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Eles vivem pressionados. 
Acima deles, está uma fatia 
pequena do organograma da 

empresa, mas que possui um poder 
grande de decisão. São os diretores, 
vice-presidentes e presidente - e, 
em alguns casos, altos gerentes. 
Abaixo, um grande número de 
subordinados, ávidos de 
informações e, em alguns casos, 
cheios de dúvidas e reclamações. 
Pode não ser exatamente assim a 
vida de um profissional da média 
gerência, mas com certeza não se 
pode deixar de lado a importância 
desse ator corporativo em fazer a 
engrenagem da estratégia rodar 
para os demais níveis hierárquicos 
abaixo e cobrar deles o resultado 
que todos esperam. 
Ter um time de gerentes médios 
bem preparados, então, pode ser a 
diferença entre boas e más 
oportunidades de sucesso. Por essa 
razão, é fundamental que esse 
pessoal esteja na alça de mira do 
RH para participar de programas 
de desenvolvimento. E não apenas 
eles, como veremos: quem está 
acima também precisa estar em dia 
para, também, capacitar e cobrar 
esse pessoal. 
A capacitação desses gestores pode 
ser realizada por meio de inúmeros 
programas e fórmulas de 
treinamento conhecidos: cursos 
presenciais ou à distância, 
realizados in company ou por 
inscrição em programas externos, 
programas de bolsas de estudos 
que algumas empresas oferecem 
aos seus gestores, como, por 
exemplo, MBA profissional etc. No 
entanto, é preciso estabelecer que 
gestão também se aprende 
fazendo, experimentando, 
tentando, errando e acertando. E 
que mais do que tudo, a gestão 
também se aprende pelo exemplo 
que o superior imediato dá, pelo 

seu comportamento como líder. 
Antonio Brasiliano, diretor-
executivo da Brasiliano Et 
Associados, que atua como 
consultor de riscos corporativos, 
relata que a falta de capacitação 
específica é a principal causa da 
má formação do pessoal da média 
gerência. "Os profissionais são 
formados de forma generalista, 
têm uma visão estratégica, mas 
para gerenciar é preciso ter uma 
competência mais técnica que 
desenvolva especificamente a 
habilidade necessária para um 
determinado business. Essa é uma 

das falhas na capacitação de 
gestores, hoje: a falta de foco nas 
especificidades", conta. 
Brasiliano diz que esse tipo 
formação está em baixa no 
mercado de treinamento e que as 
empresas se esquecem das 
competências específicas 
requeridas. No entendimento dele, 
as corporações devem investir mais 
na formatação dessa capacitação, 
deixando de lado os cursos de 
faculdades generalistas. Um 
aspecto ressaltado por Brasiliano é 
o dever do alto gestor de buscar o 
profissional com o perfil específico 
para as necessidades da 
companhia. "Investir em 
qualificação in company, com 
foco, é uma obrigatoriedade para 
capacitar", ressalta. 

0 consultor de recursos humanos 
Laerte Cordeiro concorda. Para ele, 
um dos motivos pelos quais muitos 
desses gestores médios não 
conseguem transmitir aos seus 
subordinados o que desejam talvez 
resida no fato de eles também 
necessitarem de treinamento 
formal para o desempenho 
gestorial. Em outras palavras, não 
podem pedir o que não sabem, ou 
não sabem comunicar o que 
conhecem. "Para administrar bem, 
é preciso saber comunicar. 0 
diretor ou o gerente sênior passa 
informações aos seus gestores 

médios de maneira adequada? 
Mais do que isso, será que passa 
informações? E os gestores médios, 
quando recebem informações 
superiores, têm preparo para 
transmitir ordens e instruções?", 
questiona Cordeiro. 
Isso reforça a tese de José Augusto 
Wanderley, consultor do Instituto 
MVC. Ele afirma que antes de 
capacitar é preciso saber por que 
capacitar. "É fundamental saber 
que capacitar é colher resultados 
com velocidade e qualidade. 
Capacitar também é pensar em que 
condições um profissional pode ter 
sucesso. Ele tem de estar bem 
fisicamente, espiritualmente e bem 
preparado tecnicamente. Uma 
pessoa estressada e que come mal 
não pode ter bom desempenho. 



