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1 INTRODUÇÃO 
 

O mercado brasileiro passa por mudanças rápidas 

estimuladas pela alta concorrência. Girardi, D., 

Souza e Girardi, J.F. (2012) e Sant’Anna, Campos e 

Lófti (2012) afirmam que a competitividade 

existente entre as organizações é oriunda de um 

conjunto de recursos, processos, tecnologias, 

estratégias e estrutura, além do uso de políticas e 

rotinas de gestão que promovam o desenvolvimento 

da organização. Nesse contexto, as habilidades e 

competências presentes em cada pessoa passam, 

então, a conquistar relevância nos resultados obtidos 

pelas organizações, exigindo das últimas um 

trabalho de formação de capital intelectual e 

valorização dos atributos dos gestores, a fim de 

sustentar o gerenciamento da organização e criar 

diferencial competitivo. 

 

No entanto, os profissionais recém-formados 

encontram dificuldades quando chegam ao mercado 

de trabalho, pois a formação acadêmica é distante 

das exigências de um mercado em constante 

evolução, impulsionado pela alta competitividade. 

Esse profissional não teve uma aprendizagem 

adequada para lidar com desafios e situações 

problema (M. M. Almeida 2012; Tanure, 2007). Ao 

mesmo tempo, os jovens não necessitam mais 

exclusivamente de conhecimento técnico, é preciso 

visão de futuro e uso de competências como 

raciocínio lógico, habilidade de comunicação, 

responsabilidade, assumir riscos e especialmente, o 

espírito de liderança (Girardi et al., 2012; Almeida 

et al., 2008; Almeida, 2012) para que assim possam 

estar preparados. 

Diante disso, a necessidade da formação de líderes 

surgiu como um grande desafio para as empresas, 

pois precisavam entender como a liderança é 

aplicada e como prosperá-la dentro do ambiente 

organizacional (M.I.R. Almeida, Novaes & 

Yamaguti, 2008; Polo, Maximo & Weber, 2005). 

 

A partir disso, gerou-se um grande interesse 

acadêmico na busca de conceituar liderança e 

delimitar sua importância. Pena, Ferreira e 

Castanheira (2015) e M. M. Almeida (2012) 

asseveram que a liderança existe quando 

determinadas pessoas, que possuem características 

específicas, conseguem fazer com que outras 

pessoas, espontaneamente, ajam além dos limites 

estabelecidos formalmente. Almeida et al. (2008) 

acreditam que liderar é combinar os atributos dos 

líderes com o ganho esperado pela organização. Já 

segundo Turano e Cavazzote (2016) e Tanure 

(2007), a liderança abrange um processo de 

influência, relação interativa entre líderes e 

seguidores, procura pela conquista das metas e 

motivação de algum nível de transformação em um 

contexto social estabelecido.  
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Entretanto, segundo Carvalho, Tanure, Santos e 

Lima (2012), é difícil obter um acordo sobre o 

conceito de liderança e sobre o comportamento e 

estilo que um líder deve possuir. Neste artigo, 

portanto, procura-se corroborar o conceito de que a 

liderança se legitima quando o líder é capaz de 

reunir diversas pessoas e instituições para resolver 

desafios. 

 

A posição do artigo é diferente da crença de que, 

para exercer o papel de líder, a pessoa precisaria 

possuir as habilidades necessárias de forma nata e 

que qualquer outro indivíduo que não nascesse com 

estas competências, não se tornaria um líder eficaz 

(Turano & Cavazotte, 2016). Algumas teorias ainda 

hoje, como a Teoria Transformacional, defendem a 

ideia de um líder herói que possui todas as 

características necessárias para um ambiente 

composto por organizações perfeitas (Carvalho et 

al., 2012; Tanure, 2007; M. I. R. Almeida et al., 

2008). Essa teoria, porém, é recriminada por ter um 

olhar determinista, desconsiderar aspectos 

situacionais e por não possuir uma visão global a 

respeito do processo da liderança (Turano & 

Cavazotte, 2016).  

 

Por outro lado, Turano e Cavazotte (2016), Polo et 

al. (2005) e Brunstein, Scartezini e Rodrigues 

(2012) concordam que líderes não nascem prontos, 

eles são resultado de um trabalho de formação. 

Acredita-se, portanto, que a liderança pode ser 

desenvolvida por pessoas comuns, por meio de 

habilidades adquiridas, e que no seu conjunto 

formam indivíduos altamente capazes de se 

transformarem em líder (Polo et al., 2005). E que o 

desenvolvimento de líderes se trata de um precioso 

artifício a ser utilizado pelas organizações a fim de 

aproveitar ao máximo o capital humano e estrutural 

germinado em seu ambiente organizacional (M. I. R. 

Almeida et al., 2008). 

 

Voltando essa temática para o cenário do 

Agronegócio, depara-se com um setor de grande 

reconhecimento, mas que necessita de novos líderes 

para se manter competitivo (M. M. Almeida, 2012). 

De fato, na busca de desenvolvimento para o 

Agronegócio existem muitos desafios. Pode-se 

resumi-los nos seguintes: Projetos de Vida no 

Campo, Governança e Sucessão no Agronegócio, 

Empreendedorismo Rural, Comunicação no 

Agronegócio, Associativismo no Campo e 

Sustentabilidade e Inovação no Campo. Desafios 

estes que necessitam de uma nova liderança para 

que sejam superados no desenvolvimento do 

Agronegócio (SENAR, 2014). 

 

Em função de tudo o que foi apresentado, definiu-se 

como problema de pesquisa a seguinte questão: 

Como formar jovens líderes capazes de enfrentar os 

desafios do agronegócio brasileiro? De maneira 

alinhada, o objetivo geral do trabalho é entender o 

processo de formação de jovens líderes e analisar as 

habilidades necessárias para  que sejam capazes de 

lidar com os desafios do agronegócio brasileiro. 

 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso junto ao 

SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), 

que executou um projeto chamado “Programa CNA 

Jovem”, idealizado pela CNA (Confederação 

Nacional da Agricultura e Pecuária), que teve como 

parceiro acadêmico a FIA (Fundação Instituto de 

Administração), na sua primeira edição (2014 – 

2015). 

