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Posicionamento da 

LIDERANÇA dentro do modelo 

de Gestão

LIDERANÇA

©



Avaliação da Chefia

• Será que em uma 

eleição realizada pelos 

funcionários, o chefe 

seria reeleito para o 

cargo???

• Se houver dúvidas 

haverá  muito trabalho 

a ser desenvolvido. 

Estará faltando 

habilidade humana 

pela chefia.
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Nível de exigência em habilidade 

humana:

Habilidade

humana

Habilidade

técnica

Gerente

Diretor

Chefe

Funcionário

70%

50%

30%

0%
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Novo Organograma
• O novo papel das 

gerencias e chefias passou 

a ser o de prestar 

informações, treinar e se 

posicionar na retaguarda 

dos funcionários quanto à 

rotina dos setores.

• Liderar, este é o papel que 

agrega valor dentro do 

sistema.

• Não há mais espaço para 

“mandos”.
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Nível de maturidade do 

funcionário 

Cada um de

nós tem

um nível de

maturidade

CONHECIMENTO 

+

VONTADE
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Nível de maturidade do 

funcionário :

Vontade

Habilidade Habilidade

Vontade

MATURIDADE 

ALTA

MATURIDADE 

MÉDIA

MATURIDADE 

MUITO BAIXA

MATURIDADE 

BAIXA

PESO

PESO
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ESTILO DE LIDERANÇA:

Vontade

Habilidade Habilidade

Vontade

ESTILO 

DELEGAR       
(Maturidade Alta)

ESTILO 

PERSUADIR 
(maturidade média)

ESTILO 

DETERMINAR 
(maturidade muito baixa)

ESTILO 

COMPARTILHAR 
(maturidade Baixa)

PESO

PESO
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MATURIDADE  MUITO 

BAIXA

Vontade

Habilidade

Vontade

PESO

PESO

Habilidade
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ESTILO DETERMINAR

• O funcionário não tem 

nem conhecimento 

nem vontade para 

fazer as coisas. O 

nível de maturidade é 

muito baixo.  O estilo 

da chefia deve ser  o 

de determinar.

Você

tem que fazer

assim
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Humanismo e determinação para 

nível  muito baixo de maturidade
• O chefe tem uma 

responsabilidade a 

cumprir.

• O caminho é 

determinar o que deve 

ser feito, como deve 

ser feito e qual prazo, 

não abrindo mão do 

trabalho a ser 

realizado.
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Armadilha do reforço negativo:

• Na maioria dos casos a 

repreensão acaba 

trazendo efeito inverso 

ao desejado, não 

podendo ser utilizada 

de forma 

indiscriminada. Este 

instrumento deve ser 

utilizado com cautela.
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A repreensão

• Quando há uma falha, 

o funcionário deve ser 

comunicado de 

imediato.

• O tratamento deve ser 

dado ao fato errado e 

não à pessoa do 

funcionário.
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AUTORITARISMO

• No passado o chefe 

era o mais forte e sua 

liderança estava 

apoiada em sua força 

bruta.

• A ameaça era o 

instrumento mais 

utilizado.
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Crianças adaptadas. Em casa um 

adulto, na empresa uma criança.

Esta é a 

conseqüência

do autoritarismo.
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Afastar o medo

• Muitos chefes se 

utilizam do caminho 

da insegurança 

(motivação negativa), 

para conseguir 

resultados.

• Necessitamos abolir o 

medo da empresa para 

que apareça o melhor 

de cada pessoa.
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Quem aprova?????

• Se não ligarmos as 

antenas, não iremos 

verificar que os 

funcionários, na maioria 

das vezes, ficam 

constrangidos a se 

exporem em uma reunião. 

Cabe à chefia criar 

ambiente aberto para que 

todos participem e 

coloquem para fora o que 

realmente pensam.
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MATURIDADE BAIXA

Vontade

Habilidade

Vontade

PESO

PESO

Habilidade
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ESTILO COMPARTILHAR

• O funcionário é forte em 

Vontade e fraco em 

conhecimento 

(maturidade baixa).

• O chefe deve se voltar ao 

treinamento e informação 

do funcionário

• O caminho é 

compartilhar.
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Paternalismo • Quando o chefe é 

paternalista, ou seja, quando 

ele executa as tarefas que 

seriam dos funcionários 

devido ao desconhecimento 

dos mesmos, acaba gerando 

apatia, falta de interesse e 

acomodação por todo o lado.

• Paternalismo é doença grave 

que afeta a estrutura 

psicológica dos liderados, 

gerando dependência.

• Um chefe nestas condições 

necessita ser alertado.
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Necessidade de informação 

adequada ao funcionário

• Não basta que o 

funcionário tenha Vontade 

- o mais importante é que 

ele tenha o conhecimento 

dos rumos :objetivos e 

metas-e  método com seus 

procedimentos técnicos.

• “Não é possível tirar leite 

de pedra.”
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O chefe como instrutor de sua 

equipe

• Um papel chave da 

chefia, não delegável,é 

o do treinamento.

• O caminho é o “on the 

job training”ou seja, 

treinamento no próprio 

trabalho. O treinamento 

em sala não deve ser 

mais que 30%.
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MATURIDADE MÉDIA

Vontade

Habilidade

Vontade

PESO

PESO Habilidade
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ESTILO PERSUADIR

• O funcionário é forte 

em conhecimento mas  

é fraco em Vontade 

(maturidade média).

• O chefe deve utilizar o 

estilo persuadir, 

voltado para o diálogo, 

para a aproximação 

com o funcionário.
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O chefe como animador de sua 

equipe

• Não basta ter 

conhecimento, 

necessitamos animar a 

equipe, na busca das 

metas.

• O caminho é o da 

maior proximidade 

com cada funcionário 

e com toda a equipe.
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Vontade

Habilidade
Habilidade

Vontade

PESO

PESO

MATURIDADE ALTA
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ESTILO DELEGAR

• O  funcionário é 

forte em Vontade e 

forte em 

Conhecimento 

(maturidade alta).  

• O chefe pode ficar à 

distância  

aguardando ser 

chamado.É só 

Delegar.
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EMPOWERMENT

• Um funcionário com 

nível de maturidade 

alta deve assumir o 

auto-controle, ou seja, 

girar o seu PDCA.

• O funcionário passa a 

ser o gerente de sua 

rotina, com um nível 

alto de motivação.
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