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Em busca de uma liderança 
para conduzir a revolução
Transformação. 
Instabilidade. Incerteza. 

Estas três palavras, e uma série 
de sinônimos, são as que melhor 
resumem o atual momento do 
setor automotivo, segundo as 
673 lideranças de empresas do 
segmento entrevistadas para 
este estudo. E, se o contexto é de 
transformação, as pessoas que 
tomam decisões nas empresas 
precisam assumir o protagonismo 
e construir novas respostas.

Este estudo nasceu para investigar 
quão preparados os profissionais 
da indústria automotiva estão para 
isso e entender quais desafios 
ainda precisam ser superados. 
É um mapa do que ainda 

precisamos construir para 
garantir um futuro relevante 
a uma cadeia produtiva tão 
importante, responsável por 25% 
do PIB industrial brasileiro.

Há tempos a indústria automotiva 
nacional protela o momento de 
decidir como vai se posicionar 
globalmente nos próximos anos. 
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Agora, no entanto, diante da 
promessa de abertura comercial 
do País, as empresas precisam 
tomar uma posição e definir 
como vão atuar nos próximos 
anos, quais projetos serão locais, 
como encarar a nova mobilidade 
e, afinal, qual será a competência 
brasileira no cenário global.

Alguns ingredientes tornam 
a realidade brasileira ainda 
mais inquietante: ainda não 
superamos completamente a 
instabilidade política e econômica, 
a transformação digital está 
presente e, ao mesmo tempo, 
distante de muitas empresas do 
setor e, por fim, para ampliar a 
ambiguidade, existem realidades 
diversas conforme o porte e 
segmento de cada empresa. 

Por se tratar de uma cadeia 
produtiva tão essencial à economia 
brasileira, nesta segunda edição 
a pesquisa Liderança do Setor 
Automotivo aprofunda a visão 

sobre o aspecto mais essencial 
a qualquer organização: 
as pessoas. Buscamos 
entender a cultura corporativa, 
o propósito das empresas 
e profissionais e o potencial 
de engajar colaboradores para 
não apenas gerar riqueza, mas 
também ampliar o impacto 
positivo na sociedade.

Todas estas conclusões serão 
insumo para a construção do 
ABX20 – Automotive Business 
Experience, principal evento 
de lideranças e futuras 
lideranças do setor automotivo 
e de mobilidade, marcado 
para 13 de outubro de 2020.

Esperamos você lá!

Automotive Business
Mandalah
MHD Consultoria
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Em 2020, o conceito de propósito 
- um objetivo mais elevado, além 
do lucro, gerando o impacto 
positivo de uma empresa - está 
cada vez mais presente no mundo 
dos negócios. É uma mudança 
que está acontecendo em 
todos os setores e na indústria 
automotiva não é diferente.

Esta edição da pesquisa Liderança 
do Setor Automotivo mostra que 
37% dos entrevistados estão 
trabalhando em empresas com 
um propósito que direciona sua 
estratégia e atividades. Esse 
número é um aumento significativo 
em relação ao estudo anterior de 
2018. E embora o aumento seja 
motivo de otimismo, esse número 
também conta outra história: a 
maioria das empresas automotivas 
ainda não trabalha com um 
propósito claramente definido.

Então, o progresso está 
ocorrendo? Sem dúvida sim. 

Mas ainda há um longo 
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O poder do propósito
caminho a percorrer.

À medida que a indústria continua 
evoluindo, vale lembrar que o 
propósito não é apenas uma frase 
bonita na parede do escritório. 
Não é um slogan de marketing. 
Nem é um sonho aspiracional 
do que a empresa quer ser.

Um propósito precisa ser vivido.  
Ele deve estar presente 
na realidade cotidiana da 
empresa, orientando as 
decisões, comportamentos e 
relacionamentos das pessoas. 
Quando incorporado a uma 
organização, o propósito ajuda 
a superar os desafios de 
complexidade, transformação 
e incerteza. É uma ferramenta 
necessária para os nossos tempos.

E quem desempenha o papel 
crítico de garantir que o 
propósito seja vivido?

A liderança, é claro.

Os líderes da empresa são os 
principais responsáveis pela 
definição do padrão, com os mais 
altos níveis de rigor possíveis. 
Garantir que o propósito esteja 
sendo levado em consideração 
o tempo todo. Em toda decisão, 
todo investimento, todo produto, 
todo comportamento. Em cada 
gesto e cada palavra, o propósito 
da organização está sendo 
fortalecido ou enfraquecido.

