
Felipe de Araújo Silva Russi, de
29 anos, é gerente comercial de
uma empresa do varejo há três
anos, mas o primeiro cargo de
gestão foi como coordenador
na mesma empresa em 2005.

“Os maiores desafios apare-
cem justamente na gestão de
pessoas e não de processos. En-
tender as diferenças entre elas e
obter o melhor de cada é uma
tarefa bastante desafiadora que

requer muita inteligência emo-
cional”, afirma Russi.

Ele destaca como grande de-
safio ter de lidar ao mesmo tem-
po com pessoas e processos. E,

para melhorar nesses tópicos,
adotou o que para ele tinha o
melhor custo benefício: os li-
vros. “Muita leitura foi o cami-
nho das pedras”, diz.

Para a diretora da empresa de
consultoria Hay Group, Danie-
la Simi, um gestor é como um
maestro que deve orquestrar a
equipe. “Isso está muito ligado
à inteligência emocional. E a
maturidade é o grande diferen-
cial para aprender a desenvol-
ver esse quesito”, acredita.

Segundo ela, o jovem chega
ao cargo de gestor devido a sua
preparação técnica, sua forma-
ção e cursos de especialização
sem valorizar a inteligência
emocional. A diretora também

lembra que muitas vezes as em-
presas não levam em considera-
ção essas competências e alerta
sobre a importância do profis-
sional reconhecer quando deve

ser mais durão, mais próximo
ou mais afetivo.

Russi admite que assumir o
cargo de gestor foi desafiador,
uma vez que a promoção foi par-

te de uma mudança global na
empresa. Para ele, foi “uma mis-
são delicada”, que misturava a
sua inexperiência com a necessi-
dade de cobrar mais da equipe.

“Por isso, acredito que ter in-
teligência emocional e dar im-
portância aos subordinados são
ferramentas incríveis, sem ja-
mais esquecer de ser o exem-
plo, nunca exigir algo que você
não entrega. Isso gera respeito
e credibilidade naturais”, apos-
ta Russi, responsável por uma
equipe de 23 pessoas.

A diretora do Hay Group acre-
dita que há uma tendência do
jovem em mudar e aprender a
valorizar mais as competências
emocionais. “Com a maturida-
de e a experiência, o jovem
aprende a lidar com situações
mais difíceis”, diz Daniela.

Segundo ela, quando o jovem
trabalha mais essa competên-
cia, o impacto é positivo para
ele e para a equipe. /E.F.

Reportagem de capa

Convivência com o grupo torna
evidente ponto fraco da liderança

● O professor de gestão estraté-
gica de pessoas da BBS Busi-
ness School, Paulo Oliveira, afir-
ma: “Um líder precisa ter prepa-
ro psicológico, buscar revisão
de valores e saber o que quer
para a sua carreira”.

Segundo Oliveira, qualificar
um jovem para a gestão vai
além de ensinar, preparar e trei-
nar. É preciso, alega, dar proje-
tos para que ele entenda na prá-

tica como desempenhar um pa-
pel em equipe. “O líder não pode
pensar que é autossuficiente,
ele depende do grupo.”

Oliveira defende a escolha de
um mentor, um tutor, ou seja,
um profissional mais experiente
que ajude o iniciante a enten-
der esse momento. “Desen-
volver é um processo que
tem por objetivo tirar algu-
ma coisa da pessoa. É per-
mitir, identificar o talento,
dilapidar e fazer com
que as coisas internas
aflorem”, afirma.

O professor
acredita que

ainda impera nas organizações
“uma visão restrita e caquética
do século 20 de gestor na figura
de feitor”.

De acordo com Oliveira, esse
comportamento revela uma pos-
tura em que cada um fica preocu-

pado com o dia a dia, cau-
sando afastamento e dei-
xando os profissionais do
time desmotivados e insa-
tisfeitos. Por fim, ele des-
taca: “Gestão é gastar

tempo com as pessoas.
Os gestores preci-

sam entender que
os resultados vi-
rão delas.”

