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Resumo: Partindo do princípio de que o desempenho da liderança tem relação direta com os 
resultados organizacionais este estudo analisa comparativamente as percepções envolvidas nas 
relações cotidianas em organizações vinculadas ao turismo no meio rural com o intuito de ampliar 
discussão a respeito de um tema já bastante explorado - que é a liderança - dentro de um contexto 
relativamente inexplorado - gerência no setor de Alimentos e Bebidas (A&B). O estudo representou a 
ampliação de estudo anterior e contou com 20 meios de hospedagem rurais paulistas dotadas de um 
setor de Alimentos e Bebidas estruturado. Emanaram da pesquisa de campo divergências relevantes 
entre a visão de líderes e liderados e que em essência os requisitos mais importantes em um líder 
apresentam percepções de importância diferentes o que remete à ideia de que os atores envolvidos 
no processo possuem diferenças relevantes em termos perceptivos no que concerne a processos e 
procedimentos. 
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Introdução 

O turismo constitui-se em um fenômeno de natureza tanto social quanto cultural e 

econômica, o qual vem apresentando ao longo dos anos crescente desenvolvimento 

tornando-se um dos setores de maior geração de emprego e renda ao redor do mundo. Tal 

crescimento traz consigo a necessidade de adequações aos desafios tanto estratégicos 

quanto operacionais e eleva a baliza das exigências mercadológicas na mesma proporção 

em que remunera seus participantes exigindo cada vez de forma mais acintosa - entre 

outros elementos - a participação de profissionais qualificados para assegurar a qualidade 

dos serviços turísticos (Petrocchi, 2007; Beni, 2007; Clarke e Chen, 2008). 
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Uma das definições mais citadas a respeito do turismo é a formulada pela 

Organização Mundial do Turismo que diz que o turismo inclui tanto o:  

 
[...] deslocamento e as atividades realizadas pelas pessoas durante suas 
viagens e estadas, bem como, as relações que surgem entre eles, em 
lugares distintos de seu ambiente natural, por período de tempo consecutivo 
inferior a um ano e mínimo de 24 horas (pernoite no destino), principalmente 
com fins de lazer, negócio e outros. (Balanzá e Nadal, 2003, p.05) 

 

Desse modo pode-se apontar que o turismo é estimulado por diversos motivadores 

entre eles as viagens a lazer, a negócios, por motivo de saúde, reuniões com grupos 

específicos, permanências secundárias (quando o trajeto é muito longo e as pessoas 

precisam pernoitar ou comer no trajeto, por exemplo) entre diversas outras possibilidades. 

As atividades turísticas de maneira geral envolvem diversos elementos e atores no 

seu contexto de recursos turísticos tais como infraestrutura, tecnologia, recursos humanos, 

matérias-primas adequadas dentro do chamado equipamento turístico. 

Beni (2008) define o termo equipamento turístico como um conjunto de edificações e 

instalações, ou seja, todos aqueles serviços indispensáveis para que se desenvolva a 

atividade turística. Tal definição é relevante quando se considera que todo esse aparato 

deva figurar de modo harmônico, constante e efetivo para a realização de objetivos 

organizacionais. 

Os serviços turísticos são os elementos essenciais para que o turista ou usuário 

possa usufruir dos atrativos turísticos ou mesmo realizar as atividades que o levaram a 

utilizar desse equipamento e podem ser classificados em (Petrocchi, 2007; Beni, 2008):  

a) Receptivos - comporta atividades de natureza hoteleira e extra hoteleiras; 

b) Alimentos e Bebidas (A&B); 

c) Serviço de transporte turístico; 

d) Serviços públicos de suporte tais como postos de informações, infraestrutura 

básica entre outros; 

e) Serviços de locação de veículos e embarcações; 

f) Espaços para eventos e empresas organizadoras de eventos; 

g) Serviços de agenciamento turístico; e 

h) Serviços ligados ao entretenimento. 
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Petrocchi (2007) ainda aponta que dentro do sistema turístico a hotelaria é o setor 

que mais cresce congregando basicamente os meios de hospedagem e o setor de alimentos 

e bebidas (A&B) em especial os meios de hospedagem podem ser contextualizados como 

sendo composto por dois serviços distintos: 