É papel da liderança assumir 
a responsabilidade por isso. 
Devemos isso a nós mesmos e 
aos nossos colegas, clientes, 
parceiros da indústria - e à 
sociedade como um todo. Vamos 
celebrar o progresso com o 
compromisso de manter essa 
evolução e aumentar a quantidade 
de atividades orientadas pelo 
propósito em todo o setor.

Tom Moore, Sócio, Mandalah 
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Quem respondeu
A segunda edição da pesquisa 
Liderança do Setor Automotivo 
foi realizada on-line, em setembro 
de 2019, obteve respostas de 673 
profissionais que atuam em posições 
de comando no segmento.
O número de respondentes é 
11,2% superior ao da primeira 
edição do estudo, feita entre 
setembro e outubro de 2018.

diretoria, vice-presidência, 
presidência, conselho, gerência geral

coordenação, gerência, 
supervisão, chefia

alta gestão média gestão
38% 47%

Segmento de 
atuação

6

8%

20% 

24%

48% 

0% 50%

Indústria de autopeças

Outro setor

Montadora

Concessionária/
Distribuição

100%

Cargo

entrevistados
673

_ Analista 
_ Engenheiro  
_ Estagiário 
_ Especialista têcnico 
_ Vendedor

_ Conselho de administração 
_ Presidência ou vice-presidência 
_ Superintendência 
_ Sócio-Proprietário 
_ Direção

_ Gerência 
_ Chefia 
_ Supervisão 
_ Coordenação

15% 

38% 

47% 
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Faixa etária
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Reunir pessoas com diversidade 
de olhares e bagagens é um ativo 
importante para empresas que 
precisam fazer novas perguntas e 
construir respostas diferentes. 

Este é justamente o caso do setor automotivo 
que, apesar desta demanda, ainda conta 
com um retrato intensamente homogêneo 
na liderança, com perfis muito parecidos.
 
Em geral, as funções de decisão das 
companhias do segmento são desempenhadas 
em sua maioria por homens brancos de meia 
idade, com formação em engenharia ou 
administração. A presença tão expressiva 
de um só perfil pode ser um obstáculo para 
que o segmento permaneça relevante em 
um momento de forte transformação do 
mercado, com potencial de fazer novas 
entregas e identificar oportunidades de 
oferecer soluções centradas no consumidor.

Dos respondentes, 75% têm entre 36 e 60 anos, enquanto apenas 
14% da liderança tem menos de 35 anos. Ainda que seja esperado que 
profissionais alcancem cargos mais elevados apenas quando acumulam 
experiência, a falta de uma trilha rápida para fomentar a presença de 
jovens talentos em posições de decisão é um ponto sensível.
 
Com apenas pessoas mais maduras no comando do setor 
automotivo, a indústria tende a ter dificuldade para atender 
aos anseios das novas gerações de consumidores. 
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Na alta gestão, 92% dos 
profissionais têm mais de 41 anos. 
O cenário na média gestão não 
indica mudança consistente neste 
padrão nos próximos anos: 69% dos 
respondentes têm mais de 35 anos.

Gênero e etnia
A maior parte da população brasileira é negra ou 
parda e também feminina – realidade que as empresas 
automotivas estão longe de representar na liderança. 
Na média gestão, só 15% são mulheres e 2% são negros. 
Estes números caem para 7% e 1%, respectivamente, 
quando se trata da alta gestão.
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Gênero

Na alta gestão:
F: 7%  

M: 93% 

Etnia

Na alta gestão:
B: 87%  

P: 7%  
A: 3%  
N: 1%

8

0% 1% 

0% 3% 

2% 8% 

6% 18%

15% 24%

18% 18%

25% 14%

13% 8%

13% 3%

8% 2%

Até 25 anos

De 25 a  30 anos

De 31 a 35 anos

De 36 a 40 anos

De 41 a  45 anos

De 46 a 50 anos

De 51 a 55 anos

De 56 a 60 anos

De 61 a 65 anos

Acima de 65 anos

Faixa etária Alta gestão Baixa / Média 
gestão

Liderança do Setor Automotivo



Os números não mentem. Temos um 
problema na indústria automotiva 
quando se trata de diversidade. 
Isto não acontece porque as pessoas 
são contra a mulher, o negro ou o 
homossexual. O que falta são as 
políticas para incluir estas pessoas, 
para entregar o que estes grupos 
precisam no trabalho, as coisas que 
permitem que todos se sintam à 
vontade em estar na empresa.

