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O Sebrae acredita que pessoas com capacidade de liderança são impulsionadoras do desenvolvimento 

de setores econômicos, comunidades e organizações, promovendo e conduzindo mudanças na 

sociedade e direcionando as organizações no caminho do sucesso. A liderança efetiva é aquela que 

alicerça sua atuação numa visão estratégica para enxergar a melhor direção, no conhecimento e 

experiência para traçar os melhores caminhos, no direcionamento e na ética para conduzir suas ações 

e sendo protagonista para empreender a transformação desejada.

O Polo de Liderança Sebrae foi criado para ser uma referência brasileira no desenvolvimento de 

lideranças no ambiente dos pequenos negócios, promovendo experiências, conhecimento e conexões 

entre os líderes empresariais e os que se engajam na defesa das causas transformadoras do contexto 

de negócios das micro e pequenas empresas.

Com o Polo, o Sebrae quer estar junto a esses líderes, entregando soluções que sejam significativas e 

impactantes, partindo da preparação pessoal e alcançando a transformação da sociedade.

O primeiro passo para avançar nessa direção é conhecer quem são os líderes do Brasil. Por isso, um 

dos objetivos estratégicos relacionados ao propósito do Polo é o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas, de modo a atuar como um observatório das tendências e da evolução dos conhecimentos 

sobre o campo da liderança, bem como no conhecimento e compreensão de quem são, quais as suas 

características, os campos de sua atuação e as necessidades e desafios dos diferentes líderes do Brasil.

Para responder a essas questões e permitir o embasamento para a criação das estratégias e soluções  

do Polo de Liderança, adequados a cada perfil, o Sebrae empreendeu essa pesquisa. Para tanto, 

utilizamos metodologia inovadora e baseada em dados de pessoas reais, levantados a partir de 

pesquisa on-line, entrevistas e análise das informações em banco de dados, que traçaram o perfil da 

liderança do setor público e privado do Brasil.

Os resultados permitem entender a trajetória do(a) líder, suas preferências e dificuldades que passam 

atualmente na prática da liderança, identificando elementos fundamentais para embasamento da 

criação de produtos, serviços e formas de trabalho a serem oferecidas pelo Polo de Liderança, em 

todo o Brasil.

Esse material pode embasar, também, serviços oferecidos por outras instituições, bem como clarear 

os caminhos para condução de políticas públicas, envolvendo os protagonistas das causas sociais, 

políticas e econômicas do país. 

Ressaltamos e agradecemos o empenho dos dirigentes e das equipes de gestores do sistema Sebrae 

pelo engajamento e liderança na condução desse trabalho.

Governança do Polo de Liderança Sebrae
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Introdução  
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A liderança é exercida em toda empresa e fora dela, por líderes, que a partir de suas 

habilidades, influenciam e encorajam pessoas com o propósito de manter equipes unidas, 

focadas, comprometidas e motivadas para alcançarem um determinado objetivo comum. 

Diferente do tradicional personagem em alta hierarquia e com qualidades invejáveis, os 

novos modelos de liderança apresentam uma visão onde a liderança é distribuída em 

uma rede de líderes com capacidades e experiências diversas; e os benefícios para uma 

organização, uma comunidade ou um território são conquistados a partir da atuação 

complementar destas lideranças.  

Neste atual cenário, caracterizado por constantes mudanças e lideranças situacionais, surge 

o questionamento: quem são os líderes que contribuem para a construção do ambiente 
de negócios dos pequenos negócios do Brasil? 

A partir dessa pergunta o Polo de Liderança SEBRAE lançou o projeto “Uma ferramenta 

para conhecer os Líderes do Brasil” que foi norteado pelo seguinte desafio: desenvolver 
uma pesquisa para conhecer os perfis dos líderes que contribuem para os pequenos 
negócios no Brasil, através da identificação de personas.

“Personas” são personagens fictícios, baseados em dados e informações reais, que 

representam diferentes tipos de clientes ou usuários de um negócio. Cada uma delas 

apresenta um conjunto de informações que as caracterizam e representam, como por 

exemplo: desejos, motivações, expectativas e necessidades de um dado perfil.

Este projeto teve sua estratégia de pesquisa inspirada em personas para caracterizar os 

perfis dos líderes. Ao final, 13 perfis foram identificados como mais relevantes no contexto e 

cenários estudados. Estes 13 perfis representam uma atuação diversa, abrangendo as esferas 

de negócios/indústria, setor privado e público, academia, mídia e sociedade civil; mas os 

perfis ainda destacam como estas lideranças não atuam em isolamento, e sim em parcerias e 

conexões com outros perfis - uma característica essencial para as novas formas de liderar. 
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O projeto foi desenvolvido entre os meses de setembro de 2020 e junho de 2021, e contou 

com a participação de diretores e gestores do Sebrae, e líderes das cinco regiões do Brasil. O 

projeto foi dividido em quatro grandes etapas: planejamento, pesquisa, desenvolvimento da 

ferramenta, validação e relatório. 

As etapas da metodologia 

A etapa PLANEJAMENTO compreendeu as atividades relacionadas ao briefing, a definição do 

escopo do projeto e o cronograma de execução, que foram realizadas por meio de reuniões 

com a equipe do Polo de Liderança. Um embasamento prévio e teórico contou com diversas 

técnicas e ferramentas, como desktop research e benchmarking sobre personas e liderança. 

Os resultados dessa preparação foram apresentados nos dois workshops com os dirigentes e 

com os gestores das UFs, contextualizando a pesquisa e os objetivos do projeto. Além disso, 

o objetivo dos workshops foi mapear as informações que estes dois grupos gostariam de 

saber sobre os líderes, e as necessidades para o uso da ferramenta.

Com o apoio dos gestores de cada Estado, iniciou-se a etapa de PESQUISA em duas fases 

principais: a quantitativa, via formulário on-line e a qualitativa, por meio de entrevistas. 

A fase  de pesquisa on-line contou com a oportunidade de circulação do formulário no 

evento Líderes em Movimento, no mês de outubro de 2020. O envolvimento dos gestores 

dos Estados foi crucial para a divulgação da pesquisa, que atingiu 1077 respostas em seu 

fechamento. Com base na análise dos dados, foi possível identificar 13 perfis de liderança 

que foram utilizados como referência para o processo de entrevistas. Novamente, o 

envolvimento dos gestores estaduais foi de fundamental importância para obtenção 

de representatividade dos Estados nas evidências coletadas. Ao todo, 99 pessoas foram 

entrevistadas, nas cinco regiões do país. As informações obtidas por meio dos questionários 

e entrevistas subsidiaram o processo de desenvolvimento da ferramenta. 

A etapa de DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA incluiu o processo de ideação e elaboração 

de modelos das fichas dos perfis, considerando as informações que seriam mais relevantes 

para uso do Polo de Liderança. 

Em paralelo foi realizada a VALIDAÇÃO com os gestores das UFs com dois objetivos: (1) 

confirmar o reconhecimento e a presença dos perfis nos Estados; (2) validar  as informações 

que seriam  incluídas nas fichas dos perfis, bem como a devida prioridade.

A etapa final do projeto contou com a consolidação da análise dos dados, compilação das 

fichas de perfis e fechamento deste relatório. 

Como resultado, tem-se uma ferramenta composta por 13 Perfis de Lideranças do Brasil, 
que apresentam diversidade, semelhanças e contrastes entre os grupos. 

Em cada perfil é possível encontrar informações textuais e gráficos que abordam um 
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panorama geral de atuação do líder, proximidade do perfil com a causa das pequenas 

empresas, gênero, faixa etária, escolaridade, alcance de influência, porque começaram a 

liderar, o que esperam para o futuro, como alcançam seus propósitos, os 10 formatos de 

maior interesse de cada perfil, as 10 principais temáticas de maior interesse de cada perfil 

para conteúdo e capacitação, as principais habilidades necessárias para cada perfil de 

liderança, o foco de atuação dessas lideranças, as 6 principais conexões de cada liderança, 

algumas características do contexto de atuação onde cada perfil está inserido, alguns 

desafios e restrições de cada perfil.

Assim como as personas, a ferramenta  “13 Perfis de Lideranças do Brasil” pode ser 

aplicada em qualquer projeto que envolva o desenvolvimento de soluções, negócios, 

parcerias, serviços, dentre outros que tenham, em alguma medida, uma interface ou relação 

com líderes que podem contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país.

A ferramenta “13 Perfis de Lideranças do Brasil” pretende contribuir para:

 + Aproximação: compreender melhor a diversidade das lideranças quanto à atuação, 

influência, expectativas, interesses, conexões, desafios, as suas possíveis contribuições 

para o ambiente de negócios das pequenas empresas;

 + Comunicação: desenvolver estratégias de comunicação consistentes e assertivas com as 

lideranças no país;

 + Geração de empatia: entender e criar empatia pela liderança, evitando desenvolver 

soluções tendenciosas ou pouco atraentes para este público;

 + Inspiração: como uma ferramenta que contribua para a geração de ideias, insights, por 

meio das afinidades identificadas entre pequenas empresas, Sebrae e líderes. 

Esta é uma iniciativa do Polo de Liderança Sebrae que acredita que uma boa liderança é capaz 

de impulsionar uma comunidade, promover mudanças na sociedade e colocar empresas no 

caminho do sucesso. Use e compartilhe a ferramenta!
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ETAPA 1 PLANEJAMENTO

 + Embasamento teórico

 + Workshop com diretores                    
e gestores

 + Construção do primeiro       
modelo persona > Hipótese 1

ETAPA 4 RELATÓRIO

 + Consolidação da 
análise de dados

 + Fechamento das 
fichas dos 13 perfis                
de Liderança
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ETAPA 2 PESQUISA

 + Pesquisa quantitativa: Formulário 
on-line

 + Evento Líderes em Movimento (27-
29/out)

 + Análise dos dados, refinamento da 
hipótese 1, construção do segundo 
modelo de persona > Hipótese 2

 + Pesquisa qualitativa: Entrevistas

ETAPA 3 DESENVOLVIMENTO DA 
FERRAMENTA E VALIDAÇÃO

 + Análise dos dados

 + Definição do formato e 
construção da Ferramenta

 + Validação com gestores Sebrae 
representantes das cinco 
Regiões brasileiras.