[...] oferecer acomodação para pessoas que estão longe de casa 
pernoitarem e fornecer alimento para quem está distante de casa ou não 
prepara as próprias refeições no momento. Os dois serviços satisfazem as 
necessidades do ser humano: dormir e comer. (Jonas, 2002 apud Clarke e 
Chen 2008, p.51)  

 

No contexto de um setor de A&B a criação de produtos diferenciados e adequados 

ao público alvo pode representar vantagem competitiva para o empreendimento na atração 

e retenção de usuários e considerando sua complexidade e importância torna-se difícil 

negar a necessidade de profissionais especializados na condução desse setor. 

Dentro desse panorama Chon (2003) aponta que tais serviços são considerados os 

mais importantes da indústria da hospitalidade já que tem a capacidade de satisfazer tanto 

física quanto psicologicamente as expectativas dos hóspedes ou usuários. 

Apesar da temática referente a liderança não ser necessariamente nova, dentro do 

contexto do setor de A&B não são encontrados em número elevado estudos que apontem a 

contribuição, funções e o papel do responsável pelo setor bem como a comparação entre a 

visão dos líderes e liderados. 

Considerando o exposto o presente estudo objetivou apresentar um breve panorama 

comparativo entre as percepções dos líderes, dos liderados e acessoriamente dos 

responsáveis maiores pela organização em relação a aspectos gerenciais cotidianos e 

perceptivos dentro do contexto de liderança com o intuito de abrir discussão a respeito de 

um tema já bastante explorado - que é a liderança - dentro de uma conjuntura relativamente 

pouco explorada que é a relação de paridade e disparidade entre os atores envolvidos no 

setor de A&B nos meios de hospedagem rurais no estado de São Paulo.  

A pesquisa foi realizada no período de Junho a Novembro de 2013 e teve como 

universo meios de hospedagem qualificadas como de natureza rural tendo como público 

alvo de organizações com um setor A&B estruturado e líder formal exclusivo. 
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Foram realizados 87 contatos com empresas habilitadas a participarem da pesquisa 

e após meses de insistência foi possível obter a participação de 20, sendo então realizadas 

100 entrevistas no estudo divididas da seguinte forma entre os três públicos-alvo:  

a) Responsável pelo empreendimento: 20 respondentes (um por organização); 

b) Liderança formal do setor de A&B: 20 respondentes (um por organização); e 

c) Liderados lotados no setor de A&B: 60 respondentes (três por organização). 

A pesquisa então pôde ser considerada de natureza quantitativa, mas possuí 

elementos de análise qualitativos. O problema de pesquisa evidenciado nessa investigação 

baseia-se na hipótese de que existe disparidade entre a visão dos líderes da organização e 

dos liderados, sendo assim conceitua-se pesquisa qualitativa, como aquela cujo 

“pesquisador deverá definir os procedimentos adequados ao caso que se pretende estudar 

de modo especifico, podendo ter que mudar a conduta quando estiver realizando a pesquisa 

de campo se a situação exigir” (Denker, 2007). 

A parte mais específica e central que trata do caráter quantitativo do estudo tem 

como elemento central a determinação da quantidade de uma população que compartilham 

características ou grupos de características, comportamentos ou opiniões similares em 

relação a um ou mais temas comuns, dessa forma ela pode mensurar opiniões, 

preferências, comportamentos e até atitudes se for necessário (Marconi e Lakatos, 2008).  

A coleta de dados foi realizada por meio da técnica de entrevista com um roteiro 

semiestruturado além de perguntas abertas e fechadas.  Esse estudo realizou-se por meio 

de método dedutivo, que tem por objetivo explicar o conteúdo de premissas maiores 

partindo do geral ao particular (Denker, 2007) uma vez que parte do conhecimento gerado 

será fundamentado na teoria existente referente ao tema liderança. 