As pessoas no caminho do jovem gestor
Saber se relacionar bem com a equipe é um dos principais desafios que precisam ser enfrentados por quem se torna líder ainda cedo
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QUESTÕES PARA O RH PARA JOVENS GESTORES

Quais os
desafios de
liderança
dos jovens
gestores?

Lidar com as pessoas
Lidar com conflitos de
gerações
Liderar funcionários mais
experientes
Ter experiência, maturidade
e paciência
Ter visão de longo prazo

Lidar com as pessoas
Lidar com a diversidade e
com diferentes gerações
Ter experiência e paciência
Atender diferentes
expectativas
Equilibrar as expectativas
dos membros da equipe

Quais
competências
devem ter?

Atributos de liderança
Ter autoconhecimento
Dar feedback
Ter equilíbrio emocional
Lidar com pessoas

Ter autoconhecimento e
equilíbrio emocional
Comunicar e influenciar
Ter competência de liderança
Ter competências técnicas
Ter capacidade para delegar,
motivar e dar feedback

‘É preciso ter
preparo psicológico
e rever valores’

Tempo como gestor

QUEM SÃO

● Dos 281 jovens gestores 
entrevistados, 63% têm menos 
de 3 anos na função gerencial

● 76% dos jovens gestores 
possuem algum tipo de 
pós-graduação ou capacitação

MAIS DE 
3 ANOS

37%

ATÉ 11
MESES

15%

ENTRE 1 E 
3 ANOS

48%

Escolaridade

PÓS-GRADUAÇÃO 
(ESPECIALIZAÇÃO) 

PÓS-GRADUAÇÃO 
(MBA) 

OUTROS CURSOS 

GRADUAÇÃO 
COMPLETA 

34% 

30%

12%

24%
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Edilaine Felix

Aos 26 anos de idade, Mateus
Passos assumiu seu primeiro
cargo de gestão: tornou-se ge-
rente comercial da Tour House,
empresa onde já estava havia oi-
to anos. Ele, no entanto, admite
que era imaturo para lidar com
pessoas e não sabia delegar.
“No começo foi bem complica-
do, precisava domar a ansieda-
de e mostrar resultados”, con-
ta. Logo, a situação pesou e, tem-
pos depois, ele foi “colocado na
geladeira” para refletir e apren-
der. Continuou gerente, entre-
gando projetos, mas sem a ges-
tão de pessoas.

Mateus Passos certamente
poderia ser parte da amostra da
pesquisa “Desafios e Compe-
tências de Jovens Gestores
2013”, feita pela Fundação Dom
Cabral, que ouviu 568 pessoas,
sendo 287 profissionais de re-
cursos humanos e 281 gestores
com até 10 anos em cargos ge-
renciais. Justamente lidar com
pessoas e enfrentar diferenças
geracionais foram os grandes
desafios apontados no estudo
por novatos e gestores de RH.

Segundo a coordenadora do
Programa Liderando Amanhã,
da FDC, Marta Campello, nor-
malmente, a maioria das pes-
soas não tem habilidade de lide-
rança desenvolvida, e os jovens
menos ainda, pois estão amadu-
recendo e têm dificuldade de
compreender tudo que está no
seu entorno. “É preciso ter auto-
conhecimento, conhecer suas
características e saber adminis-
trá-las”, diz. Passos, por exem-
plo, conta que agia “a ferro e fo-
go”, sem muita paciência com
os componentes do seu time.

Hoje, já com mais experiên-
cia, Passos acredita que a falta
de autoconhecimento travou
seu desenvolvimento durante
sua primeira gestão. “O maior
desafio foi ter segurança e con-
quistar respeito daqueles que
eram meus pares e que passa-
ram a ser subordinados, além
de trabalhar com pessoas de ida-
des distintas”, conta.

No período em que esteve na
“geladeira”, constatou que pre-
cisava amadurecer profissional-
mente e aprender a lidar com as
pessoas nesse contexto de che-
fia. “Procurei, com a ajuda da
empresa, um coach para enten-
der onde tinha falhado.” Para
Passos, o trabalho de coaching
foi importante e agregador. “De-
senvolvi competências compor-
tamentais.” Dois anos depois,
ele conseguiu se reposicionar
na empresa e, quando estava
com quase 30 anos, voltou para
a função de gerência, pronto pa-
ra liderar também pessoas.