Cronograma do projeto
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Números

WORKSHOP COM DIRIGENTES 

(23/09/2020)

27 
UFs representadas

FORMULÁRIO ON-LINE

 978 27 
 respostas UFs representadas

VALIDAÇÃO COM OS GESTORES

 61 27 
 respostas UFs

WORKSHOP COM GESTORES 

(23/09/2020)

27 
UFs representadas

ENTREVISTAS

 99 5 
 líderes entrevistados regiões do país

117
respostas

84
respostas

303
respostas

186
respostas

288
respostas
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A coleta de dados
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Na metodologia do projeto, as duas principais etapas de coleta de dados foram o formulário 
on-line e as entrevistas. 

A elaboração do formulário on-line utilizou a informação obtida no embasamento teórico e 

nos workshops. Assim, o formulário on-line foi estruturado em seis partes:

1 Identificando o líder
nome, gênero, faixa etária, estado, cidade, 

escolaridade etc.

2 Conhecendo o líder

pessoas diretamente relacionadas a sua liderança, 

tempo como líder, esfera de liderança, principais 

posições de liderança, segmento/área de atividade 

que atua, estilo de liderança etc.

3 O líder no ambiente 
organizacional

habilidades desenvolvidas, fatores restritivos na 

área de atuação/liderança etc.

4 Liderança situacional
características do ambiente e do cenário de 

atuação da liderança

5 O líder e seus pares

papéis de liderança no contexto onde atuam, 

grau de inovação e digitalização, rede de 

relacionamentos, fatores inspiracionais, 

relacionamento com o Sebrae etc.

6 O líder no ambiente        
de negócios

relacionamento com Sebrae, com outros setores, 

com parceiros e com o próprio setor.
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Para participar desta fase da pesquisa, foi estabelecido como critério de seleção para os 

respondentes: líderes formais e informais brasileiros que contribuem com o ambiente de 

negócios e com a causa das pequenas e médias empresas.

Para a divulgação dos formulários junto aos líderes, dispôs-se da colaboração dos gestores 

do SEBRAE de cada Estado, que divulgaram a pesquisa para potenciais respondentes a partir 

de seus mailings e networking. Os gestores enviaram por e-mail o  convite para a participação 

da pesquisa, bem como o link do formulário on-line aos líderes do Estado que representam. 

Como meta de amostra de respondentes, foi estimado o mínimo de 130 respostas por 

região, sem número máximo definido.

O período de coleta de dados do questionário on-line foi de 30/09/2020 a 20/04/2021. Ao 

todo, foram 978 respostas, sendo 117 do Norte, 303 do Nordeste, 84 Centro-Oeste, 288 

Sudeste e 186 do Sul.

As respostas foram analisadas com base em gráficos de frequência, buscando-se identificar 

padrões e semelhanças, destacar as diversidades, e agrupar os perfis. Tendo sido constatada 

uma grande diversidade de lideranças, foi possível identificar 13 perfis de líderes mais 

relevantes para o contexto de atuação do Polo de Liderança:

1 Líder de Comunidade

2 Líder de Diversidade e Inclusão

3 Líder de Economia Sustentável

4 Líder de Planejamento Público

5 Líder de Representação Empresarial

6 Líder do Ambiente Digital

7 Líder do Ecossistema de Inovação

8 Líder do Terceiro Setor

9 Líder Empresarial

10 Líder Investidor

11 Líder Político

12 Líder Produtor de Conhecimento

13 Líder Rural
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UNIVERSIDADE/CIÊNCIA/PESQUISA

NEGÓCIOS/INDÚSTRIAGOVERNO/POLÍTICA

SOCIEDADE CIVIL
AMBIENTE DIGITAL

AMBIENTE

Nesta etapa, cada liderança foi caracterizada por: tipo de liderança (breve descrição), 

principais cargos ocupados pelos líderes, principais setores e instituições onde atuam.

Na identificação das lideranças, houve a preocupação de garantir a representatividade 

conforme o modelo das 5 hélices*: governo/política, universidade/ciência/pesquisa, 

negócios/indústria, sociedade civil/ambiente digital, meio ambiente. As hélices representam 

as interações e as trocas de conhecimentos distintos que formam um ambiente propício 

à inovação, e no contexto desta pesquisa seria essencial entender as interações entre 

lideranças atuantes em cada uma das áreas.

CONHECIMENTO
LÍDER 

PRODUTOR DE 
CONHECIMENTO

INOVAÇÃO

LÍDER 
POLÍTICO

LÍDERDE 
PLANEJAMENTO 

PÚBLICO LÍDER DE 
DIVERSIDADE E 

INCLUSÃO

LÍDERDO 
TERCEIRO 

SETOR

LÍDER 
RURAL

LÍDER DA 
ECONOMIA 

SUSTENTÁVEL

MODELO - QUINTUPLE HELIX

LÍDER 
EMPRESARIAL

LÍDER 
ENTIDADES DE 

REPRESENTAÇÃO 
EMPRESARIAL

LÍDER DO 
ECOSSISTEMA 
DE INOVAÇÃO

LÍDER DE 
COMUNIDADE

LÍDER DO 
AMBIENTE 

DIGITAL

LÍDER 
INVESTIDOR

Com isso, iniciou-se a fase de entrevistas, por meio de conversas semi-estruturadas, com 

o objetivo de validar a descrição dada ao perfil de liderança, verificar se os líderes se viam 

representados pelo nome escolhido pelo perfil, bem como o texto de descrição dos perfis 

identificados pelo formulário on-line.

Também buscou-se aprofundar e explorar alguns aspectos que não foram captados nas etapas 

anteriores, como o nível de experiência do líder, a formação do líder, o ambiente de negócios, 

o estilo de liderança, a liderança situacional, expectativas sobre o SEBRAE.

* modelo desenvolvido por Elias Carayannis e David Campbell (2010)
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A elaboração do formato e do roteiro da entrevista foram inspirados no Mapa de Experiência e 

em storytelling. Também foram considerados os resultados dos workshops e do questionário 

on-line para a elaboração das perguntas. Desse modo, a entrevista foi estruturada em três 

partes: (1) a jornada do líder (passado, presente e futuro); (2) aderência à causa das pequenas 

empresas; (3) relacionamento com o Sebrae. 

Na condução das entrevistas foi utilizada a plataforma Miro, em que o entrevistado podia 

acompanhar a evolução da enquete, e observar as anotações e insights registrados.

ALGO A ACRESCENTAR? 

INÍCIO

VAMOS CONVERSAR SOBRE O FUTURO?

CENÁRIO 
UTÓPICO

CENÁRIO 
DISTÓPICO

COMO VOCÊ GOSTARIA DE SE 
COMUNICAR COM O SEBRAE? 

COMO GOSTARIA DE SER 
ABORDADO?

EM QUE VOCÊ ACHA QUE O 
SEBRAE PODERIA TE AJUDAR EM 

RELAÇÃO À SUA PREPARAÇÃO 
COMO LÍDER?

DE MANEIRA GERAL, QUAL A 
SUA OPINIÃO SOBRE O SEBRAE?

O QUE VOCÊ 
ENXERGA NO 

PEQUENO 
NEGÓCIO? COMO 
VOCÊ VÊ A SUA 
ATUAÇÃO PARA 

MELHORAR O 
AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS DA 

PEQUENA 
EMPRESA?

TEM PARTICIPADO DE 
PROGRAMAS DE 

CAPACITAÇÃO ATUALMENTE?

EM UMA ESTIMATIVA 
APROXIMADA, QUANTAS 

PESSOAS ESTÃO DIRETA OU 
INDIRETAMENTE SOB SUA 

LIDERANÇA HOJE?

QUAL É A AMPLITUDE DA SUA 
ATUAÇÃO COMO LÍDER?

A) LOCAL
B) REGIONAL
C) ESTADUAL

D) INTERESTADUAL
E) NACIONAL

ATÉ AGORA, QUAIS FORAM 
AS SUAS MAIORES 

CONQUISTAS?

ATUALMENTE, QUAL É O PRINCIPAL 
FOCO DA SUA ATUAÇÃO?

QUAIS FORAM OS DESAFIOS DE 
LIDERAR À DISTÂNCIA AGORA 
NA PANDEMIA? HOUVE UMA 
RÁPIDA TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL NOS AMBIENTES ONDE 
QUE ATUA?

DE QUAIS OUTROS 
SETORES VOCÊ 

TEM MAIOR 
PROXIMIDADE?

QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES 
RESTRITIVOS NA SUA ÁREA DE 

ATUAÇÃO/LIDERANÇA? POR QUÊ?

QUAIS PESSOAS O 
INFLUENCIAM HOJE NA 
TEMÁTICA LIDERANÇA?

QUAIS SÃO OS DESAFIOS 
DO SEU CARGO NO SEU 
SEGMENTO/MERCADO?

CITE CARACTERÍSTICAS DO 
CENÁRIO NO QUAL VOCÊ ATUA.

COMO VOCÊ DESCREVERIA 
SUAS FUNÇÕES NA ROTINA 

DE LIDERANÇA? SEU 
DIA-A-DIA COMO LÍDER?

UTILIZOU ALGUMA 
ASSESSORIA DO 

SEBRAE DURANTE 
ESSE PERÍODO? PQ?

QUAIS HABILIDADES FORAM AS 
MAIS DESAFIADORAS DE SEREM 

DESENVOLVIDAS DURANTE A SUA 
ATUAÇÃO COMO LÍDER? 

 JÁ PARTICIPOU DE ALGUM EVENTO 
OU PROGRAMA DE LIDERANÇA? 

COSTUMA PARTICIPAR DE 
PROGRAMAS (CURSOS, PALESTRAS) 

DE LIDERANÇA? QUE TIPO DE 
FORMAÇÃO SERIA INTERESSANTE ?

QUAIS PESSOAS O 
INFLUENCIARAM NESTE 

PERÍODO?

QUAL SEU GRAU DE INSTRUÇÃO, 
COMO BUSCOU O 

CONHECIMENTO, COMO ISSO 
IMPACTOU NO SEU TRAJETO?

COMO INICIOU A CARREIRA 
NESTE SEGMENTO?

O QUE LHE ATRAIU SOBRE O 
SEGMENTO QUE ATUA?

QUAL A PARTICULARIDADE 
DO SEU SETOR?

· NOME COMPLETO: 

· IDADE:

· QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE?

· QUAL SEU TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMO LÍDER?

