








O MUNDO 
MUDOU
E CONTINUA A EVOLUIR 
CADA VEZ MAIS RÁPIDO





QUALIDADE

CARACTERÍSTICAS

PREÇO

SERVIÇO



COMO LIDERAR ASSIM?



TECNOLOGIA X TRABALHO



PLANEJAR SUA 
FORMA DE LIDERAR



Explode por erros pequenos
Tem preferidos na equipe

Expõe o colaborador ao invés de ajudá-lo
Não dá bom dia, boa tarde ou boa noite

Ele delega, mas fica controlando seus passos
Fala mal dos outros para a equipe

Adora puxa-sacos
Xinga ou reforça que a equipe não é capaz

Quer os louros do Sucesso só pra ele
Não dá feedback e toma decisões sem olhar fatos

QUEM NUNCA VIU 
UM LÍDER ASSIM? Linkedin: Eberson Terra









































Competência x comportamento



















Inteligencia Emocional









O TEMPO



ESTILOS DE LIDERANÇA

Marque com que frequência ( de 1 a 5) os pensamentos, os 

comportamentos ou as ações a seguir aparecem no seu dia a dia.

1- Nunca 2- Pouco 3- Mediamente 4- Muito 5- Sempre



ESTILO 1

___ Tenho Paciência para orientar.

___ Sou compreensivo.

___ Procuro criar um ambiente de trabalho acolhedor.

___ Gosto de conhecer a vida pessoal de meus subordinados.

___ Prefiro ouvir a opinião da maioria antes de decidir.

___ Evito conflitos.

___ Tenho dificuldade de criticar.

___ Sou paternalista.

___ Tolero alguns deslizes para evitar ser rude.

___ Tenho fama de bonzinho.

Soma 1- Estilo Protetor ___



ESTILO 2

___ Tenho pouca paciência para orientar.

___ Sou Franco.

___ Não me importa a opinião alheia a um respeito.

___ Sou intolerante.

___ Sou decidido.

___ Sou impaciente.

___ Pressiono por resultados.

___ Sou dominante.

___ Sou exigente.

___Irrito-me com facilidade.

Soma 2 – Estilo Trator ___



ESTILO 3

___Sou racional.

___ Sou reservado.

___ Sou desconfiado.

___ Tenho dificuldade em delegar..

___ Sou sistemático.

___ Sou conservador.

___ Sou centralizador.

___ Sou controlador.

___ Prefiro decidir sozinho.

___ Evito riscos.

___ Sou racional

Soma 3 – Estilo Centralizador ___



ESTILO 4

___ Sou empreendedor nato.

___ Gosto de ter sócios.

___ Sou criativo.

___ Prefiro, se possível, participar de vários negócios.

___ Gosto de investimentos ousados.

___ Tenho bom faro para negócios promissores.

___ Delego com facilidade.

___ Odeio rotina.

___ Sou bom de relacionamento.

___ Invisto tempo procurando novas oportunidades de negócios.

___ Sou empreendedor nato

Soma 4 – Estilo Empreendedor _____



INTENSIDADE DE CADA ESTILO DE LIDERANÇA EM SUA PERSONALIDADE

10 a 17  Baixíssimo

18 a 25 Baixo

26 a 33 Médio

34 a 41 Alto

42 ou mais Altíssimo



Soma Estilo 1 – Protetor = ______

Soma Estilo 2 – Trator: ______

Soma Estilo 3 - Centralizador : ______

Soma Estilo 4 - Empreendedor: ______

*Pontuações acima de 34 indicam que o estilo é estrutural em sua 
personalidade e , portanto, uma característica muito marcante. Você 
deverá aproveitar ao máximo os pontos fortes e procurar atenuar, 
dentro do possível, os pontos fracos.

**Se nenhum estilo ultrapassar 33 pontos, há indicação de que você 
tem um estilo misto.



Estilo Protetor

O indivíduo com esse estilo em alta intensidade costuma ser gentil,
acolhedor e interessado no bem-estar de seus subordinados, com uma
equipe madura e responsável, esse perfil tende a produzir bons resultados.

O ponto negativo aqui é quando o colaborador abusa da amabilidade e
perde o comprometimento com os resultados adotando uma postura de
acomodação e desleixo. Dicas para ajustes: seja mais exigente com quem é
pouco comprometido e evite passar a imagem de um líder que não se
preocupa com resultados.



Estilo Trator

O gestor com esse estilo em alta intensidade geralmente é exigente,
decidido e franco. Gerenciando um time que responde bem a pressão,
os resultados tendem a ser excelentes.

O grande problema é quando o líder exagera na agressividade e
intolerância. O ajuste tem de ser imediato, pois raramente as pessoas
se motivam com superiores rudes e inflexíveis.

Dicas para ajustes: elogie quem merece e evite passar a imagem de um
líder apático, que não se importa com as pessoas.



Estilo Centralizador

Esse estilo em alta intensidade é facilmente percebido, geralmente é
organizado, metódico e cauteloso – resiste muito as mudanças. Equipes
que se ajustam a esse perfil controlador são acolhidos pois as tomadas
de decisões pendem a ser mais seguras, repletas de dados e fatos.

O grande risco é o microgerenciamento, exigindo que o trabalho seja
feito somente da forma que ele deseja, proporcionando poucas
oportunidades para sugestões e melhorias.

Dicas para ajustes: comece delegando aos poucos, evite passar a
imagem de que não confia em ninguém (numa equipe de vendas, isso é
péssimo!). Seus subordinados não deixarão a empresa uma bagunça se
você distribuir um pouco mais as responsabilidades.



