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Resumo

Uma  das  maiores  qualidades  buscadas  no  atual  contexto  da  sociedade  é  a  liderança,  no
entanto muito se discute sobre os padrões de lideranças que são considerados como bons ou
como ruins. A partir disso, levando em consideração o conceito de Liderança Nível 5, de Jim
Collins, foi feita uma análise, considerando a visão de líderes e liderados, a fim de entender
em quais parâmetros de liderança os alunos enactus mais se relacionavam. Diante disso, o
presente trabalho alinhou os perfis de liderança conforme os níveis de Liderança Nível 5 e as
características  mais  marcantes  dos  alunos  em seus  times,  resultando  em um alinhamento
satisfatório, porém com melhorias para uma excelência duradoura nos grupos. 
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equipe. 

Abstract

One of the greatest qualities sought in the current context of society is leadership, however 
much is discussed about leadership patterns that are considered to be good or bad. From this, 
taking into account Jim Collins's concept of Level 5 Leadership, an analysis was made, 
considering the vision of leaders and leaders, in order to understand in which parameters of 
leadership the enactus students most related. In view of this, this paper has aligned leadership 
profiles according to Level 5 Leadership levels and the most outstanding characteristics of the
students in their teams, resulting in a satisfactory alignment, but with improvements for 
lasting excellence in the groups.
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INTRODUÇÃO

Liderança é uma das habilidades mais requisitadas no mercado de trabalho nos dias de

hoje, sendo utilizada muitas vezes como um critério avaliativo essencial na maior parte de

processos  seletivos,  é  uma  qualidade  praticamente  indispensável  e  é  muito  questionada

atualmente.  Afinal,  o  que  significa  ser  um  bom  líder?  Qual  é  o  caminho  certo  para  a

construção  de  lideranças  excelentes  em  organizações?  Liderança  é  algo  que  pode  ser
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adquirido com o decorrer do tempo? É possível que um conjunto de características possam

definir  o  legado  de  uma  pessoa  como  ótimo  ou  não,  mesmo  com  todas  as  diferenças

interpessoais e interculturais nas quais a sociedade contemporânea está inserida? Diante de

tantas perguntas, existe uma diversa gama de teorias sobre liderança, desde a teoria de foco no

líder  até  os debates,  no contexto comportamental,  sobre Teoria X e Teoria Y. Contudo, o

escopo  do  presente  trabalho  tomará  como  referencial  o  conceito  de  Liderança  Nível  5,

elaborado por Jim Collins, após cinco anos de pesquisa com empresas bem-sucedidas dos

Estados Unidos. 

Nas  pesquisas  de  Jim  Collins,  a  liderança  nível  5  apareceu  como  um  padrão  de

características em todas as empresas excelentes do grupo de estudo. O líder nível 5 é “um

indivíduo que alia extrema humildade pessoal a uma firme vontade profissional” (COLLINS,

2013, p. 37), ou seja, o primeiro passo para a formação de uma liderança excelente parte da

humildade e determinação. 

“Os líderes  de  nível  5  canalizam as necessidades  do seu  ego  para longe de  si
mesmos e na direção da meta maior, que é construir uma empresa que prima pela
excelência. Não é que os líderes de nível 5 não tenham ego ou interesses próprios;
na verdade, são incrivelmente ambiciosos – mas sua ambição é voltada primeira e
fundamentalmente para a instituição,  não para si  mesmos” (COLLINS,  2013, p.
37).

Além disso, os líderes nível 5 preocupam-se com a sustentabilidade da organização e

preocupam-se em formar outros líderes. “Eles querem ver a empresa ser mais bem-sucedida

ainda na próxima geração, sentem-se à vontade com a ideia de que a maioria das pessoas nem

vai saber que as raízes de todo esse sucesso remontam aos seus esforços.” (COLLINS, 2013,

p. 43).   Além disso, as lideranças nível 5 valorizam a tomada de decisões corretas para atingir

o resultado almejado, fazem o que for preciso para isso e, caso o objetivo não seja atingido ou

erros aconteçam durante o processo, se responsabilizam por tais adversidades e não colocam a

culpa na equipe com a qual trabalha ou em um membro. 

