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Liderança em Hogwarts: Estudo de Caso entre Personagens e Empresas

Carolina Corral Blanco

RESUMO

Um dos temas mais importantes quando envolve organizações é a Liderança.
O objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação dos tipos de liderança
encontrados na abordagem do comportamento com personagens da Saga
Harry Porter, para com isso, facilitar o processo de identificação dos tipos de
líderes existentes na referida abordagem. Normalmente aprende-se de forma
acadêmica as características e a atuação de cada tipo de líder, contudo, um
aluno ou até mesmo um funcionário pode ter dificuldade de identificar os
diferentes tipos em uma pessoa real. Para tanto, este trabalho procura
contribuir com o processo de identificação do tipo do líder tomando como
exemplo os personagens da literatura fictícia, mais precisamente a série Harry
Potter e em conjunto com pesquisa a ser realizada saber se os profissionais
com essa base de comparação terão maior facilidade para identificar o tipo de
líder.

Palavras-chave: Liderança, Literatura, Identificação de Líderes

1 INTRODUÇÃO

A Liderança é um tema ainda bastante discutido desde que começou a

ser estudada. Ela é definida de várias maneiras, tendo cada autor uma visão

diferente de como cada tipo de líder se comporta ou deveria se comportar,

podendo ser por exemplo como um processo de influência nas atividades de

um indivíduo (Hersey e Blanchard, 1986, p. 105), como uma forma especial de
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poder (Hall, 1984, p. 113) ou a capacidade de administrar tendo em vista a

missão da organização (Hesselbein, 1999, p. 10).

Diante desse contexto, atualmente uma das maiores dificuldades para

se identificar que tipo de líder determinada pessoa é esta em unir a teoria com

a prática. Nos ambientes acadêmicos, onde procuramos criar novos líderes,

unir a teoria com a prática nem sempre é fácil para os alunos que sentem

dificuldade em identificar em pessoas reais o seu estilo de liderança e

vice-versa, não conseguindo associar um perfil de liderança à uma pessoa real,

as vezes por falta de conhecer diversos líderes ou atuar em uma empresa com

pouquíssima variação nos estilos de liderança.

Considerando as dificuldades apontadas, este trabalho tem como

objetivo associar os conceitos dos principais estilos com “líderes” existentes na

cultura pop, onde os alunos terão maior acesso a “líderes” e com isso aplicar a

teoria de uma forma mais facilitada de compreensão. Os modelos de líderes da

cultura pop que serão utilizados são os personagens da obra fictícia de Joanne

Rowling, mais conhecida pelo seu nome artístico J. K. Rowling, a famosa saga

de livros e filmes de Harry Potter. Com o entendimento de como cada líder se

comporta frente a teoria do seu perfil, todo o conceito poderá ser levado para o

mundo real, facilitando a forma de identificar os líderes presentes nas

empresas.

Sendo assim, o presente trabalho se propõe a responder a seguinte

pergunta de pesquisa: É mais fácil identificar o perfil de um líder por meio do

conhecimento teórico ou por meio do comparativo com um líder conhecido?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O tema liderança passou por um processo onde teve diferentes

abordagens com o tempo, sendo que três delas são as mais discutidas:

Abordagem dos Traços, Abordagem do Comportamento e Abordagem

Situacional. Neste trabalho será abordado especificamente o conceito da

abordagem do comportamento, foco da pesquisa em questão que será utilizado



3

como base para estabelecer relações com os personagens da saga Harry

Potter.

2.1 CONCEITOS

Antes de conhecer as diferentes abordagens pros estilos de liderança, é

bom saber o que os autores clássicos consideravam a Liderança, conforme o

quadro abaixo:

Quadro 1: Diferentes abordagens no estudo da liderança
Autor Conceito Ênfase
Hemphil e
Coons (1957,
p7)

“Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está
dirigindo as atividades de um grupo em direção a um objetivo
comum”

Objetivos,
comportamento

Hersey e
Blanchard
(1977, p. 87)

“Definimos a liderança como um processo de influência nas
atividades de um indivíduo ou de um grupo, nos esforços para a
realização de um objetivo em determinada situação”

Influência,
objetivos

Hall (1984, p.
113)

“A liderança é uma forma especial de poder, estreitamente
relacionada com a forma referente’ {....} já que envolve, nas
palavras de Etzione (1965), ‘a capacidade, baseada nas qualidades
pessoas do líder, de despertar a anuência voluntária dos seguidores
numa ampla faixa de assuntos’.”

