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Comunicação não verbal: uma análise estratégica da expressão corporal dos líderes 
 
 

Resumo 
 
 A presente pesquisa busca apresentar a relação entre linguagem não verbal e 
liderança. O estudo sobre liderança vem ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico 
e profissional visto sua importância para o sucesso dos próprios líderes bem como da 
organização como um todo. Por isso destaca-se a importância de entender como eles podem 
utilizar a comunicação não verbal para alcançar esse sucesso. Tendo como objeto de estudo 
uma empresa de energia solar da Serra Gaúcha/RS, busca-se identificar de que forma os 
líderes utilizam a linguagem não verbal em seu dia a dia. Para isso fora utilizada uma pesquisa 
de observação com abordagem qualitativa. Ao longo da pesquisa foi possível identificar o 
perfil dos cinco líderes analisados e como estes utilizam a comunicação não verbal para 
conduzir a equipe e, consequentemente, a empresa de forma a alcançar o sucesso.  
 
Palavras-chave: marketing; linguagem corporal; lider. 
 
 
Non-verbal communication: a strategic analysis of leaders' body language 
 
Abstract 
 
 The present research seeks to present the relationship between non-verbal language 
and leadership. The study of leadership has been gaining more and more space in the 
academic and professional environment, given it’s importance for the success of the leaders 
themselves as well as the organization as a whole. Therefore, it is important to understand 
how they can use non-verbal communication to achieve this success. Having as object of study 
a solar energy company in Serra Gaúcha/RS, it seeks to identify how leaders use non-verbal 
language in their daily lives. For this, an observation research with a qualitative approach was 
used. Throughout the research, it was possible to identify the profile of the five leaders 
analyzed and how they use non-verbal communication to lead the team and, consequently, 
the company in order to achieve success. 
 
Keywords: marketing; body language; leader 
 

 

Introdução 

Este trabalho de conclusão de curso MBA em Marketing procura demonstrar a 

importância da comunicação não verbal no contexto da liderança organizacional. Ao iniciar o 

processo de comunicação entre pessoas, a combinação de fatores como voz, corpo e 

ambientes formam a mensagem. Esse processo ocorre em todas as esferas, seja no âmbito 

pessoal ou organizacional. A expressão corporal é a linguagem mais fácil de ser expressada 

e compreendida no âmbito global, diferente da fala que depende do entendimento da língua 

local. Cada pessoa leva em consideração fatores regionais e intelectuais para analisar as 

expressões, gestos e comportamentos do outro. 

Muito além de repassar uma informação, a comunicação é um processo e por isso um 

líder que se comunica bem, consegue engajar os colaboradores com mais eficiência, pois 
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demonstra ser uma pessoa segura e preocupada com o desempenho coletivo, Goman (2014). 

André et al (2011), realizaram uma extensa revisão sobre comunicação não verbal e 

concluíram que apenas uma pequena parte da comunicação envolve palavras, os autores 

defendem que 38% do peso do conteúdo comunicacional diz respeito à voz e 55% à 

expressão facial. A influência da voz nas suas múltiplas dimensões (timbre, volume, 

modelação) influencia no exercício da liderança, como comprovado em estudos (Fuller at al, 

2007; Olim, 2010. 

Essa habilidade se torna fundamental para o seu desempenho como profissional e tem 

relação direta com o resultado apresentado pelos seus liderados. Dessa forma, nesta 

pesquisa objetiva-se evidenciar que o líder precisa desempenhar boa comunicação, não 

apenas verbal, mas também não verbal para o seu sucesso. Para Camargo (2018), é possível 

reconhecer um líder pela sua linguagem corporal e ao logo de sua pesquisa demostra em 

vários exemplos, conforme abaixo. 

Um profissional de recrutamento e seleção, ao analisar a linguagem corporal e o 

comportamento do candidato consegue deduzir se ele se enquadra ou não para a vaga de 

liderança, por exemplo. Ou então ao analisar um vídeo do assalto de um banco, facilmente é 

possível identificar o líder do grupo pela forma com que se porta. São apenas dois dos 

exemplos apresentados por Camargo (2018) em seu livro Liderança e linguagem corporal: 

Técnicas para identificar e aperfeiçoar líderes. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa pretende responder a seguinte questão: De que 

forma os líderes utilizam a linguagem não-verbal em seu dia a dia? Assim como em qualquer 

área, o perfil do líder tem grande relevância no desempenho pessoal e coletivo. De acordo 

com a revisão apresentada por Bryman (1992), os três grandes atributos dos líderes 

pesquisados sobre essa perspectiva são os traços físicos, as habilidades específicas e os 

aspectos de personalidade. 