“Os líderes  de nível  5 olham através  da janela na hora de atribuir o crédito a
fatores externos a si mesmos, quando as coisas vão bem (e quando não conseguem
encontrar  uma  pessoa  ou  fato  específico  a  quem  ou  a  que  creditar  o  sucesso,
atribuem-no à boa sorte).  Ao mesmo  tempo,  olham para o  espelho  na hora  de
atribuir responsabilidades – e jamais põem a culpa no azar quando as coisas vão
mal.” (COLLINS, 2013, p. 55).

A liderança  nível  5  representa  a  hierarquia  mais  completa  no  que  se  relaciona  às

competências executivas na pesquisa de Jim Collins. O nível 1 é definido como indivíduo

altamente capacitado: “Faz contribuições produtivas por meio do talento, do conhecimento,
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das técnicas e dos bons hábitos de trabalho” (COLLINS, 2013, p.36). O nível 2 é definido

como membro colaborador de equipe: “Contribui com suas capacidades individuais, para que

sejam atingidos os objetivos do grupo, e trabalha de forma eficaz com outras pessoas, numa

atmosfera  de  equipe.”  (COLLINS,  2013,  p.  36).  O  nível  3  é  definido  como  gerente

competente: “Organiza as pessoas e os recursos na direção da busca efetiva e eficiente de

objetivos predeterminados” (COLLINS, 2013, p. 36). O nível 4 é definido como líder eficaz:

“Catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como com a busca vigorosa

dessa visão, estimulando padrões mais elevados de desempenho” (COLLINS, 2013, p. 36). O

nível 5 é definido como executivo de nível 5: “Constrói excelência duradoura por meio de

uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo”

(COLLINS, 2013, p.36). É importante ressaltar que essa hierarquia não é como um fluxo de

aprovação que se inicia no nível 1 e é preciso passar por todos os outros para se chegar ao

nível 5. Essa hierarquia relaciona-se com as características presentes nos líderes, ou seja, um

líder nível 5 pode ter características de nível 1 e 3, por exemplo. 

Portanto,  percebe-se  que  a  humildade,  determinação,  coragem,  autonomia  e

proatividade são características de liderança nível 5. Nos times da rede Enactus, organização

internacional  de  empreendedorismo  social,  os  estudantes  são  estimulados  a  tornarem-se

grandes  líderes,  por  meio  da  execução  de  projetos  de  desenvolvimento  comunitário  com

enfoque  na  ação  empreendedora,  alinhados  com  os  Objetivos  de  Desenvolvimento

Sustentável, da Organização das Nações Unidas. Dessa forma, sendo o nível 5 uma liderança

de excelência, em quais parâmetros os estudantes da rede Enactus estão alinhados? O presente

trabalho visa responder essa pergunta. 

A análise da Liderança Nível 5 em Times Enactus

O desenvolvimento da liderança em alunos Enactus  é de suma importância  para a

evolução dos projetos de cada time, logo, é como se cada time fosse uma pequena empresa

com um escopo de responsabilidades a serem cumpridas. Diante disso, é possível relacionar

os líderes Enactus da rede conforme a hierarquia da liderança nível 5 de Jim Collins. Portanto,

foi realizado um questionário online com alunos Enactus de diversas regiões do Brasil. Ao

todo, foram coletadas 111 respostas, das quais 48,6% exerciam algum tipo de liderança no

time (líder do time, líder de projeto, diretor de área) e 51,4% eram liderados. O objetivo do
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questionário foi analisar em qual nível de liderança os alunos da rede se relacionavam mais

assim como quais características de liderança nível 5 eram mais presentes. 

O questionário consistia em identificar o aluno como liderança ou como liderado, a

fim de obter uma visão holística da liderança no funcionamento do time. Tanto líderes quanto

liderados  respondiam as  mesmas  perguntas,  no  entanto  a  liderança  se  auto  avaliava  e  o

liderado  avaliava  a  mesma.  A primeira  pergunta  consistiu  em escolher  em qual  nível  de

liderança  a  pessoa  avaliada  ou  auto  avaliada  se  encontrava:  as  alternativas  para  escolher

descreviam cada tipo de nível, sem citar  que era a descrição de um nível de liderança.  A

segunda e terceira perguntas consistiu em avaliar o nível de satisfação da pessoa em relação a

sustentabilidade  e  formação  de  líderes  no  time  e  a  divisão  de  responsabilidades,

respectivamente.  A  quarta  pergunta  consistiu  em  escolher  as  três  características  mais

marcantes da pessoa avaliada ou auto avaliada de uma lista que tinha 12 características de

diferentes níveis de liderança. 

