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Abertura para Feedback e 
Autodesenvolvimento Contínuo

• Entende que o autodesenvolvimento deve
ser contínuo e para tanto está aberto ao
que as pessoas lhe dizem, seja referente a
desempenho, comportamento ou outros.

• Uma vez que recebe um feedback,
consegue analisar objetivamente o que
faz sentido para seus próximos passos e
busca formas de inserir tais pontos em seu
crescimento.

Alianças

• Identifica	pessoas	relevantes	para	o	bom
desempenho de suas funções e gera um
ambiente	de	confiança,	respeito	e	troca,
servindo como referência para tais pessoas
e tendo a liberdade para buscar com elas o
suporte quando necessário.

Análise

• Identifica	dados	e	fatos	relevantes	para	seu
contexto	e	reconhece	padrões,	significados
e conclusões por trás desses, chegando a
respostas e direcionamentos embasados e
sustentáveis.

Autogerenciamento

• Consegue gerenciar suas emoções de 
forma a se manter focado nos objetivos 
maiores, seja em situações de maior ou 
menor relevância.

• Reconhece e emprega suas forças com 
intenção e propósito.

• Reconhece suas fraquezas e busca 
desenvolver aquelas que fazem sentido 
para obter as metas desejadas.

Comunicação

• Tem clareza da mensagem a ser passada e	
o	faz	de	maneira	clara,	específica	e 
abrangente quanto ao conteúdo.

• Considera o outro para transmitir ideias de 
maneira efetiva e produtiva.

• É generoso e seguro na forma de transmitir 
suas ideias, gerando um ambiente de 
inclusão, engajamento e motivação.

CLASSIFIQUE CADA COMPETÊNCIA COMO: F (FORTE) / M (MÉDIA) / D (A DESENVOLVER).

ESCOLHA AS COMPETÊNCIAS QUE QUER DESENVOLVER.
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Estratégia

• Identifica	caminhos	que	otimizam	o	uso 
de recursos para obter ou ultrapassar os 
resultados desejados.

• Enxerga	e	define	oportunidades	ou	metas 
futuras (seja de curto, médio ou longo 
prazo), estabelecendo os nortes a serem 
seguidos.

Finalização / Implantação

• Coloca suas ideias e planos em prática, 
ou cria estruturas que garantam a sua 
implantação, sempre buscando otimizar 
tempo e recursos. 

Foco no Resultado

• Entende que o caminho para se chegar a 
algum lugar é importante, porém mantém 
clara atenção e foco no resultado a ser 
obtido, continuamente fazendo escolhas 
que garantam sua obtenção em tempo e de 
forma desejados. 

Gestão de Pessoas

• Utiliza-se de seus conhecimentos para
ensinar e acompanhar o crescimento de
sua equipe.

• Comunica visão para colaboradores,
garantido que se mantenham focados
enquanto desempenham suas funções.

• Facilita o autoconhecimento,
autogerenciamento e autodesenvolvimento
de seus reportes diretos, incentivando-os a
fazerem o mesmo com seus reportes, caso
haja.

• Compreende os diferentes níveis de
maturidade	e	desenvolvimento	profissional
da equipe, empregando recursos
adequados para cada nível e situação.

• Mantém	um	ambiente	de	suporte	e	desafio
positivo, estimulando a motivação e
engajamento.

• Assume os riscos necessários para garantir
o crescimento da equipe, não entrando na
microgestão.

Inovação / Criatividade

• Busca ir além do que já é conhecido e/ou 
dominado para gerar formas diferentes de 
ser e fazer.

• Pensa em novidades que possam 
incrementar os impactos pessoais e 
organizacionais.

• Testa ideias novas sem receio da 
percepção externa.
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Intuição

•

•

Confia	no	seu	arcabouço	de	informações 
e experiências, reconhecendo situações e 
seus	significados	de	forma	natural. 
Para	pra	identificar	e	compreender
suas próprias sensações a respeito das 
diferentes situações, deixando-se decidir 
com base naquelas que lhe parecem mais 
acertadas, principalmente quando dados 
não	forem	suficientes.	

Negociação

• Tem clareza dos objetivos a serem 
atingidos, bem como de aspectos 
negociáveis e não negociáveis, 
gerenciando	tanto	as	metas	finais	como 
os relacionamentos envolvidos, de forma 
equilibrada e gerando resultados positivos 
para todos os lados. 

Organização

• Mantém informações, arquivos e registros
guardados de forma a resgatá-los com
facilidade e sempre que necessário.

• Mantém seus compromissos registrados e
gerencia seu tempo de maneira a atendê-
los conforme planejado. 

• Consegue cumprir suas funções dentro de 
um prazo pré-estabelecido, gerenciando 
suas diferentes frentes de vida. 

Planejamento

• Antecipa situações e traça planos 
abrangentes	e	eficazes	para	lidar	com	tais 
questões, atuando de forma proativa e 
producente.

• Tem visão de curto, médio e longo prazo e	
sabe	lidar	de	forma	eficaz	para	que	as 
coisas aconteçam de forma coerente com o 
que realmente causará impacto produtivo.

Pragmatismo

• Encara as situações de maneira objetiva,
não se deixando abalar emocionalmente
quando suas fragilidades pessoais são
atingidas.

• Mantém-se prático na maneira de gerenciar
expectativas versus chegar aos objetivos 
desejados, seja pontualmente, seja em 
situações mais macro. 

• Consegue aplicar conhecimentos e
experiência de forma prática, visando
efetividade em suas ações e de sua equipe.

ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS LIDERANÇA
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Relacionamento Interpessoal

• Compreende as diferenças entre as
pessoas e lida com tais diferenças com
sabedoria e jogo de cintura, criando
relações leves, produtivas e de parceria em
todos os níveis.

Resiliência

• Mantém-se	equilibrado,	focado	e	eficaz
quando submetido a situações de estresse.

• Consegue tirar aprendizado e avançar em
situações adversas.

• Mantém-se positivo e otimista, mesmo
quando sob pressão.

Resolução de Problemas

• Recebe as situações postas e as analisa de
maneira	racional	e	intuitiva,	identificando
novas formas de se chegar aos resultados
desejados.

Tomada de Decisão

• Organiza a conjunção de dados disponíveis
e sua experiência para chegar a uma decisão
sempre que necessário.

• Escuta e considera expectativas, posições
contrárias e desaprovações para tomar
uma decisão, mas sem se ater a elas, uma
vez que está focado na maximização dos
impactos.

• Minimiza os riscos, mas assume aqueles que
são inevitáveis, preparando-se para lidar com
eventuais erros ou imprevistos futuros.

Tomada de Risco

• Testa, se abre ao novo ou ao incerto
para gerar os impactos mais positivos às
pessoas e à organização.

• Mantém-se preparado para lidar com as
possíveis adversidades futuras que possam
decorrer da tomada de riscos.

Visão Sistêmica

• Tem a visão do todo, compreendendo 
como cada parte funciona isoladamente e 
impacta o funcionamento global, bem 
como o funcionamento global impacta 
cada parte.

• Sabe que a mudança, inserção ou retirada 
de uma parte gera impactos e gerencia tal	
conhecimento	a fim	de	obter	o	melhor 
resultado	final.

Visão Tático-Operacional

• Sabe que, a partir da estratégia, é
necessária a existência de processos,
sistemas e pessoas que possibilitem o
avanço e o funcionamento.

• Gerencia a criação e condução desenhos,
métodos, planos e execução, seja
diretamente, seja por meio de outros.
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