Estilo Empreendedor

A pessoa com o estilo empreendedor em alta intensidade costuma ser
ambiciosa, intuitiva, otimista e tende a ter facilidade para delegar.
Equipes que respondem bem a autonomia, produzem ótimos
resultados.

O ponto negativo é quando o gestor abre mão das responsabilidades
diárias que a liderança exige, sendo assim, passa a sensação de um
gestor ausente.

Dicas para ajustes: interaja mais com o time, evite decisões impulsivas
ou baseadas apenas na intuição, não corra riscos desnecessários.



Estilo Misto

Cerca de 30% das pessoas apresentam essa mescla, variando de acordo
com o contexto. Um exemplo é um equilíbrio entre o estilo trator e o
centralizador e, eventualmente, quando surge uma grande
oportunidade, usa o estilo empreendedor por um período.

Outro exemplo é quando apresentam um estilo centralizador e protetor
simultaneamente, mas, em algumas circunstâncias, pode se tornar
trator, por exemplo. Possuir essa mistura pode ser vantajoso, pois sem
os extremos, é mais fácil utilizar os pontos fortes de cada um.



DINÂMICA DA ILHA



Os 4 elementos do caráter

Autenticidade
Autogerenciamento
Humildade 
Coragem



ETAPAS DA

MUDANÇA



ETAPA 1 – Mudança: Começo do processo, é o pontapé inicial da
mudança. Ao explicitar a mudança, nessa etapa se inicia a alteração
comportamental das pessoas quanto ao exposto, se posicionando ou
reposicionando de acordo com a mudança. Todos estão em alerta que
algo está por vir.

ETAPA 2 – Imobilização: O INDIVÍDUO paralisa, averigua a situação,
indaga tudo que está acontecendo e estranha a mudança feita. É nessa
etapa que a sua performance cai, pois está gerando resistência ao
desconhecido.

ETAPA 3 – Recusa A PESSOA passa a negar a nova situação com cada
proposta de mudança. A performance aumenta um pouco, mas é o
fazer “se negando”.



ETAPA 4 – Raiva O INDIVÍDUO fica frustrado e agressivo. Sua
performance aumenta, mas não dura muito tempo.

ETAPA 5 – Reclamação A PESSOA FICA INDIGNADA, contaminando o
ambiente, falando demais e produzindo de menos. Sua performance
nessa etapa é média.

ETAPA 6 – Vitimização Nessa etapa o INDIVÍDUO faz papel de vítima e
tem sua performance baixa.



ETAPA 7 – Teste Como a vitimização não funcionou, A PESSOA faz um 
teste às mudanças propostas. Sua performance aumenta um pouco.

ETAPA 8 – Aceitação Ao iniciar a etapa de testes, A PESSOA 
compreende as mudanças e as aceita, o que melhora seu desempenho. 
Nessa fase sua performance é média. 

ETAPA 9 – Engajamento Agora que A PESSOA já testou e aceitou as 
mudanças propostas, se sente envolvida pelas novidades. Sua 
performance aumenta significativamente.



RAPPORT



FEEDBACK

Seja empático, mas sincero
Seja específico
Critique o comportamento, não o indivíduo
Mantenha uma postura equilibrada
Fale na hora certa
Reconheça o esforço
Celebre as conquistas
Aceite as críticas e sugestões



PERSISTÊNCIA
PRÁTICA
PERSPECTIVA



PERFIS PROFISSIONAIS



Perfil 1 - TÉCNICO

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

É bom cumpridor de ordens Pode ter pouca iniciativa

É organizado Pode ser inflexível

É cuidadoso Pode demonstrar insegurança

É estável Pode ser Lento

São predominantemente introvertidas, organizadas, falam
pouco e são boas ouvintes.
Tendem a trabalhar melhor com processos, números e
análises em silêncio do que lidando com público ou sendo
sociáveis.



Perfil 2 - ACELERADO

Pessoas com o perfil acelerado são impacientes,

agitadas, direta e determinadas. Trabalham sobre

pressão, têm dificuldade de lidar com pessoas lentas,

são dinâmicas e enérgicas.

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Competitivo Pode intimidar os colegas

Prático Pode ser precipitado

Focado em resultados Pode Gerar Conflitos

Faz várias tarefas ao mesmo tempo Pode ser instável



Perfil 3 - SOCIÁVEL
Pessoas com esse perfil são extrovertidas, calorosas,

animadas e sociáveis. Trabalham bem melhor com o público

ou em funções que demandem bom relacionamento e

trabalho em equipe do que com processos que exijam

silêncio e organização.

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

É animado Pode falar demais

É agregador Pode ser superficial

Energiza o ambiente Pode desconcentrar os colegas

É caloroso Pode ter dificuldade de dizer não



Perfil 4 - MISTO

Assim como nos estilos da liderança, cerca de 70% dos indivíduos tem um dos

três perfis predominante na estrutura da personalidade e em torno de 30%

apresentam equilíbrio entre os perfis.

Se você tem perfil misto, tenderá a demonstrar características positivas e

negativas de dois ou três perfis diferentes, e isso poderá até ser vantajoso, pois

como não há extremos, fica mais fácil aproveitar os pontos mais fortes de cada

estilo.



MATRIZ DE RESULTADOS
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Ótimos

Ruins

Médios

Bons

Ruins Médios Bons Ótimos

RE
SU

LT
AD

OS

ATITUDES

Demitir Dar feedback 
corretivo

Dar feedback 
positivo

Proporcionar 
condições 
especiais

Demitir

Demitir

Demitir

Dar feedback 
corretivo

Dar feedback 
positivo

Dar feedback 
positivo

Dar cartão 
amarelo

Treinar Treinar

Procurar 
substituto

Se tiver 
perfil, treinar

Se tiver 
perfil, treinar