 

Em termos estruturais, na segunda parte do artigo, 

disserta-se sobre os marcos teóricos que basearam a 

pesquisa, expondo os modelos de liderança Meta- 

Leadership e Strataplex. Em um terceiro momento, 

explica-se sobre os procedimentos metodológicos 

adotados, especificando o tipo de estudo, o método 

do estudo de caso e as técnicas utilizadas para a 

coleta e análise de dados. E, em seguida, fala-se 

sobre o programa CNA Jovem e sua aplicação, 

discutindo-se quais aspectos encontrados durante 

sua execução estão relacionados ao modelo Meta-

Leadership, e quais estão ligados ao modelo 

Strataplex. Por fim, apresentam-se as considerações 

finais do presente trabalho e sugestões para estudos 

futuros relacionados ao desenvolvimento de 

competências em jovens líderes para o agronegócio 

brasileiro. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A estrutura geral de liderança deve estabelecer-se de 

maneira capilar por várias áreas, rompendo “silos” 

entre público e o privado, bem como entre contextos 

locais e internacionais, de modo a aumentar a 

resiliência das estruturas sociais em questão, 
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gerando valor em diversos níveis e escala. Tais são, 

precisamente, alguns dos principais pilares da 

estrutura conceitual e programática do modelo de 

liderança Meta-Leadership, conforme afirmam 

Leonard Marcus e outros autores que participaram 

da elaboração dessa metodologia (Marcus, 

Ashekenazi, Dorn & Henderson, 2006; Marcus, 

Dorn & Henderson, 2007; Marques, 2008; 

Srinivasan, 2012). 

 

Por isso, o modelo de liderança Meta-Leadership 

procura formar líderes com autoconhecimento das 

suas potencialidades/ limitações, capazes de engajar 

a colaboração de outras pessoas, adaptados a atuar 

em diferentes tipos de organizações (empresas, 

sindicatos, governos etc.) e que pensam no impacto 

das suas decisões sobre diferentes stakeholders 

(colaboradores, chefes, associados, sócios, 

governantes, financiadores, sociedade em geral etc.). 

 

Por outro lado, estudos de competências de 

liderança costumam dividir estudiosos do tema entre 

dois grandes paradigmas: continuidade e 

descontinuidade. Resumidamente, o paradigma 

continuísta afirma que, em todos os níveis 

organizacionais, as mesmas competências de 

liderança são necessárias, enquanto o descontinuísta 

sugere que tais competências diferem 

dramaticamente entre os níveis organizacionais e, 

portanto, não formam um continuum (De Meuse et 

al., 2011).  

 

De qualquer forma, é consenso, entre estudiosos de 

liderança, que as demandas de liderança variam 

dramaticamente entre os níveis de experiência. 

Ainda assim, as competências que atenderão essas 

demandas seguem um continuum lógico, alterando-

se, em verdade, a dimensão de importância de cada 

conjunto de competências para os diferentes níveis. 

Por isso, de maneira complementar, tem-se o 

modelo Strataplex, que é considerado um dos mais 

avançados modelos teóricos de liderança validados 

cientificamente (Mumford et al., 2007). 
 

2.1 Modelo Meta-Leadership 

De acordo com Marcus et al. (2007), “liderança 

refere-se ao nível de autoridade reconhecido ou 

esperado que uma pessoa tivesse em sua função 

normal”. Marcus et al. (2007) complementam 

dizendo que em organizações burocráticas a relação 

entre patrão e empregado formaliza-se com regras, 

especificação de funções e responsabilidades 

devidamente delimitadas com objetivo de afirmar as 

expectativas de desempenho e produtividade 

presentes na organização.  

 

Essa relação, no entanto, não ocorre quando surgem 

líderes que buscam influenciar e motivar mudanças 

que vão além desse limite preestabelecido em suas 

posições para tomada de decisão e controle (Marcus 

et al., 2007). A partir disso, surge a ideia de 

liderança global – a meta-liderança. 

 

Meta-liderança trata da orientação, direção e 

dinâmica de todas as linhas organizacionais que irão 

se aprimorar em um caminho compartilhado de ação 

e união de propósitos entre pessoas e agências que 

estão realizando o que se presume ser um trabalho 

muito diferente (Marcus et al., 2006; Srinivasan, 

2011), mas que, na realidade, se complementa. 

 

Para se tornar um meta-líder, é necessária uma 

mentalidade diferente e um conjunto único de 

habilidades, somados a uma rede de apoio para 

incentivar o pensamento inovador, a aceitação dos 

riscos e a produtividade (Marcus et al., 2006). 

 

O conceito de meta-liderança, na prática, é um 

quebra-cabeça que se dedica de forma otimizada a 

três aspectos da conectividade organizacional: a 

influência para cima, para baixo e lateral. Ao olhar 

para o modelo de meta-liderança estruturalmente, 

percebe-se que ele se destaca pelas complexidades 

da criação de uma ação única composta por muitas 

pessoas ou unidades organizacionais diferentes – 

com distintas prioridades e geralmente, concorrentes 

– que estão interessados em adotar uma estratégia 

ampla de ação para conseguirem o mesmo objetivo. 

Quando o foco está no conceito, vê-se que se trata 

de buscar uma melhor interpretação entre solução e 

problema: procura-se delimitar quais fatores das 

condições pessoais e contextuais interferem no que 

os meta-líderes veem, percebem, decidem e como 

agem. E, ainda, tem-se a meta-liderança vista do 

ponto de vista prático, em que se depara com a 

questão sobre como escolher quem se deve 

influenciar e como essas pessoas serão melhor 

aproveitadas para alcançar o desenvolvimento 

almejado (Marcus et al., 2007).  
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Dessa maneira, em busca de um melhor 

entendimento destas questões, Marcus et al. (2007) 

afirmam que os temas analíticos descritos acima 

manifestam-se em cinco dimensões de meta-

liderança: o Líder, os Desafios, a Federação, a 

Confederação e a Sociedade.  

 

 
Figura 1. Modelo de Liderança Meta-Leadership 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Marcus et al. (2007). 

 

2.1.1 Primeira Dimensão: o Líder 
 

A primeira dimensão, a do líder, discursa sobre o 

espelho deste líder sobre si mesmo e sua postura e 

visão do mundo. Nesta dimensão, analisa-se o líder 

como pessoa. Marcus et al. (2007) corroboram 

dizendo que elementos como personalidade, 

experiência, cultura, expressão emocional e caráter 

são importantes ao avaliar-se o comportamento e 

impacto dos meta-líderes – eles são, portanto, o 

“quem” da construção de liderança. 

