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1. RESUMO 

O presente estudo realiza uma pesquisa relacionada ao desenvolvimento de 

pessoas com o perfil de liderança. Este perfil, atualmente, é muito cobiçado por 

empresas e instituições por ter características como proatividade, empatia, sinergia e 

autocorreção. De fato, a liderança é fundamental em empresas, mas a pergunta 

desta pesquisa é: Quais os fatores no desenvolvimento de uma pessoa que 

permitem que ela adquira o perfil de liderança? Durante este estudo, analisamos 

referenciais teóricos relacionados ao desenvolvimento humano e a liderança como 

um todo. Grande parte da base teórica encontra-se no relatório parcial desta 

pesquisa. Utilizou-se durante a pesquisa uma metodologia empírica, na qual houve 

duas partes: na primeira parte entrevistamos vinte pessoas (quinze foram 

alcançadas), segundo os professores do Centro Universitário Módulo, estas pessoas 

têm o perfil de liderança. Ao final das entrevistas, foram selecionadas as cinco com 

maior perfil de liderança; a segunda parte da pesquisa foi estudar a biografia das 

cinco com perfil de liderança e entender quais os fatores em suas vidas que a 

influenciaram a se tornar líderes. Ao final deste estudo constatamos que a o 

espelhamento em alguma pessoa com perfil de liderança, a base de respeito 

ensinada no ambiente familiar, a base religiosa e as frustrações ao longo da vida 

seguidas da resiliência são fatores que podem ter grande influência na formação do 

perfil de liderança. 

 

 2. INTRODUÇÃO 

Em uma reportagem para a BBC (PERASSO, 2016), Schwab afirma que a 4º 

Revolução Industrial não é simplesmente a utilização de tecnologias nas empresas, 

mas sim como o mercado empresarial irá se adaptar a utilização de Inteligências 

Artificiais e máquinas como ferramentas de trabalho diário. 

Segundo a mesma reportagem, essa mudança pode acabar com 

aproximadamente cinco milhões de vagas nos quinze países mais industrializados 

do mundo. Desta forma, os que irão se destacar no mercado de trabalho, são os 

com perfis mais adequados às empresas. 

Nessa sociedade revolucionária, torna-se necessário, pessoas para tomar a 

frente das situações. Para nortear tarefas que serão executadas em empresas, 

escolas, hospitais e qualquer grupo social que desenvolva atividades. Para realizar 



 

essas atividades é necessário pessoas com qualidades e características específicas. 

Este, normalmente chamado de líder. 

É muito comum pensarmos no perfil de liderança como uma pessoa que se 

encontra em um pedestal e está fora do alcance da maioria, mas com estudos 

bibliográficos percebemos que muitos autores concluem que não é tão incomum 

formar-se um líder (COVEY, 2003; O’CONNOR, 2005; BALDONI, 2014). 

Basicamente ele tem costumes, hábitos, habilidades e competências que faz com 

que ele tome essa postura normalmente em seu dia-a-dia. Todas as características 

da liderança podem ser aprendidas com esforço e dedicação, porém, o objetivo 

deste estudo é compreender como uma criança torna-se um adulto com perfil de 

liderança. 

Devemos lembrar, já entrando no contexto da pesquisa, que o líder 

atualmente tem um novo perfil profissional. Eles tentam realizar as atividades a qual 

eles assumiram seus compromissos e ao mesmo tempo utilizar seus momentos 

livres para realizar eventos sociais e buscar ao máximo um apreço pessoal. 

Basicamente a balança entre responsabilidades e prazer pessoal deve estar 

equilibrada. O resultado pode ser até uma qualidade de vida dentro da própria 

empresa ou instituição (BARCKER; VICENTINI, 2014). 

Outro detalhe importante que vale destacar é que o perfil de liderança não é 

utilizado apenas no contexto administrativo. Ele aparece durante o dia-a-dia nos 

aspectos sociais e pessoais, Covey (2003) deixa isso claro em “Os sete hábitos das 

pessoas altamente eficazes”. Muitos dos hábitos, que serão comentados no decorrer 

deste estudo, são consequências de realizações pessoais pensando não apenas 

nas empresas, mas sim no contexto social e pessoal. 

