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AgendaAgendaAgendaAgenda

• Papel do Gerente

• Desafios da Gestão de Pessoas

– Selecionar

– Expectativa de Desempenho

– Motivar

– Desenvolve
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TORNANDOTORNANDOTORNANDOTORNANDO----SE UM GERENTESE UM GERENTESE UM GERENTESE UM GERENTE
Gilberto Shinyashiki

Linda Hill
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O Papel do GerenteO Papel do GerenteO Papel do GerenteO Papel do Gerente

• Liderança é sobre utilizar-nos como um 
instrumento para conseguir as coisas 
realizadas.

• Pode ser aprendida, 

– mas somente se estamos desejosos de nos 
envolver em uma atividade de auto 
desenvolvimento
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Por que tornarPor que tornarPor que tornarPor que tornar----se um gerente é tão difícil?se um gerente é tão difícil?se um gerente é tão difícil?se um gerente é tão difícil?

• Por que para a maioria, gerenciar

– apresenta tantas dificuldades e 

– frustram tantos conceitos e expectativas que 
tínhamos?

• Progresso vem mais rápido para quem 
entende os desafios que eles defrontam:
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Desafios Desafios Desafios Desafios 

• Gerencia é diferente

– Trabalho da gerencia e trabalho individual

– Ilusão da extensão do trabalho individual

• Tornar-se um gerente exige aprendizagem 
pessoal e mudança

– Novos valores, consciência de si, maturidade 
emocional e habilidade de fazer bons julgamentos.
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O Que torna a O Que torna a O Que torna a O Que torna a gerenciagerenciagerenciagerencia

tão difícil?tão difícil?tão difícil?tão difícil?



GerenciamentoGerenciamentoGerenciamentoGerenciamento

• Gerenciar é a responsabilidade pelo 
desempenho de um grupo de pessoas.

– A ideia é simples e direta

• Na prática….

– Influenciar os outros. Não só o que eles 
fazem, mas nos pensamentos e sentimentos 
que dirigem as ações.
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Gerencia é difícil pelos seus paradoxos.Gerencia é difícil pelos seus paradoxos.Gerencia é difícil pelos seus paradoxos.Gerencia é difícil pelos seus paradoxos.

• Paradoxo é um declaração que contem elementos 

contraditórios mas é verdadeira ou útil.

- Foco no trabalho que as pessoas fazem ou foco nas pessoas 

que fazem o trabalho

• Encontrar o balanço adequado

- Foco na pessoa versus foco no trabalho

• Ou a combinação adequada

-Lidar com o trabalho atraves das pessoas que fazem
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Paradoxos definem a natureza Paradoxos definem a natureza Paradoxos definem a natureza Paradoxos definem a natureza 
da gerencia.da gerencia.da gerencia.da gerencia.

• Eles nunca estão totalmente resolvidos: 
fragmentação, conflitos, tensão, instabilidade

• A decisão gerencial certa é sempre uma questão de 
julgamento.

• Por isso que

– Gerenciar é tão estressante

– Tornar-se um gerente é uma jornada longa, difícil e pessoal.

– Gerenciar exige auto conhecimento
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FinalmenteFinalmenteFinalmenteFinalmente

• Além dos paradoxos, um local de trabalho 

dinâmico e as mudanças na força de trabalho.
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Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?

• Gerenciar você mesmo

– Mudanças necessárias na forma como você pensa 
de você, do seu papel, como relaciona com os 
outros e especialmente como influenciar os outros
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Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?

• Gerenciar sua network

– Normalmente evita-se o lado politico da 
organização, 

– Aprender a trabalhar nos ambiente politico
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Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?Como gerenciar nesse mundo?