 

Marcus et al. (2007) destacam que essas qualidades 

são sim importantes, mas que atributos como: 

curiosidade demasiada, imaginação fértil, ter 

grandes pensamentos voltados para a busca de 

soluções, possuir a inteligência para elaborar 

estratégias integrativas e, o mais importante, ter 

vocação e capacidade para agir de forma que 

ocorram resultados significativos fazem com que o 

meta-líder se destaque e atinja influência de amplo 

alcance.  

 

Além dessas habilidades, a capacidade de enxergar 

além dos limites usuais é valiosa para os meta-

líderes em situações de crise. Quando as pessoas se 

deparam com um grave conflito ou entram em crise, 

a mente as leva para seu inconsciente emocional e o 

medo surge, atrapalhando seu poder de agir 

racionalmente. É nessa hora que o meta-líder, em 

consequência de sua inteligência emocional e ampla 

interpretação, consegue obter uma perspectiva para 

esboçar possibilidades e solicitar uma subida vital. 

Ou seja, mediante a sua autoconsciência organizada, 

o meta-líder consegue gerenciar seu estresse e, 

assim, se recuperar ligeiramente para poder orientar 

sistematicamente as outras pessoas (Marcus et al., 

2007).  

 

São essas as aptidões de conseguir uma ampla área 

de ação, ter direção estratégica e capacidade de 

influenciar além de seu domínio que envolve as 

contribuições singulares de um meta-líder (Marcus 

et al., 2007). 

 

2.1.2 Segunda Dimensão: os Desafios 
 

A segunda dimensão, a dos desafios, compreende o 

entendimento do líder sobre os obstáculos que 

encontrará a frente, é o líder como empreendedor. 

Segundo Marcus et al. (2007), ao deparar-se com 

um problema, é necessário que se perceba o que 

realmente está acontecendo, para que, assim, 

encontre-se uma solução.  

 

Porém, esta não é uma tarefa simples devido ao fato 

de existir uma lacuna entre a realidade objetiva e a 

avaliação subjetiva. Marcus et al. (2007) ratificam a 

ideia, ao dizer que esse trabalho se torna cada vez 

mais complexo à medida que o número de pessoas 

ou unidades organizacionais diferentes se envolvem, 

pois a disparidade entre o que se acredita ser real e o 

que realmente é aumenta. Cabe, assim, ao meta-

líder, conectar, aproveitar, e integrar as diversas 

ópticas em um cenário de valor agregado, para que 

dessa forma consiga fechar as lacunas e desenvolver 

conectividade entre os diferentes pontos de vista 

(Marcus et al., 2007). 

2.1.3 Terceira Dimensão: a Federação 
 

A terceira dimensão, a da federação, consiste em 

como o meta-líder gerencia sua própria equipe, é seu 

papel como gestor.   
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De acordo com Marcus et al. (2007), para o meta-

líder, o suporte de seus colaboradores é fundamental 

para que ele consiga aumentar sua influência dentro 

de um sistema mais amplo. Ou seja, as pessoas de 

fora da organização se sentem mais confortáveis em 

respeitar e seguir esse meta-líder quando percebem 

que as pessoas de dentro da organização em que ele 

se encontra o apoiam.  

 

Marcus et al. (2007) ainda afirmam que “o meta-

líder é um líder de líderes”, isto é, ele germina o 

desenvolvimento de liderança em todo o sistema, 

mesmo que faça isso primeiramente no 

departamento que chefia, com seus subordinados.  

 

Desse modo, os meta-líderes conduzirão a liderança 

dentro de uma curva de aprendizado onde se 

acredita que uma liderança competente se origina de 

um trabalho contínuo de aprendizagem e do 

incentivo daqueles que estão sob sua supervisão para 

que assim se construa a mensagem de que uma 

equipe desenvolvida, avaliada e pacientemente 

ajustada e melhorada consegue atender às condições 

exigidas pelo sistema. A partir dessa ideia, o meta-

líder incentiva, mesmo que primeiramente dentro de 

sua instituição, o surgimento do meta-followership 

que são pensadores proativos e realizadores que 

possuem a competência de amplificar e inspirar o 

impacto que buscam junto de seus meta-líderes 

(Marcus et al., 2007). 

 

Diante disso, é notória a importância dos 

colaboradores para o avanço de seus líderes para 

meta-líderes. Segundo Marcus et al. (2007) a união 

de propósitos e confiança de realização que os meta-

líderes transmitem torna-se o suporte para um 

trabalho que transcende os limites diretos de 

autoridade.  

 

2.1.4 Quarta Dimensão: a Confederação 
 

A quarta dimensão, a da confederação, discorre 

sobre a capacidade do meta-líder de se afirmar como 

líder dentro do sistema, é o líder como parte do time.   

 

Marcus et al. (2007) afirmam que “há uma 

relutância em investir muito poder ou autoridade, 

em qualquer pessoa para evitar que sua existência 

seja exercida para fins abusivos ou inapropriados”, 

ou seja, criam-se ferramentas para limitar a 

autonomia e a autocracia. À vista disso, pode-se 

concluir que a grande maioria dos meta-líderes tem 

chefes, tornando a capacidade de influenciá-lo um 

importante componente de uma liderança de maior 

amplitude dentro do sistema (Marcus et al., 2007).  

 

 

Um meta-líder excepcional é um excelente 

subordinado, dado que é honesto, confiável e leal e, 

por isso, consegue legitimar a equação de poder e 

comando trazendo como consequência a produção 

de uma conexão vertical que promove um feedback 

bidirecional (Marcus et al., 2007). Isso significa que 

sua influência acaba sendo configurada para 

informar e educar o seu chefe, criando vantagens. 

 

O meta-líder quanto subordinado caracteriza-se por 

comunicar intencionalmente e de maneira clara as 

informações e por transmitir uma diversidade de 

opções buscando elaborar uma avaliação estratégica 

para que se possa construir uma solução. Ele aprecia 

quando seu chefe prioriza a gestão de problemas e 

decisões, mantendo o foco no que realmente importa 

(Marcus et al., 2007).   

 

Entretanto, como existem diversos tipos de chefes, 

com as mais distintas personalidades, alguns 

problemas podem ocorrer devido ao fato de terem a 

função de coibir abusos de poder (Marcus et al., 

2007). 

