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Liderança



Na aula anterior...



Gerência Liderança
Objetivo, criterioso focado em 
resultados

Boa competência interpessoal e foco na 
qualidade do ambiente de trabalho

O gerente esta focado nas táticas e 
estratégias, e para tal focado na 
execução das tarefas em busca de 
resultados satisfatórios 

O líder está preocupado com o lado 
humano de seus colaboradores, 
valorizando a qualidade do ambiente de 
trabalho e o relacionamento saudável 
destes

O gestor ideal é a combinação destes dois perfis, com foco em resultados, 
resiliente e ao mesmo tempo com significativas habilidades interpessoais, e 
preocupação com a construção de um ambiente saudável no trabalho

O gestor ideal é a combinação destes dois perfis, com foco em resultados, 
resiliente e ao mesmo tempo com significativas habilidades interpessoais, e 
preocupação com a construção de um ambiente saudável no trabalho



Pequenos reinos



Síndrome da 
estagnação 
corporativa



1.Por não ter habilidade em harmonizar sua equipe, 
surgirá um ambiente micro político que consumirá 
horas de produtividade ao custo de perda de 
motivação;

2.Por não saber liderar, tenderá a concentrar as 
decisões, ao custo da enorme perda de 
produtividade e motivação da equipe;

3.Ele limitará a competência intelectual do seu setor 
porque enquanto ele for o chefe, não contratará 
ninguém melhor do ele tecnicamente, pois teme 
perder o posto.



Gerações no mercado de trabalho
Tradicionalistas Baby boomers Geração X Millennials

Nasceu entre

Idade hoje

Valores no 
trabalho

Relação com 
lideres

Ambiente de 
trabalho ideal

1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000

119 - 74 73-55 54-39 38-19
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Honra, sacrifício, 
dedicação, lealdade

Crescimento pessoal, 
trabalho em equipe, 

correr riscos

Diversidade, 
tecnologia, 

informalidade, 
motivação

Tolerantes, trabalho 
em equipe, 

treinamento, 
orientados em metas

Autoridade baseada 
em experiência e 

posse

Semelhante aos 
tradicionalistas - 
experiência igual 

autoridade

Céticos com as figuras 
de autoridade, irão 

testa-la o tempo todo

testam autoridades, 
mas constantemente 
encontrar autoridade 
nas figuras que lhes 

orientam

Conservador, 
hierarquico, clara 

cadeia de comando

Hierarquia plana, 
democrático, 
igualdade de 

oportunidades, 
amigável

Funcional, divertido, 
eficiente, acesso a 

liderança e informação

Colaborativo, criativo, 
positivo, diverso, 

orientado à metas, 
divertido e flexivel



Processo 
decisório



Ecossistema gerencial
ESCOPO

CUSTO

TEMPO

CULTURAS E NORMATIVAS

RECURSOS

Humanos

Materiais

Tecnológicos

InformacionaisVARIÁVEIS
Previsíveis

Imprevisíveis



Triângulo 
de gestão



Contingência
ESCOPO

CUSTO

TEMPO

CULTURAS E NORMATIVAS

RECURSOS

Humanos

Materiais

Tecnológicos

InformacionaisVARIÁVEIS
Previsíveis

Imprevisíveis



Gestor

Objetivo

Contingência



Como 
decidimos?



95%
Dos processos 
cognitivos são 
inconscientes

Humor, fome, 
clima e emoções 

afetam nossas 
decisões

Somos 
influenciados 
por nossos 
meios sociais

Usamos atalhos 
cognitivos e nem 

nos damos 
conta disto





Heurísticas

Heurística de ancoragem

Heurística da 
disponibilidade

Heurística da 
representatividade

Viés de confirmação



Espiral do silêncio



O que é um “Wisdom Worker”?


