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INFLUÊNCIA ATRAVÉS DA  

LIDERANÇA  



Estilos de Liderança  
x  

Maturidade de Equipes  
                        (Blanchard) 



“NÃO EXISTE NADA 

MAIS DESIGUAL DO 

QUE TRATAR 

DESIGUAIS DE 

FORMA IGUAL” 



SOLDADO – Execução do estabelecido pela liderança 

ESTUDANTE – Aprendizagem com baixa delegação 

 

EXECUTIVO – Responsabilidade e delegação elevadas 

CIENTISTA – Nível equiparado de revezamento no comando 

Nível de Maturidade dos Liderados 
(enquanto equipe ou individual) 



E1 

E3 E2 

E4 

APOIO 

DELEGAÇÃO DIREÇÃO 

TREINAMENTO 

Os Estilos de Liderança de Blanchard 
aplicáveis aos 4 quadrantes 



Trajetória do 

liderado 

Comportamento do Líder 
conforme o grau de maturidade alcançado 

Trajetória  

ascendente 
Proximidade aumentando 

Trajetória  

descendente 
Proximidade diminuindo 

Ao assumir um 

posto de  trabalho 

ou uma nova ativiade 

DIREÇÃO 

TREINAMENTO APOIO 

DELEGAÇÃO 

FINAL E-2 

Isto é o que eu penso 

que você deva fazer. 

O que você acha? 

INICIO E-2 

Isto é o que eu 

preciso. Pense 

como pode 

fazer 

INICIO E-1 

Assim que 

eu quero que  

você faça! 

  

INICIO E-4 

Tô saindo para 

umas férias. 

Na volta me 

conta as 

novidades! 
FINAL E-4 

Sensacional!  

Depois me conta 

como você fez 

isso!!! 

FINAL E-1 

Isto é o que eu 

quero que você 

faça. Alguma 

dúvida? 

FINAL E-3 

Muito legal essa 

 sua ideia para 

resolvermos isso! 
INICIO E-3 

Este é o 

problema. 

Vamos pensar 

juntos nele? 



1 

3 2 

4 

Foco de postura do Líder 

TREINAMENTO APOIO 

DELEGAÇÃO DIREÇÃO 

Determinar 

Controlar 

Cobrar 

Valorizar 

Apoiar 

Reconhecer 

Delegar com 

“carta branca” 

Ouvir 

Aprovar ou não 

Persuadir 



1 

3 2 

4 

Determinar 

Controlar 

Cobrar 

Valorizar 

Apoiar 

Reconhecer 

Delegar com 

“carta branca” 

Ouvir 

Aprovar ou não 

Persuadir 

Benefícios da Adequação 

Elimina os riscos 

Dá segurança ao aprendiz 

Acelera a aprendizagem 

Amplia a autonomia 

Desenvolve critérios 

Aponta caminhos 

Reforça a auto-estima 

Prepara novas lideranças 

Dá segurança para decidir 

Constrói relação de confiança 

Libera a ambos para passos 

maiores 



Lembrete para o Liderado 

O entendimento do seu atual estágio de 

aprendizado e a compreensão do exercício 

da liderança compatível com ele é que lhe 

trará sentido e satisfação pelo líder que virá 

a ser amanhã!   



ESTUDO DE CASO – CRISE NA CHEFIA  

TATIANE – Chefe da Tropa Sênior, 28 anos, no grupo há 8 

anos e na Tropa Sênior há 2. Possui o Nivel Básico e fará 

o curso Avançado este ano. É, atualmente, professora de 

educação física. Sua tropa tem 22 jovens. Possui um 

assistente. Tem o hábito de questionar, o que causa 

estresse nas reuniões de chefia. É uma Escotista 

motivada, capaz, o que atesta o efetivo significativo de 

sua Seção. Tem como fãs, os pais e jovens da Tropa que 

lidera. 



DERCY – Diretora financeira do GE, 40 anos, mãe 

de escoteiro que fez promessa há pouco. 

Psicóloga, carismática, falante, do tipo que esta 

sempre agregando as pessoas. Foi bandeirante 

quando adolescente. Foi “pescada” para o cargo 

no dia da assembleia de grupo e não entende 

nada de gestão financeira. 

ESTUDO DE CASO – CRISE NA CHEFIA  



MARLON – Diretor técnico, Insígnia da Madeira 

do Ramo Escoteiro, 36 anos, engenheiro, é do 

grupo desde os seus 16 anos, retornou há 6 

meses, após um afastamento de 8 anos por 

motivos profissionais. MARLON é apaixonado 

por TATIANE, DERCY sabe, e comentou com 

MARCOS. 

ESTUDO DE CASO – CRISE NA CHEFIA  



MARCOS – Diretor Presidente do grupo, 58 

anos, advogado bem sucedido, conservador, 

pouco flexível, pai de gêmeos, Lobinhos. É seu 

primeiro contato com o Escotismo, foi convidado 

para a chapa pelo diretor técnico anterior ao 

atual (MARLON). 

ESTUDO DE CASO – CRISE NA CHEFIA  



Naquele ano, a diretoria tinha acabado de assumir após a 

assembleia de grupo e no mês seguinte ia acontecer o 

Acampamento de grupo, que já estava no calendário. 

O grupo tem um fundo de R$ 10.000,00, doado por uma empresa.  

A diretoria não tem experiência em gestão financeira de GE, e 

herdou da anterior expressiva inadimplência, na forma de 

mensalidades atrasadas. 

A Tropa Sênior tem barracas velhas, muito usadas, em estado 

precário. TATIANE  pediu ao MARLON para participar da reunião de 

diretoria, para expor a situação e cobrar uma solução. 

Na reunião, TATIANE se posicionou de maneira muito enfática, que 

resultou num conflito direto com o presidente. 

 

ESTUDO DE CASO – CRISE NA CHEFIA  



ESTUDO DE CASO – CRISE NA CHEFIA  
(MARCOS) – Tatiane, vamos examinar esta questão com calma, a principio não 

devemos mexer no dinheiro da aplicação, a Tropa Sênior pode muito bem acampar 

com o que tem. 

(MARLON) – (apenas olha tudo e se cala) 

(TATIANE) -  Marcos, meu querido, me desculpa, mas você não entende nada de 

Escotismo !!! 

(DERCY) – Tati, por favor, vamos conversar, tenta olhar o nosso lado. 

(TATIANE) – Olhar o lado da diretoria ? Dercy, você já dormiu numa barraca furada 

na chuva? É uma questão de saúde, de segurança! As atividades Escoteiras têm 

padrões de segurança estabelecidos pela UEB! Vocês como Diretores são 

responsáveis! Eu como Escotista, sou responsável! 

 

Diante do posicionamento negativo da diretoria frente aos seus argumentos, 

TATIANE pediu licença e deixou a reunião, colocando o cargo a disposição, para 

perplexidade de todos. 

 



Questões: 

 

- A diretoria estava preparada para aquela conversa ?  

 

- O que poderia e deveria ter sido melhor trabalhado? 

 

- Quais as causas e consequências do problema ? 

 

- Foi uma boa opção levar a Chefe Senior para a reunião ? Se não 

foi, o que poderia ter sido feito ? 

 

-    Sob a ótica da Liderança Situacional, Como a questão poderia ter 

sido melhor trabalhada ? 