 

Um chefe, ao se deparar com um meta-líder 

extremamente ativo, pode querer detê-lo e até 

ameaçá-lo de demissão, ou dar suporte para que este 

meta-líder consiga marcar sua influência 

amplamente por todo o sistema. Entretanto, como 

afirmam Marcus et al. (2007) esse apoio pode 

também tocar em uma questão sensível: quem ganha 

os créditos e recompensas das ações.  

 

Para análise desse conflito, é necessário saber com 

que tipo de chefe se está lidando: chefes 

autoconfiantes, que amparam e incentivam seu 

subordinado com ideias e estratégias garantirão uma 

maior presença do meta-líder dentro sistema, 

aumentando a influência e os impactos que o meta-

líder gera – este chefe verá isto como uma herança 

para a organização, contemplando-a com novos 

talentos e gerando motivação para seus 
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subordinados e para si mesmo; já chefes menos 

seguros reclamarão os créditos exclusivamente para 

si das ideias e estratégias na procura de status e 

reconhecimento (Marcus et al., 2007).  

 

O meta-líder, ao lidar com essa segunda 

personalidade de chefe, na maioria das vezes, o 

deixa ganhar o reconhecimento, pois enxerga além, 

pensa em um bem maior e entende que o avanço dos 

propósitos é mais importante.  

 

2.1.5 Quinta Dimensão: a Sociedade 
 

A quinta dimensão, a sociedade, discursa sobre a 

liderança exercida local e nacionalmente diante dos 

sindicatos, organizações sociais e empresas. Trata 

do líder como articulador. 

 

Marcus et al. (2007) destacam que, no processo de 

construção para se conquistar uma influência mais 

ampla, o meta-líder entende que conexões verticais 

são tão importantes quanto as horizontais. E, assim, 

consegue criar uma linha comum e 

multidimensional de interesses que equilibra e cria 

ligações entre as diferentes entidades envolvidas - 

que possuem distintos pontos de vista, mas que, no 

final, se complementam (Marcus et al., 2007).  

 

Agir desta forma é importante, mas também, difícil 

uma vez que os problemas e questões sociais 

envolvem instituições e grupos variados que não 

conseguem reconhecer por conta própria o nível de 

influência e capacidade que podem provocar ao se 

unirem (Marcus et al., 2007).  

 

O que ocorre, pelo contrário e na maior parte das 

vezes, é que essas entidades ou grupos acabam se 

vendo como concorrentes, e se questionam se não 

ficariam em desvantagem no reconhecimento de 

créditos e no ganho de benefícios (Marcus et al., 

2007).  

 

É a partir desse ponto que o meta-líder deve 

conseguir trabalhar de uma forma que atenue as 

forças de desconfiança e ciúmes e coloque o foco de 

sua atenção em mostrar a importância dos propósitos 

compartilhados (Marcus et al., 2007). 

 

2.2 Modelo Strataplex 

 

Os requisitos de habilidades de liderança são vistos 

como sendo estratificados por nível organizacional e 

constituintes de um complexo de variadas categorias 

e podem ser resumidos em um termo “Strataplex”.  

 

De acordo com Mumford, Campion e Margeson 

(2007), o termo Strataplex é derivado dos termos 

"strata", que vem da palavra "estratificar" e significa 

ter uma série de camadas ou níveis num sistema 

organizado, e “plex”, que procede da palavra 

"complexo” e significa estar dividido em um 

número específico de partes. Ou seja, Strataplex 

engloba a natureza dividida e complexa das 

exigências de habilidades de liderança e seu vínculo 

com os níveis da organização.  

 

As habilidades de liderança Strataplex podem ser 

entendidas em quatro categorias: cognitivas, 

interpessoais, negócios e estratégicas (Mumford et 

al., 2007).  

 
Figura 2. Pirâmide de Habilidades do Modelo Strataplex 

Fonte: Mumford et al. (2007). 

 

2.2.1 Habilidades Cognitivas 
 

As habilidades cognitivas são a base dos requisitos 

das habilidades de liderança, pois encontram-se 

relacionadas às capacidades cognitivas básicas - 

como coletar, processar e divulgar informações – e 

possuem o aprendizado como presença certa na 
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maioria das atividades em que líderes estão 

envolvidos (Mumford et al., 2007). 

 

Mumford et al. (2007)afirmam que as habilidades 

cognitivas incluem: uma boa comunicação oral  para 

que se propague eficazmente as prioridades de ações 

e o porquê delas serem realizadas; uma escuta ativa 

que possibilite uma compreensão adequada que gere 

bons questionamentos em busca de uma 

compreensão completa do que está sendo dito; uma 

capacidade de comunicação escrita para transmitir 

de maneira eficaz mensagens singulares ao público 

que se destinam; a habilidade de compreensão de 

leitura a fim de se obter um entendimento das 

volumosas e complexas informações que são 

escritas; a aptidão para aprender e se adaptar 

permitindo o entendimento de novas informações e 

suas possíveis implicações e, por fim, a utilização da 

área do pensamento crítico que por meio da lógica 

para avalia os aspectos fortes e fracos das distintas 

abordagens existentes no trabalho. 

 

2.2.2 Habilidades Interpessoais 
 

Esta categoria refere-se às habilidades interpessoais 

e sociais como meio de interação e influência com 

outras pessoas. Estas habilidades usam a percepção 

social para viabilizar uma tomada de consciência e, 

assim, entender a maneira de agir do outro 

(Mumford et al., 2007). 

 

Estão incluídas como interpessoais, as competências 

necessárias para se coordenar suas próprias ações e 

dos demais; o poder de negociação, buscando 

harmonizar as diferenças existentes entre as 

perspectivas dos funcionários e construir, assim, 

relações recíprocas e satisfatórias. Ainda se 

compreendem neste grupo as habilidades de 

persuasão, que são imprescindíveis para influenciar 

os outros a realizar produtivamente os objetivos 

organizacionais (Mumford et al., 2007). 

 

2.2.3 Habilidades de Negócio 
 

Os requisitos de negócio relacionam-se com áreas 

funcionais específicas, onde reside o contexto em 

que os líderes, em sua maioria, trabalham (Mumford 

et al., 2007) 

Esses espaços funcionais englobam conhecimentos 

empresariais importantes, como a gestão de recursos 

de materiais e operações de análise que auxiliam os 

gestores na tomada de decisão a respeito da compra 

de equipamentos, tecnologia e materiais; a gestão de 

recursos financeiros; e também a gestão de pessoal 

que ajuda a identificar, motivar, desenvolver e 

promover indivíduos em seu trabalho (Mumford et 

al., 2007). 