• Gerenciar seu time

– Gerenciar grupos e gerenciar times

– Construir um time de alto desempenho que seja 
maior do que a soma das partes.
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GESTÃO DE PESSOASGESTÃO DE PESSOASGESTÃO DE PESSOASGESTÃO DE PESSOAS
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DesafiosDesafiosDesafiosDesafios

• Engajar empregados

• Reter talentos

• Aumentar produtividade

• Realizar estratégia

• Satisfazer clientes
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Selecionar

Estabelecer expectativas de desempenho

Motivar

Desenvolver

Quatro áreas de gestão de pessoasQuatro áreas de gestão de pessoasQuatro áreas de gestão de pessoasQuatro áreas de gestão de pessoas
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SELECIONARSELECIONARSELECIONARSELECIONAR
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SelecionarSelecionarSelecionarSelecionar

• Cargo versus talento

• Quanto uma pessoa muda?

– Valores e Competências

• Descrição da Função

• Entrevista

• Visão
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EXPECTATIVA DE DESEMPENHOEXPECTATIVA DE DESEMPENHOEXPECTATIVA DE DESEMPENHOEXPECTATIVA DE DESEMPENHO
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Excelente Desempenho começa com Excelente Desempenho começa com Excelente Desempenho começa com Excelente Desempenho começa com 
expectativas clarasexpectativas clarasexpectativas clarasexpectativas claras

• SMART

• Compartilhados

• Equilibrados Objetivos

Missão 

Desempenho Esperado
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Expectativas de desempenhoExpectativas de desempenhoExpectativas de desempenhoExpectativas de desempenho

• Objetivos SMART

• Tarefas versus resultados
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Explicitar as expectativas de desempenho Explicitar as expectativas de desempenho Explicitar as expectativas de desempenho Explicitar as expectativas de desempenho 

• Passos da tarefa versus resultados que o gerente 
espera e deixar cada pessoa utilizar seu talento 
individual para atingi-lo.

• Direção específica quando a precisão e a segurança é 
o tema, mas isso não pode obscurecer o foco no 
resultado. 
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TEORIA DO ESTABELECIMENTO TEORIA DO ESTABELECIMENTO TEORIA DO ESTABELECIMENTO TEORIA DO ESTABELECIMENTO 
DE DE DE DE METASMETASMETASMETAS
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Teoria do estabelecimento de metasTeoria do estabelecimento de metasTeoria do estabelecimento de metasTeoria do estabelecimento de metas1111

• Lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação 
no trabalho

• Objetivos específicos geram melhores resultados do 
que objetivos genéricos

• Auto eficácia

• Metas difíceis e específicas: melhores resultados.

• Aceitação, feedback e metas grupais: reforçam o 
resultado.
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AutoEficáciaAutoEficáciaAutoEficáciaAutoEficácia
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Auto eficácia Auto eficácia Auto eficácia Auto eficácia 

Auto eficácia não diz respeito ao 

número de habilidades que você tem, mas sim 

com o que você acredita que você pode fazer

Pessoas diferentes com habilidades similares 

desempenham diferente
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Pessoas que duvidam da sua Pessoas que duvidam da sua Pessoas que duvidam da sua Pessoas que duvidam da sua 
capacidadecapacidadecapacidadecapacidade

• Evitam tarefas difíceis

• Desistem rapidamente

• Tem baixas aspirações

• Tem foco nas consequências adversas do fracasso

• Portanto minam seus esforços

– Tirando a atenção do pensamento efetivo

– Sendo lentos para se recuperar de baques

– Sendo presas fáceis do stress
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Pessoas com fortes Pessoas com fortes Pessoas com fortes Pessoas com fortes crençascrençascrençascrenças
sobre a sua capacidadesobre a sua capacidadesobre a sua capacidadesobre a sua capacidade

• Abordam tarefas difíceis como desafios para serem dominados

• Estabelecem objetivos desafiadores e mantém 
comprometimento com esses objetivos

• Têm alta potência

• Portanto

– Pensam estrategicamente

– Atribuem o fracasso ao esforço insuficiente

– Se recuperam rapidamente de um baque

– Reduzem stress
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Desenvolva seu talentoDesenvolva seu talentoDesenvolva seu talentoDesenvolva seu talento

Fontes de Fontes de Fontes de Fontes de AutoEficáciaAutoEficáciaAutoEficáciaAutoEficácia
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Fontes de Fontes de Fontes de Fontes de AutoEficáciaAutoEficáciaAutoEficáciaAutoEficácia

• Experiências de sucessos

• Modelos

• Persuasão verbal 
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Trabalhar com Trabalhar com Trabalhar com Trabalhar com vencedoresvencedoresvencedoresvencedores



Para pensar!Para pensar!Para pensar!Para pensar!