3. OBJETIVOS 

Geral: Identificar quais os fatores na educação, aplicados na infância, no 

contexto escolar e familiar que auxiliam na formação de um indivíduo, para que esse 

se torne um líder na fase adulta. 

Específicos: Identificar quais as bases familiares mais comuns dos atuais 

líderes; compreender como se dá a interação social e a imitação na formação de um 

indivíduo com perfil de liderança, e qual a importância delas no seu 

desenvolvimento. 

4. METODOLOGIA 



 

Esta pesquisa tem como base da metodologia uma entrevista para conhecer a 

biografia de alunos do Centro Universitário Módulo com perfil de liderança. Para 

identificar quais alunos seriam os que têm esse perfil, desenvolvemos uma seleção 

na qual dos 20 entrevistados, apenas 5 tiveram seu perfil biográfico traçado e 

estudado. Explicaremos aqui os dois procedimentos da metodologia, primeiramente 

a seleção e logo após a pesquisa biográfica. 

a) Seleção: Para chegar a um perfil de liderança concreto, primeiramente 

foi solicitado a 4 professores da universidade para que cada um recomendassem 5 

alunos que acreditem que têm o perfil de liderança, cada professor foi responsável 

por chamar os alunos de uma turma específica. As turmas solicitadas foram: 1º/2º 

Pedagogia; 3º/4º Pedagogia; 1º/2º Administração; 3º/4º Administração. 

Com isso houve 20 alunos que foram buscados para a realização das 

entrevistas. E desses, 5 foram selecionados para o segundo procedimento da 

pesquisa.  

Todas as respostas esperadas e a criação do questionário foram baseadas no 

perfil de uma pessoa altamente eficaz definido por Covey (2003) e em outras 

características relacionadas liderança citadas na pesquisa como resiliência, 

autoconhecimento e constante reflexão. Com base nas respostas traçamos uma 

condição de liderança e os com as maiores condições serão os objetos da pesquisa 

final. 

As questões serviram apenas de base para a entrevista, logo, foram feitas de 

forma descontraída para que os alunos entrevistados não tentem burlar os 

resultados. Para isso, os alunos também não foram informados do objetivo da 

pesquisa, foi dito à tais que a entrevista é para entender e comparar com outros 

entrevistados de como age um líder em seu dia-a-dia. Basicamente é o que Severino 

(2007) chama de pesquisa não diretiva quando o pesquisador age de uma forma 

descontraída e cotidiana para que o entrevistado se sinta à vontade de expressar o 

que sente e o que pensa.  

Cada questão, com cinco alternativas e apenas uma podendo ser assinalada 

pelo entrevistador com base nas argumentações utilizadas pelos entrevistados: Com 

certeza (4); Muito provavelmente (3); Talvez (2); Dificilmente (1); De forma alguma 

(0). Cada alternativa respondida tem uma numeração que se encontra ao lado de 

sua respectiva. Os 5 maiores resultados foram os entrevistados para ter suas 

biografias estudadas. 



 

b) Estudo biográfico: No segundo procedimento da pesquisa, alcançamos 

finalmente o resultado esperado. Esta é uma técnica muito utilizada na área das 

ciências humanas, na qual se precisa muito de uma interação direta entre o 

pesquisador e o pesquisado. O pesquisador tem de aprender o que os entrevistados 

pensam, sabem, fazem e argumentam (SEVERINO 2007). Para especificar mais, foi 

uma entrevista não-diretiva onde “o entrevistador mantém-se em escuta atenta, 

registrando todas as informações e só intervindo discretamente para, eventualmente, 

estimular o depoente.” (SEVERINO, 2007 p. 125). 

Utilizamos o modelo de pesquisa chamado de explicativa que é uma 

continuação da pesquisa exploratória, serve para analisar os resultados e identificar 

as causas deles (SEVERINO, 2007). 