Poder de referência,
características do
líder e
consentimento

Yukl (1989, p.
253)

“[...] influência nos objetivos e estratégias, influência no
comprometimento e consentimento com relação aos
comportamentos necessários para alcançar esses objetivos,
influência na manutenção e identificação do grupo, e influência na
cultura de uma organização.”

Influência,
comportamento,
objetivos.

Bowditch e
Buono (1992, p.
118)

“A liderança pode ser considerada como um processo de influência,
geralmente de uma pessoa, através do qual um indivíduo ou rupo é
orientado para o estabelecimento e atingimento de metas.”

Influência,
objetivos

Hesselbeu
(1999, p. 10)

“liderança é a capacidade de administrar tendo em vista a missão da
organização e mobilizar pessoas em torno dessa missão”.

Missão,
mobilização de
pessoas.

Fonte: TOLFO, S.R., 2010

2.2 ABORDAGEM DO COMPORTAMENTO

A abordagem do comportamento passou por várias mudanças no seu

estilo de identificação de líderes, sendo a mais conhecida e utilizada por vários

pesquisadores. Ela aborda características que são muito utilizadas para a

identificação dos tipos de liderança: Autoritário e Democrático.
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No autoritário, o líder é mais orientado na produção do que com os

seus empregados. Já no democrático, o líder é mais voltado para seus

empregados do que para a produção.

Na década de 50, as universidades de Michigan e do Estado de Ohio

realizaram diversos estudos para que a definição de liderança fosse mais

desenvolvida, tendo como objetivo identificar os padrões de liderança que

resultam em um desempenho eficaz.

Os pesquisadores consideravam que um líder, inicialmente, deveria

apresentar um nível alto de consideração pelas pessoas, mas neste estudo

mostraram que os líderes podem também apresentar alto nível de

consideração pela tarefa que foi aplicada para seus funcionários.

O que era utilizado uma linha para representar as extremidades dos

dois tipos de liderança, acabou virando um quadrado dividido em quatro partes,

sendo que todas tem um certo nível de consideração.

Quadro 2: Orientação para a tarefa e pessoas
C
o
n
s
i
d
e
r
a
ç
ã
o
p
o
r
p
e
s
s
o
a

Elevada consideração
por pessoas e baixa

orientação para tarefa

Baixa consideração por
pessoas e elevada

orientação para a tarefa

Elevada consideração
por pessoas e elevada

orientação para a tarefa

Baixa consideração por
pessoas e baixa orientação

para a tarefa

Orientação para tarefa

Fonte: GIL (2001, p.223)
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Um tempo depois, os dois pesquisadores Robert Blake e Jane Mouton

(1989), evoluíram o quadro, com cada ponto representando a medida de

preocupação do gerente, sendo em tarefas, funcionários ou até mesmo ambos.

Os resultados foram colocados em uma espécie de matriz de nove

pontos, sendo representados no eixo vertical o interesse pelas pessoas e no

eixo horizontal o interesse pela produção, sendo numerado o nível de 1 (como

valor mais baixo) e 9 (como o valor mais alto). Resultando assim, 5 tipos de

liderança.

