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Data:

1 Valorizo	  os	  outros

2 Confronto	  as	  pessoas	  com	  problemas	  à	  
medida	  que	  surgem

3 Passo	  bastante	  tempo	  circulando	  
acompanhando	  o	  trabalho	  da	  Equipe

4 Estimulo	  os	  outros

5 Deixo	  claro	  para	  minha	  Equipe	  o	  que	  
espero	  deles	  no	  trabalho

6 Sou	  um	  bom	  ouvinte

7 Treino	  e	  aconselho	  os	  funcionários	  para	  
que	  possam	  desempenhar	  seus	  papéis

8 Trato	  as	  pessoas	  com	  respeito	  e	  mostro	  
que	  são	  importantes

9 Participo	  ativamente	  do	  desenvolvimento	  
de	  meus	  subordinados

10 Dou	  responsabilidade	  às	  pessoas	  para	  que	  
elas	  alcancem	  os	  padrões	  determinados

11 Dou	  crédito	  a	  quem	  merece

12 Demonstro	  paciência	  e	  autcontrole	  com	  os	  
outros

13 As	  pessoas	  sentem-‐se	  confiantes	  em	  me	  
seguir

Concordo	  
totalmente Concordo Discordo

Discordo	  
totalmente
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14
Possuo	  as	  habilidades	  técnicas	  para	  o	  cargo

15 Atendo	  as	  legítimas	  necessidades	  (em	  
contraste	  com	  os	  anseios)	  dos	  outros

16 Sou	  capaz	  de	  perdoar	  erros	  e	  não	  guardo	  
ressentimentos

17 Sou	  uma	  pessoa	  confiável

18 Não	  apunhalo	  os	  outros	  pelas	  costas	  
(fofoca,	  panelinhas,	  etc)

19 Dou	  feedback	  positivo	  aos	  subordinados

20 Não	  embaraço	  nem	  puno	  as	  pessoas	  na	  
presença	  de	  outras

21 Fixo	  objetivos	  elevados	  para	  mim	  mesmo,	  
para	  meus	  subordinados	  e	  departamento

22 Tenho	  uma	  atitude	  positiva	  no	  cargo

23 Sou	  sensível	  as	  consequências	  de	  minhas	  
decisões	  para	  os	  outros	  Times

24 Sou	  um	  Líder	  justo	  e	  coerente,	  lidero	  pelo	  
exemplo

25 Não	  sou	  excessivamente	  controlador	  ou	  
dominador

Quais	  os	  meus	  pontos	  fortes	  como	  Líder?

Quais	  as	  habilidades	  de	  Liderança	  que	  preciso	  trabalhar	  e	  melhorar?