— Pablo Di Si, 

presidente, Volkswagen América Latina
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Formação
Metade da liderança automotiva 
é formada em Engenharia. 
Uma parcela de 24% cursou 
Administração. Com isso, sobra 
pouco espaço para profissionais com 
outras competências e linhas de 
pensamento nesta indústria, o que 
reduz o seu potencial de inovação.

Quando analisado o grau de 
escolaridade, 68% destes 
profissionais fizeram algum tipo  
de pós-graduação, desde MBA  
ou especialização, até  
pós-doutorado. Uma fatia de 8% 
dos respondentes tem apenas 
o ensino médio ou não chegou a 
concluir a formação superior.

Liderança do Setor Automotivo 10

Principal 
formação

Escolaridade

74%
da liderança é  
formada em Engenharia 
ou Administração
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A busca por uma formação mais completa, 
aparentemente, para na média gestão.  
As pessoas que ocupam estas posições 
têm formação muito próxima à alta gestão, 
com desvantagem apenas no número de 
profissionais com título de mestre.

A proximidade do nível de escolaridade entre 
média e alta gestão pode ser um indicativo 
de que os profissionais que chegam no topo 
deixam de lado a preocupação em continuar 
a educação formal. Entre os motivos podem 
estar a falta de tempo, de incentivo das 
empresas, a preferência por outros tipos de 
aprimoramento, como cursos rápidos, ou, 
ainda, porque estas pessoas não sentem mais 
necessidade de ampliar a própria bagagem.

03 | Quem está à frente das empresas automotivas?

Alta gestão Baixa / Média 
gestão
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Os desafios em um 
momento de 
transformação
Transformação.
Instabilidade. Incerteza.

Estas estão entre as palavras que 
melhor definem o atual momento 
do setor automotivo, segundo 
as lideranças. Apesar de trazer 
uma série de oportunidades, 
a maioria dos respondentes 
sente-se mais cautelosa do 
que otimista em relação a este 
cenário – principalmente nas 
empresas de autopeças.

As palavras que 
descrevem o 

momento atual

Postura  
em relação 

ao futuro

 Estou c

O

P

58%

40%

2%



O momento é de mudança. 
Ainda assim, no futuro 
continuaremos com a tarefa de levar 
uma mercadoria ou uma pessoa do 
ponto A para o ponto B. Isso sempre 
vai existir e o mercado pode mudar, 
mas não vai desaparecer. Agora é a 
nossa chance de trabalhar e mostrar 
qual é o caminho daqui para frente.

— Philipp Schiemer, 
presidente, Mercedes-Benz Brasil e  
Daimler América Latina até maio de 2020

Liderança do Setor Automotivo 13
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Em um contexto volátil, 
a liderança automotiva não 
sente tanta segurança em 

relação ao próprio potencial de 
entregar bons resultados.

Como as lideranças  
avaliam o próprio nível 
de preparação para 
entregar bons resultado

60%

38%

2%
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Os principais 
desafios
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Uma das grandes chaves para atuar com 
sucesso no contexto da transformação digital 
é a capacidade de entregar resultados no curto 
prazo, sem perder de vista a estratégia de 
longo prazo. Para 69% dos respondentes do 
estudo, as empresas em que trabalham fazem 
uma boa condução destas duas frentes.

Há, no entanto, contradição entre 
o discurso e a prática. Quando 
questionada sobre quais são 
os principais desafios do cargo 
atual, a liderança automotiva 
prioriza o curto prazo, apontando 
o aumento da rentabilidade e 
da competitividade como suas 
principais metas, em detrimento 
de questões relacionadas à  
construção de uma boa estratégia 
de longo prazo, como a formação 
de sucessores e a interação com 
o ecossistema de inovação.

Ainda assim, houve avanço em 
relação à edição de 2018 do estudo. 
O terceiro principal desafio indicado 
pela liderança é desenvolver 
novos modelos de negócio e 
fontes de receita – objetivo 
intimamente ligado à inovação. 

Grau de preparação 
das empresas para 
equilibrar o curto 
e o longo prazos

Principais  
desafios das  

lideranças

Legenda Aspectos ligados à inovação

23%

69%

8%

45%

45%

36%

35%

33%

28%

27%

25%

25%

21%

16%

15%

14%

10%

9%

9%

7%

25%

24%

19%

17%

10%
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As lideranças de fabricantes 
de veículos demonstram dar 
mais prioridade ao longo prazo, 
com aspectos como ampliar o 
engajamento dos colaboradores 
e incorporar novas tecnologias 
na lista de maiores desafios. Já 
nas empresas de autopeças, os 
profissionais indicam foco mais 
claro no curto prazo, talvez por 
ainda estarem administrando 
os efeitos da recente crise na 
indústria automotiva brasileira.  