Figura 1: Grade de liderança

Fonte: http://www.oficinadegerencia.com/2009/05/o-que-e-o-grid-um-usuario-importante.html

a) Empobrecido ou laissez-faire (1.1): pouca preocupação com as

pessoas e pouca preocupação com a produção;

b) Clube de Campo (1.9): muita preocupação com as pessoas e

pouca preocupação com a produção;

c) Autoritário (9.1): pouca preocupação com as pessoas e muita

preocupação com a produção.

d) Democrático (9.9): muita preocupação com as pessoas e muita

preocupação com a produção

e) Meio-termo (5.5): preocupação média com as pessoas e

preocupação média com a produção.

http://www.oficinadegerencia.com/2009/05/o-que-e-o-grid-um-usuario-importante.html
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2.3 A LIDERANÇA NO UNIVERSO DE HARRY POTTER

Depois de ver um dos tipos de liderança mais utilizados na literatura, os

personagens de Harry Potter serão utilizados para a facilitação de identificação

de um tipo de líder específico. Para isso, primeiramente será descrito os

principais personagens escolhidos para o presente trabalho. Dentre eles são: o

Harry Potter, Draco Malfoy, Rúbeo Hagrid, Albus Dumbledore e Lorde

Voldemort.

2.3.1 Harry James Potter

Harry James Potter (na versão brasileira Harry Tiago Potter) é o

personagem principal da saga, tendo seu nome nos títulos dos livros e filmes.

Ele é um rapaz que perdeu seus pais, que eram bruxos, quando ainda era um

bebê, sendo obrigado à morar com seus tios trouxas (os não nascidos bruxos).

Ao completar 11 anos, ele recebe uma carta para entrar na Escola de Bruxaria

e Feitiçaria de Hogwarts, uma das maiores escolas para bruxos e bruxas.

Harry poderia ser um simples garoto que estava apenas entrando na

escola, porém, ele tem uma ligação com o vilão principal da história, Lorde

Voldemort.

Harry é o tipo de pessoa que se preocupa com o atingimento de suas

metas e objetivos, que seria criar estratégias para derrotar o Lorde Voldemort,

e com as pessoas, que no caso são seus amigos e professores.

As ações de Harry estão visivelmente em todos os livros, mas a que

mais se destaca em questão de liderança é quando ele vira o professor de

Defesa Contra as Artes das Trevas. A situação que passa é quando a nova

professora da matéria não quer ensinar feitiços de defesa para os alunos, Harry

e seus amigos achando que aprendendo a se defender é necessário, ainda

mais com uma nova guerra prestes a vir.

Assim eles criam a Armada de Dumbledore, onde vários alunos se

reúnem e aprendem as magias em uma sala secreta para que não sejam
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pegos. Harry sabia que um dos maiores perigos estava por perto. A

preocupação dele com os alunos foi o motivo da criação, pois ele não queria

que alguém se machucasse.

- Não, concordo, já passamos da fase em que podemos aprender apenas com os

livros – Disse Hermione. – Precisamos de um professor de verdade, que possa nos mostrar

como usar os feitiços e nos corrigir quando erramos.

- Se você está falando do Lupin... – começou Harry

- Não, não, não estou falando de Lupin. Ele está ocupado demais com a Ordem e,

de qualquer jeito, o máximo que poderíamos vê-lo seria nos fins de semana em Hogsmead,

e eles não acontecem com tanta frequência assim.

- Quem, então? – perguntou Harry, franzindo a testa para a amiga.

Hermione deu um suspiro muito profundo.

- Será que não está óbvio? Estou falando de você, Harry.

Fonte: Rowling, J.K. Harry Potter e a Ordem da Fênix (2003, p. 271)

2.3.2 Tom Marvolo Riddle

Tom Marvolo Riddle (na versão brasileira Tom Servolo Riddle), mais

conhecido como Lorde Voldemort, foi um aluno de Hogwarts anos antes de

Harry. Ele é filho de um trouxa com uma bruxa, sendo descendente de Salazar

Sonserina, um dos fundadores de Hogwarts.

Tom teve uma infância conturbada, sendo obrigado a morar em um

orfanato depois do abandono do pai e o falecimento de sua mãe. Entrou para

Hogwarts graças ao professor Dumbledore e foi escolhido pela casa de seu

antecedente, Sonserina.

