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sobre liderança mediadora, um modelo diferente de 
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Se você ocupa um cargo de liderança e busca estar 
sempre atualizado em relação ao tema, deve ter 
percebido que as mudanças no mercado de trabalho 
estão acontecendo cada vez mais rapidamente. 

E quando falamos de desenvolvimento de líderes, a 
situação não é diferente: 89% das empresas globais* 
consideram a formação dos seus líderes uma questão 
importante ou muito importante.

Neste e-book, trazemos até você mais informações 
sobre liderança mediadora, uma forma diferente de 
estimular e desenvolver talentos. Já ouviu falar?

Boa leitura! 
Atendimento Corporativo – Senac São Paulo

*RELATÓRIO: HUMAN CAPITAL TRENDS 2016 (DELLOITTE)



ANTES DE MAIS NADA, O QUE É 
LIDERANÇA PARA VOCÊ?

“Liderança é a arte de aproveitar a energia humana em direção a criar um 
futuro melhor. O mundo é muito complexo para apenas uma pessoa ter todas as 
respostas. O líder precisa de uma equipe à sua volta”.

Rajeev Peshawaria, autor do livro Open Source Leadership



O PAPEL DE  
UM BOM LÍDER

Na prática, cabe ao líder criar um ambiente colaborativo e formar times 

equipes enfrentam todos os dias. 

VOCÊ E SUA EQUIPE ESTÃO 
REALMENTE PREPARADOS PARA 
ESSAS MUDANÇAS?

Uma boa notícia. A preparação de um líder começa bem antes da 
busca por um novo curso de aperfeiçoamento. A principal ferramenta 
está bem ao seu alcance: colocar em prática o autodesenvolvimento.
Mas como um líder adquire a noção do que precisa desenvolver para 
que sua performance atinja um novo grau de excelência?



E SUA EQUIPE?
• Trabalha “no automático” na resolução 
dos problemas?
• Busca soluções padronizadas ou 
métodos do tipo “tentativa e erro”?
• Como consequência do modelo atual, 
há um alto volume de retrabalho em 
função da necessidade de correções?

Além de investir no autodesenvolvimento e 
na gestão da performance da sua equipe, 
espera-se que esse líder tenha outras 
competências essenciais:
 
• ter capacidade de orientar e saber 
escutar;
• dar feedback constantemente;
• fazer boa gestão das diferenças;
• mediar a aprendizagem; e
• como consequência, dar autonomia à 
sua equipe. 

É PRECISO 
REFLETIR 
SOBRE A SUA 
ATUAÇÃO

• Quais são suas motivações  
e aspirações?

• Você conhece os seus pontos 
positivos e os que precisa 
desenvolver?

 

• Como você trabalha a sua 
forma de ser, pensar, agir 

 

e funcionar?



AS ORIGENS DA 
LIDERANÇA MEDIADORA

A liderança mediadora utiliza elementos da Teoria da 
 Modi�cabilidade Cognitiva Estrutural e Experiência de Aprendizagem

na maneira de adquirir conhecimento. 

 Mediada do psicólogo e educador romeno Reuven Feuerstein,

A experiência 
direta de 

aprendizado ou 
a nossa interação 

com o meio 
ambiente.

A aprendizagem por meio de um 
mediador, a chamada Experiência 
de Aprendizagem Mediada (EAM), 

que requer a presença de uma pessoa 
que organiza, seleciona, interpreta 
e elabora aquilo que está sendo 

experimentado. Ou seja, a EAM é uma 
forma de interação em que os estímulos 
chegam ao indivíduo potencializados 

por um “agente mediador”. 

VOCÊ SABIA QUE ESSE MÉTODO DIVIDE A APRENDIZAGEM EM DUAS PARTES? 



 
Nesse processo, o líder promove a expansão das formas 
pelas quais o colaborador se desenvolve,

em diferentes contextos. 

Quais são os ganhos desse modelo de aprendizagem? 
• Aumento do nível de concentração.
• Flexibilidade de pensamento.
• Desenvolvimento de novos caminhos para a resolução 
de problemas.

Resumindo, o objetivo dessa mediação é produzir 

no ambiente de trabalho.

No mundo empresarial, esse agente é o líder
responsável por orientar sua equipe utilizando suas ricas 
experiências, emoções e cultura.



  

 

As organizações buscam hoje 

estejam preocupados com um universo 
mais amplo do que simplesmente 
executar uma tarefa determinada. 

O LÍDER 
MEDIADOR 
NAS EMPRESAS

Uma das formas de atingir esse  
 

na formação de seus líderes.



O QUE FAZ UM LÍDER MEDIADOR?

Contribui para 
o aprendizado 
constante da 

equipe.

Sabe gerir a 
diversidade, orientar, 
dar feedback e se 

comunicar.

Indica as direções e 
gera condições para 

que todos alcancem os 
resultados esperados.

Contribui para que todos 
sejam proativos, com 
autoestima elevada e 

sentimento de competência.

Cria um ambiente 
colaborativo e 

acolhedor.

Estimula o 

para a tomada 
 de decisões.



Demonstra desejo 
verdadeiro de promover 
o aprendizado contínuo 

de sua equipe, 

que contribuam para o 
desenvolvimento de cada 
colaborador e também 
para os resultados da 

organização.

Dedica grande parte de 
seu tempo e seus esforços no 

desenvolvimento de sua 
equipe, com a intenção 
de oferecer orientação, 

feedback e apoio, 
aplicando estratégias de 
mediação para ajudar a 
materializar, em cada um 
de seus colaboradores, 
o potencial de aprender 

e pensar de forma 
autônoma.

Contribui para 
transformar as 
pessoas de 

sua equipe em 
geradores ativos 

de conhecimento e 
não simplesmente 

receptores passivos 
de informações.

QUAIS OS PRIMEIROS PASSOS 
PARA ME DESENVOLVER 

COMO UM LÍDER MEDIADOR?

Conheça as características principais de um líder mediador.



O QUE AS EMPRESAS GANHAM 
COM O DESENVOLVIMENTO  
DE LÍDERES MEDIADORES?

Equipes mais 
felizes e 

engajadas.

Desenvolvimento de 
métodos criativos 

para a resolução de 
problemas.

Um bom 
ambiente de 

trabalho.

Maior 
controle da 

impulsividade.

Ampliação do 
aprendizado 

coletivo.

Maior 
produtividade 

e melhores 
resultados



A LIDERANÇA 
MEDIADORA É UM ESTILO 
ESPECIAL DE INTERAÇÃO 
QUE SE BASEIA NA 
CRENÇA DE QUE TODOS 
PODEM ATINGIR 
NÍVEIS MAIS ALTOS DE 
DESEMPENHO.

Agora que já conhece um pouco 
do tema, você se considera 
um líder mediador?

OBRIGADO E SUCESSO
EM SUA CARREIRA!

Material desenvolvido pelo Atendimento 
Corporativo do Senac São Paulo.

Saiba mais sobre a liderança mediadora. 
Entre em contato com nossa equipe: 
0800 707 1027
ou acesse: 
www.sp.senac.br/corporativo



0800 707 1027


