
Enxergando a Liderança com as Lentes Certas 

Nem todo mundo é destinado a ser um líder de 
pessoas. Mas a maioria das organizações classifica o 
progresso na carreira como uma transição para uma 
série de papéis de liderança de pessoas. O que isso 
quer dizer para o pessoal de alto desempenho de uma 
organização cujos pontos fortes e preferências não 
estão alinhados com as habilidades de se gerir a si 
próprio e os outros com eficácia? 

A liderança é complexa e multidimensional. O relatório 
Hogan “Leader Focus” visa simplificar e oferecer 
insights sobre seis dimensões da liderança que 
influenciam o estilo e a eficácia da liderança. Estas 
dimensões afetam o que o líder vai focalizar, como ele 
ou ela define sucesso, que comportamentos ele ou ela 
serão recompensados ou punidos em suas equipes e 
como o(a) líder gerencia a si mesmo, sua carreira e seus 
relacionamentos. 

Embasado em décadas de pesquisa global sobre o 
desempenho de líderes, o relatório “Leader Focus” foi 
projetado para ajudar os líderes de sua organização a 
compreenderem sua reputação e sua marca pessoal 
única. De posse deste insight sobre seu estilo de 
liderança, eles serão capazes de planejarem melhor sua 
carreira e liderar suas equipes com mais eficácia. 

Detalhes:
• Baseado nas respostas do HPI e MVPI

• Tempo de resposta: 30 minutos em média

• Feedback em grupo ou individual é 
recomendado

• Material para facilitação disponível para 
devolutivas coletivas

Estabelece elevadas expectativas e metas para si mesmos 
e para os outros, especialmente seus subordinados 
diretos. É percebido como orientado a resultados, 
competitivo e assertivo.

Hábil para formar e sustentar relacionamentos positivos 
com os outros e tende a colocar foco sobre o moral e o 
bem-estar de seu pessoal. 

Focaliza sobre a criação, acompanhamento e endosso 
de políticas e procedimentos. É conhecido(a) pelo 
planejamento, organização e por cumprir 
seus compromissos.

Focaliza sobre a criatividade, inovação e adota um 
enfoque estratégico na solução de problemas com 
motivação para experimentar e inovar.

Hábil em comunicação, “networking” e desenvolvimento 
de conexões. Tende a usar as habilidades de formação de 
relacionamentos para engajar e motivar seu pessoal. 

Hábil para analisar relações entre variáveis, identificar 
tendências de dados e estabelecer credibilidade com 
“expertise” técnica.
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