Em seus anos de Hogwarts, ele descobre a Câmara Secreta, um local

onde está escondido um basilisco, que é uma espécie de cobra gigante. A

Câmara foi criada pelo seu antecedente com o objetivo de eliminar todos os

alunos mestiços (sendo um dos pais bruxo e outro trouxa) ou nascidos-trouxas

(ambos pais trouxas), ficando apenas os de puro-sangue (ambos pais bruxos).

Ele ficou com essa ideologia na cabeça, de querer que apenas os

puros existissem no mundo bruxo, assim foi para o lado das trevas e reuniu

seguidores para se sair vitorioso na Primeira Guerra Bruxa que iria acontecer.
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Aqueles que iam se opor à ele, seriam mortos sem piedade. No entanto,

acabou sendo enfraquecido por Harry Potter, ainda quando Harry era um bebê.

Ele é o tipo de líder que apenas foca nos seus objetivos, não querendo

que ninguém atrapalhe. Os seus seguidores eram tratados como servos, que

faziam tudo por Voldemort, independente se isso custasse a vida dos mesmos.

Um dos exemplos é quando Voldemort resolve pegar emprestado a varinha de

Lúcio Malfoy. O problema da situação é que se um bruxo fica sem a sua

varinha, ele fica indefeso, podendo se machucar ou ocorrer algo pior.

- Como eu ia dizendo – continuou Voldemort, olhando mais uma vez para os rostos

tensos dos seus seguidores -, agora compreendo melhor. Precisarei, por exemplo, pedir

emprestada a varinha de um de vocês antes de sair para matar Potter.

Os rostos à sua volta expressaram apenas incredulidade; como se ele tivesse

anunciado que queria um braço deles emprestado.

- Nenhum voluntário? – perguntou Voldemort. – Vejamos... Lúcio, não vejo razão

para você continuar a ter uma varinha.

[...] Malfoy enfiou a mão nas vestes e tirou uma varinha que passou a Voldemort,

que a ergueu diante dos olhos vermelhos e examinou-a detidamente.

- De que é?

- Olmo, Milorde – sussurrou Malfoy.

- E o núcleo?

- Dragão... fibra do coração.

- Ótimo – aprovou Voldemort. E sacando a própria varinha, comparou os

comprimentos.

Lúcio Malfoy fez um movimento involuntário; por uma fração de segundo, pareceu

que esperava receber a varinha de Voldemort em troca da sua. O gesto não passou

despercebido ao Lorde, cujos olhos se arregalaram maliciosamente.

- Dar-lhe a minha varinha, Lúcio? Minha varinha?

Alguns dos presentes riram.

Fonte: Rowling, J.K., Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007, p.14)

2.3.3 Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore

Albus Dumbledore (na versão brasileira Alvo Dumbledore) foi um

professor de Hogwarts, logo depois de alguns anos, mudou a posição para

diretor.
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Ele foi considerado várias vezes como um dos melhores alunos, ou o

mais brilhante a entrar na escola, se tornando o Monitor no seu quinto ano e

Monitor Chefe em seu sétimo ano.

"Alvo Dumbledore jamais demonstrava orgulho ou vaidade, sempre encontrava o

que elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse, e acredito

que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humildade e solidariedade.

Sentirei saudades de sua amizade mais do que poderia reconhecer, mas a minha perda é

desprezível se a compararmos à do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais

querido diretor de Hogwarts."

Fonte: Rowling, J.K., Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007, p. 23)

Após se formar, voltou para Hogwarts como professor de

Transfiguração e, junto a isso, recebeu a proposta de tomar a posição como

Ministro da Magia várias vezes. No entanto, ele recusou todas, pelo fato de que

sua maior fraqueza era o poder, por conta de certos acontecimentos no

passado.

Alvo tinha como objetivo manter tudo em ordem na escola, fazer com

que todos os seus alunos estivessem seguros, principalmente Harry. Ele evita

conflitos, tanto que sempre tem uma atitude e aparência calma e sua

preocupação é visível em todos os livros da saga.

Um dos exemplos, é quando Draco recebeu a missão de matar o

Dumbledore e no momento que ele se encontra, Dumbledore sabia da missão

do Draco, porém tentou salvar o garoto mesmo fazendo coisas ruins com as

pessoas da escola.

