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Na última terça-feira, 26/11/2019, fi zemos 
o lançamento ofi cial do livro “Os desafi os 

da primeira gestão” na livraria Martins Fon-
tes, em São Paulo. Neste livro, publicado pela 
Qualitymark - referência na publicação de 
obras voltadas para Recursos Humanos, eu 
faço minha estreia como autor solo. Anterior-
mente eu já havia participado como coautor 
do livro “Tenha Cicatrizes: Como empreender 
e aprender com seus erros”, de iniciativa dos 
Empreendedores Compulsivos, capitaneado 
por Alessandro Saade. 

A ideia do livro sobre primeira gestão nasceu 
a partir da minha experiência em educação 
corporativa e pelo meu fascínio que os desafi os 
da primeira transição provocam em mim. Eu 
vivenciei esse processo de transição e, hoje, 
lamento não ter tido uma bibliografi a básica e 
algum apoio formal nessa trajetória. Ao longo 
dos meus quase 10 anos de atuação como Con-
sultor observei que os líderes de primeira gestão 
são convidados (ou seria convocados!?) de 
forma muito tardia a participar dos programas 
formais de desenvolvimento promovidos pelas 
organizações. Me refi ro a que os líderes de pri-
meira gestão, em sua grande maioria, somente 
são convidados a estes cursos e eventos quando 
algum problema maior foi detectado. E, claro, 
isso só ocorre alguns meses após a promoção.

Enquanto a empresa decide se quer ou não 
investir neste primeiro nível de liderança, é 
muito provável que este novo líder já tenha 
tido tempo sufi ciente para comprometer algum 

KPI importante, para impactar negativamente 
o clima, para contratar ou demitir de forma 
equivocada ou até mesmo afetar os índices de 
satisfação do cliente, até começar a perdê-los.

Os motivos pelos quais as empresas adiam 
a decisão de investir no primeiro nível de li-
derança podem ser classifi cados em diversas 
categorias. Mas, em geral, vemos que a gran-
de maioria das organizações não considera o 
papel do líder de primeira gestão como sendo 
fundamental para o atingimento dos resultados 
esperados e planejados. 

Por um lado, os argumentos para que os 
programa de formação ocorram somente alguns 
meses depois da promoção são: alta quantidade 
de profi ssionais neste nível; falta de confi ança 
no profi ssional recém promovido; alto índice 
de turnover; investimento mais robusto em 
posições de gerência média; processos sólidos 
de operação e de gestão que, teoricamente, dão 
o apoio necessário ao líder de primeira gestão; 
BP’s próximas da área; e por aí vai.

Do lado de fora – como consultor, ainda fi co 
impressionado como as organizações deixam 
de considerar que são estes os líderes das 
pessoas que serão os responsáveis diretos 
por produzir, servir, atender, cuidar e resolver 
problemas referentes aos produtos, serviços e 
clientes da empresa. Não investir na liderança 
direta de quem atende o cliente e/ou interfere 
no produto/serviço é apostar em não dar certo!

É durante essa primeira transição - de um 
trabalho técnico para o de primeira gestão - que 
o profi ssional precisará mudar seus valores e 
deverá construir sua identidade de líder. Isso 
toma tempo. Bastante tempo, e em geral as 
empresas querem resultados no curto prazo. É 
por isso que os investimentos deveriam começar 

mesmo antes da promoção.
Essa evolução é árdua. No livro, faço um 

apanhado geral de grandes autores, como 
Ram Charan, Linda Hill e Michael Watkins, e 
aproveito para apresentar um método desen-
volvido por mim, para que o líder de primeira 
gestão busque se aprimorar e ter uma gestão 
mais efetiva, contando ou não com o apoio da 
empresa. 

O método consiste no exercício dos 3D’s: 
Desapegar; Delegar; Desenvolver.

Estas três ações são essenciais para que o líder 
de primeira gestão compreenda seu novo papel. 

