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ESTILOS DE LIDERANÇA

Segundo Chiavenato (1994,p.147) “A liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente

em grupos sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida

através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos.”

CONCLUSÃO

Afetivo: Privilegia o apoio as pessoas. E aquele

líder que acredita garantir o bem-estar de cada

funcionário no ambiente de trabalho é a sua

principal responsabilidade.

Autoritário: Tem o estilo mandatório e acredita que

a relação de poder é unilateral. É o líder que

acredita que ele é quem manda. Para esse tipo de

liderança, o caminho mais rápido para obter

resultados é a obediência imediata.

Coaching: É o líder que estimula os funcionários a

crescerem e se desenvolverem, aprendendo no dia

a dia do trabalho. É aquele que influência, estimula

ao desafio permanentemente. Esse líder acredita

que o seu papel é despertar ao funcionários para o

desenvolvimento em todos os âmbitos da vida.

Diretivo: Como o próprio nome indica, o líder

diretivo é aquele que aponta a direção comum até

um objetivo. Ele deixa claro o que é esperado de

cada pessoa, tem uma relação de influência clara e

monitora o tempo todo. Acredita que o seu papel é

alinhar esforços para obter objetivos comuns.

Participativo: É o líder que anda junto com a

equipe e permite que as pessoas participem das

tomadas de decisão. Ele acredita que o time tem

com o que contribuir e que a melhor solução das

contribuições compartilhadas.

ESTILOS DE LIDERANÇA:

Na atualidade existem vários estilos de liderança,

segundo Idalberto Chiavenato, estaremos citando 7

(sete) estilos, são eles:
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Na atualidade os gestores, devem ter seu próprio

estilo de liderança, pois não há um estilo de liderança

padrão, em que as organizações consigam seguir

como certo ou errado, cada gestor deve desenvolver

seu estilo através da cultura organizacional da

empresa.

Modelador: O líder que segue este estilo é aquele

que busca a excelência a um padrão definido.

Geralmente, ele é rigoroso não só com os outros,

mas consigo mesmo. Acredita que sabe como fazer

e que a sua maneira é a melhor para alcançar os

resultados.

Visionário: É aquele que está sempre pensando no

futuro, que cria dimensões para projetos a longo

prazo e, por isso, inspira a equipe. Ele acredita que

é o futuro que deve orientar as ações.
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