- Venha para o lado certo, Draco, e podemos escondê-lo mais completamente do

que pode imaginar. E mais, posso mandar membros da Ordem à sua mãe hoje à noite, e

escondê-la também. Seu pai no momento está seguro em Azkaban... quando chegar a hora

posso protege-lo também... venha para o lado certo Draco... você não é assassino...

Fonte: Rowling, J.K., Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2005, p. 464)

2.3.4 Rúbeo Hagrid

Pouco se sabe sobre a história de Rúbeo Hagrid, mas os registros

dizem que ele foi um aluno de Hogwarts na mesma época que Tom Riddle. Ele

foi expulso de Hogwarts sendo acusado injustamente, mas Dumbledore sabia
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que ele era inocente, dando a chance para Hagrid ser treinado para ser

guarda-caça de Hogwarts, além de ganhar o direito de morar nos terrenos da

escola em uma pequena cabana próxima à floresta. Ele é um bruxo

meio-gigante, tendo pai humano e a mãe giganta.

Hagrid é o tipo de pessoa que se preocupa mais com os outros,

principalmente com as criaturas mágicas. Ele é um especialista em caça, mas

dependendo da criatura, ele começa a ter um afeto pelo mesmo, como no caso

de um dragão que ganhou em um jogo de cartas, o fazendo desfocar em suas

tarefas de trabalho.

“- Deixe o dragão ir embora. – insistia Harry – Solte ele.

- Não posso – disse Hagrid. – Ele é muito pequeno. Morreria.

Eles olharam para o dragão. Aumentara três vezes de comprimento em uma

semana. A fumaça não parava de sair de suas narinas. Hagrid não estava cumprindo suas

tarefas de guarda-caça porque o dragão o mantinha muito ocupado.”

Fonte: Rowling, J.K. Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000, p.203)

2.3.5 Draco Lucius Black Malfoy

Draco Lucius Black Malfoy (na versão brasileira Draco Lúcio Black

Malfoy) foi um aluno de Hogwarts na mesma época que Harry, sendo da casa

de Sonserina.

Draco já no primeiro livro mostrou que não respeitava as pessoas

nascidas-trouxas, fazendo um discurso intolerante sobre.

Draco se sentia como um líder da casa pelo fato de vir de uma família

rica e muito conhecida, mas ele não se importava muito com as pessoas e

muito menos com a escola em si, pois a partir do seu sexto ano em Hogwarts,

ele passou a frequentar menos as aulas.

Um exemplo da falta de compaixão pelos outros, foi quando um dos

alunos de outra casa se machuca na Aula de Voo e ele ao invés de ajudar ou

demonstrar preocupação, o caçoa.

“- Nenhum de vocês vai se mexer enquanto levo esse menino ao hospital! Deixem

as vassouras onde estão ou vão ser expulsos de Hogwarts antes de poderem dizer

“quadribol”. Vamos, querido.
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Neville, o rosto manchado de lágrimas, segurando o pulso, saiu mancando em

companhia de Madame Hooch, que o abraçava pelos ombros.

Assim que se distanciaram e ficaram fora do campo de audição da classe, Draco

caiu na gargalhada.

- Vocês viram a cara dele, o panaca?

Os outros alunos da Sonserina fizeram coro.

[...]

- Olhe! – disse Draco, atirando-se para a frente e recolhendo alguma coisa na

grama. – É aquela porcaria que a avó do Neville mandou.

O Lembrol cintilou ao sol quando o garoto o ergueu.

- Me dá isso aqui, Draco. – Falou Harry em voz baixa. Todos pararam de conversar

para espiar.

Draco soltou uma risadinha malvada.

- Acho que vou deixa-la em algum lugar para Neville apanhar, que tal em cima de

uma árvore?”

