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Mini guia para o desenvolvimento das competências de
liderança essenciais

A Moityca Desenvolvimento preparou este guia como instrumento de
aperfeiçoamento profissional da liderança. É a essência do treinamento Profissão
Gerente e agrupa sugestões sobre a maneira de adquirir ou aperfeiçoar as próprias
competências. Contêm idéias, dicas, exercícios práticos e checklists. Investindo
algum tempo com as leituras e fazendo os exercícios, temos certeza que esse guia
será muito útil em sua busca de excelência na liderança.
Aconselhamos não ler todo esse guia de uma vez, mas de saborear os
vários capítulos aos poucos, e principalmente de praticar profissionalmente os
conceitos anotados. Os exercícios propostos permitem a cada gerente escolher qual
compromisso assumir com ele mesmo para se desenvolver, cada um escolherá os
exercícios conformes à própria personalidade e a maneira de medir ou observar, os
resultados obtidos.
Nosso intuito com esse guia é fornecer a todo gerente não só a matéria de
reflexão como ponto de partida, complemento útil ou simples fonte de inspiração,
mas um estímulo para uma mudança comportamental!
Bom trabalho, sucesso e prazer.

Renzo Oswald

Moityca Eficiência Empresarial Ltda.
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O que os colaboradores dizem de seu gerente quando é:
Ruim
Bom
Excelente
Excepcional

: Conseguimos apesar dele
: Conseguimos graças a ele
: Conseguimos com ele
: Conseguimos sem ele
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Introdução
O que se espera hoje de um gestor?
Pode parecer estranho perguntar isso às pessoas que dirigem as
organizações, mas o que significa dirigir?
Alguns acham que se trata de uma quantia mais ou menos importante de
regras, técnicas, processos e métodos que permitem a gestão, a organização e a
administração de uma empresa. Outros consideram a direção como a capacidade de
aproveitar as oportunidades de mudança que aparecem, estabelecendo políticas e
programas para alcançar os objetivos essenciais.
O que pensar dessas definições?
Toda organização deve ser eficaz, mas não é suficiente, ela deve
principalmente decidir seu futuro e organizar-se conseqüentemente.
"Nenhum nível de organização teria mantido a atividade de uma construtora
de diligências" Peter F. Drucker in "Management: Tasks, Responsabilities, Practice".
A principal função de um gestor é munir a empresa de ferramentas para
dominar as mudanças, prevendo-as e encorajando-as. O desenvolvimento das
organizações depende essencialmente da capacidade e das habilidades de seus
gestores em obterem resultados, estimulando e motivando as pessoas ao seu redor.
Isso é chamado mais e mais freqüentemente de liderança.
A maioria dos autores reconhece aos dirigentes um papel fundamental no
desenvolvimento das organizações. Não é suficiente por esses dirigentes saber
gerenciar (no sentido de « planejar, organizar, controlar ») ou conhecer todas as
evoluções técnicas mais avançadas, movimentos e tendências do mercado.
É sempre comum para os dirigentes elaborar visões para o futuro da
organização, imaginar novos desafios, facilitar redes de relacionamento e fazer
emergir sinergias que contribuam na realização de mudanças. Podemos representar
o que está acontecendo utilizando o modelo a seguir :
De administradores do existente, os gestores são convidados a mudar-se
para um papel de líderes das mudanças, promotores de aprendizagem
organizacional e de capacidade permanente de evolução contínua da empresa. Os
dirigentes são obrigados a questionar os próprios conceitos, a se formar
permanentemente e adquirir novas competências de liderança.

Para adquirir o Mini Guia do Líder completo, entre em contato com a Moityca via email: moityca@moityca.com.br ou diretamente por telefone: +55 11 5666-5661.
Não deixe de conferir os outros manuais
http://www.moityca.com.br/manuais.asp.

disponiblizados

pela

moityca:

Boa leitura!!!
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