2.2.4 Habilidades Estratégicas 
 

Mumford et al. (2007) endossam que nesta categoria 

existem habilidades conceituais essenciais para 

alcançar um entendimento dos sistemas a fim de 

entender suas complexidades, lidar com as 

ambiguidades e influenciar a organização. Para isso, 

é preciso que o líder seja capaz de elaborar um 

planejamento sobre as visões e percepções do 

sistema para construir uma imagem de como a 

organização deve funcionar e, feito isso, ficar mais 

bem preparado para identificar quando mudanças 

importantes acontecem ou tenham chance de ocorrer 

(Mumford et al., 2007). 

 

Nessa situação, a criação de um mapa que destaque 

as causas das alterações definirá quais elementos são 

importantes nos eventos e relacionamentos no 

ambiente em que o líder se encontra (Mumford et 

al., 2007). Assim, esse líder conseguirá discernir os 

componentes do mapa e será capaz de reconhecer as 

relações entre os problemas e oportunidades, 

preparando-se para colocar em práticas as 

estratégias oportunas para aquela ocasião (Mumford 

et al., 2007).  

3 METODOLOGIA 
 

Com base no objetivo do estudo, definiu-se o tipo de 

pesquisa como exploratória. Segundo Gil (2002), 

busca-se na pesquisa exploratória estabelecer uma 

intimidade maior com o problema, a fim de torná-lo 

mais compreensível ou ajudar na construção de 

hipóteses. Seu propósito consiste no 

aperfeiçoamento de ideias ou descoberta de 

intuições. Ainda foi usada a abordagem qualitativa, 

conceituada como um conjunto de atividades 

exercidas em sequência que englobam a redução, 
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categorização e interpretação dos dados e fica 

responsável pela redação do relatório (Gil, 2002). 

 

O método escolhido para a elaboração do artigo foi 

o do estudo de caso, que é definido por Gil (2002) 

como um estudo intenso de instrumentos aplicados 

na menor quantidade possível de fenômenos para 

que desta forma se possibilite um extenso e 

minucioso conhecimento. Esse método foi escolhido 

porque é visto como um dos mais apropriados 

quando se trata da delimitação de um fenômeno 

contemporâneo inserido em seu contexto real, em 

que a linha entre o fenômeno e o contexto é tênue e, 

geralmente, difícil de ser constatada.  

 

De acordo com Yin (2010), para a escolha de uma 

estratégia de pesquisa, é necessário levar em conta 

três elementos: i) tipo de questão de pesquisa 

proposto; ii) extensão de controle que o pesquisador 

tem sobre eventos comportamentais efetivos; e iii) 

grau de enfoque em acontecimentos 

contemporâneos. Assim, segundo Yin (2010), se 

com isso, chegar-se a conclusão de que não se tem 

controle sobre os eventos comportamentais e que se 

enfatiza eventos contemporâneos deve-se, então, 

eleger o estudo de caso como estratégia de pesquisa. 

 

Neves e Conejero (2012) afirmam que uma revisão 

entre teoria e dados é fator importante e 

extremamente útil para que o método do caso possa 

focar na obtenção de generalizações analíticas e não 

estatísticas, podendo assim, auxiliar na construção 

de um referencial teórico que necessite se 

substanciar.  

 

Visto isso, Yin (2010) destaca três elementos de um 

projeto de pesquisa: as questões de estudo, as 

proposições e a unidade de análise. Cada etapa é 

importante, pois é por meio delas que se consegue 

concentrar-se nos objetivos do trabalho em busca de 

coesão para seu desenvolvimento e evitar 

conclusões neutras. A seguir apresenta-se cada uma 

dessas etapas. 

 

A questão de pesquisa foi definida na introdução 

conforme: Como formar jovens líderes capazes de 

enfrentar os desafios do agronegócio brasileiro? 

 

Na tentativa de direcionar a pesquisa, foram 

definidas duas proposições teóricas, sendo P1: O 

modelo de liderança Meta-Leadership propõe que é 

preciso formar líderes que se conheçam 

internamente e tenham clareza a respeito de seus 

pontos fracos e fortes, pois é de sua responsabilidade 

motivar os outros a colaborar, ser resilientes e ter 

consciência de que suas atitudes influenciarão sobre 

os diferentes tipos de stakeholders que trabalham.  

 

Como P2 foi definida: a proposta do modelo de 

liderança Strataplex é de que em todos os níveis 

organizacionais se necessita de todas as habilidades 

de liderança, sendo elas: cognitivas, interpessoais, 

de negócios e estratégicas. Entretanto, acredita-se 

que a demanda seja diferente para cada nível da 

organização, ou seja, à medida que o profissional 

progride dentro da pirâmide organizacional 

necessitam-se menos das competências cognitivas e 

mais das habilidades interpessoais, de negócios e 

estratégicas. 

 

A unidade de análise do trabalho é o Programa CNA 

Jovem, idealizado pela Confederação Nacional da 

Agricultura e Pecuária (CNA) e executado pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 

que tem como objetivo preparar e desenvolver 

jovens para as lacunas de liderança existentes no 

agronegócio brasileiro. As subunidades de análise 

são as características do Programa CNA Jovem 

relacionadas aos modelos Strataplex e Meta-

Leadership. 

Os procedimentos de coleta de dados executados 

foram primeiro, a pesquisa bibliográfica e, segundo, 

a análise documental. A princípio é importante que 

seja diferenciada a pesquisa bibliográfica da análise 

documental, pois algumas vezes elas podem ser 

entendidas como sinônimos. Essa confusão ocorre, 

pois as duas utilizam a pesquisa documental como 

meio de investigação. Porém, a pesquisa 

bibliográfica utiliza documentos de domínio 

científico. Já a análise documental estuda materiais 

que ainda não passaram por tratamento analítico 

(Gil, 2012; Neves & Conejero, 2012). 

 

Também foram realizadas, em outubro de 2016, 

entrevistas telefônicas semiestruturadas (Apêndice) 

com a gerente do DEPPS (Departamento de 

Educação Profissional e Promoção Social) do 

SENAR, responsável pela coordenação do Programa 

CNA Jovem, e com gestor executivo do projeto 
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perante a Fundação Instituto de Administração 

(FIA), parceira educacional do SENAR na execução 

do programa.  

