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Compatibilidade entre Líder e Colaborador

Líder da Equipa: Manuel Vega

Estilo de Liderança de Manuel
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
· Manuel dirige com um estilo acelerado, enérgico e espontâneo, com habilidades
para guiar outros, especialmente na sua área de conhecimento.
· Geralmente é amistoso, mas pode ser autoritário quando se sentir frustrado.
· Está em constante mudança de atitude podendo por vezes apoiar
subordinados de forma entusiasta e noutros momentos pode ser muito crítico.

os

seus

· Não tem dificuldade em aplicar disciplina, mas pode ceder perante pessoas mais
agressivas, para evitar o confronto e a rejeição.
· Pode ser bom a delegar responsabilidades, mas vai supervisionar de perto para
garantir que o trabalho seja bem feito.
· Pressiona para obter resultados rapidamente podendo gerar tensão.
· O seu estilo de liderança é orientado para as mudanças. Por vezes pode confundir
os membros da sua equipa com a sua inconsistência e com mudanças constantes
de direção.
· É impaciente com os que não têm a eficiência que espera.

Tomada de Decisão
· Manuel toma decisões de forma espontânea e muda frequentemente.
· É perfecionista e vai investigar cada possibilidade ou aspeto de um problema.
· Nas situações menos
stressante para ele.

familiares,

pode

hesitar

ou

adiar

uma

decisão.

Isto

será

· Frequentemente está tenso, mas procura sempre a melhor solução.

Comunicação
· Naturalmente comunica num estilo claro e direto.
· É um orador fluído, muito falador podendo falar mais do que escuta.
· Na comunicação é entusiasta, espontâneo e impaciente.
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Características Naturais de Diego Mauricio Gomez
Como Liderar Diego Mauricio 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.

· A atribuição de uma nova responsabilidade ou tarefa, deve ser de forma precisa,
exata e detalhada, podendo até preferir transmitir e receber informação por escrito.
· Estabelecer normas e procedimentos claros e não o deixar sem orientação.
· É bom ouvinte, mas um pouco reservado a fazer perguntas em público ou em
situações de grupo.
· Pode responder eficazmente a desafios, desde que conte com explicações claras,
concisas e com apoio próximo.
· Estará mais motivado no seu trabalho
informação que lhe permitam atuar melhor.

se

receber

constantemente

dados

e

· As suas funções, obrigações e responsabilidades devem ser claramente definidas.
Tem que estar sempre bem informado e com uma comunicação constante.
· Para a comunicação ser eficaz é essencial aplicar a lógica e explicações detalhadas.
· Necessita de aprovação contante dos outros, especialmente do seu superior.
· A sua motivação é sentir-se útil e sentir-se parte importante dos processos.
· Pode dar o seu melhor se for tratado com delicadeza e sinceridade, evitando o
confronto e críticas diretas.
· É importante o reconhecimento constante das suas habilidades, conhecimentos e a
sua contribuição para os projetos.
· Deverá ser-lhe dada a oportunidade de esclarecer todas as duvidas e prestar-lhe
atenção.

É importante ter em conta que o seu potencial reside na sua persistência a concluir
as tarefas atribuídas, na capacidade de ouvir e na sua atenção ao detalhe.
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Chaves para motivar efetivamente a Diego Mauricio
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.

· Dar possibilidade de trabalhar num ambiente conservador, lógico e previsível.
· Delegar tarefas que requerem um alto nível de detalhe, concentração
habilidades analíticas para alcançar resultados exatos e precisos.
· Reduzir substancialmente
tarefas rapidamente.

o

sentido

de

urgência

e

a

necessidade

de

e

completar

· Dar feedback positivo pelos seus esforços e sucessos.
· Dar instruções claras de como concluir as tarefas.
· Dar tempo suficiente para recolher dados ao tomar decisões em situações pouco
familiares.
· Ajudar e dar
conhecidos.

suporte

quando

necessita

de

tomar

decisões

em

temas

pouco

· Providenciar um ambiente harmonioso e com o mínimo conflito possível.
· Permitir que trabalhe individualmente ou em grupos pequenos.
· Dar tempo suficiente para se adaptar a mudanças.
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Manuel Vega e Diego Mauricio Gomez
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

Eixo do Risco
Cauteloso

Arriscado

· Deve-se ter em consideração que Manuel é mais direto e competitivo que Diego
Mauricio, que se caracteriza por exibir um estilo mais amável e não confrontativo.
· Manuel deve evitar mostrar-se muito "seguro de si", uma vez que o estilo "amável"
de Diego Mauricio poderá ser interpretado como "arrogância".
· Manuel deve estar atento e ouvir cuidadosamente a opinião de Diego Mauricio
antes de opinar, debater ou discutir.
· Manuel deve estar atento e controlar a sua linguagem corporal, evitando agir de
forma exagerada.
· É importante que Manuel se dirija a Diego Mauricio através de sugestões
recomendações, tentando não "instruir" ou "dar ordens diretas" a Diego Mauricio.

e

· Manuel não deve criticar ou descartar as ideias úteis de Diego Mauricio, nem
mesmo por brincadeira.

