 anos (   ) mais de 2 até 5 anos 
(   ) mais de 5 até 10 anos (   ) mais de 10 até 20 anos (   ) mais de 20 anos 

 
Sexo:  (   ) Masculino            (   ) Feminino 
 
Escolaridade: 
(   ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo 
(   ) Superior incompleto (   ) Superior completo 
(   ) Pós-graduação (   ) Mestrado 
(   ) Doutorado  
 
Idade: 
(   ) Até 20 anos (   ) De 21 a 25 anos (   ) De 26 a 30 anos 
(   ) De 31 a 35 anos (   ) De 36 a 40 anos (   ) De 41 a 45 anos 
(   ) De 45 a 50 anos (   ) Acima de 51 anos  
 
 
Usando a tabela abaixo, avalie cada uma das alternativas que se seguem marcando um “X” naquela que se aplique a seu 
caso: 
 

Tabela: 
( 1 ) Discordo plenamente 
( 2 ) Discordo parcialmente 
( 3 ) Não tenho opinião 
( 4 ) Concordo parcialmente 
( 5 ) Concordo plenamente 

 

Nº Assertivas 1 
Discordo 

plenamente 

2 
Discordo 

parcialmente 

3 
Não tenho opinião  

4 
Concordo 

parcialmente 

5 
Concordo 

plenalmente 

1 Existe um canal de comunicação aberto entre mim e meu 
subordinado para qualquer assunto referente ao trabalho. 

     

2 Informo ao meu subordinado quando seu trabalho está 
bom ou ruim. 

     

3 Informo a cada um dos meus subordinados o(s) ponto(s) 
que precisam melhorar. 

     

4 Considero importante para a melhoria profissional de cada 
um dos meus subordinados, dar feedback a cada um em 
relação ao desempenho técnico e comportamental (suas 
posturas e atitudes).  

     

5 Dou abertura aos meus subordinados para que me deem 
feedback  em relação a algum comportamento meu, que 
tenha afetado a eles de alguma forma (boa ou ruim). 

     

6 Há problemas de comunicação no meu ambiente de 
trabalho. 
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7 Passo à equipe as informações necessárias para o 
desempenho das tarefas de forma clara. 

     

8 A linguagem que utilizo para me comunicar com meus 
subordinados é simples e clara 

     

9 A forma como me comunico com meu subordinado tem 
influência para o clima da equipe. 

     

10 Percebo o estado emocional dos meus subordinados pela 
fisionomia e expressões não-verbais. 

     

11 Estou disposto a conhecer as opiniões e ideias de meus 
subordinados. 

     

12 Demonstro preocupação com o clima e com a equipe de 
trabalho. 

     

13 Dou apoio e orientação ao meu subordinado. 
 

     

14 Sou um líder orientado para tarefas em primeiro lugar. 
 

     

15 Sou um líder orientado para pessoas em primeiro lugar. 
 

     

16 Sou um líder orientado para resultados em primeiro lugar. 
 

     

17 Tenho um estilo de liderança autocrático, ou seja, 
mandatório e impositivo: não ofereço oportunidade à 
equipe para dialogar, sugerir ou discordar das ideias 
impostas.  

     

18 Tenho um estilo de liderança democrático, ou seja, que 
convida os integrantes da equipe a participarem das 
escolhas, incluindo-os e estimulando o sentimento de 
pertencimento, despertando o senso de valorização.  

     

19 Tenho um estilo de liderança laissez-faire, ou seja, permite 
liberdade sem controle, sem direção, onde cada liderado 
literalmente pode fazer o que quiser.  

     

20 Inspiro confiança e admiração pela minha liderança 
carismática. 

     

21 Percebo que meu subordinado se sente motivado no 
trabalho não só pela remuneração financeira, mas também 
quando é valorizado ou reconhecido por mim por seu bom 
desempenho. 

     

22 Levo em conta o jeito de ser de cada um, ao me comunicar 
com meus subordinados. 

     

23 Levo em conta o estado emocional de cada subordinado ao 
me comunicar com eles. 

     

24 Levo em conta os valores pessoais do meu subordinado ao 
me comunicar com eles. 

     

25 Procuro me colocar no lugar dos meus subordinados para 
melhor compreendê-los. 

     

26 Me considero um bom ouvinte, mostrando interesse 
quando sou procurado por eles para conversar (faço 
perguntas, confirmo o entendimento). 

     

27 De um modo geral, tenho bom controle emocional, ou seja, 
produzo tom de voz ameno, boa postura (sem sinal de 
agressividade), gestos controlados, mesmo em situação de 
estresse. 

     

28 A forma como me comunico com meus subordinados tem 
influência positiva na motivação deles. 

     

29 A forma como me comunico com meus subordinados tem 
influência positiva no desempenho deles. 

     

30 Lidero pelo exemplo e meus subordinados gostam de 
trabalhar comigo. 

     

 
Agradecemos a sua participação! 

 

 