 

Os tópicos presentes na entrevista foram utilizados 

para compor o protocolo do estudo de caso, o que 

guiou a organização da próxima seção dedicada à 

discussão e análise dos resultados do caso: (i) breve 

apresentação do trabalho da CNA e do SENAR; (ii) 

dados sobre o programa CNA Jovem, como por 

exemplo, o que é, quem participou, etapas, tempo de 

realização, entre outros; (iii) aspectos adotados pelo 

programa relacionados ao modelo Meta-Leadership 

e ao modelo Strataplex; e, por fim, (iv) 

generalizações analíticas para confirmação ou não 

das proposições teóricas. 

4 ESTUDO DE CASO: PROGRAMA CNA 
JOVEM 

4.1 CNA e SENAR 

 

O sistema CNA é constituído por três instituições: 

CNA, SENAR e Instituto CNA, tendo cada uma 

delas uma função dentro desse sistema. A 

Confederação é responsável por representar todos os 

produtores rurais brasileiros, sejam eles de pequeno, 

médio ou grande porte, diante do Governo Federal, 

Congresso Nacional e tribunais superiores do Poder 

Judiciário. O SENAR é o braço educacional da CNA 

e tem como objetivo trabalhar como meio de 

formação profissional e rural além de oferecer 

promoção social de qualidade para as pessoas que 

vivem no campo. O Instituto CNA trabalha para 

promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

na área e social e também no Agronegócio.  

 

A CNA opera através das Federações da Agricultura 

e Pecuária, que são responsáveis por auxiliar os 

Estados, e representar os sindicatos rurais, os quais, 

por sua vez, devem encontrar saídas para os 

problemas locais através do desenvolvimento de 

ações diretas que consigam dar suporte ao produtor 

rural.  

 

A partir disso, motivados pela preocupação com o 

cenário futuro do Agronegócio Brasileiro, a CNA 

idealizou o programa CNA Jovem, executada pelo 

SENAR com o apoio acadêmico da Fundação 

Instituto de Administração (FIA), ligada a Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP). 

4.2 Programa CNA Jovem 

 

O objetivo do programa é a formação de jovens 

líderes que sejam capazes de enfrentar as mudanças 

que estão acontecendo e as muitas outras que ainda 

virão para o Agronegócio Brasileiro.  

 

A estrutura do programa constitui-se da seguinte 

forma. Primeiramente houve um envolvimento das 

27 Federações Estaduais, as quais indicaram até 20 

jovens, que possuíssem afinidade com meio rural, 

potencial de liderança, disponibilidade para viagens, 

e desejo de ser um agente transformador no 

agronegócio, para participar do programa. A faixa 

etária dos candidatos deveria ser entre 22 e 35 anos 

e poderiam ter qualquer formação superior. Obteve-

se assim um total de 540 candidatos selecionados 

para a próxima fase. 

 

Esses candidatos tiveram que fazer uma inscrição 

em uma plataforma online desenvolvida para o 

programa e passaram por um processo de avaliação. 

Primeiramente, os candidatos foram submetidos a 

tarefas (jogos) para avaliação de competências 

(cognitivas, interpessoais, estratégicas e de 

negócios). Após esse teste inicial, foram 

selecionados 270 candidatos, que passaram por uma 

entrevista online que consistiu na gravação de 

perguntas e respostas com limite de tempo, para 

avaliar a forma como os candidatos discursam, 

considerando a fluência e ritmo da fala, tom de voz, 

precisão e capacidade de construir frases com 

satisfação da demanda, e começo, meio e fim. 

Paralelamente o SENAR fez uma avaliação do 

histórico dos candidatos nas redes sociais para 

identificar aspectos comportamentais positivos e 

negativos. Ao final do processo, 140 representantes 

(em média 5 de cada federação) foram selecionados 

para participar do programa de formação de 

lideranças. 

 

Posteriormente à seleção dos 140 candidatos finais, 

iniciou-se a próxima fase do programa, que contou 

com a seguinte estrutura programática: um evento de 

lançamento; quatro encontros presenciais, com 
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dezesseis horas de duração cada um, e realizados aos 

finais de semana; e acesso a conteúdo online via 

plataforma EaD com vídeo aulas, testes e exercícios, 

e chats com tutores, entre os encontros presenciais. 

 

No encontro inicial, ocorreu a apresentação dos 

coordenadores e tutores do programa, do ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), das dinâmicas dos 

encontros presenciais e do EAD, e as regras do jogo. 

Também houve a formação de grupos de trabalho e 

a apresentação dos desafios do Agronegócio, que 

foram trabalhados pelos participantes ao longo do 

programa. 

 

O primeiro desafio é Projetos de Vida no Campo, 

que envolve a necessidade da vida no campo se 

modernizar sem perder a “alma”, e oferecer cada vez 

mais oportunidades de conforto, crescimento pessoal 

e profissional para quem escolher fazer a vida ali. A 

tecnologia pode ser um grande aliado nesse 

processo, seja facilitando o trabalho e a vida no 

campo, seja reduzindo as distâncias da cidade. 

 

O segundo desafio é a Governança e Sucessão no 

Agronegócio, que se relaciona à demanda por 

caminhos saudáveis de transmissão, de valorização, 

de integração, e aproveitamento do conhecimento e 

experiências das gerações de maneira que aqueles 

que estão, ou futuramente estarão, no comando das 

organizações e instituições do setor rural, possam ter 

melhores condições de trabalho e maior 

probabilidade de sucesso na empreitada. 

 

O terceiro desafio é o Empreendedorismo Rural, que 

envolve o processo de incentivo ao simples uso de 

ferramentas de gerenciamento para o bom 

desempenho nas atividades rurais. É interessante 

pensar em oportunidades de profissionalização do 

negócio rural com gestão de pessoas, melhoria de 

processos e sistemas de informação, mecanização da 

produção e adoção de inovações. 

 

O quarto desafio é a Comunicação no Agronegócio, 

que está relacionado ao fato que a simples menção à 

palavra “agronegócio” causa incômodo a muita 

gente. Imagens de índios expulsos de suas terras, 

florestas derrubadas, e terras “improdutivas”, onde 

pessoas não vivem, estão fortemente associadas ao 

setor rural na percepção de grande parte da 

população brasileira. Essa mesma população que 

nunca desfrutou de tanta variedade e qualidade nos 

alimentos que consome, e que não aceitaria regredir 

os níveis de consumo. O setor produtivo rural 

precisa então pensar em como demonstrar o seu 

valor. 

