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Nos últimos anos, tenho conduzido pesquisas sobre “estilos de liderança” que resultaram em um 
banco de dados com avaliações de mais de quatro mil executivos de grandes empresas nacionais 
e multinacionais. A constatação é que não há estilos bons ou ruins. O importante é o executivo 
saber adaptar a maneira de liderar as necessidades empresariais. No entanto, percebemos 
também que em empresas modernas os estilos mais valorizados são aqueles baseados em visão 
de futuro, compartilhamento, realizações horizontais, transparência e desenvolvimento de 
talentos. 
 
Para os executivos no topo da liderança, a mescla dos estilos “visionário”, que mostra o futuro 
atraente a ser conquistado, e “diretivo”, que esclarece os caminhos e as regras do jogo, tem sido 
bastante requisitada, especialmente em épocas de mudanças e transições.  
 
Já no patamar gerencial, a demanda é mais concentrada na combinação dos estilos 
“participativo”, que envolve os outros profissionais da equipe na decisão, e coach, o treinador que 
acredita poder contribuir para o desenvolvimento de pessoas. Tais características são diferenciais 
para a geração de novas lideranças e de profissionais independentes, com alta capacitação e 
busca contínua por aprendizado. São também estes estilos os maiores responsáveis por um clima 
positivo nas companhias e pela geração de bons resultados sustentáveis no longo prazo. 
 
Resultado limitado 
 
Por outro lado, os estilos que já predominaram no passado das organizações também podem ser 
esporadicamente necessários, mas são de resultado limitado no tempo. São eles o “autoritário” 
(exige obediência total), o “afetivo” (foco exclusivo nas pessoas e não no desempenho) e o 
“modelador” (rigor ao padrão, limitando alternativas e criatividade).  
 
Em meu dia-a-dia, tenho visto muitos executivos se surpreenderem ao perceberem que podem 
mudar sua maneira de atuar.  
 
Muitos acham extremamente positiva a chance de ter sua liderança avaliada e até levam os 
consultores para observar seu comportamento em reuniões com a equipe, objetivando um parecer 
posterior. Entretanto, outros são reticentes à transformação e se sentem inseguros ao 
descobrirem que são vistos pela equipe com um estilo de liderança que não é dos mais desejados 
pela empresa. A experiência mostra que o primeiro grupo tem levado vantagem no 
desenvolvimento profissional. Considerando, ainda, que a ausência de liderança é também um 
estilo, há também o laissez-faire (do francês “deixar estar“). Nosso banco de dados registra um 
crescimento deste perfil nos últimos anos. A hipótese para essa elevação, em tempos de tanta 
exigência de direção e desenvolvimento, é que os líderes de hoje não somente coordenam 
equipes, mas têm projetos próprios, viajam bastante, participam de grupos de trabalho, 
relacionam-se com parceiros nacionais e internacionais ou estão realmente mais voltados para 
seus projetos pessoais.  
 
Resultado: sobra pouco tempo para estar com seus times, acarretando a percepção de lideranças 
ausentes, pouco comprometidas, que geram sentimento de abandono na equipe.  
 
Outra hipótese é a intenção deliberada dos gestores de se ausentarem temporariamente para 
permitir que suas equipes exercitem maior autonomia. Mas, para que isso funcione, é preciso uma 
equipe madura preparada para crescer com a ausência do gestor. Vale destacar que o estilo 
laissez-faire é mais alto entre os homens, enquanto as mulheres são vistas como mais 
autoritárias. 
 



Em geral, o feedback de um laissez-faire alto incomoda muito aos gestores porque se percebem 
cuidando mais de seus projetos políticos de carreira do que de sua equipe. É um momento para 
reflexão, antes que o barco afunde. Aliás, um dos bons exemplos do comportamento laissez-faire 
pode ser observado no filme Titanic, descrito mais ou menos assim: “Era uma noite sem lua e 
sem vento. Não havia nem mesmo ondas, que poderiam auxiliar a tripulação a perceber a 
presença de objetos no mar. É verdade que outros navios que viajavam por ali já haviam enviado 
alertas sobre gelo nas redondezas.  
 
Os avisos foram entregues ao capitão, mas aparentemente ignorados. Diz-se que, quando 
recebeu o último deles, guardou-o no bolso sem ler. Ainda comentou com um passageiro da 
primeira classe, onde jantava naquela noite, que aumentaria a velocidade do transatlântico a fim 
de se livrar logo dos icebergs. Veterano, em sua última viagem antes de se aposentar, não fez a 
usual simulação de desastre, tradicionalmente realizada aos domingos, depois dos serviços 
religiosos. Não se sabe por quê”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23 jun. 2006, Carreiras & Gestão, p. B2. 
 