Após definidos os 5 alunos que foram os objetos de estudo, alcançamos os 

resultados entrevistando cada um individualmente e de forma oral utilizando 

questões relacionadas a sua infância. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por ser uma pesquisa que envolva seres humanos, o Comitê de Ética da 

Cruzeiro do Sul foi solicitado através da Plataforma Brasil. Após a aprovação da 

pesquisa pelo mesmo, iniciamos os procedimentos. 

Fomos até os professores abordando-os de maneira informal. Cada professor 

não hesitou em recomendar alunos. Assim que os alunos foram recomendados, já 

foram abordados e convidados para realizar a entrevista. Todos aceitaram e 

passaram seus contatos para posteriormente combinar o horário da entrevista. 

As questões foram executadas com a maioria dos entrevistados. A seguir, 

estão as questões realizadas e logo após, as respostas dos entrevistados. 

1 – No dia-a-dia, em meu trabalho e faculdade costumo tomar a frente de trabalhos e 

faço questão de cumprir os prazos pré-definidos. 

2 – Sei os objetivos que quero alcançar com meu curso, trabalho e outros ambientes 

que costumo frequentar. 

3 – Planejo grande parte das coisas do meu dia-a-dia e sempre que devo assumir 

que as coisas deram errado por minha causa, assumo. 



 

4 – Se estou em uma equipe tento fazer com que todos se desenvolvam e evolua no 

mesmo nível. Ninguém fica para trás. 

5 – Quando tenho um colega de convivência contínua, que está bravo ou irritado 

comigo, costumo conversar para descobrir o porquê e entendê-lo antes de expor 

meu lado do problema. 

6 – Costumo me relacionar bem com as pessoas que convivo em meu trabalho e 

faculdade. 

7 – Procuro sempre manter meu corpo e mente saudável e em ótimo estado. 

8 – Superei todos os problemas que passei na minha infância e adolescência e hoje 

não sofro mais ao lembrar- me deles, uso-os como aprendizado para a vida. 

9 – Tenho o costume de frequentemente refletir sobre minhas atitudes e hábitos. 

10 – Sei afirmar com convicção quais são minhas qualidades, defeitos e como 

funciona minha personalidade. Além de fazer questão de ir atrás de feedbacks para 

saber se minhas atitudes estão corretas. 

3º/4º Pedagogia 

Aluno 1: 28 anos 

a) 3 b) 4 c) 4 d) 4 e) 2 f) 4 g) 2 h) 0 i) 3 j) 1 Pont.: 6,75 

Aluno 2: 19 anos 

a) 4 b) 4 c) 3 d) 3 e) 2 f) 3 g) 3 h) 3 i) 1 j) 1 Pont.: 6,75 

Aluno 3: 23 anos 

a) 4 b) 4 c) 2 d) 4 e) 3 f) 3 g) 2 h) 2 i) 3 j) 1 Pont: 7 

Aluno 4: 31 anos 

a) 3 b) 3 c) 4 d) 2 e) 3 f) 4 g) 4 h) 2 i) 3 j) 3 Pont.: 7,75 

Tabela 1 – Respostas ao questionário dos alunos do 3º/4º semestre de Pedagogia. 

 

 

 

 



 

1º/2º Pedagogia 

Aluno 6: 18 anos 

a) 4 b) 3 c) 3 d) 1 e) 1 f) 3 g) 2 h) 4 i) 3 j) 3 Pont.: 6,75 

Aluno 7: 31 anos 

a) 4 b) 4 c) 4 d) 0 e) 3 f) 4 g) 2 h) 2 i) 4 j) 4 Pont.: 7,75 

Aluno 8: 31 anos 

a) 3 b) 4 c) 3 d) 4 e) 4 f) 4 g) 4 h) 3 i) 4 j) 3 Pont.: 9 

Aluno 9: 27 anos 

a) 3 b) 2 c) 3 d) 3 e) 4 f) 3 g) 4 h) 4 i) 4 j) 4 Pont.: 8,5 

Aluno 10: 19 anos 

a) 3 b) 2 c) 0 d) 0 e) 1 f) 2 g) 4 h) 2 i) 2 j) 1 Pont.: 4,25 

Tabela 2 – Respostas ao questionário dos alunos do 1º/2º semestre de Pedagogia. 

