ESTUDANTE:

EMAIL: [SHOW_LOGGEDIN_AS]

RELATÓRIO ESTILO DE GESTÃO
Bem-vindo ao relatório personalizado do estilo de gestão. De acordo com o inquérito
respondido por si, o seu estilo é:

AVALIAÇÂO DO ESTILO DE GESTÂO

Rol:
Poder:
Equipa ou Tarefa:
Relacionado:

CONDÓMINO JARDINS DO ÉDEN, RUA DAS BEGÔNIAS CASA N.º 161 | LUANDA – ANGOLA
+244 941 382 558
GERAL@BUMBARICOM.CO.AO
WWW.BUMBARICOM.CO.AO

Preste atenção: não existe um estilo perfeito de gestão há necessidade de desenvolver
algumas competências dos outros estilos nisso é importante saber que os outros estilos
apresentam o seguinte:

PODER: Pessoas com capacidade superior a média em relação as tarefas e abaixo a
media em termos de relação com as pessoas:
- Decidido e com iniciativa; Diligente e Energético;
- Concluí as tarefas que iniciou; Participa de forma activa na solução de
problemas, não fica observando
- Passa a imagem de uma pessoa muito segura de si;
- Busca alta produtividade a curto e longo prazo, de forma simultânea;
- Muito efectivo em alcançar metas; É ambicioso
- Conhece as normas e regulamentos e aceita-os;Conhece o seu trabalho e
cumpre suas funções;
- Tende a não delegar funções, não é seguidor da gestão conjunta com gestores
da mesma linha ou de nível inferior
- Pode pedir colaboração dos seus subordinados antes de tomar decisões mais
nunca depois;É uma fonte de autoridade.
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