
Promoção exige nova mentalidade 
 
Tornar-se chefe de uma hora para outra não é uma tarefa fácil. Para que esse profissional não 
engrosse a lista dos bons técnicos que viraram péssimos chefes, o novo gestor precisa fazer 
uma importante lição de casa. A primeira delas é virar a chave mental de subordinado para 
líder. Afinal, ele não será mais cobrado pelo seu desempenho individual e sim sobre os 
resultados da sua equipe. Em entrevista ao Valor, o professor de liderança e gestão da 
respeitada escola de negócios suíça IMD, Preston Bottger, fala sobre os principais desafios de 
quem encara pela primeira vez a tarefa de gerir pessoas. Observar os profissionais mais 
experientes, segundo ele, ainda é o melhor trunfo.  
 
Valor: Quando um profissional técnico ou um analista é promovido a um cargo de gestão, ele 
enfrenta uma série de desafios como liderar equipes e aprender a delegar tarefas. De que 
forma o profissional deve se preparar para assumir uma função gerencial pela primeira vez?  
 
Preston Bottger: Os maiores desafios surgem das possíveis limitações do modelo mental de 
cada pessoa, especialmente em como ela diagnostica os elementos chave da mudança, e na 
falta de experiência em lidar com pessoas. Até serem nomeados gerentes, especialistas e 
analistas foram treinados e recompensados por seus conhecimentos profissionais. Por isso, 
existe uma tendência entre novos gestores em manter essa visão de especialista e esquecer os 
assuntos principais que residem fora da sua experiência. Como gestor, o seu trabalho é 
influenciar o comportamento de outras pessoas. Os analistas em particular encontram 
dificuldade em compreender que outras pessoas não veem todas as questões como um 
exercício de análise de custo/benefício ou avaliação quantitativa. A melhor forma de se tornar 
um bom gestor é experimentar e aprender com erros. Também ajuda se esse novo gestor 
estiver aberto a aprender com a experiência dos outros.  
 
Valor: Qual é o papel da empresa nesse processo de transição? 
 
Bottger: Os treinamentos em sala de aula e livros sobre gestão de pessoas podem ajudar. 
Mas o melhor treinamento em liderança vem de observar como gestores experientes e eficazes 
interagem com pessoas e também por meio de coaching ou acompanhamento individual. 
Especialmente aquele coaching que acontece antes e depois de questões específicas em que o 
novo gestor precisa influenciar ou se conectar a outras pessoas.  
 
Valor: Quais são os principais erros que um profissional costuma cometer quando assume 
uma posição de liderança pela primeira vez?  
 
Bottger: Um deles é pensar que os outros têm as mesmas motivações que ele. Muitos dos 
novos gestores esperam que os outros sejam racionais, e não emocionais, e também não 
admitem suas próprias emoções. Mas isso pode ser visto claramente pelos colegas e 
subordinados e, com isso, eles podem perder credibilidade. Novos gestores também podem ter 
dificuldades em conduzir reuniões, tanto individuais como em equipes. Mas, como estas são 
competências essenciais, eles devem trabalhar arduamente para aprender a conduzi-las e 
demonstrar as suas capacidades. Erros podem ser desculpados, mas e só aqueles que têm a 
verdadeira competência na tarefa da gerir pessoas irão convencer os outros de que é um líder 
eficaz. Dessa maneira, terão a melhor assistência e contribuição de suas equipes. 
 
Valor: Apesar de as empresas estarem mais maduras em relação ao assunto, muitas 
organizações ainda cometem o equívoco de promover bons técnicos que não têm perfil 
gerencial. Como elas devem agir para evitar esse tipo de desastre nas promoções? 
 
Bottger: Há dois tipos de respostas para esta difícil pergunta. Uma é que o gestor desse 
profissional e o gerente de recursos humanos podem conversar com o candidato, testar a sua 
compreensão sobre o trabalho que vem pela frente e engajá-lo na exploração de novos 
desafios. A companhia pode se comprometer a dar um coaching para ajudar esse gestor assim 
que ele assume o novo papel. A segunda resposta é: algumas pessoas simplesmente não têm 
perfil para gerenciar pessoas. Se a observação inicial revelar que a pessoa não tem essa 
capacidade e apenas demonstra curiosidade sobre a dimensão de pessoas, então a empresa 



deve pensar em mantê-la na carreira de especialista. Esta pode ser a melhor solução tanto 
para empresa como para o profissional e os outros funcionários da equipe.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