Foi estabelecido como meta, 6 pessoas entrevistadas para cada um dos 13 perfis de líderes, 

preferencialmente sendo 1 entrevistado por região do Brasil, mais o Distrito Federal, 

contemplando a diversidade de gênero e faixa etária. Desse modo, foi previsto o mínimo de 

78 entrevistados.

Para o recrutamento dos entrevistados, contou-se novamente com a colaboração dos 

gestores de cada Estado que disponibilizaram suas listas de líderes, juntamente com os 

dados de contato.

No total, foram entrevistadas 99 lideranças, sendo: 8 Líderes Políticos, 12 Líderes de 

Planejamento Público, 9 Líderes de Conhecimento, 7 Líderes Empresariais, 11 Líderes de 

Entidades de Representação Empresarial, 5 Líderes do Terceiro Setor, 8 Líderes Rurais, 6 
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Reconhece este perfil no Estado?

SIM, MUITO 
PRESENTE

EXISTE, 
MAS NÃO É 
FREQUENTE

NUNCA 
ENCONTREI, 
MAS EXISTE

NUNCA 
ENCONTREI, 

NÃO É DO 
ESTADO

NÃO SEI/NÃO 
ENTENDI

Líder de Comunidade 74 24 2 0 0

Líder De Diversidade e Inclusão 35 43 15 4 4

Líder Economia Sustentável 22 48 24 2 4

Líder de Planejamento Público 35 56 7 0 1

Líder Representação Empresarial 76 24 0 0 0

Líder Ambiente Digital 39 39 18 2 2

Líder do Ecossistema de Inovação 49 38 11 2 0

Líder do Terceiro Setor 47 44 9 0 0

Líder Empresarial 63 35 2 0 0

Líder Investidor 28 31 30 9 2

Líder Político 74 22 3 0 0

Líder Produtor de Conhecimento 41 41 14 2 2

Líder Rural 71 25 4 0 0

Líderes do Ecossistema de Inovação, 5 Líderes do Ambiente Digital, 7 Líderes de Investimento, 

7 Líderes de Diversidade e Inclusão, 7 Líderes da Economia Sustentável, 7 Líderes de 

Comunidade. Ressalta-se que a maioria dos líderes entrevistados tinham desempenho em 

mais de um perfil de liderança, o que tornou a coleta de dados ainda mais rica. 

A análise dos dados coletados foi tabulada conforme os seguintes clusters temáticos, que 

por sua vez deram início ao desenvolvimento das fichas dos perfis: atividades de atuação, 

desafios, drivers, relação com outros setores, relação com o pequeno negócio, relação com o 

SEBRAE, percepções sobre a região, previsões para o futuro, descrição.

Para consolidar o levantamento, foi realizada validação com os gestores do Polo de 

Liderança. Para isso, foi elaborada uma enquete e os gestores responderam duas perguntas 

diretas: (1) se o gestor tinha conhecimento da presença do perfil em seu Estado, e (2) se 

existia uma aproximação entre cada perfil de liderança e o SEBRAE no Estado. O resultado da 

enquete a seguir:
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O nível de relacionamento com o SEBRAE
CONTÍNUO 

E DURA-
DOURO

AÇÕES EM 
PARCERIA

OCASIO-
NALMENTE

NÃO TEM 
RELACIONA-

MENTO

NÃO SEI/
NÃO 

ENTENDI

UFS QUE NÃO TÊM 
RELACIONAMENTO 

COM O PERFIL

Líder De Comunidade 15 43 39 4 0 MS, BA

Líder De Diversidade e 
Inclusão 9 11 54 13 13 PR, SC, MA, BA

Líder Economia 
Sustentável 11 22 41 17 9 AP, MA, SE, PR, DF

Líder de Planejamento 
Público 18 47 28 3 3 MA

Líder Representação 
Empresarial 59 34 7 0 0 -

Líder Ambiente Digital 19 26 41 6 9 SE, DF, MA

Líder Do Ecossistema de 
Inovação 33 38 24 2 4 SE

Líder do Terceiro Setor 15 31 47 5 2 MA, PB, PE

Líder Empresarial 39 52 10 0 0 -

Líder Investidor 13 13 35 26 13 SE, TO, AP, MA, PA, 
DF, BA, PB, RR, SP

Líder Político 33 46 19 2 0 DF

Líder Produtor de 
Conhecimento 25 36 30 4 5 MA, PB

Líder Rural 45 36 16 2 0 PE
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Estrutura das 
fichas de perfis
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As informações mais relevantes retiradas das análises foram registradas nas fichas dos perfis, 

compondo a ferramenta “13 Perfis de Liderança do Brasil”.

Os 13 perfis de Liderança apresentados são visualizações de dados e insights, resumidos 

e agrupados a partir das informações coletadas com líderes de todo o país por meio  de 

amostragens qualitativas e quantitativas.

Os dados apresentados em números , em geral, são provenientes da pesquisa quantitativa, 

formulário  on-line, que teve, ao todo, 978 respondentes. As informações de carácter 

qualitativo, que expressam percepções, opiniões, experiências, dentre outros foram 

coletadas através das entrevistas.

A seguir é possível observar  a composição e organização da ficha e seus diferentes setores 

de dados e  informações.

Resumo do perfil de liderança com 

breve descrição e palavras-chave

Quadro de resumos das 

informações do perfil de liderança

Média geral de proximidade do perfil 

com a causa da pequena empresa

Exemplos de ações de fomento ao 

pequeno negócio, citadas pelos 

líderes nas entrevistas.

Tipos de ação 

e exemplos 

que impactam 

as pequenas 

empresas.
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A caixa em destaque contém 

insights específicos sobre a 

informação apresentada na seção.

Insights sobre as principais habilidades necessárias 

para exercer a liderança, com frases de inspiração 

adaptadas das entrevistas.

Nesta área se 

encontram os dados 

das características 

demográficas da 

análise quantitativa, 

que compreende 

em espectros a 

predominância do 

gênero, faixa etária, 

alcance de influência 

e escolaridade do 

perfil de liderança.

Nesta seção 

encontram-se 

informações 

referentes às 

características 

do contexto de 

atuação, restrições 

e desafios citados 

pelas lideranças nas 

entrevistas.

Amostra e informações 

sobre a pesquisa.

Nesta seção são apresentadas as conexões de maior interação 

com o perfil de liderança em questão. Esta informação pode ser 

usada para analisar possíveis integrações e formatos de parceria 

com distintos perfis.

Nesta área se 

encontram dados a 

respeito do foco de 

atuação do perfil de  

liderança.

Nesta seção são apresentados os 10 formatos de interação 

e as 10 principais temáticas de maior interesse, assim como 

exemplos de necessidade e outras sugestões de formato de 

interação sugeridas pelos líderes.

Perguntas que 

auxiliam na etapa de 

ideação de soluções 

para o perfil.

As caixas em destaque contém insights específicos 

sobre a informação apresentada na seção.

Nesta seção 

encontram-se 

as informações 

fornecidas pelas 

lideranças do perfil 

nas entrevistas 

a respeito das 

motivações, visão de 

futuro e propósito.
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Análise dos perfis 
de lideranças por 

região do país
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Com aproximadamente mil respostas, com representação de todos os Estados do Brasil, 

o formulário on-line possibilitou identificar semelhanças e contrastes entre os perfis de 

lideranças das cinco regiões do país.

As  lideranças masculinas prevalecem para os seguintes perfis: Líder de Representação 

Empresarial (64%), Líder Produtor de Conhecimento (65%), Líder do Terceiro Setor (64%), 

Líder de Comunidade (62%), Líder de Economia Sustentável (60%), Líder Rural (72%), Líder 

Político (71%), Líder Empresarial (66%). 
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36%
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Nos gráficos a seguir são apresentadas as análises comparativas dos resultados do formulário 

on-line com base  nos seguintes aspectos: gênero, faixa etária, escolaridade, distribuição 

geográfica das lideranças, a proximidade e parceria com o SEBRAE, e sugestões de melhoria 

deste relacionamento. Além destes aspectos, foi analisada a incidência de cada perfil de 

liderança em cada uma das regiões do país.

Gênero 
Constatou-se a  predominância de lideranças masculinas nas cinco regiões do país. Nota-se 

que a menor disparidade entre a representatividade de gênero é na Região Norte.

13%

9%

30%

15%

33%
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100%
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A especialização corresponde ao nível de escolaridade do Líder Empresarial (44%), Líder 

Político (41%),  Líder do Terceiro Setor (42%), Líder de Diversidade e Inclusão (40%), Líder 

de Representação Empresarial (40%), Líder de Comunidade (39%), Líder de Planejamento 

As lideranças femininas são maioria apenas nos perfis “Líder de Diversidade e Inclusão” (55%) 

e “Líder de Planejamento Público”(54%).

Escolaridade
Sobre a escolaridade dos líderes, constatou-se que a pós-graduação corresponde ao maior 

percentual de respostas frente às outras formações nas cinco regiões do país.
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AMBIENTE VIRTUAL

LITORAL

ZONA RURAL
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CIDADE DO INTERIOR

REGIÃO METROPOLITANA
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21%

53%
4%

7%
2%

4%

Público (38%), e Líder de Economia Sustentável (38%) e Líder Rural (35%). Já o nível 

de escolaridade do perfil Líder Produtor de Conhecimento (37%) e Líder de Economia 

Sustentável (38%) é mestrado.

Distribuição geográfica por região
Verificou-se a área de atuação dos líderes, tanto geográfica, sendo capital, região metropolitana, 

cidade do interior, zona industrial, zona rural, e ambiente virtual para cada região do país.
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Segundo os respondentes, as lideranças apresentam maior atuação nas cidades do interior, 

seguidas por capitais e regiões metropolitanas. Infere-se que esse resultado pode ser reflexo do 

maior engajamento e adesão à pesquisa dos líderes que atuam nas cidades do interior dos Estados.

Segundo os respondentes, as lideranças apresentam maior atuação nas cidades do interior, 

seguidas por capitais e regiões metropolitanas. Infere-se que esse resultado pode ser 

reflexo do maior engajamento e adesão à pesquisa dos líderes que atuam nas cidades do 

interior dos Estados.

Realizou-se análises comparativas entre a presença das lideranças, conforme cada região do 

país, e a distribuição geográfica/virtual.
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O início da segunda década do século XXI demarca um gradativo processo de 

desmetropolização no país. Ou seja, o crescimento das cidades de médio porte como 

consequência do recebimento de maiores investimentos, indústrias, empregos e habitantes.

