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GESTÃO DE PESSOAS



Gestão de Pessoas

Uma organização é formada por pessoas, são os recursos humanos. Composta por
estruturas formais e informais para exercer uma atividade, processo organizacional.

LIDERANÇA: É a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos.

Tipos de liderança:

Autocrática: Apenas o líder decide e fixa as diretrizes, sem participação do grupo.

Democrática:As diretrizes são debatidas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder; O
próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo solicitando
aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais
alternativas para o grupo escolher.

Transformacional: é caracterizada pela presença de um líder capaz de transformar o ambiente
e mudar a realidade de qualquer lugar por onde passa. Este é um líder capacitado para
resolver problemas dos mais simples aos mais complexos, visionário, estrategista e
comprometido com o desenvolvimento de seus liderados.

Liberal: Total liberdade ao grupo para tomar decisões com mínima intervenção do líder.

Liderança situacional: De acordo com atividade ou demanda.
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Líder Apoiador - se preocupa com os assuntos e necessidades das pessoas. Trata
subordinados como iguais. Indicado para tarefas repetitivas, estressantes e desagradáveis,
pois o líder atuará de forma aberta, tratando os subordinados de forma igualitária.

Líder Diretivo - Conta aos subordinados exatamente o que pretende fazer. É indicado para
realização de tarefas ambíguas, pois o líder explica o que se deve fazer e como devem ser
realizadas as tarefas pelos subordinados.

Líder Participativo - consulta os subordinados a respeito das decisões. O líder pergunta
opiniões e sugestões. O comportamento do líder é de consulta aos subordinados no
processo decisório, pois esses, geralmente, têm maior crença em sua capacidade de cumprir
a tarefa e costumam conhecê-la bem. Desse modo, os subordinados possuem certa
autonomia diante do domínio claro de suas atividades.

Líder orientado para resultados - formula objetivos claros e desafiadores aos
subordinados visando melhoria de desempenho. O comportamento do líder é de confiança
no grupo, ou seja, confia que o grupo irá atingir o desempenho elevado.
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Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe.

 GRUPO EQUIPE 

Objetivos Não é necessário serem 
comuns 

Gerais e específicos 
partilhados 

Metas Podem compartilhar São compartilhadas , o 
desempenho é coletivo 

Atividades Atividades não 
complementares 

São complementares pois 
o trabalho de um depende 
do outro 

Relação Não existe 
interdependência 

Existe Interdependência 

Metas Podem compartilhar  São compartilhadas, 
coletivas 

Sinergia Neutra (entropia) Convergência de esforços 

Responsabilidade Individuais Individuais, mas existe 
interdependência 

Habilidades Variadas Complementares 
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Tipos de Grupo

FORMAIS: Formados pela organização com tarefas atribuição de tarefas definidas;

INFORMAIS: Alianças formadas pelo contato social;

Fases de Formação da equipe de trabalho:

Formação

Tempestade

Normatização

Desempenho

Desintegração