Fonte: Rowling, J.K. Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000, p.129)

Após ver como cada personagem se comporta, será utilizado a Grade

Gerencial para posicionar os personagens para cada tipo de liderança que eles

pertencem:

a) Harry Potter: 5.5 Meio-termo (preocupação média com as pessoas

e preocupação média com a produção);

b) Lorde Voldemort: 9.1 Autoritário (pouca preocupação com as

pessoas e muita preocupação com a produção);

c) Alvo Dumbledore: 9.9 Democrático (muita preocupação com as

pessoas e muita preocupação com a produção);

d) Rúbeo Hagrid: 1.9 Clube de Campo (muita preocupação com as

pessoas e pouca preocupação com a produção);

e) Draco Malfoy: 1.1 Empobrecido ou laissez-faire (pouca

preocupação com as pessoas e pouca preocupação com a produção)

Figura 2 – Grade de liderança versão Harry Potter
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Fonte: desenvolvido pela autora (2018)
3 METODOLOGIA CIENTÍFICA

Este trabalho aborda a dificuldade das pessoas em identificar, na

prática organizacional, o tipo de líder frente as características definidas nos

estudos acadêmicos. Além disto, traz de forma relevante uma demonstração

fácil de como identificar o tipo de líderes apresentados por personagens

fictícios da cultura pop, considerando ser uma fonte a que todos possuem fácil

acesso.

A abordagem deste estudo foi qualitativa, tendo em vista a realização

de pesquisa por meio de questionário junto a 17 (dezessete) funcionários de

diversos setores da Bradesco Seguros da unidade de Curitiba. As respostas

para as perguntas de múltipla escolha foram tabuladas e analisadas. Desta

forma, foram coletados dados primários a partir do questionário aplicado e

dados secundários na literatura pesquisada.

Antes de realizar a pesquisa com os funcionários, foi aplicado um total

de oito pré-testes utilizando o Formulários Google, com professores da

faculdade ESIC - Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing, colegas

que já finalizaram o ensino superior e funcionários do Bradesco de outro setor.

O intuito foi verificar o entendimento das questões por parte dos respondentes

para identificar possíveis necessidades de mudança. Após aplicação do

pré-teste e feedback o questionário não precisou de alterações.
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A partir da grade de liderança apesentada na literatura, elaborou-se

para o presente trabalho a grade de liderança com os personagens da Saga

Harry Porter, para com isto estabelecer as relações propostas no problema de

pesquisa.

4 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo são apresentadas e discutidas as informações coletadas

nas entrevistas com os sujeitos da pesquisa. A análise foi embasada no

problema de pesquisa que norteou os estudos e na revisão da literatura.

Primeiramente procurou-se identificar as características dos

profissionais que participaram do estudo. Na sequência, foi abordado

especificamente o tema da liderança.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS

Ao todo foram entrevistados 17 funcionários do Bradesco, de diferentes

setores da seguradora. Conforme a Figura 3, a idade dos funcionários variou

entre 18 e 55 anos, sendo a faixa mais expressiva, com 47%, entre 36 e 45

anos. Pessoas nessa faixa de idade tiveram mais experiências profissionais

com mais de um líder enriquecendo com qualidade as demais informações

prestadas que resultaram nas próximas análises.

Figura 3 – Idade dos Funcionários

Fonte: Dados Primários
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No que diz respeito à variável sexo, há um predomínio de liderança de
homens, com 53%, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Sexo dos Funcionários

Fonte: Dados Primários

Na questão do tempo de trabalho, o público respondente apresenta
boa variação em anos de trabalho, partindo de 2 anos até 31 anos de trabalho,
conforme a Figura 5. Este fato reforça os dados apresentados na Figura 5, que
demonstram um público bem eclético.

Figura 5 – Tempo de Trabalho

Fonte: Dados Primários

Na Figura 6, podemos ver que em questão de trabalhar na Bradesco
Seguros, 82% trabalham há mais de 5 anos, tempo suficiente para terem
vivenciado e observado diferenças entre os tipos de liderança e como
identificá-los.

Figura 6 – Tempo de Trabalho Atual
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Fonte: Dados Primários

No tocante aos cargos na empresa, temos uma grande variedade,
desde Estagiário até Gerentes, sendo os maiores volumes em Analistas (35%)
e Estagiários (23%).