Desapegar é deixar de lado as tarefas técni-
cas que estava acostumado a fazer, buscando 
compreender seu novo papel. Para Delegar, o 
líder deve conhecer sua equipe e atribuir as 
atividades de forma a extrair o melhor de cada 
um. Desenvolver é dedicar tempo ao time e per-
ceber as necessidades de treinamento técnico 
e comportamental. Uma coisa leva à outra, por 
isso, os 3Ds acontecem de forma simultânea 
durante o desenvolvimento da liderança. 

Ficou curioso sobre o método? Veja mais 
detalhes lá no livro.

Além das minhas vivências como consultor 
e dos grandes autores sobre o tema, trago 
depoimentos que colhi de profi ssionais que 
ocupam essa primeira posição e também de 
seus superiores diretos e dos RHs. Essa visão 
ampla foi fundamental no mapeamento dos 
maiores desafi os da primeira gestão e ajuda a 
indicar caminhos para lidar com eles. 

Meu objetivo é que o livro seja um norteador, 
com ferramentas práticas para acelerar a curva 
de aprendizagem do novo líder. O check-list 
de perguntas do líder de primeira gestão pós-
-promoção é particularmente útil. Além deste, 

sugiro também algumas perguntas para o RH 
e para o superior direto do líder de primeira 
gestão, buscando construir um caminho de 
transição mais ameno.

Vamos nos falar? Me escrevam: matarazzo@
how2do.com.br 

(*) É autor do livro “Os desafi os da primeira gestão”. É 
Consultor e facilitador, administrador com especialização 

em Consultoria Empresarial pela PUC-SP e MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV.  Faz parte da iniciativa Em-
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ONU. É certifi cado em metodologia do Ciclo de Apren-
dizagem Vivencial pelo CEFE International e Didática e 

Prática do Ensino Superior pelo Instituto Nacional de 
Pós-Graduação. É Action Learning Coach pela Wial Brasil 
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Coaching.

O uso consciente de antibióticos 
requer a atuação de diversos atores, 
que vão desde a população em 
geral até profi ssionais da saúde e 
indústria farmacêutica

 Mariana Tokarnia/Agência Brasil 

“Sem uma ação urgente, caminhamos para uma era pós-
-antibióticos, em que infecções comuns e ferimentos leves 
podem voltar a matar”, alerta a Organização Mundial da 

Saúde (OMS).

O uso inadequado de antibióticos faz com que as bactérias se 
alterem, tornando-se resistentes a medicamentos. Infecções como 
pneumonia, tuberculose e gonorreia, estão se tornando cada vez 
mais difíceis e, às vezes, impossíveis de tratar.

A OMS estima que pelo menos 700 mil pessoas morrem por ano 
devido a doenças resistentes a medicamentos antimicrobianos e 
alerta que o número de mortes pode chegar a 10 milhões, a cada 
ano, até 2050, mantido o cenário atual.

“Isso é um problema que tem se tornado cada vez mais grave. 
A resistência bacteriana hoje em dia é considerada uma das 10 
maiores ameaças à saúde pública global. Infecções para as quais 
antigamente a gente tinha tratamento, hoje praticamente não 
temos mais opções”, disse a chefe do Laboratório de Pesquisa em 
Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz, Ana Paula Assef.

A pesquisadora ressalta que vários atores podem contribuir 
para reverter esse cenário. Profi ssionais da saúde podem ter mais 
cuidado e prescrever antibióticos de forma correta e consciente, 
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escolhendo melhor o medicamento na hora de receitá-lo. E a 
população também pode se proteger. 

“Muitas vezes acontece de a gente usar o antibiótico que tem no 
armário da vizinha, ou da tia, que falou que usou aquele antibiótico 
para tratar uma infecção parecida. Não pode. A população tem 
que ter essa noção de que antibiótico só pode ser usado, que só 
adianta, para infecções bacterianas. E quem tem que receitar é 
o médico”, afi rmou. 

Relatório da OMS aponta grandes discrepâncias nas taxas 
de consumo entre os 65 países analisados, variando de aproxi-
madamente quatro doses diárias defi nidas (DDD) por cada mil 
habitantes para mais de 64 doses diárias defi nidas por cada mil 
habitantes. A grande diferença no uso de antibióticos em todo 
o mundo indica que alguns países provavelmente estão usando 
antibióticos, enquanto outros podem não ter acesso sufi ciente a 
esses medicamentos que salvam vidas.