Considera-se que um dos possíveis impactos da desmetropolização seja o alto índice de 

lideranças, acima de 50%, que atuam em cidades do interior das regiões Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul. 

No entanto, pode ser um equívoco presumir que as grandes metrópoles do país perderam a 

importância. Pelo contrário, suas estruturas seguem se modernizando. De cidades industriais, 

passaram a ser centros burocráticos, concentrando a maior parte das sedes das grandes empresas 

nacionais e internacionais, conforme identificado pela coleta de dados e os gráficos comparativos 

sobre a distribuição geográfica das lideranças nas capitais e regiões metropolitanas. 

As capitais concentram um grande números de lideranças em todo o país, com especial 

destaque para região Norte, com 29% dos seus líderes distribuídos nas capitais, seguidos por 

Centro-Oeste (26%), Nordeste (15%), Sudeste (13%) e Sul (9%). 

A Região Sudeste abrange a maior parte dos habitantes do país, bem como  possui as 

maiores taxas de urbanização. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro contam com mais de 

90% de seus habitantes vivendo em cidades.
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Por outro lado, a região Norte, e algumas áreas da região Nordeste, apresentam números 

mais modestos. Os estados menos urbanizados do Brasil são Pará, Maranhão e Piauí. 

Outros estados, como Acre e Roraima, apresentam números pouco maiores em relação a 

urbanização, mas baixos índices populacionais, o que torna suas cidades menores em termos 

demográficos. Essas regiões se caracterizam pela  alta concentração de áreas rurais, quando 

comparadas a outras regiões, entre 10 e 17%.  

A região Centro-Oeste conta com estados com pouca população e com elevada 

urbanização, como Goiás, que graças à grande quantidade de pessoas habitando a região 

metropolitana de Goiânia e o entorno do Distrito Federal, assim como em cidades do interior 

metropolizadas, demonstram a baixa incidência de lideranças em zonas rurais (1%). 

Segundo a Agência de notícias do IBGE, a região Sudeste, com ênfase no estado de São 

Paulo, apresenta a maior concentração de parques industriais do país, seguidos pela região 

Sul e Nordeste. As regiões Norte e Centro-oeste correspondem a 5% da produção nacional. 

O gráfico mostra destaque para a região Sul e Sudeste (4% e 3% dos respondentes das 

regiões), validando os dados coletados na pesquisa preliminar e indicando pouca presença 

dessas lideranças nas regiões do Brasil se comparado a outras zonas de distribuição 

geográfica. Fatores que influenciam a falta de representatividade na pesquisa podem ser a 

localização de escritórios de gestão nas capitais e metrópoles e talvez uma falta de clareza na 

diferença de definição de zona industrial e zona metropolitana.

No que se refere a zona de litoral, as regiões com maior atuação das lideranças são Sudeste 

(6%) e Nordeste (4%). Não foram atribuídas lideranças para essa distribuição geográfica 

para as regiões Centro-Oeste e Norte, uma vez que a primeira não possui litoral, e a 

segunda dispõe de uma pequena faixa de conexão com o mar. É importante ressaltar que 

a questão sobre a distribuição geográfica era de resposta única. Portanto, os participantes 

selecionaram apenas uma opção. Por essa razão, as cidades cuja capital é localizada no litoral 

foram computadas como capital e não como litoral. 

A presença das lideranças nos ambientes virtuais se manteve em uma faixa similar na maioria 

das regiões variando entre 2% a 5% da composição total da distribuição geográfica. É 

importante salientar que a maioria dos entrevistados (fase qualitativa - entrevistas) acredita 

no crescimento da presença das lideranças no ambiente digital para o futuro, fator esse 

acelerado pela pandemia global iniciada em 2020.

Proximidade com o Sebrae
Para investigar a proximidade das lideranças com o Sebrae, foi solicitado aos participantes 

que classificassem a relação de acordo com os seguintes critérios:  distante, ocasional, 

próxima ou direta.

As respostas receberam valores atribuídos, onde “zero” representa nenhuma proximidade 
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Os respondentes também tiveram a oportunidade de expor a opinião sobre o Sebrae, por 

meio de uma questão de resposta aberta. Algumas respostas foram selecionadas para 

representar os perfis e regiões específicas, como as que integram o quadro a seguir.

Todas as respostas dadas podem ser vistas no apêndice 01 deste relatório.
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PROXIMIDADE COM O SEBRAE

Percepções dos líderes em relação ao Sebrae - por liderança e por região

PERFIL NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Líder de 
Comunidade

Acho que o Sebrae 
precisa de mais 

apoio do governo 
para melhor atuar 
nos campos de sua 

competência.

Acho que o Sebrae 
tem que estar mais 

alinhado com os 
governantes e com 

o congresso para 
ajudar as empresas 

sobreviverem, 
principalmente em 
períodos de crise.

O Sebrae é um 
instrumento de 

educação social muito 
poderoso e criativo.

O Sebrae é o melhor 
elo entre o poder 

público e o privado.

Instituição 
extremamente 

relevante, muitos 
consultores 

qualificados e 
comprometidos com o 

empreendedorismo.

Líder de 
Diversidade e 

Inclusão

O Sebrae que deu as 
minhas asas, antes 
eu trabalhava com 

minhas pernas e 
agora eu tenho asas. 

Me mostrou  que 
todos podem liderar, 

transformar e construir 
juntos.

Não tenho o que falar 
do Sebrae é um grande 

parceiro. Graças ao 
Sebrae eu consigo 

com que essas pessoas 
mudem suas vidas.

O Sebrae possibilita a 
autonomia das pessoas 

- oferece suporte a 
comunidade e não um 

olhar individual.

Um lugar de gente 
que trabalha muito, 
fico impressionado. 
Acreditam muito no 

que fazem.

No começo acreditava 
que era um órgão 
governamental - 

comecei  a perceber 
a importância na 

questão consultiva e na 
parte de capacitação.

e “dez” representa o maior índice possível de proximidade. Posteriormente foi realizado um 

cálculo da média para identificar a porcentagem. Todas as regiões registraram um alto nível 

de proximidade com o Sebrae, sendo a região Centro-Oeste a mais próxima em comparação 

às outras regiões, com índice 8,8.
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Líder de 
Economia 

Sustentável

Importantíssima para 
o desenvolvimento 

das comunidades e de 
novas oportunidades 

para as famílias 
mudarem de vida para 

melhor.

Muitas são as famílias 
rurais e grupos de 

sucesso no Semiárido 
que graças ao Sebrae 

adquiriram todo 
um conhecimento 

tecnológico e evolutivo 
aos manejos simples e 
necessários, favorável 

aos ganhos social, 
econômico e ecológico. 

Sem o Sebrae essas 
família e a região 

estariam mais vulneráveis 
na sua sustentabilidade.

O Sebrae 
simplesmente mudou 

a história de nossa 
empresa através 

do projeto Capital 
Empreendedor!

Organização que 
apresenta credibilidade 

institucional com 
abrangência nacional 

promovendo 
desenvolvimento 

sustentável, criando 
um ambiente de 

competitividade e um 
intercâmbio de valores 

na sociedade.

Excelente instituição, 
com grande foco no 

desenvolvimento das 
micro e pequenas 

empresas e em 
desenvolvimento 

regional sustentável.

Líder de 
Planejamento 

Público

É uma instituição de 
grande importância 

para economia e 
desenvolvimento 

do Brasil,seria 
bom se o Sebrae 

aumentasse o foco 
em órgãos públicos, 
com treinamentos 

específicos.

Instituição com 
grande valor para o 
desenvolvimento do 

pequeno e médio 
negócio. Mas acredito 

que os consultores 
que são contratados 

deveriam ter mais 
conexão com as 

pessoas.

Possui equipes 
atuantes e dispostas 

a trabalhar pelo 
desenvolvimento que 
sempre apoiam nossas 

ações.

Sempre tive contato 
com excelentes 

profissionais, 
que apoiaram e 
direcionaram os 
esforços em um 

projeto complexo e 
inovador para a cidade.

O Sebrae tem papel 
fundamental no 

desenvolvimento dos 
pequenos municípios 

onde os pequenos 
empreendedores 

têm dificuldades de  
contratar consultorias 

especializadas.   

Líder de 
Representação 

Empresarial

O Sebrae vai muito 
além da liderança local 

e estadual -  alguns 
locais ele realiza uma 

conversa muito grande 
e participativa e em 
outros esse diálogo 

fica mais escasso.

Do sistema S,o Sebrae 
é o de maior qualidade.  

O Sebrae é o líder do 
empreendedorismo 
brasileiro e porta de 
entrada para muitos 
futuros empresários.

O Sebrae foi 
fundamental na 
formatação das 

empresas, mas agora na 
cidade só há um posto, 

anteriormente tinha uma 
agência - houve uma 

redução - O Sebrae ficou 
muito escondido em um 

lugar de difícil acesso.

O Sebrae auxilia 
muito com o aparato 
e apresentação  do 
desenvolvimento 
institucional junto 

a prefeitura e a 
sociedade

O Sebrae não pode 
estar focado nele 
mesmo, ele é um 

agente para o 
aceleramento das 
micro e pequenas 

empresas, precisa estar 
conectado à visão de 

futuro.

Líder do 
Ambiente 

Digital

O Sebrae é 
maravilhoso mas não 

sabe se apresentar 
perante a sociedade 

- só fui conhecer a 
instituição quando 
apresentado por 

alguém de confiança.

Há limitação, o Sebrae 
não chega a todos.

Tenho uma 
relação muito boa, 

principalmente com os 
diretores que sempre 

estão dispostos a 
nos ajudar, com 

palestrantes etc.

O Sebrae é um 
veículo importante 

de conteúdo e 
conhecimento do 

mecanismo de difusão 
de conhecimento.

O desenvolvimento 
do país é uma 

causa importante 
onde o  Sebrae tem 

desempenhado 
um papel muito 

importante.

Líder do 
Ecossistema de 

Inovação

Não tenho nada a 
reclamar do Sebrae. 
Somente algumas 

coisas a serem 
pontuadas: eles nos 
ajudam de todas as 
maneiras possíveis.

O Sebrae é uma mãe. 
Aqui a gente agradece 
muito ao Sebrae, não 

existiriam diversos 
projetos sem a ajuda 

da instituição.

Já tem uma relação 
com o Sebrae há 
muito tempo - a 

presença do Sebrae 
é muito importante 
para a região - vem 
acompanhando os 

processos.