Autopeças

Montadoras

Aumentar a competitividade

Aumentar a rentabilidade

Aumentar a produtividade

Desenvolver novos modelos de negócio e fontes de receita

39% 

34% 

33% 

33% 

33% 

Aumentar a rentabilidade

Aumentar a competitividade

Ampliar o engajamento dos colaboradores

Desenvolver novos produtos e soluções

Incorporar novas tecnologias

53% 

49% 

33% 

33% 

34% Aumentar as vendas

Autopeças

Montadoras

Aumentar a competitividade

Aumentar a rentabilidade

Aumentar a produtividade

Desenvolver novos modelos de negócio e fontes de receita

39% 

34% 

33% 

33% 

33% 

Aumentar a rentabilidade

Aumentar a competitividade

Ampliar o engajamento dos colaboradores

Desenvolver novos produtos e soluções

Incorporar novas tecnologias

53% 

49% 

33% 

33% 

34% Aumentar as vendas

Principais  
desafios  

da liderança

Principais barreiras 
que podem impedir de 
superar os desafios
Quando se trata de indicar quais são as maiores 
barreiras à entrega dos desafios apontados, a 
liderança responsabiliza, principalmente, fatores 
externos. Estão no topo da lista a instabilidade 
política e econômica e o ambiente regulatório 
adverso. Também aparecem com alguma relevância 
fatores que dependem diretamente do empenho 
da liderança, como a falta de profissionais 
bem preparados e a cultura organizacional. 

Quais são as principais barreiras, 
dificuldades ou ameaças que 

podem impactar o alcance 
dos desafios elencados?

Cenário de instabilidade política e econômica

Legislação, tributação e ambiente regulatórios adversos

Falta de capacidade de investimento ou escassez de recursos

Competição com outras empresas automotivas

Falta de preparo da cultura organizacional

Falta de agilidade da companhia 

Competição com novos concorrentes no setor de mobilidade

Falta de engajamento dos colaboradores

Regras de compliance

69% 

51% 

31% 

26% 

26% 

22% 

20% 

18% 

14% 

11% 

3% 

Legenda Aspectos ligados à inovação



Uma boa liderança tem serenidade, 
calor humano e coragem para fazer  
o que tem de ser feito. É essencial saber 
agir de forma contundente e trazer  
a equipe naturalmente, sem precisar 
recorrer a uma postura agressiva.

— Roberto Cortes, 
CEO, Volkswagen Caminhões e Ônibus
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Prioridades da
liderança
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Entre uma série de assuntos, inovação é destacado pela maior 
parte da liderança (68%) como um tema de alta relevância para 
a organização em que trabalham. Ainda assim, o índice pode ser 
considerado abaixo do esperado se levado em conta o discurso intenso 
das empresas automotivas em relação ao empenho para inovar. 

Além disso, diversidade e inclusão, temas fundamentais para elevar o 
potencial de inovação de uma empresa, foram o de maior rejeição, com 
31% da liderança afirmando que este é um assunto de baixa relevância 
na organização em que trabalham. Esse número se torna ainda mais 
preocupante quando entendemos que a indústria automotiva está longe 
de priorizar um tema que tem relevância cada vez maior na sociedade.

As fabricantes de veículos demonstram estar mais 
abertas e avançadas quando se trata de construir uma 
cultura de inovação e de fomento à diversidade. Nas 
empresas de autopeças o índice despenca para 31%.