“O resultado foi diferente,
meu comportamento como ges-
tor era outro. Havia entrega de
resultados e liderança. Com o
bom trabalhado, apresentado
fui promovido a diretor.”

Hoje, aos 37 anos, ele lembra
que, aos 26 anos, tinha energia,
vontade de fazer, mas faltava ha-
bilidade para realizar algumas
atividades, como aquelas que
envolviam lidar com o outro,
construir e administrar os rela-

cionamentos exercendo o pa-
pel de líder.

Somente depois dessa expe-
riência, ele acredita que atingiu
a maturidade. E, depois de 16
anos na empresa, saiu em busca
de novos desafios, ficou dois

anos em outra empresa e recen-
temente retornou à casa.

Hoje, o feedback é o mais im-
portante para ele. “Ouvi de um
funcionário que, além de com-
petente, eu estava mais leve no
cargo. Para mim, isso é resulta-

do de inteligência emocional,
de uma política clara dos pro-
cessos e de me importar com as
pessoas. Com o amadurecimen-
to e com essa nova postura, con-
quistei, em quatro anos, 100%
de aumento. Isso é relevante.”

Os desafios fazem parte da
carreira, segundo a coordenado-
ra da FDC. “E, quanto mais ce-
do temos desafios profissio-
nais, mais chances de aprender
e se desenvolver”, acredita.

Com apenas 23 anos, Camila
Santos Silva gerencia o departa-
mento administrativo financei-
ra da Dinâmica Telecom, em Vi-
la Velha (ES). Responsável por
uma equipe de oito pessoas, es-
tá no cargo há seis meses. Assu-
miu o posto depois da saída da
gestora da área. Ela se conside-
ra uma jovem com atitude e con-
ta que a chefe sempre permitiu
que ela participasse e opinasse
a respeito de melhorias nos pro-
cessos e procedimentos. Isso,
diz, ajudou no seu crescimento
e a se tornar líder.

“Eu senti medo quando assu-
mi o posto, sou nova, sem muita
experiência. Mas tinha como
aliados o conhecimento da área
e a vontade de crescer. É um de-
safio. A empresa apostou em
mim, e eu quero devolver com

uma boa gestão”, diz.
Camila é a mais jovem da equi-

pe. Conta que foi alertada para
possíveis problemas, devido às
diferenças de idade, mas garan-
te que não teve aborrecimen-
tos. “Eu converso bastante com
a equipe, sou transparente para
que eles confiem em mim.”

Reconhecendo que precisa
aperfeiçoar as competências li-
gadas a inteligência emocional,
Camila decidiu participar de
um curso voltado para jovens
gestores. “Eu faço o curso da
Fundação Dom Cabral porque
a proposta está alinhada com o
que busco para minha carreira:
aprimorar a maneira de fazer e
de como ser gestor, saber anali-
sar e delegar.”

A jovem considera que já tem
o básico, que é a formação técni-
ca. “Agora, preciso desenvolver
as habilidades comportamen-
tais. O curso vai me ajudar a li-
dar com as emoções do dia a dia
e trabalhar melhor com a minha
equipe”, espera Camila.

Camila.
Com apenas
23 anos,
assumiu
seu primeiro
cargo de
gerência.
“É um
desafio”

● CrescimentoEspecialista e jovem
defendem que somente
maturidade e experiência
ensinam como lidar com
situações mais difíceis

Passos. Conquistou a liderança de um time aos 26 anos; mas problemas de relacionamento o levaram a ser afastado do posto, que recuperou depois
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“O gestor é como um
maestro que deve
orquestrar a equipe,
e isso está muito mais
ligado a inteligência
emocional. E a maturidade
é o grande diferencial
para aprender
a desenvolvê-la”
Daniela Simi
DIRETORA DO HAY GROUP

OS DOIS LADOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,  1 set. 2012, Caderno Empregos, p. 3.