• Todos os antecedentes podem influenciar as 
nossas crenças de Eficácia.

• Entretanto, o impacto atual de qualquer 
informação dependerá de como ela é avaliada 
cognitivamente.
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Auto Auto Auto Auto EficáciaEficáciaEficáciaEficácia sãosãosãosão formadasformadasformadasformadas
com base com base com base com base nasnasnasnas percepçõespercepçõespercepçõespercepções subjetivassubjetivassubjetivassubjetivas

da da da da realidaderealidaderealidaderealidade....
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QUANDO VOCÊ QUANDO VOCÊ QUANDO VOCÊ QUANDO VOCÊ ESCOLHE COLOCAR ESCOLHE COLOCAR ESCOLHE COLOCAR ESCOLHE COLOCAR 

A ATENÇÃOEM ALGO.A ATENÇÃOEM ALGO.A ATENÇÃOEM ALGO.A ATENÇÃOEM ALGO.

VOCÊ VOCÊ VOCÊ VOCÊ ESCOLHE ESCOLHE ESCOLHE ESCOLHE AS CONSEQUÊNCIASAS CONSEQUÊNCIASAS CONSEQUÊNCIASAS CONSEQUÊNCIAS....

Crenças de Eficácia não necessariamente garantem o sucesso mas a 
descrença na eficácia garante com certeza o fracasso
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Motivando sua EMotivando sua EMotivando sua EMotivando sua Equipe  quipe  quipe  quipe  
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Objetivos das pessoas no trabalhoObjetivos das pessoas no trabalhoObjetivos das pessoas no trabalhoObjetivos das pessoas no trabalho

• Justiça: ser tratado com respeito e com justiça 
nas áreas de remuneração, benefícios e 
segurança no trabalho.

• Realização: ter orgulho do seu trabalho, 
realizações e empregador. 

• Camaradagem: Ter relações produtivas e boas 
com seus colegas. 
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O que um gerente pode O que um gerente pode O que um gerente pode O que um gerente pode 

fazer?fazer?fazer?fazer?

Relacionados a Relacionados a Relacionados a Relacionados a RealizaçãoRealizaçãoRealizaçãoRealização
41



Compartilhar missãoCompartilhar missãoCompartilhar missãoCompartilhar missão

• Condição crítica a para o entusiasmo é uma 

finalidade organizacional clara, crível e 

inspiradora. 

• Razão para estar lá além e acima do dinheiro.

• Habilidade de explicar e comunicar

42

Proporcionar reconhecimentoProporcionar reconhecimentoProporcionar reconhecimentoProporcionar reconhecimento

• Uma das necessidades humanas 

fundamentais.

• Funciona bem quando é sincero, bem feito e 

apoiado por uma remuneração justa e 

competitiva.
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Ser um facilitador para o pessoalSer um facilitador para o pessoalSer um facilitador para o pessoalSer um facilitador para o pessoal

• Comando e controle versus facilitador

• Garantir que seu pessoal tenha o que precisa 

para ter sucesso
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Relacionados a Relacionados a Relacionados a Relacionados a JustiçaJustiçaJustiçaJustiça
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Comunique Comunique Comunique Comunique CompletamenteCompletamenteCompletamenteCompletamente

• A  frustração do pessoal com a falta de 

comunicação adequada é um dos pontos mais 

negativos. 

• Sintonizar com o que os empregados querem e 

precisam saber é perguntar para eles.
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Clareza sobre as metasClareza sobre as metasClareza sobre as metasClareza sobre as metas

Você S/A maio200947



Satisfação com  a comunicaçãoSatisfação com  a comunicaçãoSatisfação com  a comunicaçãoSatisfação com  a comunicação
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Enfrente o desempenho fracoEnfrente o desempenho fracoEnfrente o desempenho fracoEnfrente o desempenho fraco

• Identifique e lide assertivamente com os 5% 
dos empregados que não querem trabalhar.