Grau de relevância 
Alta

Grau de relevância 
Baixa

40% 

33% 

68% 

52% 

43% 

34% 

46% 

4% 

22% 

31% 

5% 

12% 

17% 

28% 

16% 

21% 

Acordo Mercosul e União Européia 

Diversidade e Inclusão

Inovação

Transformação Digital

Formação de Líderes

Atração e Retenção de Talentos

Impacto Socioambiental

Fortalecimento Cultural

Assuntos  
prioritários  
para as  
organizações

Autopeças

Montadora

41% 

31% 

65% 

41% 

49% 

37% 

49% 

37% 

Acordo Mercosul e União Européia 

Diversidade e Inclusão

Inovação

Transformação Digital

Formação de Líderes

Atração e Retenção de Talentos

Impacto Socioambiental

Fortalecimento Cultural

Acordo Mercosul e União Européia 

Diversidade e Inclusão

Inovação

Transformação Digital

Formação de Líderes

Atração e Retenção de Talentos

Impacto Socioambiental

Fortalecimento Cultural

55% 

53% 

74% 

63% 

43% 

22% 

56% 

44% 

16% 

19% 

4% 

7% 

25% 

39% 

15% 

19% 

20% 

31% 

5% 

17% 

15% 

26% 

12% 

20% 

Grau de relevância 
Alta

Grau de relevância 
Baixa

Grau de relevância 
Alta

Grau de relevância 
Baixa

Assuntos 
prioritários 

para as  
organizações

Assuntos 
prioritários 

para as  
organizações

Tema com 
maior rejeição



O Brasil é um bom mercado, mas 
respondemos por apenas 3% das 
vendas globais de veículos, uma fatia 
modesta. Ainda assim, não é porque 
somos pequenos que precisamos estar 
fora do radar dos investimentos das 
empresas globalizadas. Se você faz 
barulho e mostra que temos um futuro 
interessante aqui, consegue atrair 
a atenção. Se ficarmos esperando, o 
investimento não vem.

— Besaliel Botelho, 
presidente, Bosch América Latina

Liderança do Setor Automotivo 19
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O Brasil começa a estruturar 
um movimento de abertura 
de mercado, o que pode 
representar risco ou uma série 
de oportunidades para empresas 
automotivas instaladas aqui. Um 
dos mais aguardados movimentos 
neste sentido é o acordo 
automotivo entre Mercosul e União 
Europeia – uma negociação que 
começa a evoluir após 20 anos 
de discussões entre os blocos.

A expectativa é de que a 
cooperação seja oficializada 
nos próximos dois anos. Se 
isso acontecer, a alíquota 
de importação de veículos 
europeus vai cair gradativamente 
nos 15 anos seguintes, indo 
dos atuais 35% a zero.
O prazo é longo, mas para uma 
transição assim dar certo, 
a indústria nacional precisa 
começar a rever sua estratégia e 

planejamento de produtos desde 
já. Para manter a relevância 
em um contexto de abertura 
comercial, as empresas 
instaladas no Brasil devem, 
antes de tudo, entender qual 
é a competência automotiva 
local – e o que, afinal, podem 
entregar aos outros países.

Questionada sobre o tema, a 
liderança das empresas do setor 
mostrou visão otimista sobre a 
parceria entre Mercosul e União 
Europeia, com a expectativa 
de que o tratado gere boas 
oportunidades aos dois blocos. 
Por outro lado, parte importante 
dos respondentes mostrou 
estar desinformada sobre 
o tema e a maioria apontou 
que a indústria nacional deve 
permanecer apenas como 
um polo de desenvolvimento 
de soluções regionais.

65%

15%

6%

5%

5%

3%

33%

30%

29%

9%

 
 

Avaliação sobre os potenciais impactos do acordo  
entre Mercosul e União Europeia

Como o acordo de livre comércio entre Mercosul e  
União Europeia afeta a atividade das lideranças?

59%
das lideranças 
não estão 
informadas 
sobre o 
potencial 
acordo 
bilateral

A competência  
automotiva brasileira 
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A maior parte dos entrevistados 
tem expectativas positivas sobre o 
acordo. As empresas de autopeças, 
no entanto, são apontadas como 
as que mais podem vir a enfrentar 
um impacto negativo como 
fruto da parceria comercial. 

A liderança é pouco ambiciosa quando se trata 
da competência automotiva brasileira, em como 
a indústria local poderá contribuir globalmente 
em um cenário de mercado aberto. Quase 
metade dos respondentes indicam que é pouco 
provável que o país tenha atuação importante 
no desenvolvimento de novas soluções 
de mobilidade – justamente o segmento 
mais promissor para os próximos anos.

A maioria acredita que o Brasil seguirá 
como um polo relevante apenas para alguns 
projetos locais. Assim, a própria liderança das 
empresas demonstra pouca esperança ou 
engajamento na construção de um papel mais 
relevante para o País no mundo automotivo.

Positivo

82% 

59% 

78% 

Negativo

7% 

27% 

10% 

Não sei opinar

11% 

14% 

12% Para Montadoras

Para Indústria de Autopeças

Para o Mercado Brasileiro

Potencial  
impacto do acordo  
Mercosul-UE para 
cada segmento

Muito Provável

13% 

19% 

31% 

14% 

22% 

19% 

Provável

43% 

52% 

56% 

39% 

51% 

49% 

Pouco Provável

44% 

29% 

13% 

47% 

27% 

32% 

O Brasil será um polo de desenvolvimento de soluções

O Brasil será somente um grande mercado veículos

O Brasil será palco de alguns projetos locais

O Brasil terá atuação importante no desenvolvimento de soluções para os novos meios de mobilidade

As exportações de veículos serão ampliadas 

As exportações de autopeças serão ampliadas

Qual é o  
papel global 
da indústria 
automotiva 
brasileira?
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A cultura corporativa
do setor
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Entre os aspectos que mais incomodam a 
liderança, destacam-se a pressão contínua por 
redução de custos e a dificuldade para concretizar 
projetos importantes no Brasil – principalmente 
entre os profissionais que atuam no setor de 
autopeças. Na edição de 2018 da pesquisa, o maior 
incômodo era o distanciamento da família.