Em relação ao nível de liderança,  na visão dos líderes dois níveis se sobressaíram:

nível 2, com 35,2% das respostas, e nível 3, com 38,9% das respostas. Na visão dos liderados,

o resultado foi parecido, se sobressaindo o nível 2, com 39,7% das respostas, e o nível 3, com

31,5%. Logo, a partir desses dados, percebe-se que o perfil de liderança em times Enactus

trabalha  em  grupo  com  uma  sinergia  muito  boa,  alinhada  com  a  valorização  da

responsabilidade  individual  de  cada  membro  da  equipe  para  chegar  ao  resultado,  com

determinação. Em relação a formação de lideranças no time, em uma escala de 1 a 5, onde 1

era insatisfatório e 5 era muito satisfatório, 42,6% dos líderes avaliaram o nível de satisfação

com a formação de lideranças no time como 4, seguidos de 35,2% que avaliaram o nível de

satisfação como 3. Na visão dos liderados, 35,6% avaliaram como 3 o nível de satisfação em

relação a formação de lideranças, seguidos de 28,8% que avaliaram como 4. Em relação ao

nível de divisão de responsabilidade, 37% dos líderes avaliaram o nível de satisfação como 4,

seguidos de 31,5% que avaliaram como 3.  Na visão dos liderados, 35,6% dos participantes

avaliaram o nível de satisfação como 3, seguidos de 28,8% que avaliaram como 4. Portanto, é

possível  perceber  que  a  formação  de  líderes  em times  Enactus  e  a  confiança  em dividir

responsabilidades  entre  os  membros  ainda  pode  ser  melhorada  a  fim  da  própria

sustentabilidade de formação do time. Além disso, é interessante relacionar os perfis nos quais

os líderes foram caracterizados na primeira pergunta a essa realidade de ter uma preocupação

maior com a formação de outras lideranças em prol do funcionamento do time, uma vez que

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



líderes nível 2 e 3 são pessoas bastante excelentes e que colaboram com o trabalho em equipe,

porém não tem uma preocupação tão intensa com a excelência duradoura da organização. Por

fim, foram analisadas as características mais marcantes dos líderes. Na visão das lideranças,

as três características mais pontuadas foram: comprometimento, determinação e humildade.

Na  visão  dos  liderados  sobre  os  líderes,  as  três  características  mais  pontuadas  foram:

determinação, ambição pelo crescimento do time e comprometimento. É possível perceber o

padrão de liderança de nível 5 nas características dos líderes nível 5: pessoas humildes, que

colocam o interesse do time como prioridade, comprometidas e determinadas com o sucesso e

objetivos do time. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das lideranças nos times Enactus, considerando a visão tanto das

pessoas  que ocupam cargos de líderes  quanto  das  pessoas  que são lideradas,  foi  possível

perceber  que  existem características  de liderança  nível  5  muito  presentes  nas  rotinas  dos

times, estimulando autonomia, coragem, proatividade, trabalho em equipe e responsabilidade

nos alunos da rede. Essas características tão marcantes de liderança nível 5 resultam nos altos

impactos que os times têm em seus projetos alinhados realmente a formação de líderes do

futuro.

No entanto, foi observado que é preciso alinhar uma cultura de formação dos liderados

para vir ocupar cargos de lideranças com mais afinco, vindo de fato a garantir uma excelência

duradoura nos times. É preciso que, além das características de liderança nível 5 já presentes,

o perfil de líder de nível focado na sustentabilidade do funcionamento da organização seja

mais forte, a fim de que um líder de time possa falar da sua organização: “Como disse um

líder nível 5, “Algum dia quero olhar da minha janela para uma das maiores empresas do

mundo e poder dizer: ‘eu já trabalhei lá’” (COLLINS, 2013, p. 43).  
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