A partir disso, é possível evidenciar a importância de aprofundar os estudos acerca da 

relação entre comunicação não-verbal e liderança. Para alcançar o objetivo desta pesquisa, 

será utilizada a revisão bibliográfica dos temas relacionados à liderança e comunicação não 

verbal. Para fins de validação, será realizado a observação de cinco líderes de uma empresa 

de energia solar da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, como estudo de caso. 

 

Material e Métodos 

A motivação da escolha do tema dessa pesquisa, “de que forma os líderes utilizam a 

linguagem não verbal em seu dia a dia?”, se deu a partir da crescente demanda dos líderes 

estarem cada vez mais preparados em alcançar o sucesso em seus cargos e de suas equipes. 

Para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa, o primeiro estudo realizado foi uma 

desk research, com o intuito de coletar os primeiros conhecimento e insights sobre o tema. 
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Após foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e de observação, com abordagem 

qualitativa. Esta abordagem está ligada diretamente às características da pesquisa de 

observação, pois se refere à aparência, à essência do fenômeno e à qualidade das 

informações, diferentemente da quantitativa que tem como foco a quantidade de dados 

numéricos. Esta abordagem coloca em contato direto o pesquisador e o ambiente que se está 

estudando, porém de forma que a imparcialidade seja preservada. 

O material coletado é totalmente descritivo, evidenciando as características das 

pessoas, dos acontecimentos e dos apontamentos. A escolha por essa abordagem se deu 

em função da proximidade da pesquisadora com a empresa que fora escolhida como base 

para este estudo de caso. 

A observação busca o registro sistemático de padrões de comportamento das 

pessoas, objetos e eventos, a fim de obter informações sobre o fenômeno de interesse. Além 

de permitir ver o que as pessoas fazem, mas não por que o fazem, não é possível 

compreender os motivos, atitudes ou intenções, destaca o professor Karlan Muller Muniz 

durante a aula Pesquisa de Marketing no MBA Marketing USP/Esalq em 21 de junho de 2022. 

O estudo de caso foi desenvolvido em uma empresa de energia solar de Nova 

Petrópolis/RS, na qual a autora trabalha no setor de marketing. A empresa é composta por, 

em torno de, 60 funcionários e é gerida por cinco sócios-diretores. Cada diretor coordena uma 

área da empresa: administrativo, projetos, obras, comercial e compras. 

A análise do estudo de caso ocorreu no período de 10 de junho a 10 de julho, no 

formato de observação não-participante. Em que as expressões corporais dos cinco gestores 

foram observadas em diversas situações do dia a dia. As observações ocorreram no dia a dia, 

em reuniões, conversas de corredor e conversas de alinhamento, por exemplo. 

Segundo Lima (2008), a observação exige que o pesquisador utilize todos os seus 

cinco sentidos para examinar a realidade a ser investigada, seja ela uma comunidade, uma 

vila, uma empresa, um grupo, um fato ou um fenômeno. Ao iniciar uma observação, é preciso 

definir os objetivos da pesquisa, o roteiro de observação e ter claro o que será observado. 

Lakatos e Marconi (2010), listam diversas vantagens e desvantagens da técnica. A 

principal vantagem correlata a esta pesquisa é que a observação permite evidenciar dados 

da vida cotidiana do fenômeno ou fato pesquisado, que não são obtidos por outras técnicas, 

como a entrevista, por exemplo. E a principal desvantagem está relacionada a existência de 

fatos que ocorrem de maneira espontânea ou não prevista, o que pode impedir o observador 

de perceber sua relevância, de registrá-lo ou de presenciá-lo. 

A técnica utilizada foi a observação assistemática e não-participante pois é a mais 

adequada para os estudos exploratórios e não gera relação entre observador e pesquisador, 

não há a realização de perguntas diretas aos observados. Aliada a esta, fora utilizada a 

observação da vida real visto que ela ocorreu em um ambiente real, onde a pesquisadora 
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registrou os dados na medida em que estes foram ocorrendo espontaneamente (Lakatos; 

Marconi, 2010) 

Paralelamente à observação a autora realizou pesquisas bibliográficas a fim de realizar 

comparativos teóricos das situações apresentadas e para avaliar estes comportamentos com 

base nos estudos já publicados. 

