
COMO SER UM
LIDER EFICAZ

E - B O O K

M A S T E R  T R E I N A M E N T O S



Indice
 Introdução .......................................... Pag. 03

Liderança ............................................. Pag. 04

Atitudes e Competências do líder . Pag. 06

Atitudes do Líder Eficaz ................... Pag. 08

 Competências do Líder Eficaz ....... Pag. 10

Perfil Comportamental ..................... Pag. 12

Os quatros estilos de Liderança .... Pag. 14

O Líder Ineficaz .................................. Pag. 18

Desenvolvimento da Liderança ..... Pag. 21

Coaching Executivo ........................... Pag. 25



Introdução
Neste e-book falarei do líder eficaz que
representa o indicador fundamental do
potencial de uma empresa, facilitando o
alcance de metas e desempenho da
organização.

Os profissionais,  sejam iniciantes ou
experientes, desejam ocupar novos cargos,
atender novos mercados, crescer na sua
profissão, aceitar novos desafios e alcançar o
sucesso na sua carreira profissional.

Existe quatro estilos de liderança a
dominância, informalidade, condescendência
e formalidade, é fundamental que o líder
conheça o seu perfil comportamental e como
se comporta diante de cada situação.

O Líder eficaz é aquele que tem clareza e faz
que as equipes trabalhem com o mesmo
objetivo em comum, ou seja para o alcance
das metas e objetivos da organização.
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A liderança é um fator importante que

representa o indicador fundamental do

potencial de uma empresa, facilitando o

cumprimento de metas de desempenho,

a liderança eficaz aumenta a capacidade

que uma organização tem de atender os

seus desafios e aumentando a vantagem

competitiva da empresa.

O líder exerce influência sobre os

membros da organização para ajudar a

cumprir esses objetivos aumentando as

chances de sucesso da empresa.

Liderança
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Atitudes e Competências do
Líder Eficaz

O ser humano pode se desenvolver-se,
melhorar suas qualidades e aprimorar os
pontos que ainda não domina na
plenitude que gostaria ou da necessidade
que sua profissão ou cargo exige. Para
isso, basta ter vontade, determinação e
disciplina.

Os profissionais,  sejam iniciantes ou
experientes, desejam ocupar novos
cargos, atender novos mercados, crescer
na sua profissão, aceitar novos desafios e
alcançar o sucesso na carreira
profissional.

Todos buscam ter uma carreira de
ascensão, seja um Executivo, Líder, Gestor
ou Empreendedor deve basear seu
trabalho em atitudes e competências que
o levem a atingir as metas e planos
traçados, dessa forma alavancar sua
carreira em direção ao sucesso desejado.
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Atitudes do Líder Eficaz

Lealdade

Honestidades

Determinação

Civilidade

Disciplina

Humildade
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Competências do Líder
Eficaz

Persistência 

Seguir suas convicções 

Gostar de trabalhar com pessoas

Valorizar o trabalho das pessoas 

Conhecer a fundo sua função

Saber mudar de atitude quando não
estiver obtendo êxito 

É importante dizer que essas qualidades
elencadas aqui, não são as únicas, outras
somadas a essas, poderão aumentar o
crescimento e sucesso profissional do líder.
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Perfil Comportamental
Há muito tempo os especialistas buscam
uma explicação para o perfil
comportamental e a reação das pessoas
em relação a inúmeros estímulos. 

A forma como a pessoa se comporta diante
de situações externas é fruto de processos
mentais internos, baseados em crenças
experiencias, percepções, e a capacidade
de melhores respostas comportamentais e
tomadas de decisão.

Existe quatro perfis de liderança, estes
estilos são definidos pelos padrões de
comportamentos, palavras e ações do líder
conforme percebidos pelos outros.

Há várias combinações possíveis de
predominâncias de diferentes níveis para
estes quatros perfis, que geram
personalidades singulares, índices e
percepções de mundo diferentes, cada
pessoa é única, mas ainda assim
pertencente a um grupo.
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Dinamismo nas relações pessoais 

Tomadas de decisões rápidas

Assume postura de comando

Expõe – se mais a riscos

Gosta de mudanças

Agregador, este é geralmente mais
informal nos relacionamentos pessoais.
Desprendimento de regras e padrões
pré-estabelecidos 
Alegre e descontraído.
Mais voltado para pessoas.
Um líder mais franco e aberto.
Prefere alcançar seus objetivos através
de diálogo e relacionamentos.

Os quatros estilos de
Liderança

Dominância

Informalidade



Os quatros estilos de
Liderança

São pessoas mais introspectivas e não
gostam de se expor a riscos, mas tem
muito foco.
Tem a atenção as metas e gostam de
cumpri-las
Lideranças mais abertas a opiniões e
sugestões
São abertos às críticas e tende a
absorve-las
Exerce liderança passando instruções

Seu estilo de liderança é mais formal e
encurta as conversas e
relacionamentos.
São focados no trabalho
Preferem alcançar seus objetivos pelo
trabalho árduo do que pela conversa.
São mais controladores e jogam pelas
regras do jogo

Condescendência

Formalidade



É fundamental que o líder conheça os seus

pontos fortes e pontos que precisa ser

melhorado.

