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Transformando  
o executivo em  
um excelente  
Gestor de Pessoas
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Esta obra procura ajudar o executivo a ser bem-sucedido no seu trabalho. E 
como pode chegar ao sucesso? O primeiro passo é reconhecer que somente é 
possível alcançar metas e ultrapassar objetivos com o auxílio das pessoas com 
as quais se trabalha. É preciso aprender a lidar com pessoas que estão ao seu 
redor. Para tanto, deve-se rever o modelo de gestão adotado e repensar a cul-
tura corporativa para focar as pessoas como parceiras do negócio, e não como 
simples subordinados ou executores. É necessário escolher ou ajustar a equipe 
de trabalho, modelar o seu trabalho e prepará-la para a tarefa ou missão a ser 
concretizada. A partir daí, deve-se conduzir a equipe, incentivá-la, avaliar seu 
desempenho e recompensá-la pelos resultados alcançados. Além disso, é pre-
ciso trabalhar para transformá-la em uma equipe de alto desempenho – uma 
máquina de produzir resultados incríveis com enorme disposição e ânimo. É 
só saber alimentá-la e cultivá-la com os insumos adequados. Este é o caminho, 
não o das pedras, mas do sucesso! 

Em uma época em que o capital humano é o principal patrimônio das empresas, 
a gestão das pessoas torna-se uma competência gerencial fundamental. É ne-
cessário substituir a velha mentalidade autocrática e impositiva por uma mais 
aberta, que proporcione um estilo de gestão democrático, participativo e incen-
tivador, capaz de transformar o capital intelectual que reside nas pessoas em 
mais um agente de competitividade empresarial e de excelência organizacional.

Este livro destina-se aos consultores internos da área de RH e, principalmente, 
a executivos (presidentes, diretores, gerentes, consultores, empreendedores ou 
proprietários de pequenas ou médias empresas) que se propõem a gerir pessoas 
em suas respectivas áreas de atividade, como financeira, marketing, produção, 
operações, logística, tecnologia, staff, entre outras. 

É também indicado para profissionais liberais – como engenheiros, médicos, 
advogados, contabilistas, etc. – que empreendem um negócio e dependem de 
equipes de talentos para sua consolidação e sucesso. O sucesso do executivo 
moderno está diretamente relacionado à sua competência em lidar com as 
pessoas de sua equipe de trabalho. O sucesso do negócio, por sua vez, depende 
diretamente dos executivos que definem estratégias, fixam metas e objetivos 
e delegam decisões e ações para que suas equipes façam o melhor trabalho 
possível. É dessa maneira que se produzem os melhores resultados individuais, 
coletivos e empresariais.
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