 

Resultados e Discussão 

 

A empresa 

O espírito empreendedor e a visão de negócio motivaram três amigos a criar a 

empresa de energia solar, que é objeto de estudo desta pesquisa. Na época haviam poucas 

empresas do setor na região, por se tratar de uma nova tecnologia. Assim, em setembro de 

2016 os jovens fundam a empresa, a primeira focada exclusivamente em energia solar na 

Serra Gaúcha. Já em 2017 a empresa passou a focar totalmente em gestão e processos. 

Coragem, organização e planejamento foram os propulsores para que a empresa 

crescesse e se estabelecesse no mercado. Em pouco tempo, colaboradores foram 

contratados e novos diretores assumiram áreas específicas. 

Atualmente a empresa é gerida por cinco diretores e conta com cerca de 60 

colaboradores. Além da sede em Nova Petrópolis/RS, possui uma loja interativa em Caxias 

do Sul/RS em que o cliente tem a oportunidade de conhecer o funcionamento de um sistema 

de energia solar. 

As características que contribuíram para o desenvolvimento da empresa seguem 

presentes. Possui equipes qualificadas, processos bem definidos, frota moderna, além de 

estrutura, estoque e equipes próprias. A constante análise de dados garante a antecipação 

do mercado e uma tomada de decisão mais qualificada. 

Direcionando seus esforços para o sucesso do cliente, todos os setores da empresa 

estão alinhados afim de oferecer a melhor solução em energia solar, da venda ao pós-venda, 

para todos os tipos de sistemas: residencial, empresarial e agronegócio. 

Em seis anos, tornou-se referência em energia solar na Serra Gaúcha e reconhecida 

nacionalmente. Focada na gestão dos processos, no atendimento e no sucesso do cliente, 

possui mais de 1700 clientes satisfeitos no Rio Grande do Sul. 

 

Análise sob o ponto de vista do perfil do lider 

Ao longo do período de observação foi possível identificar o perfil de cada um dos 

cinco diretores com base em seus comportamentos e no relacionamento tanto entre eles 

quanto com os liderados. Existem diversos tipos de abordagens quanto ao estilo de liderança 
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disponíveis na literatura, porém a que mais se enquadra com o perfil dos líderes observados 

é a Abordagem Segundo o Estilo de Liderança. 

Nesta abordagem, Chiavenato (2020), classifica o perfil do líder em Autocrático, 

Democrático e Liberal. De modo geral, quatro gestores possuem o perfil Democrático e um 

Autocrático. É possível chegar nesta conclusão tendo como base as situações observadas e 

as características listadas pelo autor. A seguir, estão elencadas as características do perfil 

Democrático descritas pelo autor: 

• As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. 

• O grupo esboça as providências para atingir o alvo e é aconselhado pelo líder que 

sugere alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com 

os debates. 

• A divisão das tarefas fica a critério do grupo de escolher seus companheiros de 

trabalho. 

• O líder procura ser um membro normal do grupo, em espírito. O líder é “objetivo” e 

limita-se aos “fatos” nas críticas e elogios. 

Assim como descrito pelo autor, os quatro diretores apresentam estas mesmas 

atitudes. 

Cada diretor responde por um setor, por situações cotidianas específicas da área, seja 

comercial, de obras, compras, financeira ou de processos. É natural para eles servirem-se um 

café e ouvirem os problemas e as soluções trazidas pela gerência ou até mesmo pelos 

colaboradores. Na empresa analisada todos os funcionários são estimulados a apresentarem 

soluções para as situações do dia a dia de forma satisfatória tanto para o cliente quanto para 

a saúde da empresa. 

Para o perfil Autocrático o autor lista as seguintes características: 

• O líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. 

• O líder determina as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, 

na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. 

• O líder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual seu companheiro 

de trabalho. 

• O líder é dominador e é “pessoal” no elogio e nas críticas ao trabalho de cada 

membro. 

Estas características são possíveis de serem identificas em um dos gestores. Sua 

forma de gerir as equipes está de acordo com o descrito pelo autor e supõem-se que isso 

ocorra, além de ser uma questão de perfil, também pode ter relação com o perfil dos seus 

liderados.  
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 Os líderes ainda apresentam perfil descontraído, todos são bastante jovens. Eles têm 

consciência do que representam os seus cargos, mas não se aproveitam disso para criar um 

ar de superioridade.  Pelo contrário, seus atos, fala e expressões comprovam que eles buscam 

estar próximos dos colaboradores, criando um ambiente de trabalho saudável e incentivando-

os a se desenvolver dentro da empresa. 

