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Compatibilidade entre Líder e 

Colaborador

Estilo Gerencial de jane Doe
Líder da Equipe: jane

 Esta secção permite ter uma visão ampla e compreensão do estilo de liderança desta pessoa. 

Descreve a forma que atua naturalmente perante a necessidade ou responsabilidade de ter 

que gerir ou liderar outros. Nos seguintes capítulos: Liderança, Tomada de Decisão e 

Comunicação, encontra a descrição do estilo de liderança dessa pessoa.

Liderança

É uma pessoa comunicativa e que tem um forte interesse pelas pessoas, o que ajuda a criar 

relações a todos os níveis organizacionais. Tem uma visão global e sistémica que lhe permite 

influenciar não só dentro da sua área de experiência, mas também noutras áreas 

organizativas. Influencia o seu ambiente de forma positiva.

·

O estilo de comunicação de Jane é dinâmico e entusiasta.·

Transmite uma energia positiva que lhe permite conectar-se melhor com a audiência.·

Costuma concentrar-se mais nas oportunidades e soluções que em possíveis problemas.·

Pelo seu estilo dinâmico, pode falar mais do que escuta.·

É muito impaciente e pode com facilidade mudar de um tema de conversa outro.·

A sua comunicação é precisa e metódica, mas prefere focar-se na visão global e nos possíveis

resultados, do que entrar em detalhes pormenorizados.
·

Tomada de Decisão

Ao tomar decisões, Jane fundamenta-se na informação disponível e na análise profunda das 

alternativas disponíveis. Na sua análise, pode ter alguma indecisão e questionar as decisões 

tomadas anteriormente.

·

É uma pessoa lógica e no seu processo de tomada de decisões, incluirá uma ampla definição 

do problema, uma exaustiva recopilação de dados e uma avaliação final das alternativas.
·

Pode mudar de opinião com facilidade se dispõe de novos dados e de informação que 

sustentem a mudança na decisão já tomada.
·

Por vezes, se não dispõe de tempo suficiente, pode frustrar-se ou tomar a decisão de forma 

um pouco impulsiva.
·

Gosta de fazer a sua equipa participar na tomada de decisões.·

Costuma fundamentar as suas decisões em aprendizagens prévias. Raramente usa a intuição 

como fator decisório.
·

Lutará entre a necessidade de se antecipar e tomar uma decisão e a necessidade de ter 

certeza e de analisar todas as opções, o que lhe pode gerar alguma tensão.
·
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Comunicação

Ao liderar equipas, Jane concentra-se em construir e compartilhar um propósito comum para 

alcançar os objetivos marcados. Por vezes, pode pressionar a sua equipa para que não perca o 

foco dos objetivos estabelecidos, contudo, vai encarregar-se de guiar e de se certificar de 

que todos cumprem com as suas responsabilidades.

·

É uma pessoa acessível, aberta e transparente. Constrói equipas com base na confiança, no 

respeito e nas relações de trabalho significativas.
·

Tem uma mentalidade de coach, tendo facilidade e prazer em desenvolver outras pessoas. 

Não terá dificuldades em delegar as responsabilidades e em empoderar a sua equipa, 

contudo, seguirá de perto o seu progresso.

·

Tem habilidade para criar contextos em que as equipas possam debater e discutir.·

Por vezes pode frustrar-se se vê que a equipa não acompanha o seu progresso ou que o 

desempenho não é o esperado, contudo, terá facilidade em detetar estes momentos e atuar 

a tempo.

·
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Características Naturais de Jeff Griffing

Como Liderar Jeff efetivamente

 Nesta secção são descritos os aspetos importantes que devem ser considerados para um coaching 

eficaz. Os pontos descritos a têm como base o estilo natural de comportamento e devem ser tidos em 

consideração por todas as pessoas que esperam ser líderes, para conseguir o máximo de eficácia e 

toda a sua capacidade.

jane

Jeff

· Para que Jeff possa aplicar todo o seu potencial é necessário dar-lhe um ambiente de trabalho

estável e consistente, onde a estrutura e a direção das responsabilidades e projetos que assume

se mantenham e sejam previsíveis. É importante atribuir-lhe responsabilidades e projetos que lhe

imponham um desafio e que não sejam demasiado repetitivos.

