
Não é preciso ser o chefe para se destacar  

Veja como conquistar seu espaço desde o início da carreira. 

Aprimorar a capacidade de liderança e ter bom relacionamento interpessoal são características 
cada vez mais citadas como imprescindíveis àqueles que buscam se destacar no ambiente de 
trabalho. E essa afirmação não valeria apenas para quem já ocupa cargos de chefia, mas 
também para profissionais, inclusive em início de carreira, que ocupam cargos não gerenciais. 
Esse discurso, entretanto, já se transformou num lugar comum quando o assunto é 
relacionado às competências necessárias para ser bem sucedido no mundo corporativo. Até 
que ponto você realmente precisa ser o líder para conseguir boas oportunidades de 
crescimento no seu trabalho? 

"O jovem profissional deve ter foco no desenvolvimento de competências, combinando 
habilidades. Além de conhecimento técnico sobre a área de atuação, as empresas buscam 
pessoas que saibam trabalhar em equipe, reconheçam e sejam capazes de executar ações 
necessárias para resolver problemas", afirma a coordenadora acadêmica do MBA de Gestão de 
Negócios do Ibmec/RJ (Faculdade Ibmec do Rio de Janeiro), Maria Roberta Cavalcanti Rosauro 
de Almeida.  

A coaching de carreiras da FECAP (Centro Universitário Álvares Penteado), Isabel Macarenco, 
destaca que, em conjunto com o desenvolvimento de habilidades, o profissional precisa 
desenvolver olhar crítico sobre a empresa. "O funcionário deve descobrir as necessidades da 
organização e das pessoas que trabalham em sua equipe e contribuir para atendê-las", diz ela. 
Isabel acredita que o profissional que tem o cuidado de buscar soluções ganha relevância para 
a companhia. Ela afirma, ainda, ser crucial saber o que a empresa e os chefes querem dos 
empregados. "O profissional deve aprender a pedir feedback e ouvir o que seus superiores 
esperam de seu trabalho. Após absorver críticas e elogios, é preciso atentar ao que pode 
melhorar seu desempenho, como leitura de material especializado, cursos ou mais experiência 
na área", aponta Isabel.  

De acordo com a coordenadora do curso de pós-graduação em Comportamento Humano nas 
Organizações da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), Neiva de Araújo Marques, o 
destaque só é alcançado se há preocupação com a atualização do conhecimento. "O 
reconhecimento é dado ao funcionário que consegue aliar o bom desenvolvimento de seu 
trabalho aos conhecimentos que detém sobre a área. As empresas esperam que seus 
empregados estejam alinhados com as atuais demandas do mercado", declara ela.  

Entretanto, o profissional precisa aproveitar as oportunidades que surgem para se destacar. 
"Se o profissional foi convocado para uma reunião, é porque seus superiores acreditam que 
sua opinião pode fazer a diferença. Essa é uma forma de marcar presença", orienta Neiva. Já 
Maria Roberta alerta para o poder das tarefas do dia-a-dia. "Os resultados desses afazeres são 
imprescindíveis para obter destaque", aposta ela.  

Uma habilidade que, na opinião do consultor do Senac/SP (Senac São Paulo), Karim Khoury, 
merece reconhecimento, é o respeito aos colegas de trabalho. "É fácil manter boa relação com 
quem pode alavancar sua carreira, mas todas as pessoas da organização merecem respeito", 
diz Khoury ao alertar que os profissionais devem lembrar que seus parceiros podem se tornar 
seus chefes.  

 

 



Outra característica apresentada por líderes natos, de acordo Neiva, é a sensação de 
confiança. "Ao falar, por exemplo, das próximas decisões necessárias para o bom 
funcionamento da empresa, é preciso convencer os funcionários de que é a melhor solução a 
ser tomada", afirma a coordenadora, que enfatiza a necessidade do desenvolvimento da 
confiança para conseguir destaque na companhia. "Sempre se preocupar em como resolver os 
problemas e ter visão focada no futuro da organização também são características que 
chamam a atenção", assegura ela.  