Admirador do trabalho 
do Sebrae -  sempre 
que uma proposta é 
apresentada sempre 
existe um apoio e um 

retorno.

Hoje o Sebrae tem 
uma penetração 

bacana com relação 
à população de 

Santa Catarina. Os 
números do Estado 
são os melhores do 

país. Passa de 20%, a 
influência que exerce 

nas empresas.

Líder do 
Terceiro Setor

Instituição que se 
destaca pelo apoio 
desde autônomos 

até empresas 
estabelecidas, com 
linguagem direta 
e objetiva, até as 

empresas maiores.

O Sebrae é uma 
instituição que vem 

desenvolvendo trabalhos 
de alta relevância em 

âmbito nacional e para 
mim, é a maior instituição 
que gera conhecimento, 

qualificação de mão 
de obra, gestão, 

empreendedorismo e 
profissionaliza empresas 

e empreendedores 
gerando o 

fortalecimento 
da economia e a 

conscientização de 
populações inteiras 
através de cursos, 

palestras, treinamentos e 
consultorias.

Excelente parceiro que 
nos passa a confiança 
de que não estamos 

sozinhos.

Empresa que 
apresenta credibilidade 

institucional com 
abrangência nacional 

promovendo 
desenvolvimento, 
sustentabilidade 

criando um ambiente 
de competitividade 

e um intercâmbio de 
valores na sociedade.

O Sebrae tem sido um 
grande parceiro por 

finalidade profissional. 
Tenho muita gratidão 

e orgulho de ter 
muitos amigos que 

acreditaram em 
meu potencial, pois 
saí de um indivíduo 
praticamente sem 

significância que não 
acreditava em meu 
próprio potencial a 
um líder local que 
ajuda diretamente 
na vida das pessoas 
e consegue ajudar 

a transformar a 
realidade das pessoas.
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Líder 
Empresarial

Instituição importante 
que atende os 

pequenos negócios - 
para gestão e estudos 

- cumprindo muito 
bem esse papel. É uma 
instituição que tenho 

um respeito muito 
grande.

É uma instituição 
nacional de grande 

importância, o Sebrae 
como um grande 
pipeline de novas 
ideias para o setor 

empresarial. Trazendo 
ideias e disseminando 
no setor da pequena e 

média empresa.

Sou fã do Sebrae, mas 
embora eu seja um 
grande fã, consigo 
observar pontos de 
melhoria também. 

Inclusive vi que tem 
muitas informações 
que não chegam de 

forma facilitada para 
públicos específicos. As 
informações são boas, 
mas nem todo mundo 

consegue entender. 
Tenho que adaptar a 
informação para que 
as pessoas diferentes 

absorvam.

O Sebrae está fazendo 
um trabalho diferente 
ultimamente, que eu 

prezo muito, por meio 
de cursos, eventos e 

capacitações. O Sebrae 
está dando a mão e 

continua monitorando 
o desenvolvimento 

e a continuidade das 
capacitações.

Não me vejo mais 
trabalhando sem a 

parceria com o Sebrae.

Líder 
Investidor

O Sebrae é um 
motor que contribui 

muito para o 
empreendedorismo 
no meio do micro e 

pequeno varejista, ele 
contribui muito para 

essa transformação do 
setor, contribui muito 

para a capacitação.

O Sebrae realiza 
um trabalho muito 
bom, mas existem 

empresas novas 
que têm dificuldade 

de construir 
parcerias porque 
existem parceiros 
tradicionais que já 

têm relacionamentos 
dentro do Sebrae e a 
chegada de empresas 

inovadoras pode se 
tornar uma ameaça.

Tenho uma boa 
percepção. Sempre 
enxerguei o Sebrae 
como um braço das 
micro e pequenas 

empresas. Até acho 
que elas deveriam 

buscar mais 
informações, mais 

consultorias dentro 
do Sebrae. Vejo 

que muitas pessoas 
acabam buscando uma 

consultoria quando 
já estão passando 

por problemas, o que 
deveria ser diferente.

Um papel fundamental 
de articulação 

regional e de apoio 
instrumental ao 
empreendedor.

Parte da minha 
formação foi 

desenvolvida pelo 
Sebrae  (participou 

de todos os cursos de 
custos). O EMPRETEC 

foi norteador.

Líder Político

O Sebrae apresenta 
muitas formas de 

auxiliar as pequenas 
empresas, existe um 

espaço necessário a ser 
ocupado pelo Sebrae. 
O preço da pandemia 

é muito alto nos 
postos de trabalhos, 
as possibilidades de 
enxergar caminhos 

diferentes e mostrar os 
novos formatos podem 

ser abordados com 
mais intensidade pela 

instituição.

O Sebrae é um parceiro 
- principalmente 

do serviço privado 
- tem sido um ator 
representativo do 

Estado, a muito tempo 
tem sido um parceiro 
de muita importância.

Importante para o 
desenvolvimento 

econômico e para a 
melhoria da qualidade 

de produção.

O Sebrae é 
fundamental para os 
pequenos negócios. 

3/4 da geração de 
empregos vem dos 
pequenos negócios 

que precisa ser 
treinado, precisa de 
crédito, treinamento 

gerencial simplificado.

O Sebrae vem muito 
para valorizar o 

empreendedor e o 
empreendedorismo. 
Dá valor às pequenas 

empresas.

Líder 
Produtor de 

Conhecimento

A atuação do Sebrae 
junto às empresas e 
empresários é muito 

boa, mas poderia 
ser mais próxima 

da acadêmia e 
universidades com 

programas para 
estudantes.

O Sebrae apresenta 
seus resultados 

através das metas 
estabelecidas para 

o ano e os objetivos 
para o próximo - muito 
interessante ver quais 

são as metas para o 
ano.

Um excelente parceiro, 
consegue em grande 
parte estar sempre 

atualizado no contexto 
mercado. É ágil, 

tem agilidade que a 
academia e governo 

não têm.

A visão que tínhamos 
do Sebrae antes, não 
era tanto na questão 
formativa, as pessoas 
viam como um aporte 
financeiro e não tanto 

de conhecimento. Hoje 
as pessoas evoluíram 

nessa visão, muito mais 
como apoio, não só 

como institucional, mas 
de auxiliar no processo 

formativo.

As iniciativas do 
Sebrae sempre 

foram de grande 
valor para o apoio 

ao pequeno negócio 
e vem fortalecendo 

os laços com a 
academia através de 
envolvimento direto 

com parceiros em 
eventos importantes 
que oferecem rede 
de relacionamento 

e aquisição de 
conhecimento.

Líder Rural

O Sebrae deveria ter 
mais apoio para poder 

atuar com os jovens 
empreendedores 

rurais.

Sem o Sebrae, 
famílias, pequenos 

produtores rurais e a 
região estariam mais 

vulneráveis na sua 
dependência externa e 

sustentabilidade.

O Sebrae sempre deu 
o apoio necessário, 

principalmente 
ao pequeno 

empreendedor, seja 
com cursos, palestras e 

consultorias.

Parceria que sempre 
deu certo, sempre que 
alguém quer montar 

ou melhorar o seu 
negócio ou produção 
eu indico procurar o 

Sebrae para orientação 
em cursos, criação de 

plano de negócio e 
acesso ao mercado.

O Sebrae é importante 
para criarmos 

projetos através de 
seu coaching. São de 
extrema importância 

ao criarmos conselhos 
e associações como o 

COMTUR.
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A fim de explorar o potencial de insights trazidos pelas lideranças, utilizou-se da fase de 

entrevistas para perguntar aos líderes sobre sugestões de ações ou melhorias  que podem 

ser implementadas pelo Sebrae para aprimorar o atendimento às lideranças. Essas sugestões 

foram compiladas e resumidas de acordo com região e perfil de liderança na tabela abaixo.

Sugestões de melhoria dos líderes em relação ao Sebrae - por liderança e por região.

PERFIL NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Líder de 
Comunidade

Acreditam que o  
Sebrae tem uma 
linguagem muito 

específica para um 
público específico, 

seria útil simplificar a 
linguagem.

Focar em lideranças 
mais específicas. 
Seminários para 

lideranças de 
associações, 

pensado em projetos 
em lideranças 

comunitárias. Eventos 
separados por 

áreas na cidade por 
exemplo: semana de 
capacitação, cada dia 
da semana focado em 
um setor (fotógrafos, 

manicures, lojistas etc.)

Ensinar o líder 
comunitário a como 

servir de maneira 
mais empática, 

com formação mais 
humana.

- -

Líder de 
Diversidade e 

Inclusão

Assinar o contrato 
de participação 
- necessitava de 

clareza ao saber o que 
deveria cumprir para 
que não falhasse em 

conseguir cumprir com 
as responsabilidades 

impostas.

Poderiam nos ajudar 
em nossa formação 

como gestor. Eu 
preciso muito de 

cursos de captação 
de recursos para 

instituições sem fins 
lucrativos e cursos de 

liderança.

Criar um programa 
de sustentabilidade 

para os jovens 
empreendedores do 

projeto Cultura Jovem.

Vêm os representantes 
do Sebrae como 

pessoas apaixonadas 
pelo que fazem, acho 
só que a gente precisa 
achar o tom certo de 

comunicação.

Gostariam que 
estivesse mais 
presente junto 
ao conselho da 

mulher para ações 
centralizadas.

Líder de 
Economia 

Sustentável
- -

Acreditam que o 
Sebrae, por ajudar na 

abertura de empresas, 
deve auxiliar também 

com a responsabilidade 
socioambiental 

que o líder precisa, 
disseminando o 

conhecimento e a 
comunidade.

Preparar 
empreendedores para 
receber investimento. 

Elaborar ações junto 
às associações de 
municípios para  

desenvolver uma 
espécie de acordo 
com consultoria/ 
ação prática para 

implementação dos 
ODS.

Líder de 
Planejamento 

Público

Precisam de conteúdo 
on-line sobre 

posicionamentos em 
relação ao mercado 

atual, updates do que 
está acontecendo, 

tendências etc.

Focar um pouco mais 
na criação de cultura 

de planejamento - 
planejamento é uma 

reflexão, é necessário 
trazer  insights 

criativos, ideias novas 
etc.

Acreditam que o 
Sebrae pode atuar 
muito mais na área 
pública do que tem 

feito até então 
- intensificando 

programas 
como a Cidade 

Empreendedora - 
fazendo com que os 
municípios tenham 

o Sebrae como 
intermediário.

