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Especialista em gestão de pessoas alerta que, na hora de promover, muitas empresas não 
observam procedimentos básicos de planejamento de carreira e avaliação de competências. 

As empresas enfrentam cada vez mais dificuldades para promover funcionários a cargos de 
liderança. Pressionadas por um mercado que cresce em ritmo acelerado, em que os talentos 
estão ficando escassos - pelo menos, no Brasil -, muitas delas realizam promoções apressadas 
demais, sem observar os procedimentos básicos de planejamento de carreira e avaliação de 
competências. Quem afirma é a psicóloga Virgínia Almeida, especializada em gestão de 
pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). "Esse problema geralmente ocorre naquelas 
empresas que priorizam as contratações internas, mas que estão lidando com uma situação de 
urgência, nas quais precisam preencher um determinado cargo com rapidez", explica ela.  

O problema, diz Virgínia, é que as promoções mal-sucedidas podem trazer conseqüências 
graves. A primeira delas é o desperdício de recursos humanos. Na maioria dos casos, as 
empresas promovem aqueles profissionais que se destacam em determinadas competências 
técnicas. Ou seja: profissionais brilhantes no que fazem - mas que não têm condições de 
liderar outras pessoas. "O resultado é que, ao fazer a promoção, a empresa perde dois 
funcionários importantes: aquele que deixou de dar as ótimas contribuições que dava na área 
técnica; e aquele que ocupou o cargo de liderança sem ter condições de exercê-lo", ilustra 
Virginia. Muitas vezes, os efeitos-colaterais podem ser ainda piores. Com a pessoa errada no 
comando da equipe, a tendência é de que outros funcionários acabem sendo prejudicados - e 
até saiam da empresa. "Aí, a única maneira de reverter os danos é com a ajuda de uma 
consultoria especializada", destaca Virgínia, que também trabalha como consultora na Allcon, 
de Porto Alegre. 

Ela admite, porém, que há casos em que as aparências enganam. O profissional é chamado 
para uma avaliação e apresenta todas as competências-chave, como capacidade de ouvir, foco 
nos resultados, facilidade para se relacionar com outras pessoas, etc. Entretanto, tem grandes 
dificuldades para colocar essas competências em prática. "É tudo uma questão de se avaliar o 
contexto. Há gestores que têm as características típicas de um líder, mas fracassam porque a 
equipe apresentava problemas particulares como falta de motivação ou conflitos pessoais", 
conta Virginia. Ela destaca que, para evitar esse problema, é necessário avaliar qual é o perfil 
de líder mais adequado para os objetivos do grupo que será liderado. "Precisamos ver se o 
sapato cabe no pé", compara a psicóloga. 

Para ela, a melhor maneira de conduzir uma promoção é por meio de uma avaliação cuidadosa 
de competências - que devem sempre ser comparadas às exigências do cargo em aberto. Além 
disso, vale a pena investir algumas horas em um treinamento prévio. Essa atividade ajuda a 
verificar se o sujeito realmente é capaz de aplicar suas competências na nova posição. Caso 
fique comprovado que o nome não se encaixa no cargo, o treinamento pelo menos não terá 
sido em vão: o funcionário ficará mais qualificado e a empresa poderá procurar alguém mais 
adequado dentro ou fora de seu quadro funcional. 
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