 

Parte 1 - Liderança 

O tema liderança já a algumas décadas é palco de discussões especialmente sua 

ligação com elementos como objetivos individuais, grupais ou mesmo empresariais, clima 

organizacional bem como estilos e modos de gestão de equipes além de ser fortemente 

associado a performance. Tal interesse se deve principalmente ao fato de que as 

organizações dependem de forma direta do grupo de trabalho na produção de produtos, 

serviços, conceitos e ideias e se forem consideradas as exigências atuais do mercado em 
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termos de tempo, custos, resultados e atendimento de desejos e necessidades fica evidente 

a necessidade de práticas gerenciais eficientes e eficazes do ponto de vista organizacional 

no intuito de gerar sinergia e foco através dos colaboradores.  

Para se obter resultados consistentes e com o nível de qualidade desejado, o papel 

dos gerentes tiveram de se adaptar para adequar diferentes pessoas a diferentes cargos, 

treinando-as no uso de ferramentas e métodos mais produtivos além da necessidade de 

aliar o tripé: conhecimento, habilidade e atitude. 

O nível de qualidade do processo de liderança está ligado a capacidade do líder em 

influenciar e conduzir uma equipe em direção ao alcance de seus objetivos (Robbins, 2009). 

Um conceito que explicita esse ponto é o que diz que a liderança é a realização de: 

 
[...] metas por meio da direção de colaboradores. A pessoa que comanda 
com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é 
líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, em 
uma grande variedade de situações (Maximiano, 2008, p. 303). 

 

Fomentar o surgimento da sinergia - conceito que prega que a soma das partes é 

maior do que os resultados individuais - é uma tarefa complexa, isso se deve ao fato de que 

o processo motivacional no trabalho é um tema recente. Diversos autores apontam que 

antes da revolução industrial a forma de incentivar as pessoas para o trabalho vinha 

principalmente através de punições ou situações de pressão, ou seja, de forma geral não 

haviam muitas organizações preocupadas com os anseios, visões, preocupações e mesmo 

gatilhos motivacionais dos seus empregados (Serra, 2005; Robbins, 2009). 

Diversos autores, entre eles Cavalcanti et. al. (2005) e Chiavenato (2008) apontam 

que as pessoas constituem elemento imprescindível e vital para a obtenção de vantagem 

competitiva no mercado e ainda que as organizações que não se mobilizam nesse sentido 

tendem a perder espaço no mercado, sendo assim o refinamento das práticas gerenciais 

deve aliar não somente conteúdo técnico, mas, também o comportamental no trato cotidiano 

com as questões que envolvem os colaboradores. Contudo essa não é uma equação fácil 

de ser fechada, pois, alinhavar as diversas instâncias de interesse na busca por resultados é 

uma missão por vezes inglória dada sua complexidade e elevado número de variáveis. 

Lacombe e Heilborn (2006) não compactuam com a lógica de determinação de 

características para um líder e apontam que: 
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[...] não se fala mais em liderança como um traço psicológico, intrínseco de 
um indivíduo, que uns têm sorte de ter e outros não. A liderança somente 
faz sentido quando especificamos para que fim e em que circunstâncias se 
espera que o líder deva agir (Lacombe e Heilborn, 2006, p. 350). 

 

Os autores prosseguem argumentando que se forem observados alguns dos grandes 

líderes reconhecidos mundialmente ao longo da história se irá perceber que eles não tinham 

em sua maioria necessariamente equilíbrio entre as características desejáveis, segundo eles 

a hipótese de que um líder deve apresentar perfil equilibrado e possuir senso de humor ou 

de justiça não é exatamente a "fórmula" dos resultados que obtiveram pois:  

 
[...] Alguns dos mais bem sucedidos líderes da história têm sido neuróticos, 
insanos, epiléticos, destituídos de humor, de mente estreita, injustos e 
autoritários; tem havido líderes religiosos possuídos de um senso patológico 
de culpa, líderes políticos com ilusões de onipotência e ditadores militares 
com ilusões de perseguição (Lacombe e Heilborn, 2006, p. 351). 

