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INTRODUÇÃO

O Baralho dos Comportamentos de Liderança consiste em uma téc-
nica lúdica para se trabalhar, junto a líderes de equipes, a reflexão e 
autoconhecimento sobre os comportamentos que o mesmo adota e suas 
consequências na equipe.

Originado de trabalhos de campo, consultorias para desenvolvimen-
to de lideranças, o baralho engloba seis habilidades para a atuação de 
um líder.

• Comunicação interpessoal, referindo-se à forma como o líder se 
comunica com seus subordinados em temas relativos ao trabalho.

• Empatia, que se refere à capacidade do líder de se colocar no lugar 
de seus liderados para poder identificar a melhor forma de agir 
para com eles.

• Assertividade, que engloba os comportamentos de conseguir se 
posicionar de forma adequada e se fazer compreendido, sem, con-
tudo ser autoritário.

• Abordagem e condução, que considera a capacidade do líder de ter 
comportamentos inspiradores para conduzir sua equipe, sabendo 
abordá-la de modo adequado.

• Negociação, sobretudo em situações de conflito, permitindo que 
as partes envolvidas e a equipe saiam da situação tensa gerada 
pelo conflito.
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• Tolerância ao estresse, referente à capacidade do líder de absorver 
as pressões, resolvê-las sem repassar à equipe.

Fundamentado nos princípios da psicologia cognitiva-comporta-
mental, o Baralho permite, a partir da análise de possíveis situações do 
cotidiano da liderança, não só uma reflexão, como a compreensão dos 
fatores envolvidos na adoção dos comportamentos e desenvolvimento 
de uma postura mais adequada e produtiva, quando for o caso.



BASE TEÓRICA

O Baralho dos Comportamentos de Liderança fundamenta-se nos es-
tudos clássicos da psicologia social cognitiva, em especial nos trabalhos 
de Martin Fishbein e Icek Ajzen sobre a Teoria da Ação Racional (TAR). 

Inicialmente desenvolvida por Fishbein nos anos de 1960 e amplamen-
te estudada e ampliada nos anos subsequentes, a teoria fundamenta-se 
no caráter de racionalidade dos comportamentos humanos consideran-
do que, ao tomar uma atitude e emitir um comportamento, as pessoas 
levam em conta uma série de informações a seu redor, bem como as im-
plicações dos comportamentos a serem emitidos. Fazendo um paralelo 
aos comportamentos de liderança cotidianos do exercício profissional 
do líder, questiona-se como este, o líder, decide pelos comportamentos 
que tem que emitir e atitudes que tem que tomar.

De forma esquemática, Fishbein e Ajzen demonstram seus pres-
supostos teóricos da Teoria da Ação Racional (TAR) como exposto na 
Figura 1.
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Figura 1: Representação esquemática da Teoria da Ação Racional. 
Fonte: Fishbein, M. & Ajzen, I. (2010) Predicting and changing behavior: 

The reasoned action approach. New York: Psychology Press.

A partir da Figura 1, pode-se observar que a TAR explica um determi-
nado comportamento a partir de um conjunto de fatores antecedentes 
no indivíduo, como características de personalidade, humor, valores 
pessoais, escolaridade, sexo, valores culturais e grau de conhecimento 
sobre os fatos relativos ao objeto do comportamento. Estes fatores an-
tecedentes compõe o conjunto de crenças do indivíduo sobre o próprio 
comportamento, sobre as normas e o controle em relação ao mesmo; por 
sua vez as atitudes, a percepção que o indivíduo tem das normas exter-
nas e internas e do grau de controle interno e externo sobre a ação a ser 
tomada, levam à intenção de emissão do comportamento que terá sua 
emissão modulada pelas habilidades do indivíduo e por fatores ambien-
tais, ambos relativos à situação na qual o comportamento será emitido.

Pode-se considerar que todo este processo não é totalmente percep-
tível ao indivíduo, sendo que os comportamentos passam a ser emitidos 
automaticamente, sem, contudo, a pessoa ter consciência de todos esses 
fatores envolvidos. Relacionando este modelo teórico sobre a ação e 
comportamento do indivíduo, com o exercício da liderança, torna-se 
factível a explicação de comportamentos do líder para com sua equipe, 
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comportamentos que podem gerar reações produtivas ou contraprodu-
centes, dependendo de algumas variáveis.

A liderança é amplamente definida como a capacidade do indivíduo 
em influenciar as pessoas a tal ponto que as levem ao alcance de objetivos 
predefinidos. Esta definição encontra respaldo em Hersey e Blanchard 
que desenvolveram o conceito de liderança situacional e, então, de acor-
do com os objetivos do trabalho a ser desenvolvido e as características 
da equipe liderada, os comportamentos do líder devem ser modulados 
e alinhados para que se alcancem tais objetivos e a liderança seja eficaz.

Qual o grau de consciência que o líder tem sobre os resultados dos 
seus comportamentos na atuação da sua equipe e quanto o mesmo tem 
conhecimentos a respeito dos vários fatores que podem estar influen-
ciando seu comportamento junto à equipe?

Compreendendo que, a partir do momento que se passa a ter co-
nhecimento dos fatores que interferem nos comportamentos, pode-se 
desenvolver tais fatores, administrando os negativos e desenvolvendo 
novos fatores positivos, concebeu-se o Baralho dos Comportamentos 
de Liderança. A aplicação desta técnica possibilita elucidar ao líder os 
comportamentos que este está adotando para com a sua equipe em seis 
áreas importantes para uma liderança eficaz: comunicação interpessoal, 
empatia, assertividade, abordagem e condução, negociação e tolerância 
ao estresse.