Modular programas de 
acordo com o tamanho 
do município atendido.

Sentem falta da 
reciclagem dos cursos 

de liderança e da 
troca de experiências 

- fazer com que os 
líderes pudessem se 
comunicar e trocar 
olhares. O Sebrae 

poderia pensar em 
suporte à inovação 

para a rede de líderes. 

Líder de 
Representação 

Empresarial

Cursos maravilhosos 
que as pessoas nem 

ficam sabendo. 
Melhorar a 

comunicação através 
de redes sociais.

Necessitam de 
auxílio para a falta de 
interesse das pessoas 

em se aprimorar 
através de cursos. O 
Sebrae fazia muitas 

visitas presenciais e era 
ótimo. Hoje tenho mais 
preguiça de ficar vendo 

e-mail etc.

Veem pouca vontade 
do Sebrae em 

querer mexer na 
transformação de base. 
Eventos de marketing 

em excesso. Muitos 
papéis e pouca prática.

Necessitam de auxílio 
na mudança do 

mindset das pequenas 
empresas, para torná-

las mais voltadas à 
visão a longo prazo.
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Líder do 
Ambiente 

Digital

Não sabe mostrar 
ainda como atende 

e o tamanho do 
conhecimento que 
tem. Deve ser mais 

vendedor e mais claro 
quanto a comunicação.

Há limitações, o Sebrae 
não chega em todos.

Acreditam que 
hoje em dia o 

atendimento parece 
muito engessado 
- comunicação por 

telefone. Plataformas 
como a Udemy 
poderiam estar 

integradas ao Sebrae 
ou outras plataformas 

de educação (ex.
qualifica) o Sebrae 
pode ser mais ágil 
em comunicações 

via app próprios ou 
de comunicação ex. 
telegram whatsapp.

- -

Líder do 
Ecossistema de 

Inovação

Acreditam que o 
Sebrae não adapta 
os programas para 
a realidade local. 

Tem pessoas muito 
qualificadas que 
conhecem nossa 

demanda, mandamos 
os nomes para o 

Sebrae. Mas daí o 
Sebrae vem com uma 

pessoa de São Paulo ou 
da Região Sul, e vem 

com o ego lá em cima, 
e não entendem como 

funciona a região.

Melhorar/otimizar o 
que já fazem.

Focar em programa de 
formação - viabilidade 

técnica, captação, 
mentoria, consultoria 

- apoio em estágios 
de pré-aceleração 

e aceleração. O 
processo de escolha 

do município deve ser 
pelo ecossistema de 

inovação, seja técnico 
ou político.

Deve buscar mais 
atividades remotas.

-

Líder do 
Terceiro Setor

Acreditam que o 
Sebrae deveria realizar 

um programa de 
qualificação para 

instituições do terceiro 
setor, compreendendo 

a importância e 
efetivando a legalidade 

de ação. 

Veem a necessidade 
de estruturar uma 

malha maior entre os 
municípios de cada 

estado. Programa de 
formação de lideranças 
dentro do contexto de 

atuação do líder.

-

Acreditam que o 
tempo da tomada 
de decisão precisa 

ser mais ágil. Às 
vezes a demora 

atrapalha os gestores 
e colaboradores do 

próprio Sebrae. Pensar 
na desburocratização.

-

Líder 
Empresarial

Tem receio de que 
cortes de recursos 

do sistema S afetem 
o atendimento e 

qualidade do Sebrae.

Acham que hoje no 
mercado se tem 

um grande número 
de soluções de 

informática, o Sebrae 
(sem se envolver na 
questão de relação 
comercial) poderia 

ser um veículo 
de orientação e 

divulgação disso.

Acreditam que o 
Sebrae deveria 

ter, regionalmente 
falando, encontros 

onde líderes poderiam 
trocar informações 

de experiências. Isso 
juntamente com 

pessoas do Sebrae.

Gostaria da 
participação efetiva no 
dia-a-dia, promovendo 

novos cursos e nos 
convidando para 

participar de cursos 
de capacitação. 
Particularmente 

prefiro comunicação 
presencial com o 

Sebrae, temos nos 
comunicado via 

whatsapp e telefone 
e e-mail.

Gostaria que o 
Sebrae convidasse 
mais pessoas que 
participaram dos 

treinamentos, para 
todos fazerem uma 
reunião, bate papo, 

roda de conversa sobre 
empreendedorismo, 

sem aquele 
compromisso chato de 

ser um treinamento 
massante.

Líder 
Investidor

Poderia trazer um 
treinamento de 

choque de gestão 
voltado para liderança 
geral de empresas. A 

preferência pelo canal 
de comunicação via 

Whatsapp. É um canal 
bem mais dinâmico do 

que email.

Se tiver uma ideia de 
que o Estado não se 
desenvolve, é difícil 
o investidor pegar 
o dinheiro dele e 

aplicar em um negócio 
extremamente incerto. 

O Sebrae poderia 
mostrar que existem 
caminhos de retorno, 
não necessariamente 

financeiro de 
curto prazo, mas 
desenvolvimento 

de fornecimentos, 
pessoas e recursos. 
Criar um sistema de 
economia integrada.

Gostariam de ter  um 
maior conhecimento 
sobre como o Sebrae 
pode ajudar aquelas 

empresas, poderíamos 
ajudar esses clientes a 
procurarem o Sebrae 

para sanar suas 
dúvidas.

Auxiliar as pessoas 
entenderem a 
importância do 

cooperativismo de 
crédito da região.

Necessidade de ter a 
prática aliada a teoria 

-  muitas vezes a teoria 
é desqualificada frente 

a prática. Demora 
muito tempo para ser 

atendido.
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Líder Político
Auxiliar na construção 
de novas realidades - 
diferentes em termos 

de mundo e país.

Treinamentos e 
aprimoramentos 

para membros 
da assembléias 

principalmente em 
celeridade e gestão.

Ofertar cursos sobre 
planejamento público.

Gostariam de  
qualificação como 

líder na área política, 
nem todo vereador e 
prefeito tem a visão 
de colaborar com o 

cenário ideal, querem 
ajudar mas não sabem 

como.

-

Líder 
Produtor de 

Conhecimento
- -

Sentem a falta de 
expansão para o setor 

público, talvez devido à 
contratação do serviço 

que é necessário 
entrar nas contas da 

gestão pública. Ofertas 
de capacitação para 

como ser um líder de 
conhecimento.

Intensificar 
relacionamento entre 
academia e empresa. 

Aumentar ação 
regional ao invés de 

municipal.

Acreditam que o 
Sebrae coloca todos 

os futuros e empresas 
na mesma condição. 

Poderia ofertar 
programas diferentes 

com conteúdos 
específicos para 

empresas diferentes.

Líder Rural

Acredita que algo 
pode ser feito para 
auxiliar no processo 

de retomada das 
pessoas ao campo/
roça (retornando 
para as origens, 

receitas tradicionais e 
familiares).

-

Precisa de uma 
solução mais para 

dentro da empresa ou 
soluções específicas 

para parceiros  
credenciados.

Necessita de criação 
de ferramentas 

simples/ acessíveis 
para dar acesso a 

pessoas que não tem 
uma administração 
toda estruturada. O 

Sebrae pode fortalecer 
mais a atuação no 
desenvolvimento 

humano, porque o 
desenvolvimento 
humano está mais 
voltado para uma 

questão de afeto e 
empatia.

Acredita que 
agora é necessário 
desenvolver uma 

complementaridade 
do presencial e a 

distância, fazer um 
ser complementar 
ao outro no pós-

pandemia.
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Representatividade de perfil por região

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Líder de Comunidade 33% 29% 20% 12% 6%

Líder de Diversidade e 
Inclusão

18% 18% 16% 22% 26%

Líder de Economia 
Sustentável

39% 26% 21% 12% 2%

Líder de Planejamento 
público

20% 29% 14% 23% 15%

Líder de Representação 
Empresarial

17% 16% 21% 21% 25%

Líder do Ambiente Digital 16% 27% 7% 23% 27%

Líder do Ecossistema de 
Inovação

10% 18% 27% 14% 32%

Líder do Terceiro Setor 18% 17% 24% 21% 20%

Líder Empresarial 20% 18% 21% 18% 23%

Líder Investidor 21% 17% 18% 27% 17%

Líder Político 16% 25% 23% 21% 15%

Líder Produtor de 
Conhecimento

19% 17% 17% 18% 28%

Líder Rural 37% 26% 6% 19% 12%

Legenda

1º REGIÃO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE PARA ESTE PERFIL

2º 2º REGIÃO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE PARA ESTE PERFIL

3º 3º REGIÃO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE PARA ESTE PERFIL

4º 4º REGIÃO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE PARA ESTE PERFIL

5º 5º REGIÃO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE PARA ESTE PERFIL

Concentração das lideranças por região
O quadro a seguir mostra onde cada perfil de liderança está mais presente, comparando a 

presença do perfil em cada região do país. Então, por exemplo, de todos os líderes empresariais 

participantes na pesquisa, a maioria deles estão  na região Sul (23%), seguido da região Centro-

Oeste (21% ), Norte (20%) e Nordeste (18% ) e Sudeste (18% ). Importante destacar que esta 

proporção é a representação da amostra de respondentes do formulário on-line. 



13 Perfis de Liderança do Brasil   Polo de Liderança Sebrae  36

Top 5 lideranças por região
O quadro a seguir apresenta as lideranças com maior representatividade numérica dentro 

das diferentes regiões do país. Para o cálculo foram  agrupadas e comparadas as quantidades 

de respondentes que se auto denominaram como parte de um ou mais perfis de liderança. 

Isso se deu por meio das opções de respostas contidas no formulário, bem como  e dos 

critérios de validação dos dados utilizados pela equipe de análise: atividades de execução 

da tarefa de liderança, cargos que assume, áreas de atuação e proximidade com o perfil 

atribuído, dentre outros.

