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“Conselhos práticos, um livro excelente.”
PETER CAPPELLI, THE WHARTON SCHOOL

EDIÇÃO REVISTA E ATUALIZADA

Não tenha medo de ser chefe
aponta a grave epidemia de subgerenciamento 

que afeta a maioria das empresas.

Neste livro, você vai conhecer, a partir de casos reais, os 
principais mitos e dificuldades enfrentados pelos gestores 
para conduzir sua equipe ao sucesso.

Um dos maiores especialistas no assunto, Bruce Tulgan vai 
ajudar você a adquirir o hábito de gerenciar as pessoas todos os 
dias e a resolver os pequenos problemas de desempenho antes 
que se agravem.

Você também vai aprender:

• Como conversar de modo a obter um desempenho 
extraordinário de pessoas comuns.

• As cinco formas de supervisionar as ações concretas 
de sua equipe.

• Como deixar as expectativas claras sobre o que fazer 
e como fazer.

• As seis perguntas-chave para fazer a si mesmo sobre 
cada funcionário.

• Como ser generoso e flexível, ajudando as pessoas com 
seus desejos e necessidades.
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“Gerenciar é uma habilidade, 
não uma arte. Bruce Tulgan 
oferece um guia claro com todas 
as técnicas necessárias para ser 
um líder eficaz.”
– PETER CAPPELLI, professor de 

Administração da The Wharton School

Meu objetivo, com este livro, é 
ajudar você a ser o chefe que diz:

Ótimas notícias: eu sou o chefe!

Vou cuidar para que tudo ande bem 
por aqui.

Vou ajudá-los a executar seu 
trabalho com qualidade e rapidez. 
Vou prepará-los para obter sucesso 
em cada etapa do processo.

Vou ensiná-los a se planejarem 
e trabalharei com vocês para 
esclarecer metas, diretrizes 
e especificações.

Vou ajudá-los a dividir prazos 
maiores em frações menores de 
tempo, com parâmetros concretos 
de desempenho.

Vou ensiná-los a acompanhar o que 
estão fazendo a cada momento.

Vou ajudá-los a resolver 
os problemas assim que eles 

se apresentarem, para que 
não desandem e se tornem 
problemas maiores.

Vou mostrar como encontrar 
atalhos, evitar armadilhas e seguir 
as melhores práticas.

Contem comigo.

— BRUCE TULGAN

BRUCE TULGAN é consultor 
de líderes empresariais no 
mundo inteiro e um requisitado 
palestrante. Fundou a 
RainmakerThinking, empresa de 
treinamento de gerenciamento. 
Já escreveu artigos para inúmeras 
publicações, entre as quais 
The New York Times, USA Today, 
Harvard Business Review, Training e 
Human Resources. 

É autor também de Não tenha 
medo de gerenciar seu chefe, 
Os 27 desafios que todo chefe deve 
enfrentar e O que todo jovem talento 
precisa aprender (todos da Editora 
Sextante), que já venderam mais 
de 200 mil exemplares.
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