87% 

71% 

59% 

61% 

40% 

48% 

Sobrecarga de trabalho

Escassez de tempo

Distanciamento da familia

Falta de feedback sincero dos liderados, pares e/ou superior direto

Pressão contínua para redução de custosAspectos mais 
incômodos 

da posição de 
liderança



Algo que o Brasil não pode invejar de 
ninguém é o capital humano: nossos 
colaboradores aqui estão entre os 
melhores do mundo. Nas fábricas, o 
índice de absenteísmo é inferior a 2%,  
o que significa que a dedicação, a 
garra, é bem maior aqui do que no 
resto do mundo. Também temos uma 
geração espontânea de um grande 
volume de projetos no Brasil e na 
América Latina. 

— Antonio Filosa, 
presidente, FCA América Latina
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O tipo de liderança 
predominante no setor 
automotivo
O conceito de Candura Radical, 
desenvolvido por Kim Scott, fala 
de duas habilidades importantes 
de um líder: importar-se 
pessoalmente, e ao mesmo 
tempo desafiar diretamente 
seus liderados. Os profissionais 
dotados de Candura Radical são 
aqueles que conseguem atuar 
nessa intersecção, criando 
vínculos pessoais e emocionais 
que motivam os colaboradores e 
trazem confiança para a relação, 
mas utilizando essa confiança 
e abertura para também dar 
feedbacks, por vezes duros, 
quando necessário. Dessa 
maneira, criam relações mais 
efetivas com suas equipes, 
gerando maior engajamento 
e, em conseqüência, 
melhores entregas.

O conceito apresenta quatro diferentes 
perfis de liderança, listados a seguir:

Insinceridade Manipulativa:  
Líderes que não se importam 
pessoalmente nem desafiam diretamente  
seus liderados, preocupando-se  
apenas com a própria ascensão.

Empatia Ruinosa:  
Líderes excessivamente dóceis 
que apresentam dificuldade em 
desafiar seus liderados diretamente, 
com receio de magoá-los.

Agressão Repugnante:  
Líderes que desafiam  
exageradamente seus liderados 
em detrimento da construção 
de boas relações pessoais. 

Candura Radical:  
Líderes que conseguem atingir o  
equilíbrio ideal entre desafiar  
diretamente e importar-se  
pessoalmente com  
seus liderados. 

Empatia 
Ruinosa

20% 

Insinceridade 
Manipulativa

15% 

Candura 
Radical

39% 

Agressão 
Repugnante

26% 

Importar-se 
pessoalmente

 
diretamente

Percepção da liderança 
nas empresas, 
utilizando o conceito 
de Candura Radical

Segundo os resultados da 
pesquisa, a Candura Radical é o 

perfil predominante na indústria 
automotiva. Entretanto, se 
somados os demais perfis, 
a maioria dos líderes ainda 

não atingiu o equilíbrio da 
Candura Radical. Embora exista 

oportunidade de melhoria  
nos dois eixos do modelo 

 (importar-se pessoalmente  
e desafiar diretamente),  

o maior gap está no  
importar-se pessoalmente. 



Só é possível criar um ambiente 
transparente na empresa quando 
deixamos claro que ninguém é 
obrigado a ser bom em tudo – e que 
podemos reconhecer isso. A liderança 
precisa ser capaz de demonstrar esta 
vulnerabilidade ao mesmo tempo em 
que cobra excelência. Não é porque 
você cria um ambiente humanizado 
que pode tolerar baixa performance 
indefinidamente. É possível combinar 
resultado com humanidade.
— Luis Pasquotto,
presidente, Cummins Brasil
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De modo geral, lideranças dizem estar próximas 
das suas equipes, dar e receber feedbacks, 
assim como incentivar questionamentos. Estes 
aspectos são benéficos para garantir o alinhamento 
estratégico em todos os níveis, assim como garantir 
o desenvolvimento de visão sistêmica da liderança, 
e se tornam especialmente relevantes considerando 
que ter empatia e saber ouvir foram apontadas como 
as características principais dos bons líderes. 