 Outra atitude que representa o perfil colaborativo entre os cinco gestores são as 

reuniões semanais de alinhamento tanto estratégico quanto de atualização quanto aos 

acontecimentos da empresa. 

 

Análise das características de cada líder 

 Para facilitar a compreensão, a análise das características de cada líder será feita de 

forma independente, a fim de evidenciar as peculiaridades de cada um e tendo como base as 

características corporais descritas no livro O Corpo Fale de Weil e Tompakou (2017). 

Líder 1: É sério, reservado e analítico, essas características também estão relacionadas às 

atividades desenvolvidas por ele dentro da empresa. É extremamente preocupado com a 

imagem e reputação, olha a empresa como um todo, analisando todos os pontos e setores. 

Orienta as estratégias e tomadas de decisão, direcionando-se, na maioria das vezes, apenas 

aos gerentes dos setores e aos demais diretores. Essas características são descritas por 

Chiavenatto (2006), para ele o administrador é um agente, não só de condução do cotidiano, 

mas também de mudança e transformação das organizações, levando-as a novos rumos, 

novos processos, objetivos, estratégias, tecnologias e novos patamares. 

Observou-se que este líder costuma manter a postura ereta e a cabeça erguida, quanto a este 

ponto, os autores Weil e Tompakou (2017), orientam que se observe sempre a atitude da 

cabeça, se quiser perceber a intensidade do domínio intelectual e espiritual daquela mente, 

naquele instante, aprovando ou rejeitando as emoções e instintos do seu corpo. 

 

Líder 2: É analítico e está sempre em busca de novas possibilidades de mercado. É 

descontraído e ao mesmo tempo leva as situações de forma muito controlada, buscando a 

estabilidade e o bom relacionamento entre as pessoas. Em conversas, costuma sentar-se 

relaxado na cadeira, não mantém uma postura de imponência, que deveria ser usual para seu 

cargo. Possui alto nível de negociação, análise da dados e é estrategista. Os autores Silva e 

Machado (2013) corroboram com o perfil deste lider ao afirmar que a estratégia deve ser vista 

como um esforço consistente de planejamento racional ancorado em um processo de 

aprendizagem organizacional guiada por um modelo incremental e lógico que resultará em 

uma estratégia emergente. Essa estratégia pode sofrer atualizações de acordo com as 

questões identificadas nas constantes análises. 
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Além disso, foi percebido que em algumas situações o líder, quando se encontra sentado na 

cadeira, inclinado para trás de forma relaxada, apoiado no encosto, segunda Weil e 

Tompakow (2017), significa aceitação e concordância. 

 

Líder 3: É extremamente observador, ponderado e reservado. É descontraído e informal. 

Possui alto nível de senso crítico e antes de qualquer decisão ouve e entende todos os lados 

de determinada situação. Possui argumentos concisos e discute as soluções com a equipe 

de forma natural e costumeira. Simonato (2021) destaca que quando o líder é um bom ouvinte, 

ele é capaz de tornar o ambiente da empresa um local de bastante harmonia, confiança e 

respeito. Com isso, é possível perceber que quanto mais ele ouve, mais cria um sentimento 

de empatia e admiração. 

Este líder possui perfil observador, os olhos são o canal por onde a observação exterior 

acontece. Além deste detalhe, Weil e Tompakow (2017) ainda caracterizam o olhar como 

olhos brilhantes e olhos baços. Ao longo das observações, foi possível identificar que este 

líder possui o olho brilhante, que representa entusiasmo e alegria. 

 

Líder 4: É informal e descontraído. Os colaboradores têm fácil acesso a ele, podendo se dirigir 

sem muita formalidade. Está sempre com o celular na mão. É antenado às novidades e novas 

tecnologias, dentre os cinco diretores é o que possui maior ego, gosta de estar à frente e ser 

referência. É comunicativo e relaciona-se muito bem, consegue permear com maestria nos 

diferentes grupos de pessoas e empresários. Para Rita Fucci Amato (2011), liderar pode ser 

comunicar as normas de conduta que devem permear o comportamento de todos em uma 

organização, pode ser transmitir os valores e objetivos organizacionais ou pode ser construir 

um estilo natural de comunicação, de forma que a influência e os comandos fluam   

implicitamente a cada ato comunicativo do líder. 

Em diversos momentos ao longa da observação, este líder esteve com os braços cruzados. 

Weil e Tompakou (2017) defendem que esta ação representa a ‘defesa do eu’. Ao realizar 

este gesto, corrobora com seu perfil egocêntrico. 