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

1. Empresarial 1. Empresarial 1. Empresarial 1. Empresarial 1. Empresarial

2. Sustentável
2. Planejamento 

público
2. Representação 

empresarial
2. Representação 

empresarial
2. Representação 

empresarial

3. Comunidade 3. Comunidade 3. Terceiro setor
3. Planejamento 

público
3. Diversidade

4. Representação 
empresarial

4. Representação 
empresarial

4. Comunidade 4. Terceiro setor 4. Terceiro setor

5. Rural 5. Sustentável 5. Sustentável 5. Diversidade 5. Conhecimento
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Insights
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Durante a fase de entrevistas os líderes expressaram opiniões e percepções sobre os 

diversos aspectos que envolvem a liderança, como descrito na tabela abaixo. Aqui foram 

selecionados fragmentos que tiveram maior ocorrência sobre as necessidades, características 

do setor e perspectivas pertinentes ao entendimento das  necessidades e expectativas de 

cada um dos perfis de líderes analisados.

Perfis Insights

Líder de 
comunidade

Geralmente têm outros empregos fixos e atuam em períodos alternados com a 
comunidade. Têm uma relação pessoal com a causa e buscam algum sustento na forma 
de atuação “se pudesse viveria disso, mas não sustenta”. São porta-vozes dos desejos da 
comunidade frente a figuras políticas, empresariais e levam as demandas e anseios para 
tentar resolver de alguma forma a realidade de sua comunidade.

Líder de 
diversidade e 

inclusão

Os líderes de diversidade e inclusão têm como um “Grande desafio em colocar pessoas 
que têm poucas chances de conseguir emprego nas milhares de vagas disponíveis no 
mercado”. Através da integração dos membros marginalizados socialmente acreditam 
ser possível desenvolver uma sociedade mais receptiva e igualitária.

Líder de 
economia 

sustentável

O uso extenso do termo socioambiental - as ações sociais e ambientais andam de mãos 
dadas. É preciso criar uma rede ampla de comunicação e conscientização, fazer com 
que a sustentabilidade chegue até as pessoas. Juntar formadores de opinião e líderes 
de rede para construção de políticas públicas sustentáveis é o maior objetivo dessa 
liderança.

Líder de 
planejamento 

público

A mudança de liderança muitas vezes atrapalha ou demanda tempo de processos e 
projetos em andamento dentro das diversas secretarias. Toda a vez que um novo líder 
assume uma liderança política a equipe dentro das secretarias diminui os trabalhos para 
poder explicar, demonstrar e orientar o novo líder, assim como aguardar pela liberação 
de verbas ou autorizações dentro da nova gestão. isso é devido a falta de visão em 
comprimento de estratégias a longo prazo

Líder de 
representação 

empresarial

A principal característica do líder que atua nessa representação é ouvir as diferentes 
ideias,opiniões e objetivos daqueles que são representados e buscar o intermédio delas, 
traçando objetivos que “sejam o meio do caminho” - sendo a principal habilidade a ser 
desenvolvida aquela da discussão política e a habilidade de ouvir e respeitar a todos.

Líder do 
ambiente digital

São líderes que possuem alta capilaridade, que devem ter alta frequência no 
desenvolvimento de conteúdo e comunicação com seu público, e sempre se reinventar 
para não perder a relevância frente às mudanças tecnológicas e sociais. Percebem que o 
setor é muito saturado e com muita competição.
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Líder do 
ecossistema de 

inovação

Esses líderes são muito ligados à tecnologia e se preocupam muito em como aumentar 
a produção tecnológica do país. Acreditam que o governo deve facilitar o processo 
de industrialização da tecnologia e que o país ainda é muito focado na produção de 
commodities.

Líder do terceiro 
setor

Boom da importância social durante a pandemia trouxe maior reconhecimento 
da necessidade do terceiro setor. O líder de terceiro setor parece ter uma grande 
habilidade de articulação mas possuir pouca capacitação técnica específica. Para essa 
liderança é muito importante saber articular ações com o setor público, habilidades 
de governança, conhecimento de leis, além da habilidade de captação de doações, 
recursos e desenvolver parcerias.

Líder 
empresarial

Dentre os líderes empresariais entrevistados é possível destacar sua conexão e 
presença no associativismo (associações comerciais de suas cidades/regiões). Muitos 
falam da importância da articulação com outros empresários e com o ambiente de 
negócios. Há distanciamento entre o setor político e empresarial.

Líder investidor

O ambiente da pandemia trouxe uma grande expansão de negócios e arrecadação para 
aqueles que trabalham com linhas de financiamento ou crédito, o mercado tende a se 
expandir mais nos próximos anos. Existe uma rápida mudança ocorrendo no setor, com 
a chegada de eBanks, a digitalização e diminuição das transações e agências físicas e o 
crescimento das cooperativas de crédito.

Líder político

Concordam que o Brasil peca em educação e que esse passo no país pode ser crucial 
para um desenvolvimento sustentável. A liderança política muito atrelada ao varejo e 
não ao atacado. Dificuldade de dar continuidade em projetos de longo prazo. Houve 
a manifestação de alguns entrevistados sobre trazer o conhecimento empresarial, o 
know how da gestão empresarial para dentro da gestão política.

Líder 
produtor de 

conhecimento

Dificuldade na aquisição de recursos para projetos de pesquisa. A demanda pela 
produção acadêmica não consegue ser atingida sem os recursos para a contratação de 
alunos e/ou pesquisadores.

Líder rural

Ao atender esse perfil é preciso estar presente e acompanhar o produtor rural de perto, 
é importante que esteja disponível para conversar e acolher. Os líderes das regiões 
apresentaram forte interesse na criação de produtos, agregando valor aos commodities 
da produção rural. Os novos líderes rurais, sucessores dos seus pais e avôs são de outra 
geração, estão se formando, se aperfeiçoando, tem uma mentalidade focada em gestão 
e digitalização do comércio de commodities.

As lideranças também manifestaram opiniões a respeito de suas regiões de atuação, podendo 

gerar alguns “insights regionais” sobre a prática de liderança nas cinco regiões do país.

Os depoimentos (opiniões e percepções) dos líderes de cada região foram categorizados 

conforme o perfil de liderança e região do país. Essa estratégia teve como objetivo preservar 

as informações coletadas, por meio de entrevistas, quanto ao sentido e ao contexto. Os 

resultados dessa classificação podem ser observados no quadro a seguir. Nem todos os 

entrevistados manifestaram opiniões quanto às especificidades da atuação da liderança em 

sua região; por isso alguns perfis não apresentam conteúdo.
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Depoimentos por liderança e por região de atuação

NORTE

Líder de Economia 
Sustentável

A logística é um desafio, principalmente na Região Amazônica. Muitos lugares não 
têm acesso à energia e à internet.

Líder do 
Ecossistema de 

Inovação
As consultorias que vem de fora não entendem da realidade local.

Líder do Terceiro 
Setor

A política atrapalha e gera influência negativa. A região enfrenta problemas 
logísticos que impedem a criação de uma cultura de empreendedorismo.

Líder Empresarial Pressionar o governo para aumentar o estímulo da indústria e produção. A atenção é 
voltada majoritariamente para a agropecuária.

Líder Produtor de 
Conhecimento

Tocantins é o Estado com um dos menores PIBs do país. Parte da população tem 
expectativa de fazer carreira na gestão pública, o Estado detém boa parte da mão de 
obra do Estado.

Líder Rural As novas gerações estão dando suporte técnico e tecnológico para os pais 
agricultores.

NORDESTE

Líder de Economia 
Sustentável

Temos um modelo dramático de desenvolvimento em função do desmatamento.

Líder do Terceiro 
Setor

Visão da população de que a política exerce uma influência negativa em instituições 
do 3o setor.

CENTRO-OESTE

Líder de Diversidade 
e Inclusão

Adesão a programas de compra governamental do comércio e pequeno produtor local.

Líder de 
Planejamento 

Público

Pequenos negócios no interior não têm acesso à suporte presencial para 
implementação de tecnologia e automação

Líder de 
Representação 

Empresarial

Falta de apoio ao comércio e à indústria, a nossa economia não depende só da 
agricultura. O Setor rural move a economia na região.

Líder do Ambiente 
Digital

O pequeno negócio movimenta o município e falta trazer a indústria para a região.

Líder do 
Ecossistema de 

Inovação
Parte da Região não tem acesso à internet móvel.
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Líder Político
A economia da região é pautada pelo agronegócio. As cidades do interior pouco se 
desenvolvem, as empresas procuram pelos grandes centros, temos dificuldade de 
trazer empresas e indústrias para cidades pequenas.

Líder Produtor de 
Conhecimento

A base da nossa economia é o agronegócio, nosso Estado não fechou na pandemia. 
Falta de pessoas qualificadas para atuarem no mercado de trabalho. O Estado do MT 
é muito distante e carente de mão de obra especializada.

SUDESTE

Líder de Diversidade 
e Inclusão

Adesão a programas de compra governamental do comércio e pequeno produtor 
local.

Líder de 
Planejamento 

Público
Grande foco na economia cafeeira.

Líder Investidor Necessidade de fazer um balanço social econômico - poucas pessoas entendem a 
importância do cooperativismo de crédito da região.

Líder Político Alta taxa de exploração de recursos naturais.

SUL

Líder de 
Comunidade

Possui uma fronteira comercial significativa e portos.

Líder do 
Ecossistema de 

Inovação
Destaque no Polo de Inovação e Tecnologia.

Líder Investidor Ao escolher profissionais para atuarem nesta região é preciso sempre ter uma 
proximidade sociocultural, compreendendo os anseios das pessoas da região.

Líder Rural Forte cultura de cooperativas. Fomento ao escoamento de produtos locais, 
diminuindo a distância entre produtor e consumidor.
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As lideranças e 
o envolvimento 

com a causa 
das pequenas 

empresas
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Para mensurar o envolvimento das lideranças  com a causa das pequenas empresas foram 

consideradas as respostas obtidas por meio de 4 alternativas a uma das questões do 

formulário on-line:

1. Realizam projetos de auxílio e suporte ao empreendedorismo;

2. Realizam projetos de apoio à competitividade empresarial e setorial;

3. Realizam projetos de estímulo à inovação e sustentabilidade no ambiente de negócios;

4. Trazem o debate sobre pequenas empresas e empreendedorismo para a agenda da 

instituição que representa.