Eixo da Extroversão
Introvertido

Extrovertido

· Deve-se ter em conta que Manuel é mais extrovertido e falador
Mauricio, que se caracteriza por exibir um estilo mais tranquilo, sério e reservado.

que

Diego

· Manuel deve estar atento a dedicar mais tempo a ouvir e encorajar Diego Mauricio,
deve mostrar interesse genuíno no seu discurso.
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· Manuel deve estar atento para não interromper nem falar ao mesmo tempo que
Diego Mauricio.
· Manuel pode
abertas.

ajudá-lo,

formulando

perguntas

simples

e

que

tenham

respostas

· Manuel deve ouvir com atenção Diego Mauricio antes de se entusiasmar com o
tema da conversa.
· Manuel deve evitar mostrar-se muito amigável até que a relação se consolide. Ele
deve ter em consideração que apenas depois de algum tempo Diego Mauricio
ganhará confiança.
· Manuel deve estar sempre atento quando Diego Mauricio estiver a aproveitar o
momento e quando necessitar de momentos de tranquilidade e silêncio.

Eixo da Paciência
Inquieto/Impaciente

Calmo/Paciente

· Deve-se ter em mente que Manuel é mais inquieto e dinâmico que Diego Mauricio,
que se caracteriza mais por exibir um estilo mais paciente e tranquilo.
· Diego Mauricio requer tempo e gosta de fazer as coisas bem. Manuel deveria evitar
apressá-lo e ficar incomodado se as coisas não acontecerem com rapidez
suficiente.
· Manuel deve estar atento a não expor demasiado Diego Mauricio, envolvendo-o
em muitos projetos e situações ao mesmo tempo.
· Manuel deve dar tempo e transmitir segurança a Diego Mauricio. Deveria também
evitar solicitar-lhe tarefas urgentes e de última hora.
· Manuel deve dar tempo ao Diego Mauricio quando ele precisar de lhe transmitir
uma ideia ou conceito. Deve estar atento para não o interromper, dedicar-lhe
tempo e ouvi-lo com atenção, demonstrando interesse genuíno nas suas ideias.
· Manuel deve ter em mente que Diego Mauricio estará mais motivado, se as
mudanças forem pequenas, estiverem bem fundamentadas, forem dadas com
tempo e forem planeadas.

Eixo das Normas
Independente
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· Deve-se ter
estruturados.

em

mente

que

ambos

se

caracterizam

por

serem

organizados

e

· Manuel deve-se certificar de não ficarem presos aos detalhes de um projeto e
perder a visão do cenário como um todo.
· Seria importante não estabelecerem muitas
levem a ficarem presos aos procedimentos.

regras,

sistemas

e

políticas

que

os

· Sendo perfeccionistas, ambos devem ser cuidadosos ao julgarem ou apontarem
erro. Devem-se lembrar que os dois detestam cometer erros e são muito sensíveis
à crítica.

Eixo do Autocontrolo
Emocional

Racional

· Deve-se ter em mente que Manuel é mais espontâneo e emocional que Diego
Mauricio, que se caracteriza mais por exibir um estilo reflexivo, controlado e
racional.
· Manuel deverá esforçar-se para se controlar quando as coisas não saírem como ele
esperava e não tomar decisões ou forçar algum assunto com base nas suas
emoções.
· Ajudará se Manuel fizer um esforço consciente para parar e pensar sobre que
medidas tomar e quais seriam as consequências, entendendo que Diego Mauricio é
mais reativo.
· Manuel deverá pensar no melhor para a relação e evitar agir e tomar decisões em
benefício próprio.
· Manuel deveria reconhecer o valor do pensamento lógico e dos processos de
pensamento estruturados, mais próprios de Diego Mauricio.
· É fundamental para o êxito da relação que Manuel pare para pensar antes de agir e
que tenha uma conduta madura, sem expor as suas emoções em frente ao Diego
Mauricio.
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Gráfico Radar Comportamental

Manuel Vega
Diego Mauricio Gomez
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