1º/2º Administração 

Aluno 11: 57 anos 

a) 4 b) 3 c) 4 d) 4 e) 4 f) 3 g) 4 h) 4 i) 4 j) 3 Pont.: 9,25 

Aluno 15: 24 anos. 

a) 4 b) 4 c) 3 d) 3 e) 3 f) 4 g) 4 h) 3 i) 4 j) 4 Pont.: 9 

Tabela 3 – Respostas ao questionário dos alunos do 1º/2º semestre de 
Administração. 

3º/4º Administração 

Aluno 16: Matriculado no curso de Ciências Contábeis. Eliminado 
automaticamente. 

a) 4 b) 4 c) 4 d) 3 e) 4 f) 3 g) 3 h) 4 i) 4 j) 1 Pont.: 8,5 

Aluno 17: 19 anos 

a) 2 b) 3 c) 3 d) 3 e) 3 f) 4 g) 4 h) 4 i) 3 j) 4 Pont.: 8,25 

Aluno 18: 19 anos 

a) 4 b) 3 c) 4 d) 4 e) 3 f) 4 g) 4 h) 4 i) 4 j) 2 Pont.: 9 

Aluno 20: 24 anos 

a) 3 b) 2 c) 4 d) 4 e) 4 f) 1 g) 2 h) 3 i) 3 j) 3 Pont.: 7 

Tabela 4 – Respostas ao questionário dos alunos do 3º/4º semestre de 
Administração. 



 

 
Os alunos que não são citados (5, 12, 13, 14, 16 e 19) cancelaram a 

entrevista ou não conseguimos entrar em contato. Foram identificados com maior 

condição de liderança: aluno 8, aluno 9, aluno 11, aluno 15 e aluno 18. 

6. RESULTADOS 

Iremos analisar as respostas apresentadas pelos líderes entrevistados e 

compará-las. 

1. Como era a questão financeira em casa:  

R: Todos os alunos fazem parte de classe média ou classe média/baixa ao 

menos durante o início de suas vidas. 

2. Como era abordada a questão espiritual em casa:  

R: Todos têm uma base espiritual bem definida atualmente por ter adquirido 

no ambiente familiar ou destas próprias experiências. 

3. Como era a relação com os pais:  

R: Os alunos 8 e 9 têm pais separados e problemas sociais com os mesmos; 

os alunos 11, 15 e 18 têm ótima relação. 

4. Como eram as relações com os amigos:  

R: Os alunos 8, 9 e 18 sofreram bullying durante a adolescência; os alunos 11 

e 15 tinham boas relações. 

5. Como era a relação com professores:  

R: Todos os alunos sempre tiveram boa relação com seus professores. 

6. Acontecimentos traumáticos que se recorda:  

R: Dentre os cinco entrevistados, quatro afirmam recordar-se de experiências 

traumáticas. Ao todo, foram explanadas oito experiências. Dentre estas, estão 

incluídas: atritos familiares (alunos 8 e 9), problemas na escola (alunos 8, 9 e 18), 

abuso (aluno 9), acidente criando o risco de perda paterna (aluno 15), familiar com 

uma doença degenerativa (aluno 9). O aluno 11 afirma não recordar-se de nenhum 

trauma. 

7. Quais ambientes extracurriculares que frequentou:  

R: Todos participavam de atividades extracurriculares durante a adolescência. 

Os alunos 8, 9, 15 e 18 participaram ativamente de algum grupo religioso, os alunos 

8, 9 e 18 praticantes de esportes e os alunos 11 e 15 começaram a trabalhar antes 

de serem considerados adultos. 

8. Quem são as pessoas que se espelhou:  



 

R: Todos tiveram uma figura paterna como espelho, dentre eles, um professor 

(aluno 11). Três pessoas se espelham também em uma figura materna (alunos 8, 9 

e 18), e dois em pessoas de mesma faixa etária 8 e 9. 