• Abordagem disciplinar pode ser o modo de 
lidar.

• Impacto na moral dos outros colegas que 
fazem.
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Relacionados com CRelacionados com CRelacionados com CRelacionados com Camaradagemamaradagemamaradagemamaradagem
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Promova trabalho em equipePromova trabalho em equipePromova trabalho em equipePromova trabalho em equipe

• A maioria dos trabalhos demandam times para 

ser feitos efetivamente.

• Sinergia
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Ouvir e envolverOuvir e envolverOuvir e envolverOuvir e envolver

• Fonte de informação sobre como fazer o 
trabalho e como fazê-lo melhor.

• Mostrar interesse genuíno nas ideias do 
pessoal. 

• O passado não é bom o suficiente... É preciso 
inovar
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DESENVOLVERDESENVOLVERDESENVOLVERDESENVOLVER
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DesenvolverDesenvolverDesenvolverDesenvolver

• Avaliar a pessoa e desenvolver o desempenho

• Avaliar o desempenho e desenvolver a pessoas

• Cada pessoa é diferente e deve ser tratada 

dessa forma
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Coach seu pessoal para a melhoriaCoach seu pessoal para a melhoriaCoach seu pessoal para a melhoriaCoach seu pessoal para a melhoria

• Pessoal que tem desempenho satisfatório deve 

saber disso.

• É importante o empregado saber que seu gerente 

quer o melhor para ele.

• Desenvolver seus pontos fortes.

• Procurar utilizar o talento da pessoa.
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Bula do feedbackBula do feedbackBula do feedbackBula do feedback
• Feedback não é a avaliação de desempenho

• Reconheça que o pessoal quer saber quando não se saem 
bem, também.

• Comentários sobre melhorias desejadas devem ser 
especificas, pontuais, não emocionais e dirigidas ao 
desempenho. 

• Mantenha o feedback relevante ao papel do empregado.

• Ouça os pontos de vistas do empregado.

• Lembre do motivo do feedback – melhorar o desempenho e 
não mostrar superioridade.

• Acompanhe e reforce.
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DELEGAÇÃODELEGAÇÃODELEGAÇÃODELEGAÇÃO
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DelegaçãoDelegaçãoDelegaçãoDelegação

• Atribuição de autoridade e responsabilidade 
para o subordinado desempenhar tarefas. 
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Porque Delegar Porque Delegar Porque Delegar Porque Delegar 

• Libera tempo do gerente

• Pode melhorar a tomada de decisão

• Ajuda a desenvolver o subordinado

• Desenvolve o comprometimento do 
subordinado

• Melhora a relação gerente-subordinado
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Passos básicos para a delegação de autoridadePassos básicos para a delegação de autoridadePassos básicos para a delegação de autoridadePassos básicos para a delegação de autoridade

1

2

3

4

Deixe clara a atribuição. 

Especifique a autonomia que será delegada

Permita que o responsável participe. 

Estabeleça controles de feedback

Evitar Delegação Reversa 

Informe aos demais que a delegação foi feita. 
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Aspectos do papel desempenhado Aspectos do papel desempenhado Aspectos do papel desempenhado Aspectos do papel desempenhado 
pelo pelo pelo pelo líder que delega líder que delega líder que delega líder que delega 

• Expõe as coisas de forma verdadeira e clara

• Proporciona uma visão mais ampla aos funcionários

• Remove eventuais barreiras que possam 
atrapalhar/bloquear o desempenho

• Oferece estímulo

• Motiva

• Prepara e treina funcionários 
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FechamentoFechamentoFechamentoFechamento

• Gestão de pessoas é a parte mais difícil do 
trabalho gerencial. 

• Um dos resultados críticos que um gerente 
tem ao lidar com pessoas é ter as habilidades 
para conseguir o melhor delas. 

• Revelar o potencial das pessoas é chave para o 
sucesso do negócio!
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Obrigado!
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