 

Líder 5: Costuma agir por impulso, costumeiramente diz ‘não’ e depois repensa sua atitude e 

aceita. É informal e possui vocabulário simples, relaciona-se com facilidade com os 

subordinados. Este enquadra-se no perfil de líder operacional visto que se concentra em 

administrar e garantir que os procedimentos operacionais padronizados sejam cumpridos. 

Além disso, procura estabilidade, ordem e manutenção do status quo e não investe em 

inovações, está alinhado com o pensamento de Rowe (2011). 
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Corroborando com isso, Weil e Tompakow (2017) sugerem que a postura de peito estufado e 

postura que se dirige a frente, ações realizadas pelo líder, também demonstram o ‘anseio de 

imposição pelo eu’. 

 

Análise sob o ponto de vista da comunicação não-verbal 

 A comunicação acompanha o homem desde o início de sua existência, sendo os 

gestos e grunhidos a primeira forma de se comunicar. Comunicação significa transmitir uma 

informação. A comunicação acompanhou a evolução do homem que foi introduzindo novas e 

melhores formas de transmitir essa mensagem. 

De acordo com Cunha, Rego, Cunha & Cardoso (2007) as mensagens não-verbais 

são mensagens silenciosas que se unificam em aspectos como os gestos, expressão facial, 

contacto visual, maneira de vestir, tom de voz e distância física entre os interlocutores. Os 

autores ainda comentam que as mensagens não-verbais podem ser intencionais ou não e 

podem estar fora do controle da pessoa. Em alguns momentos as mensagens verbais e não-

verbais podem não coincidir, já que as palavras dizem o planejado, mas a linguagem corporal 

espelha as emoções e sentimentos inconscientes. 

Pease & Pease (2005) apresentam diferentes formas de comunicação não-verbal. 

Juntos, os sinais não-verbais mostram as características do comunicar, o seu interesse e 

verdades sobre a situação em questão. A posição e a reação das sobrancelhas, olhos, lábios, 

mãos, aperto de mãos, forma de sentar, dedos, cotovelos, braços, pernas e pés, postura, 

inclinação do corpo, movimentos da cabeça e a inquietação comunicam mais do que a fala. 

Essas características corporais também foram abordadas por diversos autores em diversos 

livros denominados ‘O corpo fala’. 

Foi possível identificar ao longo da observação realizada pela pesquisadora na 

empresa que os diretores demonstram, por meio de expressões faciais e corporais, muita 

confiança no trabalho desenvolvido pelos colaboradores. 

 Essa conclusão foi alcançada tendo como base o fácil acesso que a equipe tem aos 

diretores, sendo possível falar com simplicidade sobre as questões apresentadas. Da mesma 

forma, a reação esboçada pelos diretores é de interesse e atenção. 

 Também ficou evidente o alinhamento entre eles de forma a manterem-se sempre 

atualizados sobre os assuntos de todos os setores para que assim, possam orientar as 

equipes na melhor tomada de decisão. Essas ações fortalecem o engajamento da equipe, 

criando um clima organizacional mais favorável e a relação entre as pessoas mais positiva. 

 Em nenhum momento a pesquisadora observou algum gestor esboçando expressão 

de desprezo ou indiferença para com seus colaboradores. 

 Outro quesito que também foi observado foi a vestimenta dos diretores. A roupa serve 

como um instrumento de inserção do indivíduo na sociedade. Cunha (2012) destaca que a 
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vestimenta afeta diretamente a qualidade e o modo de vida de quem a usa. Suas percepções, 

sensações, sexualidade e a noção de seu próprio corpo. Por outro lado, o corpo sustenta e 

dá conteúdo à roupa, se não, a vestimenta seria somente um pedaço de tecido cheio de 

emendas. 

 Apensar da simplicidade e conforto com que se vestem, estão sempre bem arrumados, 

com roupas de qualidade e que demonstram seriedade e intelectualidade. Calça jeans, 

camisa polo, camisa social, camiseta e jaqueta são estilos usados com frequência pelos 

diretores. Também é comum utilizarem peças que fazem parte do uniforme da empresa, como 

camisa, camiseta, jaqueta e suéter. Ao utilizarem peças do uniforme, eles se colocam no 

mesmo patamar dos demais colaboradores, o que cria um sentimento de proximidade e 

igualdade entre eles, facilitando o contato. 

 

Conclusão 

 Ao longo dos dias de observação foi possível coletar informações que respondessem 

à pergunta motivadora desta pesquisa: De que forma os líderes utilizam a linguagem não-

verbal em seu dia a dia? 