9. Quando começou a tomar a frente em situações: 

R: Todos começaram a desenvolver proatividade quando sentiram 

necessidade desta ao longo da vida; aluno 8 não especificou; aluno 9 ao tornar-se 

progenitor, 19 anos; aluno 11, 15 e 18 ao iniciar a carreira de trabalho, 15, 20 e 20 

anos respectivamente; 

10. Quando começou a assumir a responsabilidade por suas próprias 

atitudes:  

R: os alunos 8, 9, 15 e 18 afirmaram que sempre tiveram esse hábito, sendo 

ensinado no ambiente familiar; O aluno 11 começou aos 19 anos. 

11. Quando começou a praticar autorreflexão conscientemente:  

R: As datas são muito variadas; aluno 8, 15 anos; aluno 9 afirma sempre ter o 

feito; aluno 11 aos 40 anos; aluno 15, 20 anos; e aluno 18, 12 anos. 

12. Quando começou a desenvolver sinergia:  

R: Aluno 8, 15 anos. Alunos 9 e 15, aos 18 anos de idade; aluno 11 e 18 

afirmam sempre ter o tido. 

13. Quando começou a desenvolver empatia:  

R: Aluno 8, 15 anos. Alunos 9 e 11, desde sempre; aluno 15, 18 anos; aluno 

18 afirma não ter empatia. 

Podemos analisar que todos os alunos: têm alguma dificuldade financeira 

durante algum período de suas vidas; tem alguma base religiosa; sempre tiveram 

boas relações com seus professores e afirmam espelhar-se em uma figura paterna; 

executavam atividades extracurriculares; desenvolveram proatividade e algumas 

características da liderança conforme as necessidades apresentadas ao longo de 

suas vidas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o decorrer deste estudo podemos observar que de todas as fases do 

desenvolvimento, baseando-se na teoria do construtivismo, a fase das operações 

concretas e operações formais são as que mais aparecem nas respostas dos alunos 

entrevistados. Este fato pode ser decorrência dos alunos não se recordarem das 

fases anteriores de suas vidas. Desta forma, não podemos afirmar de maneira 



 

concreta que o perfil de liderança apareceu apenas durante estas fases, porém, não 

podemos negar que esses períodos de suas vidas foram de grande influência na 

formação de suas personalidades. 

Em relação à base espiritual existem duas hipóteses: primeiramente, a maior 

parte da população tem alguma base religiosa, logo, esse dado pode não ser 

relevante para os resultados desta pesquisa; a segunda hipótese é que a 

religiosidade desenvolve no indivíduo uma necessidade intrínseca de ser uma 

pessoa melhor, este acontecimento gera constante autorreflexão. 

O segundo dado adquirido neste estudo, é em relação ao respeito aos 

superiores ensinado no âmbito familiar. Talvez, pela boa relação com os mais velhos 

pode ter gerado certa maturidade nos indivíduos auxiliando na formação de suas 

personalidades. 

A figura paterna pode ser um fator de grande influência, considerando que a 

época em aconteceu o desenvolvimento infantil e adolescente destas pessoas o 

homem, na sociedade, era a figura líder em grande parte das famílias. 

Por último, destacamos a resiliência. Todos os alunos desenvolveram certas 

características do perfil de liderança em momentos nos quais existiam poucas 

esperanças de sair de determinadas situações complexas de suas vidas. 

Provavelmente, o sofrimento e as dificuldades daquele determinado momento 

geraram características que foram intrinsecamente guardadas em suas 

personalidades. 

Todos os fatores para a formação de liderança são muito relativos a cada 

situação e ambientes que se frequenta, e mais estudos são necessários para 

alcançarmos dados mais precisos. Porém, não podemos negar que a educação 

familiar, o ensinamento do respeito ao próximo e as frustrações durante a vida 

seguida da resiliência auxiliam a gerar um perfil de liderança no indivíduo. Devemos 

considerar este perfil tão importante para a 4º Revolução Industrial, afinal, para gerir 

a empresa, o ser humano precisará nortear as máquinas. 
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