Não exagere  

Ao buscar destaque, entretanto, o profissional corre o risco de passar dos limites e isso deve 
ser evitado para não provocar efeitos prejudiciais. "O jovem tem motivação para demonstrar 
capacidade, quer se consolidar na empresa e sabe que para isso é preciso ter o trabalho 
reconhecido. Mas excesso de preocupação em aparecer pode prejudicar seu desenvolvimento 
dentro da companhia na medida em que o conhecimento fica de lado", afirma Maria Roberta.  

No momento em que o funcionário consegue o destaque, de acordo com Isabel, é preciso 
reconhecê-lo com humildade. "Ele deve estar consciente e seguro sobre seu perfil. É preciso 
assumir seus pontos fortes e acreditar em seu potencial sem arrogância", aconselha ela. Para 
a coaching de carreiras, humildade também significa entender seu valor para a companhia e 
conhecer suas limitações. "É impossível ser bom em tudo", diz ela.  

Khoury partilha da opinião de Isabel e afirma que fazer marketing pessoal é desejável, mas 
demanda cautela. "É bom contar a colegas e superiores o reconhecimento alcançado desde 
que o momento seja adequado, que não soe apenas como uma tentativa de aparecer", afirma 
o consultor. Ele enfatiza que se o funcionário conseguiu destaque por meio de trabalho 
realizado em equipe, é preciso dar crédito a quem o ajudou. "Não mencionar os colegas que 
colaboraram com o trabalho pode levar os superiores a entender que o funcionário chegou 
sozinho ao resultado e, conseqüentemente, comprometer o clima com os companheiros", 
adverte ele.  

Desenvolvimento de habilidades  

Mesmo que o profissional não detenha as características consideradas importantes pela 
companhia, Maria Roberta acredita ser possível desenvolver tais habilidades. "O primeiro passo 
é observar colegas que tenham essas características e analisar como se portam diante de 
diversas situações. Depois, é importante treinar para que, com o tempo, a característica seja 
incorporada às suas qualidades profissionais", afirma Maria Roberta.  

Neiva concorda com a necessidade de treinamento. "A liderança e boa relação com a equipe 
são as principais características que o profissional deve treinar para que possa ocupar a 
posição de chefe mais adiante. São habilidades importantes para que o profissional realize as 
tarefas designadas", explica ela.  

Para trilhar o caminho até uma posição de sucesso, Khoury diz que o melhor é, de fato, aliar 
conhecimento a boa relação interpessoal e respeito aos colegas. "Ninguém consegue destaque 
ou uma promoção sozinho. O profissional depende de seus colegas para que seu trabalho seja 
bem feito. Por isso, deve também considerar o impacto de seu desempenho sobre os demais 
empregados da organização", aconselha ele. 

 

 

 



Como se destacar em cargos subalternos  

 - Durante sua auto-avaliação, descubra quais características precisa desenvolver para 
alcançar destaque. 

- Procure estar sempre atualizado. Só é possível continuar a se desenvolver com aprendizado 
constante. 

- Além da liderança, conhecimento, bom desempenho no trabalho em equipe e foco em 
resultados e no cliente são habilidades que as empresas buscam em jovens profissionais. 
Observe outras pessoas para desenvolver tais habilidades. 

- Não queira aparecer demais. O destaque e o reconhecimento serão conseqüências do 
desenvolvimento do seu trabalho com aplicação de todos os conhecimentos. 

- Saiba fazer marketing pessoal: ao obter bons resultados, divulgue-os às pessoas certas, mas 
tenha certeza de não desrespeitar a cultura organizacional ou a hierarquia da companhia.  

- Priorize o desenvolvimento de suas competências e habilidades. A atitude o levará à busca de 
conhecimentos, o que abrirá seu caminho para que, no futuro, se torne chefe. 
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