 

O quinto desafio é o Associativismo no Campo, o 

qual diz que o sindicato rural, como instituição 

representativa de um segmento importante da 

sociedade, precisa também ser administrado de 

maneira empreendedora, para que essa sociedade o 

conheça, saiba quais atividades são desenvolvidas e 

sua importância no contexto regional. Deve-se 

pensar, então, em um modelo de atuação sindical 

que agregue os associados, estimulando-os à 

participação ativa, e permita o atendimento de forma 

estratégica das questões de interesse do setor, tanto 

políticas, quanto econômicas e sociais. 

 

Por fim, o sexto desafio é a Sustentabilidade e 

Inovação no Campo, que demanda que esse setor 

comece a pensar em possibilidades para equacionar 

a necessidade da preservação ambiental com 

oportunidades de produção mais sustentáveis, 

envolvendo a geração de emprego e renda. É preciso 

diminuir a lacuna existente entre a realidade de 

produção no campo e as exigências de 

sustentabilidade por parte da indústria alimentícia e 

o varejo de alimentos no Brasil e no Mundo. 

 

Os encontros presenciais envolveram: (i) Dinâmicas 

de liderança no primeiro dia; (ii) Dinâmicas 

atitudinais no segundo; seguido de (iii) Bancas de 

avaliação dos planos de trabalho propostos, sejam 

eles coletivos ou individuais. 

 

As dinâmicas de liderança envolveram uma (i) 

abordagem comportamental, com palestras 

interativas sobre tomada de decisão, formação de 

preferências, inteligência emocional e análise do 

comportamento; uma (ii) abordagem de liderança 

transformacional, com exercícios envolvendo a 

efetividade pessoal, criação de relações sustentáveis, 

escuta generosa e fala aberta, e resolução de 

conflitos; e uma (iii) visão estratégica, com palestras 

interativas sobre quebrando paradigmas, pensamento 

orientado para fora do óbvio, e gestão de 

expectativas. 
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As dinâmicas atitudinais, por sua vez, envolveram 

palestras interativas para uma breve discussão 

conceitual do contexto relacionado a cada desafio do 

Agronegócio listado anteriormente, seguida de 

exercícios em grupos, nos quais o primeiro grupo 

deveria ser capaz de caracterizar os desafios do 

Agronegócio e todas as variáveis relacionadas; o 

segundo grupo deveria discutir as soluções/planos 

de ação do ponto de vista estratégico/econômico; e o 

terceiro e último grupo discutiria as soluções/ planos 

de ação do ponto de vista ambiental, social, político 

e cultural. 

 

Após a realização do programa de formação de 

lideranças, foram escolhidos pela comissão 

julgadora nacional, os cinco líderes nacionais, que 

foram premiados com uma visita técnica à China 

para contatos e aprendizado. Também foram 

selecionados, pela respectiva Federação, o líder 

jovem de cada Estado. 

 

Pode-se enxergar a preocupação, durante o 

planejamento e execução do programa, em 

apresentar a realidade do setor para o jovem e 

conseguir que em um futuro próximo ele pudesse ser 

um instrumento para continuidade da liderança do 

Agronegócio Brasileiro. Diante disso, a FIA em 

comunhão como o SENAR, utilizaram como 

modelos base para formação de liderança, o Meta-

Leadership e o Strataplex, em diversos momentos do 

processo.  

4.3 Características do modelo Meta-Leadership 
aplicadas no Programa CNA Jovem 

 

Os aspectos do programa que se relacionam ao 

conceito Meta-Leadership pretenderam trabalhar no 

jovem os cinco pontos de liderança defendidos pelo 

modelo: o líder como pessoa, como empreendedor, 

como gestor, como parte do time e como articulador. 

 

As dinâmicas comportamentais serviram para que o 

líder se conhecesse como pessoa, com suas 

qualidades e limitações, virtudes e vícios, dando 

algumas dicas práticas de como ele poderia 

melhorar. Além disso, visavam dar o equilíbrio 

emocional necessário para que o líder pudesse 

enfrentar os desafios; as dinâmicas atitudinais, por 

sua vez, davam conteúdos informativos para que ele 

pudesse tomar a melhor decisão de solução do 

problema (com um empreendedor), de maneira 

articulada com a equipe (Federação e 

Confederação), seja ele gestor ou simplesmente 

parte dela. 

 

Ademais, os desafios dos projetos de vida, 

sustentabilidade e comunicação mostravam a relação 

do agronegócio com a sociedade em geral, e o líder 

tinha que ser capaz de dialogar com diversos 

stakeholders (governo, empresas, instituições de 

outros setores) para ajudar coletivamente na 

resolução desses problemas (líder como articulador).   

O objetivo fim do programa também era formar 

líderes para suceder os mais antigos na gestão das 

Federações. As dinâmicas atitudinais trabalhavam o 

líder como gestor para enfrentar o desafio da 

governança e gestão de empresas e instituições do 

agronegócio. Também se pregava o respeito às 

lideranças mais antigas no CNA e nas Federações, e 

nesse sentido, as dinâmicas comportamentais 

visavam a capacitação dos jovens para que eles 

pudessem ter a capacidade de diálogo 

intergeracional, e adotar uma postura de líder como 

parte do time. 

4.4 Características do modelo Strataplex aplicadas 
no Programa CNA Jovem 

 

Em referência ao modelo Strataplex, foram 

utilizadas suas particularidades ao longo do 

programa. Durante o processo seletivo, foi avaliado 

as competências dos participantes em termos de 

habilidades: cognitivas, interpessoais, estratégicas e 

de negócios. Na plataforma online, os 140 

participantes passaram por avaliações psicológicas 

que incluíram inteligências racional, humana e de 

decisão. Em relação à inteligência racional, avaliou-

se o raciocínio verbal e não verbal, a lógica abstrata 

e visual-espacial, a inteligência narrativa e execução 

de instruções. Em relação à inteligência humana, 

analisaram-se a emocional e social, aplicou-se teste 

de personalidade e o compartilhamento de 

informações. E, por fim, na tomada de decisões, 

averiguou-se a capacidade nas simulações 

empresariais, as decisões estratégicas sob risco, as 

decisões em negociações e os processos de 

liderança.  
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Durante as dinâmicas presenciais, procurou-se 

capacitar os participantes nas competências bases 

vistas no modelo Strataplex. As dinâmicas de 

liderança ensinaram: (i) as habilidades cognitivas e 

interpessoais na abordagem de liderança 

transformacional; (ii) as habilidades de negócios, na 

abordagem comportamental; e (iii) as habilidades 

estratégicas na abordagem de visão estratégica.  

