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Nos últimos anos, as organizações viram-se diante de uma realidade inevitável: acompanhar as 
novas tendências do mercado ou serem vencidas pela acirrada concorrência. Isso refletiu tanto na 
estrutura das empresas e quanto no dia-a-dia dos profissionais. Ou seja, além de adquirir novas 
tecnologias as empresas também passaram a dedicar uma atenção especial à Gestão de Pessoas, 
pois o diferencial do negócio passou a estar diretamente ligado aos talentos humanos. 
 
Esse somatório de mudanças acabou dando destaque a um personagem especial: o líder. Se 
antes, para conduzir uma equipe, utilizava-se apenas o poder de delegar ordens, hoje a liderança 
assume um papel mais interativo que fortalece a relação entre empresa e colaborador. Mas, qual 
será o perfil do novo gestor brasileiro e que competências ele precisa ter para mobilizar os 
liderados em torno de um objetivo? 
 
Um estudo recente, realizado pela Caliper Brasil, em parceria com a HSM, junto a 223 CEO's e 
diretores, apontou que as lideranças brasileiras têm características fortes, principalmente no que 
diz respeito a influenciar e dirigir pessoas. Além disso, o resultado desse trabalho apontou que 
pelo fato de demonstrarem assertividade, os gestores são capazes de transmitir orientações com 
clareza e garantir que sejam bem compreendidos por suas equipes de trabalho. Além disso, o 
estudo concluiu que o público entrevistado apresentava um bom nível de extroversão e essa 
característica facilita que entrem em contato com clientes, parceiros ou fornecedores e que 
mantenham com esses um bom relacionamento. 
 
Segundo Ana Artigas Santos, diretora de Projetos Especiais da Caliper, é preciso chamar a 
atenção para alguns pontos que precisam ser aprimorados, para que os líderes consigam obter 
resultados ainda melhores. "Entendemos que nossos líderes são bastante arrojados e se, por um 
lado, essa qualidade favorece que experimentem o novo e se mostrem ágeis na busca por 
resultados, por outro, tendem a apresentar um nível mais baixo de cautela", ressalta. Por esse 
motivo, os líderes brasileiros se tornam mais propensos a cometer erros, deixando de analisar a 
raiz dos problemas ou dados relevantes, para a estratégia e o crescimento do negócio. 
 
Outros dados também dão sustentação a essa conclusão da pesquisa, pois se observou ainda que 
nem sempre os líderes são minuciosos para avaliar os detalhes e nem suficientemente 
estratégicos para a elaboração de planos complexos e necessários ao desenvolvimento e 
sustentação de planos importantes para o mercado atual competitivo. "Os líderes tendem a se 
basearem mais em seus instintos do que nas pesquisas minuciosas de fatos e informações", 
complementa. 
 
Quando questionada se o perfil do líder brasileiro é diferenciado em relação às lideranças de 
outros países, Ana Artigas diz que como a Caliper também tem estudos sobre os líderes 
americanos, ela tem condições para comparar os resultados e afirmar que existem muitos pontos 
de convergência. No entanto, é importante ressaltar que por questões culturais, os líderes dos 
países mais desenvolvidos já aprenderam a trabalhar de forma estratégica e menos operacional. 
 
"Os líderes de países como o Brasil ainda trabalham de forma excessiva e com pouca eficiência. 
Essa característica tem mudado nos últimos anos, mas a dica é 'não trabalhe demais, trabalhe 
inteligentemente'. Entendemos que quando os líderes de nosso país conseguirem perceber de fato 
a diferença, trabalharão com mais eficiência e passarão a otimizar melhor seus recursos e seu 
tempo", avalia a diretora de Projetos Especiais da Caliper. 
 
 
 
 



Outro fato relevante, apontado pela pesquisa, refere-se às competências que o mercado brasileiro 
busca em um líder. Entre essas, destacam-se: persuasão ao vender idéias, obter apoio e 
comprometimento; oferecer direcionamento claro, estabelecer padrões e definir expectativas; 
capacidade para negociar e chegar a resultados mutuamente aceitáveis; manter relacionamentos; 
aceitar e responder bem a direcionamentos; aptidão para identificar problemas, questões e 
oportunidades; tomada de decisão, definição de metas, objetivos e prioridades, entre outras. 
 
De acordo com Ana Artigas, o mundo corporativo está cada vez mais competitivo e não existe 
tempo para hesitação. Mas, muitas organizações estão supervalorizando as ações. Ela lembra 
ainda que é importante saber avaliar o real potencial de liderança de cada profissional, para que o 
gestor possa atingir com plenitude os resultados, casando com as necessidades do cargo e da 
organização. Só assim, o líder será capaz de assimilar as peculiaridades de cada empresa, 
aprendendo a "dançar" e não decorar os passos. 
 
Por outro lado, ela lembra ser fundamental que o líder tenha a capacidade de refletir sobre a 
importância do alto conhecimento e de suas potencialidades. "Os líderes brasileiros apresentam as 
características procuradas pelas empresas, mas podem aprimorar ainda mais seu perfil 
profissional, na medida em que entendam suas oportunidades de desenvolvimento e trabalhem 
para aprimorá-las, fazendo ajustes necessários para que atinjam plenamente os resultados 
esperados pelas organizações", conclui Artigas. 
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