
Por trás de toda promoção, há sempre um desafio 
Mariana Celle 
 
Além de esperar um contracheque maior, o novo chefe tem de saber sobre as 
responsabilidades que o aguardam 
 
Ao receber promoção para gerenciar uma equipe, o profissional fica dividido entre as 
preocupações com o novo posto e a gestão de seu grupo. Em fevereiro, quando foi promovida 
a coordenadora regional, Roberta Maturana, antiga representante de vendas da Lanxess, 
conversou com seu superior a respeito do seu novo cargo. "Definimos as responsabilidades e 
prioridades. Agora, procuro falar com ele pelo menos a cada 15 dias para traçar as metas e 
acompanhar o negócio", diz. "O processo ainda está em andamento, mas eu já consigo ter 
mais clareza das estratégias, deixando um pouco a parte operacional do trabalho." 
 
A preocupação de Roberta de buscar conhecer as expectativas de seus superiores em relação 
ao seu trabalho no novo cargo ocupado é uma das atitudes consideradas primordiais por 
especialistas. "É importante a pessoa identificar, num primeiro momento, o que é prioridade 
para seu chefe. Ela deve descobrir por que foi a escolhida para o cargo", afirma Luiz Edmundo 
Rosa, autor, junto com Luiz Cabrera, do livro recém-lançado Se Eu Fosse Você, o que Faria 
Como Gestor de Pessoas. 
 
A diretora do curso de Administração da ESPM-RJ e especialista em gestão de pessoas, Joyce 
Ajuz, concorda. Para ela, um dos grandes problemas é quando o profissional assume o novo 
cargo, mas continua a se comportar e adotar as mesmas tarefas de antes. Para mudar tal 
atitude, ela indica duas coisas: comunicação e conhecimento. "É importante que o gestor fale 
com seu chefe, que saiba quais são as competências que buscam nele e fazer cursos nessas 
áreas", afirma. 
 
Além de saber o que a empresa busca no jovem gestor, especialistas indicam que o gestor 
também fale sobre si. O ideal é que as pretensões, os anseios e planos sejam conhecidos pela 
empresa. "Tudo que não for negociado, será mal cobrado", afirma Luiz Edmundo Rosa. 
 
A equipe 
 
Após o gestor saber o que a empresa espera dele, e dizer o que ele também espera da 
empresa, é hora de conhecer sua equipe e aprender a coordenar o grupo que, até há pouco 
tempo, era seu par. "Às vezes, dentro da própria equipe tem alguém que se sentiu prejudicado 
com a escolha. Tenha atenção com essa pessoa, procure conversar separadamente e conhecer 
as pretensões dela", diz Rosa, alertando para a necessidade de ter um bom ambiente de 
trabalho. 
 
Lidar com a equipe pode ser mais complicado que atender à empresa, diz Rosa. Conhecer o 
grupo de trabalho profundamente, qual a formação de cada um, a experiência, a competência, 
os objetivos organizacionais e individuais, ajuda na distribuição de responsabilidades. "Se o 
gestor não conhece sua equipe, a chance de fracasso é muito maior", afirma Joyce. 
 
O importante é que o gestor tenha certa independência em relação à sua chefia, pois se ele 
não ouve sua equipe não estará cumprindo seu papel. Rosa diz que o gestor deve ser um 
grande negociador. "Na conversa é que se constrói confiança. Com os pares, parcerias. Com o 
chefe, aliança", brinca. 
 
Não é tarde demais 
 
Para quem já ocupou o cargo de gestor, mas não teve uma conversa aberta com o superior 
antes da promoção, a sugestão é passar a fazer isso a partir de agora. O primeiro passo é 
manter conversas regulares e compreender quais são os pontos considerados importantes para 
a empresa. Em relação à equipe gerenciada, ainda é tempo para conhecê-la melhor, saber 
quais são seus anseios e usar a ferramenta de feedback constantemente, dizem os 
especialistas.  



 
 
O que fazer para ser promovido? 
Mariana Celle                     
 
Para Luiz Edmundo Rosa, normalmente as pessoas com mais chances de receber uma 
promoção são aquelas que demonstram maturidade para resolver problemas. Profissionais 
construtivos, pragmáticos e abertos para ouvir opiniões diferentes são considerados 
candidatos. "Aqueles com capacidade forte de discernimento e interessados pelo trabalho 
geralmente se destacam no grupo", afirma. Outra dica dele é expor idéias e estar preparado 
para a oportunidade. "A vida abre algumas janelas, devemos aproveitar cada uma delas", 
afirma Rosa. Joyce Ajuz acrescenta que a busca por aperfeiçoamento deve ser constante. "O 
candidato deve buscar sempre preparo em cursos regulares e leituras confiáveis", conclui. 
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