Tabela 1 – Cargos dos Funcionários
Cargo Nº de Funcionários

Analista 1
Analista Júnior 1
Analista Sênior 2
Analista Pleno 2
Coordenador 3
Estagiário 4
Gerente 2
Gerente Operacional 1
Não Informado 1

Fonte: Dados Primários

A escolaridade dos respondentes se concentrou em 3 níveis, sendo
24% com ensino superior incompleto (estagiários), com ensino superior
completo temos 76% e, destes, 35% do total, possuem especialização. Este
fato demonstra que os respondentes possuem alta escolaridade e,
consequentemente, um entendimento melhor acerca da visão dos tipos de
líderes.

Figura 7 – Escolaridade dos Funcionários
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Fonte: Dados Primários

No que diz respeito ao estado civil, 53% dos entrevistados são
casados, enquanto 47% são solteiros.

Figura 8 – Estado Civil dos Funcionários

Fonte: Dados Primários

4.2 TIPOS DE LIDERANÇA

As informações coletadas buscaram verificar que tipo de líder os
funcionários identificam para cada ambiente, o seu superior e a si mesmo. A
questão principal que norteou a análise se refere a identificação do tipo de líder
no estudo com os personagens fictícios, sendo eles em filmes, séries, novelas
ou livros.

Na Tabela 2, foi perguntado para os funcionários qual seria o tipo de
líder adequado para a área operacional, que exige bastante esforço e
dedicação, tanto na tarefa quanto com os funcionários. As respostas levaram
94% a opção do líder Democrático, que é o líder que se preocupa muito com os
funcionários e com a produção, restando os 6% para Autoritário, que foca mais
com a produção do que com os funcionários.

Tabela 2 - Tipo de líder mais adequado para um ambiente de trabalho operacional
Tipo de Líder Nº de Respostas

Empobrecido 0
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Clube de Campo 0
Autoritário 1
Democrático 16
Meio-termo 0

Fonte: Dados Primários

No que tange à área administrativa, o líder Democrático novamente
liderou com 94%, sendo que 6% identificaram a opção Meio-Termo, que seria
preocupação média com a produção e com os funcionários.

Tabela 3 - Tipo de líder mais adequado na área administrativa
Tipo de Líder Nº de Respostas

Empobrecido 0
Clube de Campo 0
Autoritário 0
Democrático 16
Meio-termo 1

Fonte: Dados Primários

Na questão do ambiente de trabalho próprio dos funcionários (situação
real), temos o Democrático com 47%, 41% Meio-Termo e 12% o Autoritário.
Vale destacar que a unidade pesquisada é operacional, demonstrando assim,
que na prática, os líderes não possuem o perfil apontado como o ideal, na
Tabela 2.

Tabela 4 - Tipo de líder mais presente no ambiente de trabalho do funcionário
Tipo de Líder Nº de Respostas

Empobrecido 0
Clube de Campo 0
Autoritário 2
Democrático 8
Meio-termo 7

Fonte: Dados Primários

Na questão de como os funcionários se identificam como líderes, o
Democrático apresentou 82% das respostas, que seria o tipo de líder mais
desejado para um ambiente operacional de acordo com os mesmos (Tabela 2).
Tendo como outras opções o Meio-Termo com 12% e Autoritário com 6%.

Tabela 5 - Tipo de líder o funcionário se identifica?
Tipo de Líder Nº de Respostas

Empobrecido 0
Clube de Campo 0
Autoritário 1
Democrático 14
Meio-termo 2

Fonte: Dados Primários

Na questão dos funcionários identificarem seus superiores imediatos, o
Democrático apresentou 76% das respostas, 18% para o Meio-Termo e 6%
para o Empobrecido, que é o tipo de líder que tem pouca preocupação com as
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pessoas e com a produção, o que não é um dos mais desejados para o
ambiente operacional, conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 6 - Tipo de líder o funcionário identifica o seu superior imediato
Tipo de Líder Nº de Respostas

Empobrecido 1
Clube de Campo 0
Autoritário 0
Democrático 13
Meio-termo 3

Fonte: Dados Primários

Para responder ao objetivo principal da pesquisa de identificar se os
funcionários da empresa conseguem fazer uma avaliação de perfil de liderança
por meio de personagens fictícios, observa-se na Figura 9, que 71% dos
funcionários conseguem identificar os tipos de líderes por meio de personagens
fictícios, sendo apenas 29% os que não conseguem.