 Foi possível comprovar, em diversos momentos, que a comunicação não-verbal está 

presente no dia a dia de todas as pessoas e que os gestores se utilizam dela ora de forma 

estratégica ora de forma inconsciente. E quando se fala da forma como os líderes se utilizam 

dessa linguagem como mecanismo de liderança, ela fica ainda mais evidente. 

 Seja na forma com que cumprimentam a equipe quando chegam na empresa, na 

brincadeira para descontração, na forma com que servem e tomam o café, na organização da 

sala e da mesa de trabalho, na forma com que se vestem e penteiam o cabelo. Ou na forma 

com que conversam com os colaboradores para resolver as situações cotidiana, a linguagem 

não verbal está presente em todos os momentos. 

 A pesquisadora utilizou apenas o método de observação para realizar a pesquisa, em 

que não foi possível manter interação, não houve qualquer tipo de conversa sobre a pesquisa 

entre as partes. Ainda assim deduz-se que os diretores têm conhecimento sobre a importância 

de usar a linguagem não-verbal de forma estratégica. 

 

Agradecimento 

 Agradeço a oportunidade de poder realizar este MBA em uma instituição tão 

conceituada quanto a USP, este processo contribuiu consideravelmente para a minha 

formação e desenvolvimento profissional. Também sou grata pela instituição em que realizei 

as análises pela liberdade em fazê-lo. 

 

Referências 



11 

 

 

Amato, R. F. 2011. A voz do líder. Editora Elsevier. 
 
André, E., et al. 2011. Non-verbal Persuasion and Communication in an Affective Agent. (R. 
Cowie, C. Pelachaud, & P. Petta, Eds.) Emotion-Oriented Systems, Berlin, Heidelberg: 
Springer Berlin Heidelberg. pp. 585-608. Disponívem em: 
<www.academia.edu/1525964/Nonverbal_persuasion_and_communication_in_an_afe 
ctive_agent>. Acesso em 18 de abr. de 2022. 
 
Bryman, A. 1992. Charisma & leadership in organizations. Londres: Sage. 
 
Camargo, P. S. de. 2018. Liderança e linguagem corporal: Técnicas para identificar e 
aperfeiçoar líderes. 1ed, Summus Editorial. 
 
Chiavenato, I. 2006.Princípios da Administração – O Essencial em Teoria Geral da 
Administração. 1ed. Editora Elsevier – Campus. Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Chiavenato, I. 2020. Introdução à Teoria Geral da Administração. 10ed. Editora Atlas Ltda. 
São Paulo, Brasil. 
 
Cunha, MPE; Rego, A; Cunha, R. & Cabral-Cardoso, C. 2007. Manual de comportamento 
organizacional e gestão. 6ed, Editora RH. 
 
Cunha, M. C. 2012. A segunda pele na arquitetura invisível: o corpo e seu espaço-roupa. 
Colóquio de Moda. Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Goman, C. K. A linguagem corporal dos líderes. 2014. Editora Vozes, Petrópolis, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
 
Lakatos, E. M.; Marconi, M. A. 2010. Fundamentos de metodologia científica. 7ed. Editora 
Atlas, São Paulo, Brasil. 
 
Lima, M. C. 2008. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2ed. rev. Atual, 
Editora Saraiva, São Paulo, Brasil. 
 
Muniz, K. Aula da disciplina Pesquisa de Marketing no MBA Marketing USP/Esalq em 21 de 
junho de 2022. 
 
Pease, A.; Pease, B. 2005. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Editora 
Sextante. 
 
Rowe, W. G. 2011. Liderança estratégica e criação de valor. Revista de Administração de 
Empresas. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v42n1/v42n1a03.pdf>. Acesso em 
24 de set de 2022. 
 
Silva, S. C. M.; Carvalho, A. G. 2013. O Papel da Liderança no Processo de Formação de 
Estratégia: Um Estudo na Embrapa Algodão no Período de 1980 a 2010. In: Encontro de 
Estudos em Estratégia. Editora ANPAD, Bento Gonçalves, Brasil. 
 
Simonato, M. 2021. O líder de A a Z. Editora Literare Books International; 1ed. 
 
Weil, P.; Tompakow, R. 2017. O corpo fala – a linguagem silenciosa da comunicação não 
verbal. 74ed. Editora Vozes, Rio de Janeiro, Brasil. 
 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v42n1/v42n1a03.pdf