Outro fator é saber trabalhar com 
as adversidades e frustrações, 
senão, não adianta conhecer tudo 
de negociação, liderança, porque 
não vai ter resultados", diz. 
Paixão por vencer também é 
destacada por Wanderley como 
item importante no resultado do 
trabalho, o que, segundo ele, está 
ligado ao estado mental/ 
emocional. 

Saber comunicar 

0 consultor salienta, inclusive, que 
o profissional de média gerência 
quase sempre não é bem 
capacitado porque não recebeu 
com clareza seu objetivo do seu 
superior imediato. "Muitas vezes, o 
próprio superior não sabe; então, 
como ele pode passar algo para seu 
subordinado? A alta gerência é 
responsável pelo desempenho e 
qualificação da média gerência. Se 
ela não sabe comunicar e transferir 
conhecimento, então o foco da 
capacitação tem de ser na alta 
gerência", evidencia. 
A capacitação da média gerência 
deve ser tratada como um fator de 
estratégia para as companhias. 
Para Brasiliano, um planejamento 
estratégico só é eficaz se feito em 
cascata até chegar a esses gestores. 
"Isso passa pela capacitação. Uma 
empresa só vai atingir um nível 
estratégico com uma equipe de 
recursos humanos qualificada, que 
tenha uma alta interatividade com 
todas as áreas, o que não existe 
muito, hoje. Por outro lado, as 
outras áreas devem saber o que 
querem", diz. 

Algumas vezes, um departamento 
desenha uma especificidade, mas 
se esquece das competências 
requeridas, lembra o consultor. Isso 
significa que o RH deve atuar 
junto às áreas para desenhar 
corretamente o perfil do gestor a 

ser escolhido para determinada 
função - e não apenas para ser 
escolhido, mas para pautar um 
possível processo de 
desenvolvimento. 
Imaginando uma situação como a 
descrita acima, as corporações 
entram em sofrimento: diretores e 
gerentes seniores que não passam 
boas informações; gerentes médios 
sem informação e sem 
competência para a gestão; e 
subordinados perdidos sem a 
orientação precisa. Só pode dar em 
ineficácia e prejuízo, mesmo. As 
corporações mais bem 
administradas certamente estão 
muito preocupadas com essa 
situação e têm procurado investir 
em treinamento formal e em 
serviço. 0 diálogo competente 
parece ser a chave para o sucesso 
da relação entre os vários escalões 
das empresas. 

Qualidade na gestão 

Segundo Cordeiro, o papel da área 
de RH no desenvolvimento dos 
gestores intermediários passa pela 
identificação objetiva das 
necessidades de treinamento, a 
organização desses programas -
dentro ou fora de casa - e a 
avaliação de desempenho que 
analisa e cobra a qualidade da 
gestão. Esses são os instrumentos à 
disposição do RH para melhorar a 
situação e a qualidade do 
relacionamento entre superior e 
subordinado ao longo de todo o 
organograma. 

Wanderley, do Instituto MVC, 
concorda que o RH é essencial no 
processo. De acordo com ele, o 
segredo para a área de recursos 
humanos é a excelência do 
desempenho, um mantra 
diretamente ligado à compreensão 
do processo de adquirir 
competência. Ou seja, o caminho 

desde o treinamento até o que o 
consultor chama de logística de 
competência, o que significa 
praticar até dar um salto de alta 
performance. "0 RH precisa 
implementar uma cultura de 
excelência nas empresas e efetuar, 
dessa forma, uma mudança de 
pensamento. Se os gestores de 
recursos humanos permanecerem 
defensivos não vão contribuir para 
adequar os gestores médios aos* 
lugares certos. Eles têm de ser 
estratégicos na hora de capacitar 
esses colaboradores", diz. 
0 produto maior dos gestores 
médios são as decisões e ações, o 
que implica negociações internas e 
externas, porém, segundo 
Wanderley, o que se vê é a 
barganha e não negociações. 0 
consultor ressalta que cabe ao RH 
direcionar e colocar no prumo os 
médios gestores, desde o ensino 
técnico até como fazer reuniões. 
"Todo RH precisa saber que a 
essência da liderança está baseada 
em alguns pilares: lucidez, 
discernimento, qualidade de 
decisão e competência para 
executar e produzir resultados. 
Sem lucidez e qualidade de tomada 
de decisão, o resto é o resto", 
conclui. 

Text Box
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