Os participantes responderam às questões com base em uma escala de frequência: 

continuamente, frequentemente, ocasionalmente, raramente, e nunca. Com valores atribuídos a 

cada tipo de resposta, o cálculo da média das respostas dos participantes possibilitou identificar 

um coeficiente entre 1 e 10. Esse coeficiente foi utilizado para determinar o  envolvimento das 

lideranças com a causa das pequenas empresas, conforme apresentado a seguir:

5,8

6,1

5,8

5,4

7,0

7,2

7,8

6,6

6,3

7,2

6,1

6,4

6,1

0 10

Líder De Comunidade

Líder De Diversidade
 E Inclusão

Líder De Economia
 Sustentável

Líder De 
Planejamento Público

Líder De Representação
 Empresarial

Líder Do Ambiente
 Digital

Líder Do Ecossistema
 De Inovação

Líder Do Terceiro Setor

Líder Empresarial

Líder Investidor

Líder Político

Líder Produtor De
 Conhecimento

Líder Rural

PROXIMIDADE COM A CAUSA DA PEQUENA EMPRESA

As quatro lideranças com maior envolvimento  com a causa da pequena empresa foram: Líder do 

Ecossistema de Inovação, Líder Investidor, Líder do Ambiente Digital e Líder de Representação 

Empresarial. Esses resultados evidenciam o comprometimento das lideranças ligadas ao fomento 

dos pequenos negócios. As principais ações que esses líderes realizam para estimular o fomento 

ao empreendedorismo podem ser vistas na ficha sobre o perfil de liderança.
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As lideranças e 
os Objetivos de 

Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

da ONU



13 Perfis de Liderança do Brasil   Polo de Liderança Sebrae  45

Durante as etapas de coleta de dados por meio  do formulário on-line, pedimos aos líderes 

que escolhessem cinco ODSs  (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), dentre os 17,  

da ONU (Organização das Nações Unidas), com base no critério de relevância em relação ao  

trabalho desenvolvido por eles. A partir das respostas de cada perfil, foram selecionadas os 

3 Objetivos que obtiveram  maior número de respostas frente aos outros. Assim, foi possível 

associar os principais propósitos das lideranças em relação ao desenvolvimento sustentável, 

conforme apresentado no quadro a seguir:

Perfil De Liderança
ODSs selecionadas

1º mais relevante 2º mais relevante 3º mais relevante

Líder de comunidade
Redução das 
Desigualdade

Educação de Qualidade Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Líder de diversidade e 
inclusão

Educação de Qualidade Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Redução das 
Desigualdade

Líder de economia 
sustentável

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade Consumo e Produção 
Sustentáveis

Líder de planejamento 
público

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Redução das 
Desigualdade

Educação de Qualidade

Líder de representação 
empresarial

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

Educação de Qualidade

Líder do ambiente 
digital

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade Parcerias e meios de 
implementação

Líder do ecossistema de 
inovação

Educação de Qualidade Indústria Inovação e 
Infraestrutura

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Líder do terceiro setor
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

Líder empresarial
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade Saúde e Bem-estar

Líder investidor
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade Indústria Inovação e 
Infraestrutura

Líder político
Educação de Qualidade Trabalho Decente e 

Crescimento Econômico
Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

Líder produtor de 
conhecimento

Educação de Qualidade Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Parcerias e meios de 
implementação

Líder rural
Fome Zero e Agricultura 
Sustentável

Consumo e Produção 
Sustentáveis

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico
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A partir dessas respostas, também foi possível entender quais são as três maiores preocupações 

dos líderes em cada região do Brasil, em relação ao desenvolvimento sustentável:

REGIÃO
ODSs selecionadas

1º mais relevante 2º mais relevante 3º mais relevante

Norte Educação de Qualidade
Redução das 
Desigualdade

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Nordeste
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade
Redução das 
Desigualdade

Centro-Oeste Educação de Qualidade
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Saúde e Bem-estar

Sudeste
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade
Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

Sul
Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Educação de Qualidade
Indústria Inovação e 
Infraestrutura

As regiões com maior quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza (segundo IBGE, 

em ordem:  Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul) são as que citaram “redução das 

desigualdades” como uma das ODSs mais relevantes. As únicas regiões a destacarem a necessidade 

de infraestrutura ou cidades sustentáveis como prioridade foram as regiões Sul e Sudeste.
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Ferramenta          
de apoio: Canvas      

de Ideação
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O CANVAS DE IDEAÇÃO é uma ferramenta baseada nas abordagens do design thinking para 

o desenvolvimento de ações voltadas ao usuário (neste caso, os líderes). Isso quer dizer: 

posicionar o líder no centro do projeto e pensar novas soluções para essa liderança! 

O Canvas foi pensado especificamente para auxiliar os colaboradores do Sebrae na 

compreensão do perfil de liderança escolhido e assim apoiar o processo de desenvolvimento 

de novas soluções para esse líder.

É um resumo dos pontos chave de um plano de ação, incluindo pontos estratégicos a serem 

considerados para cada perfil. De fácil aplicação, pode ser utilizada com frequência ou toda vez 

que for necessário pensar em novas soluções para perfis específicos de clientes/lideranças.
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O Canvas de Ideação é dividido em três partes:

IMERSÃO - etapa importante para dar input no pensamento daqueles que irão pensar e 

propor novas soluções. A imersão é a etapa na qual a equipe se aproxima do contexto do 

projeto, do perfil da liderança e começa a identificar, compreender e classificar os problemas 

a serem resolvidos. A sessão de imersão é divida em seis tópicos de compreensão do perfil:

1. Qual problema a ser resolvido - Quais são os problemas enfrentados por essa 

liderança, que podem nos trazer uma oportunidade de atuação?

2. Formatos de interação e temáticas - Quais são as temáticas e formatos de interação 

preferidos do perfil de liderança selecionado para esta ideação?

3. Características do ambiente de liderança - Quais são as características específicas 

dos ambientes de atuação do perfil de liderança selecionado? O que as lideranças têm 

em comum e em quais características se complementam?

4. Mobilização das pessoas - Quais são as principais motivações deste perfil de 

liderança? Como podemos atraí-lo?

5. Conexões - Com que outros líderes este perfil se conecta? Onde estão as 

oportunidades de parceria?

6. Soluções já existentes - Quais soluções já existem?

Informação para responder estas perguntas pode ser encontrada nas 13 Fichas dos Perfis de 

Liderança, conforme destacado no Canvas. 
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IDEAÇÃO - é a etapa do brainstorming, quando as ideias são pensadas sem nenhum 

julgamento. É o momento de efetivamente começar a “pensar fora da caixa”, propondo 

soluções para o problema. Não há limite de ideias nesta fase. Apesar deste Canvas poder ser 

utilizado individualmente, nesta fase especificamente, há grande benefício em trabalhar em 

grupo, ou ao menos em duplas. A variedade de “cabeças” traz também variedade de ideias, 

enriquecendo a qualidade da geração de propostas.
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PROTOTIPAÇÃO - é a etapa de desenvolvimento, teste e validação das ideias geradas. É a 

hora de aparar as arestas, ver o que se encaixa no projeto, juntar propostas, selecionar uma 

que seja mais viável e com melhor potencial de sucesso. Para isso, o CANVAS conta com 

um plano de ação básico, baseado na ferramenta 5W2H (“5 porquês e 2 comos”) que são 

perguntas que auxiliam na consolidação da proposta final. 

1. O que será feito?

2. Por que será feito?

3. Onde será feito?

4. Quando será realizado?

5. Por quem será feito?

6. Como será feito?

7. Quanto vai custar?

Importante ressaltar que essa é uma fase de prototipação e, portanto, estas respostas não 

precisam ser respondidas com exatidão.

Uso: 

O Canvas de Ideação pode ser impresso para facilitar o uso individual ou para equipes 

começarem a esboçar e discutir suas ideias. Post-its podem ser usados para facilitar o 

preenchimento dinâmico. É uma ferramenta que fomenta o entendimento, a discussão, a 

criatividade e a análise para a proposta de novas soluções.

O canvas se encontra em alta resolução para impressão nos anexos deste relatório. 

Recomendação: imprimir em tamanho A3.
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Balanço: 
aprendizado e 

perspectivas 
futuras
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O projeto Uma Ferramenta para Conhecer os Líderes do Brasil foi uma iniciativa 

desafiadora e ambiciosa, considerando o tamanho, as complexidades e as diversidades 

que são características notórias do país. Essas características também são refletidas nas 

lideranças: vários Estados, muitas pessoas, diversas atuações de liderança. Esta pesquisa é um 

primeiro passo em direção ao conhecimento, sistematização e visualização de informações 

sobre os líderes que contribuem para os pequenos negócios no Brasil.

 O objetivo deste projeto foi desenvolver uma pesquisa, inspirada inicialmente no método 

de personas, sobre os perfis dos líderes que atuam no ambiente de negócios das pequenas 

empresas do Brasil. Sua execução se deu ao longo de dez meses, por meio de cinco etapas, 

que envolveram diversas conexões e atividades, que resultaram em 13 Perfis de Líderes.

 O projeto contou com a participação e o apoio de diretores e gestores do Sebrae. Foi por 

meio das indicações dos gestores que se teve acesso aos líderes das cinco regiões do Brasil. 

É sabido que a estratégia adotada de utilizarmos os mailings dos gestores, para a divulgação 

da pesquisa e para o contato com os líderes, implica em direcionamentos e limitações do 

mapeamento de lideranças - o que não reduz a importância e o pioneirismo da ferramenta 

desenvolvida. Por outro lado, mostra a oportunidade de identificação e desenvolvimento de 

perfis por região, por setores produtivos, por áreas de atuação.

 O foco principal do projeto era construir uma ferramenta, baseada em fichas de personas, que 

representasse os líderes do Brasil. O projeto extrapolou as informações comumente abordadas 

nessas fichas. Foi criada uma ferramenta de visualização de dados e informações, que além 

de representar 13 perfis de lideranças do Brasil, com base em suas atuações e funções de 

liderança, apresenta as posições de liderança, o alcance, atuação na causa de pequenas 

empresas, relacionamento com o Sebrae. É um material que valoriza e retrata a diversidade das 

lideranças brasileiras, a partir da identificação de pontos de convergências e padrões. 

 A ferramenta “13 Perfis de Liderança do Brasil” oferece subsídios para uma atuação 

mais assertiva e direcionada do Polo de Liderança. É um apoio para os gestores dos 

Estados na criação de ações, serviços, eventos e soluções para este público. Acima de 

tudo, é uma ferramenta de entendimento sobre as lideranças no país e sobre o potencial 

de parceria entre o Sebrae e estes atores tão essenciais no contexto da construção de um 

melhor ambiente de negócios para as pequenas empresas no Brasil. Uma oportunidade de 

aprendizado, e de conexão entre as lideranças e o Sebrae. 
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Apêndice –   
Canvas de Ideação
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