Neste caso, as montadoras têm um desafio 
maior do que a indústria de autopeças, pois as 
lideranças das fabricantes de veículos demonstram 
estar mais distantes de suas equipes. 

363

Montadora

47% 

53% 

Autopeças

41% 

59% 

Alta gestão

36% 

64% 

Baixa/Média gestão

49% 

51% Sim

Não

44% 

56% Sim

Não

Answer Choices Responses

A maioria da 
lideranças da sua 
empresa tem as 
características 
mencionadas? 

 

empatia

exemploouvir

respeito

capacidade

resultados

que

um

clareza

coragem

inteligência

inovador

humano

ética

responsável

carisma

honestidade

habilidade

criatividade

persistente
trabalhar

resultado
engajamento

desenvolver

time

busca

objetivos

fazerTransparência

otimismo focado
problemas

expemplaridade

exemplariniciativa
caráter

oportunidades

engajadohumilde
assumir

liderados
próximo aberta

feedbacks
mente

entrega
estar

cliente
valores

persuasão

capaz

tomar

negócio orientado

riscos

adaptabilidade

relacionamento

sinceropensamento

planejarobjetivo
empreendedorismometas

colaboradores

desenvolvimento

engajador
compartilhador

disciplina

engajar

orientação

coaching

atitudeparceirocoach

emocional dinâmicoreceber

liderança

colaborativo
lealdade

todos

empresa agilidade

abertura
tomadaempoderamento

entusiasmo

servir

estimular

subordinados

desenvolver pessoas

propósito
motivar

justo

atualizado educação
agregador

sabe
faz delegar

visãodelegação

feedback

Qual é a característica essencial de uma boa liderança?



Se olharmos só para o hoje, vamos 
morrer amanhã. O papel da liderança 
é priorizar e tomar, muitas vezes, 
decisões duras. É uma arte, com 
sensibilidade, visão futura e a 
capacidade de acompanhar os 
movimentos da sociedade.

— Christopher Podgorski, 
presidente e CEO, Scania Latin America
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Diversidade ainda 
é um desafio

Liderança do Setor Automotivo 28

A falta de diversidade no perfil da 
liderança automotiva é um desafio 
que tende a levar tempo para 
ser resolvido. Dos profissionais 
em posição de comando, 41% 
dizem que suas empresas têm 
iniciativas para aumentar a 
pluralidade das equipes e que estão 
pessoalmente engajados no tema. 

Ainda assim, o assunto aparece 
com baixa prioridade quando 
enumerado entre uma série de 

outros temas, como inovação e 
formação de novas lideranças. 
Com isso, fica claro que a liderança 
automotiva tem dificuldade para 
enxergar a interdependência 
entre alguns temas.

Como já apontado no bloco 
“Prioridades da Liderança”, para 
garantir uma cultura corporativa de 
fomento à inovação, é essencial ter 
mais diversidade, atrair talentos e 
fortalecer a cultura corporativa.

Minha empresa desenvolve ações de diversidade e inclusão e estou engajado nas iniciativas

Minha empresa não desenvolve ações de diversidade e inclusão

Minha empresa desenvolve ações de diversidade e inclusão, mas não tenho engajamento nas iniciativas 

Não sei se minha empresa desenvolve ações de diversidade e inclusão

Answer Choices Responses

Total

41% 

26% 

21% 

12% 

Interação das 
lideranças com 

iniciativas de 
promoção da 

diversidade na 
própria empresa

da liderança automotiva aponta Diversidade 
e Inclusão como um assunto de baixa 
relevância para a empresa em que trabalha

33%



O propósito das
empresas automotivas
Na edição de 2018 do estudo, 
apenas 6% das lideranças foram 
capazes de definir o propósito da 
empresa em que trabalhavam. 
Houve melhora importante neste 
sentido: em 2020, 37% dos 
respondentes apontaram que a 
empresa em que trabalham tem 
propósito claro e implementado 
que direciona as estratégias 
e ações da companhia. 

Entre as empresas que não têm 
este aspecto claro, os principais 
fatores que impedem a definição de 
um propósito, segundo a liderança, 
são o foco em resultados de 
curto prazo e o mercado em que 
a empresa está inserida. Assim, 
mais uma vez, o desequilíbrio 
entre o curto e o longo prazos 
aparece como um desafio.
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direciona todas as decisões estratégicas e ações do dia a dia da empresa.

 
começando a desenvolver ações para ativá-lo. 

 
ele é apenas algo descrito em um documento e/ou não engaja e não  
é vivido no dia a dia da empresa. 

 
mas entende a importância de desenvolver um.