 

 

 Dessa forma pode-se apontar que os traços de personalidade ou de liderança 

seriam mais adequados na identificação da possibilidade de afloramento de um líder, mas 

não necessariamente tem ligação com sua capacidade de gerar resultados. 

Entre os estilos de liderança mais comumente apontados de forma direta ou indireta 

por diversos autores entre eles Goleman et.al (2002) e Yukl (2005) destaca-se: 

a) Liderança autocrática: O líder centraliza suas ordens e as repassa ou impõe ao grupo. 

b) Liderança liberal: O líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o 

completamente à vontade e sem controle algum. 

c) Liderança democrática: O líder conduz e orienta o grupo e incentiva a participação 

democrática das pessoas. 

d) Liderança situacional - o líder age conforme o desafio ou necessidade. 

Dessa forma, Friedman (2008) e Shriberg e Shriberg (2011) apontam que a liderança 

tem a potencialidade de influenciar grupos na busca pelos objetivos previamente definidos 

configurando-se como um dos principais papéis do líder o de gerenciar com e através das 

pessoas compatibilizando o clima organizacional com os anseios dos mais diversos tipos de 

públicos entre eles os próprios colaboradores, os responsáveis pela empresa, os clientes e 

todos os demais públicos que tenham interesse direto ou indireto na organização. 
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Parte 2 - Alimentos e Bebidas 

O setor de A&B presente em empreendimentos hoteleiros, em geral por sua natureza 

apresenta alto teor de complexidade fato que exige tanto do líder quanto do grupo modos de 

organização e condução das atividades de forma específica e centrada tanto em aspectos 

técnicos quanto em aspectos comportamentais além da necessidade de ordenação dos 

recursos disponíveis, apontamentos estes que exigem do líder não somente a capacitação 

profissional e técnica, mas também o domínio a respeito do funcionamento e da lógica dos 

serviços oferecidos pelo hotel considerando as características de seus clientes bem como 

as exigências internas do setor e do próprio empreendimento (Petrocchi, 2007). 

No que se refere aos serviços e produtos gerados pelo setor de A&B em hotéis, 

ressalta-se os serviços de café da manhã, almoço e jantar, além de uma variedade de 

pratos e bebidas, serviço de apartamento, serviços de banquete e catering fazem parte do 

portfólio de possibilidade de oferta (Hanyes e Ninemeir, 2005). A alimentação pode ser um 

fator importante na decisão de visita ou retorno do hóspede ao empreendimento. 

Segundo Castelli (2000) constituem atividades centrais a solicitação de produtos, 

recebimento e armazenagem, processamento dos produtos em alimentos e distribuição dos 

pedidos. A maior preocupação deste setor é entregar alimentos, bebidas e ambiente que 

estejam em harmonia com as exigências dos consumidores e dos padrões estabelecidos. 

De acordo com Davies (2007), independente de qual for o estabelecimento, seja ele 

hotel, restaurante ou outro empreendimento, pode-se considerar que este só obtém êxito 

quando o cliente retorna ao mesmo por ter se sentido satisfeito pela prestação de serviços e 

produtos oferecidos.  

O autor ainda cita que para atingir resultados preestabelecidos é necessário manter 

e valorizar o trabalho em equipe ideia compactuada por Freund (2005) o qual destaca que o 

padrão de qualidade dos serviços prestados pela Gerência em A&B é um fator decisivo no 
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nível de satisfação da clientela, pois é ela que influenciará e encorajará os colaboradores a 

continuarem estimulados e comprometidos com o trabalho conjunto. 

