
O	lı́der	tóxico	

Há	 consenso	 sobre	 quem	 tem	 a	 maior	 responsabilidade	 pelos	 resultados	 envolvendo	 a	
segurança	nas	unidades	 industriais:	a	 liderança.	 Inúmeros	são	os	esforços	para	desenvolver	
líderes,	 com	 investimentos	 em	 treinamentos	 dos	 mais	 diversos.	 Contudo,	 nem	 sempre	 dão	
resultado.	 Alguns	 líderes	 não	 mudam	 seus	 hábitos.	 	 Um	 dos	 motivos	 pode	 ser	 a	 natureza 

tóxica do líder.	 Tóxico	 aqui	 significa	nocivo	 e	 lesivo,	 ou	 seja,	 que	 causa	perdas	 e	danos.	 Em	
suma,	que	faz	adoecer	a	organização	ou	sua	equipe.	

Você	já	presenciou	ocasiões	onde	uma	pessoa	com	nível	de	liderança	minou	uma	boa	ideia,	ou	
desprezou	 oportunidades	 de	 melhorias,	 ou	 remou	 contra,	 indo	 na	 direção	 oposta	 do	
esperado?	Uma	boa	fase	ser	substituída	por	outra	ruim,	devido	à	mudança	da	liderança?	Não	
raro	isto	acontece.	Neste	texto	tratamos	dessa	situação	cujo	impacto	ocorre	nos	programas	de	
segurança	 nas	 organizações.	 Inclusive	 nos	 programas	 de	 segurança	 comportamentais.	 São	
elementos	para	discussão.	

O perfil do líder tóxico 

Este	 tipo	de	 liderança	 resiste	 arduamente	 às	mudanças.	Detesta	 avaliações	 externas	na	 sua	
equipe	e	reage	normalmente	alegando	falta	de	tempo	para	qualquer	atividade	que	altere	sua	
rotina.	 O	 líder	 tóxico	 ouve	 bem	 as	 diretrizes	 da	 empresa,	 mas	 as	 segue	 segundo	 sua	
conveniência.	É	a	principal	causa	de	atraso	nos	programas	de	desenvolvimento	da	segurança	
do	trabalho,	inclusive	os	que	abordam	questões	comportamentais.	É	partidário	do	“ou”.	Ou	se	
opta	 para	 aumentar	 a	 produção	 ou	 se	 opta	 para	 se	 trabalhar	 com	 maior	 segurança.	 São	
questões	antagônicas	na	mente	deste	líder.	O	líder	tóxico	pode	ser	um	supervisor	de	primeira	
linha,	um	gerente	intermediário	e	até	alguém	na	alta	hierarquia.	O	líder	tóxico	usa	dois	bonés.	
Coloca	 o	 boné	 da	 segurança	 e	 faz	 belos	 discursos,	 repetindo	 os	 Valores	 da	 empresa.	 Após,	
troca	o	boné	e	coloca	objetivos	e	metas	audaciosas,	que	só	podem	ser	conseguidas	passando	
por	cima	de	normas	e	princípios	de	segurança.	Considera	treinamentos	como	despesa	e	não	
investimentos	 e	 corta	 as	 verbas	 sem	 nenhum	 constrangimento.	 Este	 líder	 pensa	 em	 curto	
prazo	 e	 normalmente	 foca	 sua	 atividade	 como	 trampolim	 para	 subir	 na	 organização.	 A	
liderança	 tóxica	 insistirá	 sempre	 que	 os	 problemas	 estão	 na	 força	 de	 trabalho.	 Adotará	
medidas	 disciplinares	 sem	 remorso.	 Só	 pratica	 o	 reconhecimento	 positivo	 se	 a	 pessoa	
conseguiu	grandes	resultados	operacionais,	mesmo	arriscando	muito.	

O	 líder	 tóxico	 atinge	 a	 liderança	 a	 partir	 do	 apoio	 de	 outro	 líder	 tóxico.	 Um	 líder	 genuíno	
jamais	vai	apoiar	a	promoção	de	alguém	com	esta	personalidade.	Um	gerente,	tempos	atrás,	
falando	 nos	 bastidores	 sobre	 uma	 apresentação	 próxima	 para	 uma	 equipe	 externa	 que	
fiscalizava	uma	atividade	industrial:	-	sabemos como apresentar algo e convencer que estamos 

fazendo, enquanto na verdade não estamos fazendo nada. 

Em	 certos	 casos	 este	 tipo	 de	 líder	 desenvolve	 a	 síndrome	 “groupthink”	 na	 sua	 área	 de	
responsabilidade.	É	o	pior	que	pode	ocorrer	para	a	segurança.	Na	esteira	das	atitudes	normais	
danosas	 para	 a	 preservação	 da	 saúde	 e	 segurança,	 se	 desenvolve	 uma	 noção	 de	
invulnerabilidade	no	grupo.	O	grupo	se	sente	seguro	mesmo	arriscando	demasiadamente.	Há	



um	sentimento	de	ética,	onde	as	pessoas	creem	que	estão	fazendo	o	certo.	Membros	da	equipe	
aparecem	como	escudos	para	defender	o	grupo	e	o	líder,	quando	indivíduos	externos	criticam	
algo	que	o	grupo	esta	 fazendo.	As	pessoas	sentem	que	é	bom	estar	no	grupo	e	por	 isso	não	
falam	contra	o	grupo.	Há	um	silêncio	enganoso,	que	aparentemente	mostra	um	sentimento	de	

alinhamento	e	união	do	grupo,	que	na	verdade	não	existe.	

O remédio inevitável 

Qual o remédio? Avaliações internas podem ajudar se o projeto das pesquisas de opinião ou sistema 

de avaliação for bem feito e medir o desempenho do líder, efetivamente, com indicadores que 

dependam também dele. Entrevistas com grupos focais, sem a presença da hierarquia, são ótimas 

ferramentas para se escutar realmente a força de trabalho, inclusive sobre a liderança. Entretanto, se 

não houver possibilidade de progresso do líder, a solução é muda-lo. Mas como fazer isto? Se a 

empresa conta com uma ouvidoria esta precisa ser acessada. Se não, é preciso fazer crescer o 

sentimento de necessidade de uma avaliação externa. Os auditores externos, contudo, terão que 

possuir sensibilidade para identificar esta patologia individual ou de grupo, e com cautela e 

sabedoria notificar à organização. Não há outro jeito. Tentar implantar um programa de evolução 

cultural, ou mesmo ações discretas, com um líder com este perfil, é perda de tempo e recursos. 
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