· Dado que Jeff se vale das normas e dos procedimentos para atuar, é importante que conheça

previamente o alcance das suas responsabilidades, dos projetos atribuídos e dos objetivos a

atingir. Se não dispõe de objetivos claros, por vezes pode sentir frustração causada pela sua

pressa de alcançar um resultado exato.

· Valorizará que se lhe atribuam projetos em que possa aplicar o seu pensamento analítico de forma

a melhorar os processos e que exijam a sua experiência e os seus importantes conhecimentos

técnicos, em detrimento dos projetos que exijam gestão de pessoas. Motiva-se especialmente com

projetos que exijam muita concentração, a gestão de uma grande quantidade de dados e de

informação com precisão, qualidade e exatidão e a sua posterior análise.

· Para que se sinta confortável e para potenciar a sua capacidade de análise, será conveniente

providenciar-lhe um ambiente de trabalho com relações harmoniosas e sem confrontos, onde

possa trabalhar de forma individual ou em equipas reduzidas. É importante que encontre um

espaço de confiança onde possa expressar-se livremente, apresentar as suas dúvidas e propor

soluções.

· Não se motiva com o poder pelo mero facto de representar a autoridade, mas procura ser uma

referência e ter o reconhecimento entre os seus colegas pelo seu conhecimento dentro da sua área

de especialização, visão de negócio, valores e qualidade do seu trabalho.

· Apreciará que se lhe proporcione um feedback consistente e significativo com frequência para se

assegurar que o seu desempenho é adequado. Valoriza especialmente uma comunicação direta,

formal e detalhada.

· É importante ter em conta que é possível que pela sua alta exigência para a qualidade do trabalho,

pode dedicar mais tempo do que o necessário aos detalhes e a outros aspetos de pouca

relevância.

É importante ter sempre em conta que o potencial desta pessoa reside na sua capacidade 

analítica e de especialização, com uma abordagem direcionada para o alcançar de padrões de 

trabalho de alta qualidade.
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Chaves para motivar efetivamente a Jeff

 Nesta secção são descritos aspetos importantes que devem ser considerados para se obter e manter 

um alto grau de motivação nesta pessoa. Os pontos descritos têm como base seu estilo de 

comportamento e devem ser tidos em consideração por todas as pessoas que atribuem tarefas, 

responsabilidades ou que trabalham com esta pessoa como parte de uma equipa.

jane

Jeff

· Dar feedback consistente e significativo de forma regular.

· Reconhecer constantemente o trabalho bem feito.

· Promover ambientes de trabalho com relações harmoniosas e sem confrontos.

· Manter a estrutura, a clareza e a direção nas tarefas a executar.

· Permitir que demostre as suas habilidades para tarefas que necessitam de precisão, exatidão e

qualidade.

· Dar feedback corretivo de uma forma positiva e diplomática.

· Evitar a crítica de carácter pessoal.

· Providenciar um espaço de trabalho orientado para a tarefa e para o negócio.

· Proporcionar um ambiente de trabalho consistente e previsível.
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jane Doe e Jeff Griffing

Aspetos chave que ajudam a consolidar a relação

 Nesta secção são descritos aspetos importantes que devem ser considerados para melhorar a 

comunicação e consolidar a relação entre o líder e o colaborador. Os pontos descritos 

fundamentam-se no Estilo Natural de comportamento dessas duas pessoas. É muito importante 

contar com estas informações e utilizá-las para ajudar a que se relacionem melhor e a que se integrem 

como equipa para que ambos possam revelar toda a sua capacidade produtiva

jane

Jeff

Eixo do Risco

Cauteloso Arriscado

· Deve-se ter em consideração que jane é mais direta e competitiva que Jeff, que se caracteriza por

exibir um estilo mais amável e não confrontador.

· jane deve evitar mostrar-se muito segura de si mesma, uma vez que o estilo amável de Jeff poderá

ser interpretado como arrogância.

· jane deve estar atenta a ouvir cuidadosamente a opinião de Jeff antes de opinar, debater ou

discutir.

· jane deve estar atenta e controlar a sua linguagem corporal, evitando agir de forma exagerada.

· É importante que jane se dirija a Jeff através de sugestões e recomendações, tentando não instruir

ou dar ordens diretas a Jeff.

· jane não deve criticar ou descartar as ideias úteis de Jeff, nem mesmo por brincadeira.

