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Ser chefe é um desejo que quase 
todo mundo tem, mas poucos 
conseguem chegar lá. Muitos também 
dizem “eu quero ser atleta” ou “eu 
quero ser artista”, mas isso depende 
de certo tipo de talento que pouca 
gente tem: ninguém vai ensinar ao 
candidato a atleta como dar um passe 
de calcanhar num estádio lotado ou 
ao aspirante a artista qual a melhor 
maneira de capturar a beleza. Por 
outro lado, “eu quero ser chefe” é uma 
frase que pode se tornar realidade para 
qualquer um. Os conselhos contidos 
nas histórias bem-humoradas desse 
livro tem por base a experiência real 
de Max Gehringer e são extremamente 
úteis tanto para quem quer se tornar 
chefe quanto para quem já é chefe e 
quer ser um chefe ainda melhor.

RENATO GEHRINGER

Max Gehringer é muito brasileiro, 
apesar do nome. Começou informal-
mente a vida profissional aos 12 anos, 
como auxiliar de faxina em um cinema. 
Aos 16, conseguiu o primeiro emprego 
com carteira assinada, em uma fábrica. 
Aos 21, foi promovido a uma posição 
de chefia, o que lhe causou uma bela 
dor de cabeça: todos os seus subordi-
nados eram mais velhos do que ele e 
alguns tinham mais tempo de casa do 
que Max tinha de idade. Quase três dé-
cadas depois, após ter ocupado vários 
cargos de direção em empresas brasi-
leiras e multinacionais, Max  deu uma 
guinada na vida. Tornou-se escritor e 
palestrante, foi articulista de revistas 
como Exame, Você S/A, VIP, Época e 
outras, e atualmente é comentarista 
do programa Mundo Corporativo, na 
rádio CBN, e consultor de carreiras e 
empregos do Fantástico, da TV Globo. 

Este é um livro essencialmente prático: zero de 
teoria e 100% de situações do dia a dia. É um guia 
para quem ambiciona ser chefe, mas é também um 
manual para quem já é chefe poder fazer uma ava-
liação de seu próprio estilo de chefiar. 

Tornar-se chefe é um aprendizado que começa 
no primeiro dia do primeiro emprego. O que a em-
presa em que você ingressou espera de um chefe? 
Que habilidades são mais valorizadas? Que com-
portamentos podem fazer uma carreira encalhar? 
Como conviver com colegas que, eventualmente, 
poderão vir a ser seus subordinados? Como trans-
formar  um  superior direto em um aliado em seu 
progresso profissional e evitar que ele seja um em-
pecilho em seu desenvolvimento? Como reagir 
quando seus colegas são promovidos e você não? 
Como enfrentar os invejosos, os dissimulados, os 
puxa-sacos e os puxadores de tapetes? Como se 
comportar ao receber a primeira promoção? Como 
lidar com subordinados que só reclamam? E com 
aqueles que reclamam com toda razão? Como es-
tabelecer alianças, admitir e demitir, construir uma 
boa imagem, ser um líder respeitado?

Neste livro você encontra dicas de como lidar 
com todos esses casos e muitos outros, em lingua-
gem direta e sem enrolações.
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