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OS DEZ TIPOS DE LIDERANÇA MAIS 
COMUNS.
INTRODUÇÃO

Segundo o especialista em liderança John C. Maxwell liderança é: “Inspirar outras pessoas com uma visão clara da contribuição 

que elas podem oferecer”. Com o passar do tempo o termo líder teve sua evolução, pois, além de mudar  a visão das pessoa sobre o 

assunto, também ocorreu varias mudança no comportamento dos lideres. Começaram a surgir  os tipos de lideres, isso ocorreu 

devido a grande diferença na personalidade das pessoas que assumiam esses cargos e na forma que dirigiam seus liderados.

CONCLUSÃO

Com o objetivo de melhorar e aprimorar este tema o Portal 

dos Administradores listou os dez tipos de lideres mais 

comuns na atualidade, e os pontos fortes e fracos de cada um. 

Sendo eles: O coercitivo  tem o estilo “mandão”, sendo 

movido por resultados, e tem como ponto fraco o feedback 

negativo. O democrático  procura a cooperação da equipe, 

seu ponto fraco é a indecisão em certos momentos. O 

autoritário  mostra firmeza em seus comandos, seu ponto 

negativo é ser critico com os que mostram pouco resultado. O 

marcador de ritmo  lidera pelo exemplo sempre buscando 

resultados rápidos, e tem como ponto fraco a impaciência 

com pessoas com ritmo lento. O paternal  tem a capacidade 

de construir equipes voltadas aos relacionamentos, colocando 

as necessidades das pessoas em primeiro lugar, tem a 

dificuldade dar feedbacks construtivos como ponto negativo. 

O treinador  sabe desenvolver muito bem as pessoas, pois 

sabe identificar os pontos fortes e fracos das mesmas com 

muita agilidade. O centralizador  as decisões são tomadas 

apenas pelo líder, esse tipo de liderança pode ocasionar queda 

no rendimento da equipe sendo esse seu ponto negativo. O 

liberal  deixa a equipe livre para tomar decisões, interferindo 

apenas quando é solicitado, seu ponto fraco é que sua equipe 

pode ficar perdida caso não ocorra constantes orientações. O 

inspirador  costuma ser exemplo para seus empregados, seu 

ponto fraco  é a necessidade de status. O visionário tem visão 

do futuro e a capacidade de reconhecer talentos, seu ponto 

fraco é a dificuldade em executar tarefas de curto prazo.
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Concluindo, pode-se mencionar que esse trabalho foi 

proveitoso, pois proporcionou um maior conhecimento 

sobre os principais tipos de líderes,  oportunizando a 

análise dos seus pontos positivos e negativos, para utilizar 

nos ambientes de trabalho. 
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