 

Já as dinâmicas atitudinais como o próprio nome diz 

visaram fazer com os participantes praticassem as 

habilidades aprendidas nas dinâmicas anteriores. 

Nesse sentido, as habilidades cognitivas, 

interpessoais, de negócios e estratégicas deveriam 

ser utilizadas, individual ou coletivamente, para que 

os participantes pudessem entender os desafios, 

avaliar alternativas e tomar decisões para solução 

dos mesmos. 

 
4.5 Generalizações Analíticas 
 

A luz dos resultados do estudo de caso se confirma 

as proposições P1 e P2 expostas neste artigo.  

 

Visto que o modelo de liderança Meta-Leadership 

afirma que o líder necessita ser mais do que se pede 

dele formalmente. É preciso que ele se conheça 

como pessoa, seja empreendedor, gestor, articulador 

e que ainda esteja inserido no time. Durante o 

Programa CNA Jovem, mediante as soluções dos 

desafios propostos nas dinâmicas, os participantes 

entraram em contato com aspectos acima citados e 

comprovaram a importância das distintas relações 

que o líder deve construir com seus stakeholders 

para uma liderança plena. 

 

O modelo de liderança Strataplex diz que nos níveis 

organizacionais necessita das seguintes habilidades 

de liderança: cognitivas, interpessoais, de negócios e 

estratégicas. Porém, à medida que o profissional 

progride em experiência, ele precisa menos das 

competências cognitivas e mais das habilidades 

interpessoais, de negócios e estratégicas. No 

programa, as quatro habilidades foram trabalhadas 

considerando estar o jovem líder em posição de 

tomada de decisão e sendo responsável pela sua 

equipe. 

Ademais, no decorrer do estudo, viu-se durante o 

programa a preocupação em detectar e promover o 

desenvolvimento dessas habilidades nos 

participantes. A identificação ocorreu durante o 

processo seletivo, como critério de escolha dos 

participantes, e o fomento continuou nas dinâmicas 

de liderança e atitudinais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve a intenção de dissertar a respeito do 

Programa de Liderança CNA Jovem e como ele se 

identifica com os modelos Meta-Leadership e 

Strataplex, utilizados pela coordenação do projeto 

como métodos de desenvolvimento. 

 

Os referidos modelos citados acima acreditam na 

possibilidade de formação de líderes.  

 

O Meta-Leadership afirma que um líder precisa ter 

uma boa visão acerca dos pontos que o rodeiam. É 

necessário que ele perceba qual seu lugar no mundo 

e tenha conhecimento sobre si mesmo, é preciso que 

entenda os desafios que ele e sua equipe poderão 

enfrentar e que esteja preparado para lidar com estas 

situações com eficácia. Além disso, necessita 

trabalhar sua relação com a Federação, a 

Confederação e com a Sociedade. Em relação à 

Federação, é primordial que trabalhe para construir 

uma boa relação com seus pares. Com a 

Confederação, é necessário um posicionamento de 

liderança forte dentro do sistema, para que assim 

obtenha voz e lute pelos que representa. Ainda, com 

a Sociedade, é de suma importância uma boa relação 

com seus stakeholders, consolidando sua liderança 

local e nacional.  

 

Já o Strataplex considera que o líder deve ter quatro 

habilidades para uma boa liderança. São os aspectos 

cognitivos, interpessoais, de negócio e estratégicos. 

O líder que se encontra na base da pirâmide 

organizacional necessita mais das competências 

cognitivas e interpessoais e, conforme avança 

hierarquicamente, necessitará fortalecer as 

habilidades de negócios e estratégicas. 

 

Nos resultados do estudo de caso verificaram-se os 

aspectos dos modelos Meta-Leadership e Strataplex 

que foram utilizados para confeccionar o Programa 
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CNA Jovem. Percebeu-se que os encontros 

presenciais buscaram despertar nos jovens os pontos 

importantes que um meta-líder deve possuir. Por 

meio das soluções dos desafios, os participantes 

entraram em contato com aspectos que são 

importantes para a construção de sua relação como 

líder diante de si mesmo e com a Federação, 

Confederação e sociedade. 

 

Já o modelo Strataplex foi trabalhado durante o 

processo seletivo como critério de escolha dos 

participantes e também nas dinâmicas de liderança e 

atitudinais, como competências essenciais para 

serem desenvolvidas e assimiladas por cada jovem 

líder.  

 

As limitações da pesquisa consistiram na falta de 

uma maior pesquisa bibliográfica para detalhamento 

dos desafios presentes no Agronegócio Brasileiro. 

Ademais, o trabalho focou apenas em dois modelos 

de liderança em detrimento de outros existentes. 

Além disso, a visão a respeito do programa e os 

resultados obtidos originaram-se de informações 

pontuais, por meio de entrevistas e análise de 

documentos. Não houve participação da autora no 

programa CNA Jovem para verificar a utilidade dos 

modelos Meta-Leadership e Strataplex na prática. 

Ainda não foi possível avaliar o desempenho 

individual dos participantes após a realização do 

programa, o que atestaria sua eficácia.  

 

Como sugestões de estudos futuros, baseado nas 

limitações acima citadas, propõe-se um 

detalhamento mais profundo sobre os desafios 

enfrentados pelo Agronegócio através de dados 

secundários e entrevistas com especialistas. 

Recomenda-se uma observação participante nas 

próximas edições para que se obtenha um olhar real 

sobre o programa. E a realização de um 

levantamento maior de dados juntos aos 

participantes do CNA Jovem no momento ex-post a 

realização do programa para avaliar sua eficácia. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1) Sobre o Programa CNA Jovem 

- O que é? 

- Quem participou? 

- Como foram as etapas?  

- Qual o tempo de duração de cada etapa? 

 

2) A respeito da metodologia aplicada no programa. 

- Quais aspectos considera relacionados a cada 

modelo de liderança? Modelos Meta-leadership e 

Strataplex. 
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