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Gerencie e desenvolva
as pessoas para que
dêem o melhor de si

omente com o transcor-

rer do tempo e receben-
do estilos adequados de

liderança os colaboradores

podem atingir níveis de com-

petência e autoconfiança que
lhes permitem aumentar sua

produtividade e eficácia em

relação a tarefas ou objetivos

específicos. Sem estilos de li-

derança apropriados, a mai-

oria dos colaboradores aca-

ba conseguindo atingir ape-

nas um nível moderado de

desempenho em tarefas-

chave, ao invés de atingir o

maior nível possível. O desa-

fio para as organizações é

desenvolver seus colabora-
dores para atingirem os ní-

veis mais elevados da forma

mais rápida e eficaz possível,

aumentando assim a produti-

vidade e o desempenho geral

da organização.

Uma liderança mais eficaz

Os melhores líderes nos

dias de hoje criam um ambi-

ente no qual as pessoas po-

dem crescer , aprender e

compartilhar seus talentos.

Os melhores líderes concen-

tram-se em ajudar a trans-

formar principiantes e apren-

dizes em realizadores auto-

confiantes da maneira mais

eficiente e eficaz possível. As

três principais habilidades
que os líderes eficazes devem

utilizar são:

1. Diagnosticar o nível atual

de desenvolvimento do cola-

borador na tarefa em ques-

tão;
2. Ser flexível ao oferecer a

quantidade correta de dire-

ção e apoio, adequada ao ní-

vel de desenvolvimento do

colaborador; e

3. Estabelecer parceria com

os colaboradores para iden-

tificar com clareza quais são

suas responsabilidades e co-

mo o líder os ajudará a rea-

lizá-las.

Diagnóstico: a primeira habilidade

Para ser um líder eficaz, é

preciso determinar o nível de

desenvolvimento dos seus

colaboradores diretos. Mas

como, exatamente, se faz is-

to? A chave está em examinar

dois fatores: competência e

empenho.

A competência é a soma

do conhecimento e habili-

dades que o indivíduo traz

para realizar uma tarefa ou

atingir um objetivo. A melhor

maneira de determinar a

competência é examinar o

desempenho da pessoa.

Quão bem seus colabores

diretos são capazes de

planejar, organizar, resolver

problemas e comunicar-se?

Eles conseguem realizar

as tarefas propostas e atingir

os objetivos com precisão e

dentro do prazo? A compe-

tência pode ser aprimorada

através da instrução formal,

treinamento em serviço e ex-

periência, e pode ser desen-

volvida ao longo do tempo

com direção e apoio ade-

quados.

O segundo aspecto a ser

examinado quando estamos

diagnosticando o nível de de-

senvolvimento é o empenho.

O empenho é a motivação e

autoconfiança de uma pessoa

que se refere a determinado

objetivo ou tarefa. Quão
in teressados e entus ias-

mados estão seus colabora-

dores diretos em relação a

executar uma determinada

tarefa? Eles se sentem segu-

ros, confiam em sua própria

habilidade para atingir o
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objetivo? Se sua motivação e
autoconfiança estiverem altas,
os seus colaboradores estão
empenhados.

Dependendo do nível de
competência e empenho do
colaborador, se possível cons-
tatar que eles se enquadram
em um de quatro estágios de
desenvolvimento em relação
a determinado objetivo ou
tarefa.
• Dl - Principiante
Empolgado.
• D2 - Aprendiz
Decepcionado.
• D3 - Colaborador
Capaz, mas Cauteloso.
• D4 - Realizador
Autoconfiante.

tro. Gerentes democráticos
eram acusados de serem de-
masiados lenientes e permis-
sivos enquanto seus colegas
autocráticos eram considera-
dos demasiadamente rigo-
rosos e dominadores.

Nós acreditamos que ge-
rentes que se restringem a
qualquer um desses extremos
estão condenados a serem
"meios gerentes" ineficazes.
Gerentes inteiros são flexíveis
e capazes de adaptar seu
estilo de liderança à situação.
O co laborador é novo e
inexperiente em relação à
tarefa —um Dl Principiante
Empolgado? Então, um grau
maior de orientação e direção

tos passam de um nível de
desenvolvimento para o pró-
ximo, seu est i lo dever ia
mudar da mesma forma.
Contudo, nossas pesquisas
demonstram que a maioria
dos líderes tem um estilo de
liderança favorito. Na rea-
lidade, 54% dos líderes ten-
dem a usar somente um es-
tilo; 34% tendem a usar dois
estilos; 11% a usar três es-
tilos; e apenas 1% usam todos
os quatro estilos. Para serem
eficazes, os líderes precisam
ser capazes de usar todos os
quatro estilos de Liderança.

Continuaremos na próxima

ed ição .

Durante muito tempo as
pessoas pensavam que só
exist iam dois es t i los de
l iderança —autocrát ico e
democrático. Na realidade,
as pessoas costumavam bri-
gar umas com as outras a
partir desses dois extremos
insist indo que um desses
estilos era melhor que o ou-

é requerido. O colaborador é
experiente e habilidoso —um
D4 Realizador Autoconfiante?
Esta pessoa requer um grau
muito menor de supervisão
direta.

Para despertar o melhor
nas pessoas, a liderança pre-
cisa adequar-se ao nível de
desenvolvimento da pessoa
sendo liderada. À medida
que seus colaboradores dire-

Aguarde, em breve, o lançamento da

tradução brasileira do 43°. livro de Ken

Blanchard -Leadingata HigherLeve/

("Liderança de Alto Nível")

Para mais informações sobre o Dr. Ken

Blanchard e sobre seus trinta anos de

trabalho pioneiro em liderança, consulte:

www.kenblanchard.com.br
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