Figura 9 – Identificação com Personagens Fictícios

Fonte: Dados Primários

Quando questionados acerca da facilidade de identificar um líder entre
um personagem fictício e uma pessoa real, 65% dos funcionários possuem
mais facilidade de identificar os tipos de líderes em pessoas reais e apenas
35% dos funcionários possuem maior facilidade de identificar o tipo de líder por
meio dos personagens fictícios.

Figura 10 – Mais facilidade: Figuras Reais ou Fictícias?
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Fonte: Dados Primários

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa, em seus dados demográficos, nas figuras 6 à
11demonstrou um grupo de entrevistados diversificado. Obteve-se entre os
respondentes, 47% com idade entre 36 e 45 anos, 47% do sexo feminino, 82%
com mais de 5 anos de trabalho, boa dispersão entre os cargos na empresa e
76% já com ensino superior completo e vários com especialização.

No que diz respeito aos tipos de liderança, o ideal para ambiente
operacional e administrativo, como os respondentes se identificam como líder e
como são seus líderes, destaca-se a questão entre o líder adequado e o tipo de
líder real no ambiente operacional, característica do departamento utilizado
nessa pesquisa. O ideal foi apontado como sendo o Democrático e na vida real
ficou dividido entre o Democrático e o Meio Termo.

Á respeito de como o respondente se identifica como líder, 82% se
identificam como Democrático, novamente nota-se que é o perfil mais
adequado para o ambiente operacional que foi utilizado nesta pesquisa. Isso
mostra que os respondentes sabem o que se espera em termos de perfil de
liderança e procuram agir dessa forma, contudo a visão que outras pessoas
têm delas pode não ser a mesma. Com isso retorna o ponto de quais tipos de
líder existem na empresa que apresentou equilíbrio entre Democrático e o Meio
Termo, pois a visão dos outros nem sempre é a mesma da visão própria.

No que se refere ao ponto principal de estudo deste trabalho que é a
utilização de personagens fictícios da cultura pop (livros, filmes, séries, etc.)
como facilitador para a identificação do perfil/tipo de líder, nota-se que 71% dos
respondentes possuem facilidade em identificar o tipo de líder dos personagens
fictícios, o que demonstra ser um excelente material a ser utilizado nos estudos
acadêmicos, trazendo para a vida real uma maior facilidade na identificação
dos líderes. É possível atrelarmos isto ao fato das pessoa antes de chegar a
estudar academicamente os tipos de líderes, já terem lido um ou mais livros ou
pelo menos, assistido a filmes.

Em respeito ao que é mais fácil, identificar um líder numa pessoa real
ou num personagem fictício, obteve-se 35% como sendo mais fácil o uso dos
personagens fictícios. É possível relacionarmos isto ao fato das pessoas desde
que nascem já terem em pessoas reais os seus primeiros líderes, como seus
pais, familiares e seus professores.

Considerando que dentre o público respondente 35% tem maior
facilidade de identificar o tipo de líder em personagens fictícios, deve-se levar
esse percentual a um grupo maior de pessoas. Destaca-se que líder não existe
apenas no ambiente de trabalho, mas sim, em toda a vida de uma pessoa.
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Portanto, é possível percebermos que a abordagem acadêmica pode
ser complementada com o uso dos personagens fictícios. Isto, poderá facilitar
principalmente o processo de discussão, além de deixar de expor pessoas
reais, o que acaba preservando as mesmas ou desviar a discussão para
conflitos de ideologia, como exemplo algum personagem histórico ou político.
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