Gerenciar o setor de A&B de um hotel acaba por se tornar um desafio para a maioria 

de seus administradores, pois apesar de ser potencialmente lucrativo é ao mesmo tempo 

mais complexo do que um simples restaurante rentável. Deste modo, para que o 

empreendimento possa ter sucesso na eficácia do setor, é necessário que o gerente 

entenda as diferenças e as similaridades entre gerir o setor de A&B na hotelaria e 

administrar um restaurante tradicional, visto que o hotel deve possuir um atendimento que 

envolve outros tipos de contatos ou níveis de exigência por parte dos consumidores (Hanyes 

e Ninemeier, 2005).  

Refletindo sobre o perfil de liderança no setor de A&B, considera-se que cada 

profissional possui uma personalidade, um estilo próprio de trabalhar e se relacionar com 

colaboradores e clientes, sendo assim é muito complexo definir com exatidão as 

características e habilidade exigidas para este cargo. Freund (2005) aponta as principais 

características que um gerente de A&B deve ter, são elas: 

a) Conhecimento aprofundado de técnicas e recursos de cozinha, prestação de serviços 

em hotelaria e funcionamento de bares; 

b) Fluência em dados relacionados à realização de eventos e vendas; 

c) Informações precisas sobre os setores de custos e almoxarifado; 

d) Conhecimentos desejáveis de pelo menos duas línguas estrangeiras; e 

e) Conhecimento amplo sobre todo o processo de funcionamento do hotel, para prestar 

qualquer esclarecimento necessário sobre as facilidades oferecidas pelo cliente. 

O autor explica que é de responsabilidade do gerente de A&B zelar pelo 

estabelecimento de diretrizes de serviços ligados a recepção e transferência de mercadorias 

da cozinha para pontos de venda, sistema de requisições do almoxarifado, solicitação de 

serviços de manutenção e controle de chaves, cabe a ele também administrar os 

procedimentos dos serviços de: restaurante, bar, serviço de quarto e espaços de 

alimentação da piscina além de orientar e supervisionar o trabalho em todo o setor além de 

elaborar a descrição de cargos, estabelecendo responsabilidades e funções de cada 

colaborador. 
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Para Freund (2005) o Gerente de A&B tem a função de selecionar, formar e treinar 

continuamente os funcionários, com base em descrições de cargos, fluxogramas, normas e 

procedimentos estabelecidos no manual de departamento do setor.  

De acordo com Marques (2003) os responsáveis pelos setores tem a função de 

equilibrar as relações de serviços dentro do empreendimento, isso exige disciplina máxima, 

comunicação para orientar de acordo com a lei os seus subordinados, observar o 

desempenho dos funcionários promovendo a valorização dos mesmos. Os serviços diretos 

ou indiretos representam os eixos que movimentam as finanças de um hotel, sendo assim, 

devem estar em perfeita harmonia para que a experiência do consumidor seja positiva.  

 

Parte 3 – Análise dos Dados 

As duas primeiras perguntas dirigidas aos respondentes tiveram o objetivo de levantar 

a visão dos entrevistados a respeito do perfil ideal de líder e logo após o tipo de liderança 

existente na empresa em que eles trabalham respectivamente. 

 

  Perfil Ideal e Quantidade 

Entrevistado(s) Democrático Autocrático Liberal Situacional 

Responsáveis 13% 3% 2% 82% 

Líderes 42% 5% 4% 49% 

Liderados 60% 2% 16% 22% 

Tabela 1: Perfil do líder ideal para o setor de A&B 
 

E a tabela seguinte: 

 Perfil Real e Quantidade 

Entrevistado(s) Democrático Autocrático Liberal Situacional 

Responsáveis 26% 14% 5% 55% 

Líderes 66% 1% 2% 31% 

Liderados 24% 37% 2% 37% 

Tabela 2: Perfil do líder do setor de A&B da empresa 
 

Comparando as duas tabelas é possível inferir que dentro da amostra existe 

considerável disparidade entre a percepção do que seria um líder ideal em relação ao líder 

existente o que é melhor visualizado no gráfico: 
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Gráfico 2: Análise comparativa entre percepções dos responsáveis, líderes e liderados 

 

 Da comparação entre as duas tabelas emergem algumas considerações: 

a) A diferença entre o ideal e o real é latente em todos os perfis de liderança; 

b) A visão dos liderados quanto ao perfil ideal apresenta grande diferença em relação ao 

que dizem ter na empresa; 

c) Destaca-se a visão dos responsáveis de que os líderes do setor devam ter postura 

situacional;  

d) Outro ponto relevante diz respeito a visão de boa parte dos líderes como tendo perfil 

democrático (66%) em contraposição com a visão dos liderados (22%).  