No Brasil, a taxa de consumo é 22,75, a maior entre os países 
americanos com dados disponíveis. O país é seguido por Bolívia, 
com taxa de consumo de 19,57 doses diárias defi nidas por cada 
mil habitantes; Paraguai, com 19,38; Canadá, com 17,05; Costa 

Rica, com 14,18; e Peru, com 
10,26.

De acordo com o médico 
infectologista Hélio Bacha, 
grande parte do uso do antibi-
ótico no Brasil, especialmente 
o ambulatorial, é desnecessária. 
“Há uma pressão muito grande 
por parte da população, que 
acha que antibiótico é medi-
cação efi caz para todo tipo de 
infecção e há uma formação 
médica nem sempre adequada 
para distinguir o bom uso do 
antibiótico”, diestacou Bacha, 
que é consultor técnico repre-
sentante da Sociedade Brasilei-
ra de Infectologia no Conselho 
Científi co da Associação Médica 
Brasileira.

Bacha disse que grande parte 
das doenças infecciosas virais 
e mesmo infecções bacterianas 
tem cura espontânea. É preciso, 

portanto, “melhorar a prescrição por parte dos médicos. E isso 
não basta, se não houver consciência coletiva da população. [É 
preciso] melhorar o nível de saber dessa população dos limites 
do uso do antibiótico e das ameaças que isso traz.”

 • A população pode: prevenir infecções, lavando as mãos re-
gularmente, praticando uma boa higiene alimentar, evitando 
contato próximo com pessoas doentes e mantendo atualizado 
o calendário de vacinação. Usar antibióticos apenas quando 
indicado e prescrito por um profi ssional de saúde. Seguir a 
prescrição à risca. Evitar reutilizar antibióticos de tratamentos 
prévios que estejam disponíveis em domicílio, sem adequada 
avaliação de profi ssional de saúde. Não compartilhar antibi-
óticos com outras pessoas.

 • Profi ssionais de saúde podem: prevenir infecções ao garantir 
que as mãos, os instrumentos e o ambiente estejam limpos. 
Manter a vacinação dos pacientes em dia. Quando uma infec-
ção bacteriana é suspeita, realizar culturas e testes bacterianos 
para confi rmá-la. Prescrever e dispensar antibióticos apenas 
quando realmente forem necessários. Prescrever e dispensar 
o antibiótico adequados, assim como sua posologia e período 
de utilização.

 • Os gestores em saúde podem: implantar um robusto plano de 
ação nacional para combater a resistência aos antibióticos. 
Aprimorar a vigilância às infecções resistentes aos antibióticos. 

  Reforçar as medidas de controle e prevenção de infecções. Re-
gulamentar e promover o uso adequado de medicamentos de 
qualidade. Tornar acessíveis as informações sobre o impacto 
da resistência aos antibióticos. Incentivar o desenvolvimento 
de novas opções de tratamento, vacinas e diagnóstico.

 • O setor agrícola pode: garantir que os antibióticos dados 
aos animais – incluindo os produtores de alimentos e os de 
companhia – sejam usados apenas no tratamento de doen-
ças infecciosas e sob supervisão de um médico veterinário. 
Vacinar os animais para reduzir a necessidade do uso de 
antibióticos e desenvolver alternativas ao uso de antibióticos 
em plantações.

  Promover e aplicar boas práticas em todos os passos da pro-
dução e do processamento de alimentos de origem animal 
e vegetal.Adotar sistemas sustentáveis com melhor higiene, 
biossegurança e manejo dos animais livre de estresse. Im-
plementar normas internacionais para o uso responsável de 
antibióticos estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde 
Animal, FAO e OMS.

 • A indústria da saúde pode: investir em novos antibióticos, 
vacinas e diagnósticos. 

A resistência bacteriana é considerada uma das 10 maiores ameaças
à saúde pública global.
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