Eixo da Extroversão

Introvertido Extrovertido

· Deve-se ter em mente que jane é mais extrovertida e faladora que Jeff, que se caracteriza por exibir

um estilo mais tranquilo, sério e reservado.

· jane deve estar atenta a dedicar mais tempo a ouvir e encorajar Jeff. Deve mostrar interesse

genuíno no seu discurso.

· jane deve estar atenta para não interromper nem falar ao mesmo tempo que Jeff.

· jane pode ajudá-la, formulando perguntas simples e que tenham respostas abertas.
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· jane deve ouvir com atenção Jeff antes de se entusiasmar com o tema da conversa.

· jane deve evitar mostrar-se muito amigável até que a relação se consolide. Ela deve ter em

consideração que apenas depois de algum tempo Jeff ganhará confiança.

· jane deve estar sempre atenta quando Jeff estiver aproveitando o momento e quando necessitar de

momentos de tranquilidade e silêncio.

Eixo da Paciência

Inquieto/Impaciente Calmo/Paciente

· Deve-se ter em mente que jane é mais inquieta e dinâmica que Jeff, que se caracteriza mais por

exibir um estilo mais paciente e tranquilo.

· Jeff requer tempo e gosta de fazer bem as coisas. jane deveria evitar apressá-la e incomodar-se se

as coisas não acontecerem com rapidez suficiente.

· jane deve estar atenta a não expor demasiado Jeff, envolvendo-a em muitos projetos e situações

ao mesmo tempo.

· jane deve dar tempo e transmitir segurança a Jeff. Deveria também evitar solicitar-lhe tarefas

urgentes e de última hora.

· jane deve dar tempo a Jeff quando ela precisar de lhe transmitir uma ideia ou conceito. Deve estar

atenta para não a interromper, dedicar-lhe tempo e ouvi-la com atenção, demonstrando interesse

genuíno nas suas ideias.

· jane deve ter em mente que Jeff estará mais motivada, se as mudanças forem pequenas, estiverem

bem fundamentadas, forem dadas com tempo e forem planeadas.

Eixo das Normas

Independente Sujeito às normas

· Deve-se ter em mente que jane é mais independente e desorganizada que Jeff, que se caracteriza

por exibir um estilo mais organizado e estruturado.

· É importante que jane esteja permanentemente à disposição, ao serviço e em contato com Jeff.

· jane deve estar atenta ao estilo organizado e estruturado de Jeff, de forma que ao lhe delegar

temas importantes, deve entregar-lhe todas as informações, dados e documentos possíveis.

· jane não deve desanimar ou incomodar-se, se as suas ideias inovadoras forem questionadas ou

criticadas por Jeff. Deve sempre estar ciente de que Jeff confia na estrutura e necessita de

informações consistentes para se sentir segura e fazer bem as coisas.

· É muito importante que jane esteja muito atenta a não questionar ou criticar as contribuições e

trabalhos de Jeff.

· jane deve valorizar o perfeccionismo aplicado por Jeff para fazer as coisas e lembrar-se de que

nem sempre a sua forma de fazer é a melhor.
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· jane deve entender que o critério e a independência são importantes para Jeff, mas que também

as normas e a estrutura.

· Quando jane tiver que chamar a atenção, apontar algum erro ou fazer uma sugestão a Jeff, ela

deve enviar uma mensagem leve, reconhecendo e mencionando primeiro os aspetos positivos,

aquilo que está bem feito e, em seguida, como recomendação ou sugestão, referir-se ao erro como

uma possibilidade de melhorar.

Eixo do Autocontrolo

Emocional Racional

· Deve-se ter em mente que ambas se caracterizam por serem bastante espontâneas e emocionais.

· Para garantir uma boa relação, é fundamental que ambas tenham em mente que são, por natureza,

irritáveis e que se não se controlarem, poderão gerar uma grande tensão desnecessária.

· É importante que elas promovam o diálogo, que se escutem uma à outra e se deem mutuamente a

oportunidade e o espaço para expressarem os seus pontos de vista.

· Ambas deverão considerar o impacto e as consequências das suas ações e palavras para manter

uma relação harmoniosa.

· jane deverá esforçar-se para que as emoções fiquem de lado e para não perder a visão e a

perspetiva do objetivo central.
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Gráfico Radar Comportamental
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