Os dados apresentados sugerem que existe disparidade de visão não só de um grupo 

para com o outros, mas também dentro do próprio grupo a percepção difere de modo 

substancial quando se trata da comparação entre o real e o ideal. 

Um terceiro questionamento buscou evidenciar se na visão dos entrevistados os 

objetivos do setor de A&B eram atingidos e com qual intensidade, o intento foi o de avaliar 

as possíveis disparidades frente a mesma problemática, ou seja, como cada elemento da 

amostra enxergava a execução dos objetivos do setor, os dados geraram o seguinte gráfico: 
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Gráfico 1: Objetivos: planejado X real 

 

Novamente a disparidade em termos de percepção é evidenciada, contudo partindo de 

elementos passíveis de tangibilidade. É possível observar que existe confluência de visão 

no item que diz respeito ao pleno atendimento dos objetivos entre os responsáveis (67%) e 

os líderes (70%), contudo tal visão não é compartilhada pelos liderados. 

Outro apontado ainda referente ao gráfico que demonstra disparidade é a relação ao 

não atendimento dos objetivos em que novamente a visão dos responsáveis e dos líderes 

são relativamente próximas, mas distantes da visão dos liderados não havendo 

aparentemente motivos palpáveis que expliquem tal diferença, especula-se que tal 

discrepância pode ter relação com motivos não necessariamente relacionados com o item 

em questão e sim com possíveis diferenças advindas de situações cotidianas de trabalho. 

 Solicitou-se aos entrevistados da amostra que ordenassem em grau decrescente os 

atributos que um líder de A&B deveria ter partindo do número 1 para o item mais importante 

e 10 para o item menos importante. A lista formou-se de modo espontâneo e foi 

categorizada com base na média das respostas dadas pelos entrevistados, tais informações 

geraram a seguinte tabela: 

Entrevistado(a) 

Atributo Responsáveis Líderes Liderados 

Capacidade de comunicar-se 6 º 4 º 6 º 

Planejar 1 º 1 º 1 º 

Relacionamento interpessoal 7 º 7 º 2 º 

Tomar decisões 4 º 5 º 5 º 
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Ética 8 º 6 º 4 º 

Transparência 5 º 8 º 3 º 

Delegação de poderes 9 º 9 º 10 º 

Atingir objetivos e metas 2 º 3 º 9 º 

Estimular a cooperação 10 º 10 º 7 º 

Responsabilidade 3 º 2 º 8 º 

Tabela 3: Atributos desejáveis de um líder 

 

 Para analisar a tabela se faz importante um primeiro recorte desse material para 

evidenciar um ponto que pode auxiliar a explicar ao menos inicialmente as diferenças de 

visão apresentadas no gráfico 1. O item considerado mais importante foi comum aos três 

elementos do público alvo, ou seja, o planejamento. Mas, observe o recorte advindo da 

tabela 3: 

Entrevistado(a) 

Atributo Responsáveis Líderes Liderados 

Relacionamento interpessoal 7º 10 º 2 º 

Atingir objetivos e metas 2 º 3 º 9 º 

Responsabilidade 3 º 2 º 8 º 

Tabela 4: Comparação entre visões em relação aos atributos (recorte) 

  

A partir do segundo item mais importante as visões entre os três elementos da 

amostra diferem, porém observa-se que em relação aos líderes e os responsáveis os itens 2 

e 3 em termos de importância se alternam na posição, apesar dos itens serem diferentes os 

mesmos se apresentam como complementares - atingir objetivos e metas e ter 

responsabilidade -  tal visão não é compartilhada pelos liderados os mesmos itens figuraram 

como antepenúltima e penúltima posições, em contrapartida no item relacionamento pessoal 

os liderados o apontaram em posição superior visão não compartilhada pelos demais 

elementos da amostra. 