Minha empresa está no processo de desenvolvimento do propósito.

Não sei responder, não domino o conceito de propósito organizacional.

Minha empresa não tem um propósito organizacional claro e  
não acha que precisa de um.

Answer Choices Responses

37% 

22% 

12% 

11% 

11% 

4% 

3% 

Foco em resultado de curto prazo

Mercado em que a empresa está inserida

Falta de clareza de quais passos devem ser tomados para a ativação do propósito

Falta de entendimento da relevância do propósito para o negócio 

Falta de recursos para tomar as ações necessárias

relação ao negócio (Ex. descontinuação de produtos/serviços, quebra  
de parcerias, invesimento inicial alto, etc.)

Falta de engajamento da alta liderança e acionistas

Falta de engajamento dos colaboradores 

Não sei responder, não domino o conceito de propósito organizacional

Answer Choices Responses

38% 

31% 

28% 

23% 

20% 

20% 

19% 

15% 

12% 

11% 

9% 

Estágio em que as 
empresas estão 
quando se trata de 
definir um propósito

Barreiras ao 
desenvolvimento e 
ativação do propósito 
organizacional

O propósito organizacional define o papel e o impacto 
positivo que organizações querem ter na sociedade.



Acordamos de manhã e queremos 
saber por que estamos indo trabalhar, 
que bem vamos fazer. As empresas 
precisam entender que este não é 
um esforço apenas institucional, mas 
algo inerente às pessoas. Propósito 
não é criar uma frase de efeito, mas 
sim fomentar a contribuição humana 
para o mundo. O ambiente de trabalho 
pode ser um espaço para que as 
pessoas realizem isso.

— Ana Theresa Borsari, 
diretora geral, Peugeot, Citroën e DS Brasil
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Ao analisar a cultura, a maioria dos líderes (73%) deseja 
ter um impacto positivo no mundo. Há também uma 
forte crença nas parcerias “ganha-ganha”, com 75% 
dos entrevistados trabalhando em empresas que 
valorizam relacionamentos mutuamente positivos com 
clientes, funcionários e outras partes interessadas. 
No entanto, ainda há um desafio com muitas 
empresas (31%) incapazes de usar seu Propósito para 
apoiar a agilidade e a adaptação a novos desafios.

Em geral, um eNPS de 39 pode ser considerado um bom 
índice. Isso sugere que a maioria dos líderes tem uma 
visão positiva de suas empresas e recomendaria sua 
organização a outros como um bom local para trabalhar.

Embora o resultado de 9% de detratores mereça a 
devida atenção e precise ser endereçado, a grande 
oportunidade para elevar este resultado de eNPS 
está na alta porcentagem de passivos/neutros, que 
responderam entre 7 e 8. Um esforço em converter 
esse público em promotores pode fazer uma grande 
diferença na alavancagem do resultado no futuro.

Concordo 
Parcialmente

Discordo 
Plenamente

Total de
Concordantes

Total de
Discordantes

Concordo 
Plenamente

Discordo 
Parcialmente

Os líderes da minha empresa são orientados a ter  
um impacto positivo no mundo.

As comunicações externas da minha empresa  
destacam como ela se preocupa em melhorar  
a vida das pessoas.

Minha empresa tem relacionamentos  
“ganha-ganha” com seus clientes, seus funcionários, 
seus fornecedores e demais públicos externos. 

A cultura interna da minha empresa (mindsets,  
 

organização, garantindo coerência. 

Minha empresa cria novos produtos, serviços e 
negócios que resolvem necessidades humanas reais 
e melhoram a vida das pessoas. 

Minha empresa é capaz de se adaptar a novos  

seu Propósito e dos direcionamentos que ele oferece. 

46% 

42% 

43% 

49% 

45%

39%

27% 

29% 

32%

25% 

24% 

34% 

20% 

22% 

19% 

19%

24% 

18% 

8% 

7% 

6% 

7% 

7% 

9% 

27% 

29% 

25%

26% 

31% 

27% 

73% 

71% 

75%

74% 

69% 

73%

eNPS = 39

eNPS = % Promotores - % Detratores

48% 9%- 

O eNPS, Net Promoter Score dos funcionários, é uma métrica criada por 
Fred Heichheld e adaptada para medir o grau de satisfação e lealdade dos 
colaboradores. Para chegar no resultado eles são questionados sobre o quanto 
(de 0 a 10) recomendam a organização onde trabalham, e as respostas são 
divididas em 0-6 (Detratores), 7-8 (Passivos) e 9-10 (Promotores).
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