Cada pessoa é diferente uma da outra, tem

a sua própria cultura, formação

personalidade e sua maneira distinta de

executar as suas atividades.

Se o Líder não conhece o seu perfil

comportamental, dificilmente ele poderá

fazer as mudanças para alcançar as suas

metas e buscar novas conquistas para a

sua carreira profissional e para a empresa.

Os quatros estilos de
Liderança
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O líder ineficaz é aquele que não lidera a si

mesmo, pois a liderança não é o cargo, a

liderança é o que a sua equipe reconhece

em você.

Se a equipe não reconhecer a sua

liderança, a resposta se manifestará nos

resultados.

A falta de uma liderança eficaz pode trazer

algumas consequências para a carreira do

líder e afetando os resultados da empresa.

O Líder ineficaz



Uma liderança eficaz é reconhecida pela

habilidade de influenciar pessoas visando o

alcance dos objetivos desejados. 

O líder eficaz estimula as pessoas a agirem,

possui foco no crescimento e é importante

para o funcionamento de qualquer sistema.

A capacidade de construir e sustentar

relacionamentos em que haja uma troca,

influencia a ação.

O Líder eficaz é aquele que tem clareza e

faz que as equipes trabalhem com o mesmo

objetivo em comum, ou seja para o alcance

das metas e objetivos da organização.

O Líder ineficaz
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O processo de atualização de um líder

começa no autoconhecimento, um bom

líder sabe para onde está indo. Conhece a

sua missão e seus valores são alinhados

pelo que faz.

Um líder que conhece o seu propósito sabe

que não está só, então a sua dedicação

está em servir a sua equipe com a sua

melhor versão. Ele é íntegro e presente.

Um líder atualizado tem inspiração, possui

conselheiros, modela os melhores e segue

os seus rastros.

Desenvolvimento da
Liderança Eficaz



Um líder atualizado domina as técnicas de

comunicação, sabe como persuadir a sua

equipe e a influência a se desafiar

inspirando seus membros a serem líderes

de si mesmos, em suas melhores versões.

Ele é exemplo, não se autopromove, porém

a sua equipe o reconhece.

O líder eficaz é aquele que possui um

projeto, que sabe para onde está indo, é

produtivo, é motivador e constrói uma

equipe autogerenciável e autorresponsável. 

Sabe o que faz, por que faz, como faz e

quando faz.

Desenvolvimento da
Liderança Eficaz



Um líder atualizado possui o foco nas
pessoas, pois sabe que são elas que geram
os resultados.

Um líder eficaz sabe a importância do seu
comportamento perante a equipe em antes
de tudo, investe em autoconhecimento. Ele
é um bom ouvinte, sabe se colocar no lugar
dos seus pares e das pessoas que
compõem a sua equipe, possui autocontrole
e mesmo quando precisa ser firme.

Um líder eficaz domina as ferramentas
necessárias, tem habilidade de execução e
sabe que cada pessoa tem o seu perfil e
suas experiências e, por isso, escolhe fazer
junto.

Desenvolvimento da
Liderança Eficaz
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Coaching executivo visa apoiar o executivo
de uma organização ampliando a sua
efetividade como líder e proporcionando
impacto concreto no mundo dos negócios.

O coaching executivo possibilita ao líder
reconhecer e alcançar seu pleno potencial,
passando a encarar os desafios com maior
segurança.

Coaching executivo acelera o
desenvolvimento de comportamentos
desejados que estimulam a melhoria do
desempenho e preparam o profissional para
ocupar posições de maiores desafios.

Os líderes eficazes investe em processo de
coaching executivo devido aos inúmeros
benefícios que ele gera para o líder e para a
empresa.

Coaching Executivo



Estabelecimento de objetivos claros.

Identificação de estratégias para

alcançar os objetivos.

Identificação e utilização dos pontos

fortes.

Identificação e desenvolvimento dos

pontos que precisam ser aprimorados.

Identificação e suporte para superar

obstáculos presentes e futuros.

Identificação e eliminação de possíveis

bloqueios internos.

Melhor poder de análise e tomada de

decisão.

Vou deixar alguns dos benefícios do
Processo de Coaching Executivo:

Coaching Executivo



Melhorias na comunicação.

Melhorias nos relacionamentos

pessoais e profissionais.

Desenvolvimento de competências

fundamentais de liderança.

Melhora na administração do tempo.

Melhora dos relacionamentos

interpessoais.

 Clareamento e a organização de idéias.

Sinergia e foco em estratégias

vencedoras.

Melhora no clima organizacional.

Aumento na produtividade.

Aumento na lucratividade.

Coaching Executivo
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