É vital compreender que os 10 itens apresentados foram considerados importantes 

pelos entrevistados e infere-se que o lado humano ou as questões de relacionamento 

possuem pesos diferentes para estes públicos e que a medida de adequação do clima 
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organizacional, dos desafios e dos processos não são compartilhados entre esses dois 

grupos (responsáveis e líderes em um grupo e liderados em outro).  

Complementarmente aponta-se que possivelmente essa diferença tenha também 

relação com a posição na hierarquia da organização o que torna o trabalho do líder mais 

complexo, pois, de um lado ele precisa atender as solicitações dos responsáveis mas, em 

contrapartida precisa da colaboração e apoio de sua equipe.  

 

Conclusões 

O estudo teve como um de seus maiores impulsionadores a inexistência de 

pesquisas em volume relevante dentro do setor rural no que concerne à visão de líderes e 

liderados, e se somada a essa constatação o fato de que o setor de serviços já a muito anos 

vem sendo apontado como potencial gerador de riquezas e empregos aliado ao 

desenvolvimento vivenciado no país é possível inferir que a área carece de mais estudos e 

ampliação dos horizontes de discussão. 

De acordo com Robbins (2009), ao longo dos anos muitas pesquisas tentaram 

identificar os traços de personalidade necessários a um bom líder, em 1960 de 20 trabalhos 

realizados nesta linha foram identificados 80 destes traços necessários, porém apenas cinco 

eram comuns a boa parte dos estudos. Apenas por volta dos anos 90 é que foi possível 

definir com mais precisão os traços que poderiam diferenciar líderes de não lideres, são 

estes: “ambição e energia, desejo de liderar, honestidade e integridade, autoconfiança, 

inteligência, elevada capacidade de auto monitoramento e conhecimentos profissionais”. 

Diante das respostas obtidas alguns pontos emergiram dentro das respostas da 

amostra para discussão, entre eles a percepção de que existe discrepância entre a visão 

dos líderes, responsáveis e liderados, em especial destaca-se a diferença de percepção 

entre o perfil ideal e o real o que denota clara diferença em termos de forma de condução 

das ações profissionais cotidianas. 

Dessa forma, infere-se que os dados preliminares apontam para a confluência das 

visões entre os responsáveis pelo empreendimento e os líderes do setor de A&B, mas 

também evidencia que dentro da amostra pesquisada essas visões e percepções não são 

plenamente compartilhadas pelos liderados. 
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As funções exercidas pelo líder - segundo os dados - englobam tanto atividades 

estratégicas como o planejamento incorporado a ações vinculadas com o lado humano 

como, por exemplo, as relações interpessoais passando por atividades de cunho técnico 

como trabalhar os objetivos e metas da organização. 

Aponta-se que a reavaliação dos papéis de cada profissional na hierarquia não 

somente necessitam serem revistos como também discutidos no âmbito do funcionamento 

da organização entre os mais diferentes atores envolvidos no processo. Essa sugestão tem 

a função de evidenciar os riscos associados a tomadas de decisão unilaterais, 

planejamentos que não incluam todos os envolvidos no processo bem como reforçar a 

necessidade de todos trabalharem de modo sincronizado. 

 Por fim, infere-se que o Gerente de A&B desempenha papel vital dentro de um setor 

amplo e complexo cujos erros costumam gerar por parte dos usuários ou clientes danos a 

imagem da organização como um todo. Aponta-se então que discrepâncias entre as visões, 

como as encontradas no estudo, inspiram cuidados a fim de evitar a ingerência dos 

processos e procedimentos organizacionais, especialmente em tempos de alterações 

severas no mercado nos mais diversos âmbitos, intensidades e escalas.  
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