




HOJE EM DIA, praticamente toda empresa tem algum 
programa destinado a cultivar astros em ascensão. E 
com toda razão, já que esses indivíduos podem ter 
enorme impacto sobre os resultados do negócio. 

Programas voltados a essa classe de talentos cos
tumam ser organizados em torno de um processo 
anual de nomeação e incluem oportunidades dire
cionadas de desenvolvimento de liderança, como ro
dízio de funções e missões ambiciosas. Mas, apesar 
da popularidade desse tipo de programa, a maioria 
não rende muito em termos de resultados. Em pes
quisa recente sobre transições na liderança, desco
brimos que quase 40% das transferências internas 
de gente identificada pela empresa como de "alto 
potencial" terminaram mal. 

Além disso, a desmotivação entre esse grupo de 
trabalhadores anda extraordinariamente elevada 
desde o início da última recessão: numa sondagem 
de setembro de 2009 pelo Corporate Executive 
Board, um em cada três astros emergentes dizia se 
sentir desligado da empresa. Ainda mais impressio
nante, 12% de todo o pessoal de alto potencial das 
empresas que estudamos disse estar ativamente à 
procura de outro emprego — o que sugere que, quan
do a economia nesses lugares se recuperar e o mer
cado de trabalho se aquecer, a organização pode ver 
uma fuga em massa do pessoal mais promissor. 

Por que é tão comum um déficit no estoque de 
talentos da empresa? E o que distingue organizações 
que conseguiram preparar astros em ascensão para o 
sucesso pós-promoção? Em cooperação direta com 
diretores de recursos humanos e com a ajuda da 
equipe de pesquisa do Corporate Leadership Coun-
cil, examinamos práticas vigentes para identificar 
o que funciona (e o que não funciona). Estudamos 
mais de 20 mil funcionários considerados "astros 
emergentes" em mais de cem organizações em todo 
o mundo nos últimos seis anos, explorando o modo 
como viam a empresa, como eram administrados e 
como reagiam a mudanças na economia. 

Em diferentes setores e países, e tanto em fases 

de expansão como de contração, os resultados se 
repetiram: com incrível clareza, mostraram que a 
maioria das equipes de gestão tropeça feio ao tentar 
desenvolver a próxima geração de líderes. Altos ge
rentes tendem a fazer suposições equivocadas sobre 
esses funcionários e a tomar, em seu nome, medidas 
que acabam impedindo seu desenvolvimento. Iso
ladamente ou em combinação, esses erros podem 
fadar à irrelevância o investimento da empresa em 
seus talentos — ou pior. Nesse artigo, examinaremos 
de perto os seis erros mais comuns. E, ao destacar os 
acertos de certas organizações na matéria, mostrare
mos o que pode ser feito para corrigi-los. 

PRIMEIRO ERRO 

Achar que gente de alto potencial 
está altamente motivada 
A última safra de candidatos ao desenvolvimento 
acelerado na empresa está reunida, e em minutos o 
presidente vai falar para o grupo. A sala está cheia 
de gente brilhante. Seria justo supor que esse grupo, 
entre todos os que poderiam ter sido reunidos, inclui 
indivíduos entusiasmados com a empresa. Mas se 
seus jovens astros forem como os de empresas que 
estudamos: 

• Um em cada quatro pretende deixar a empresa 
em menos de um ano. 

• Um em cada três admite não dar 100% no tra
balho. 

• Um em cada cinco acha que suas aspirações pes
soais são muito diferentes daquilo que a organização 
planejou para ele. 

• Quatro em cada dez têm pouca confiança nos co
legas de trabalho e menos ainda na cúpula gestora. 

Por que toda a negatividade? Nosso estudo des
se grupo sugere dois grandes motivos: expectativas 
desmedidas e muitas alternativas. Muitos desses tra
balhadores são extremamente exigentes com a orga
nização. Justamente por trabalharem mais (e em ge
ral melhor) do que os pares, esperam que a organi
zação os trate bem — com ocupações estimulantes, 
muito reconhecimento, planos de carreira atraentes 
e a oportunidade de crescer junto com a organiza
ção. E quando a empresa vive dificuldades — como 
a maioria ultimamente em certos países —, os astros 
são os primeiros a se decepcionar. Ao mesmo tempo, 
confiam bem mais que o trabalhador comum na pró
pria capacidade de achar outro emprego e são mui
to menos passivos na exploração de outras oportu
nidades. Como resultado, quando a organização faz 
cortes e pede ao pessoal para "segurar as pontas", os 



Quase 4 0 % das transfe
rências internas de gente 
de "alto potencial" dão 
errado. Para manter um 
astro no caminho certo... 

1. Não suponha que esteja mo
tivado. Se não tiver um trabalho 
estimulante, farto reconheci
mento e chance de prosperar, o 
aspirante a líder pode rapida
mente se desencantar. 

2. Não confunda alto desempe
nho no presente com potencial 
futuro. O astro terá de enca
rar papéis mais difíceis. Teste o 
candidato em três quesitos cru
ciais: competência, motivação e 
aspiração. 

3. Não delegue o cultivo de 
talentos a gerentes de linha. 
Isso limita o acesso de astros 
a oportunidades e estimula a 

"sonegação" de talentos. Admi
nistrar o volume e a qualidade 
de gente promissora é função 
da matriz. 

4. Não proteja seus talentos. 
Instale astros em papéis exigen
tes nos quais novas habilida
des possam — ou devam — ser 
adquiridas. 

5. Não espere que astros 

dividam o sofrimento. Um fator 
crucial da motivação de um as
tro em ascensão é sentir-se re
conhecido, sobretudo por meio 
do salário. Logo, dê aos melho
res remuneração diferenciada e 
reconhecimento. 

6. Não deixe jovens líderes no 
escuro. Divida estratégias futu
ras com eles e frise seu papel na 
materialização desse futuro. 

astros serão os primeiros a dizer: "Obrigado, mas não. 
Prefiro achar uma empresa que valorize o alto nível 
da contribuição que estou dando". 

A crise também provocou um abalo mensurável 
no moral. Desde 2007, quando muitas empresas co
meçaram a ajustar estratégias e a reduzir gastos em 
resposta à desaceleração econômica, o envolvimen
to do pessoal despencou. O número de trabalhadores 
que pode ser descrito como "altamente desmotiva
do" — os que mais criticam os colegas, os que admi
tem estar dando menos no trabalho, os que buscam 
novas oportunidades de emprego — mais do que do
brou: de 8% no primeiro semestre de 2007 para 21% 
no final de 2009. E, como observado antes, essa cifra 
é particularmente elevada entre os astros da casa. 

O desencanto dos mais promissores tem implica
ções inquietantes para a empresa. Em nossa pesqui
sa, descobrimos que o esforço discricionário (a cru
cial disposição a ir além do que se espera) pode ser 
até 50% menor entre trabalhadores altamente des
motivados do que entre colegas com motivação mé
dia. Nenhum presidente, sobretudo no cenário atual, 
pode se dar ao luxo de perder tanta produtividade 
dos principais colaboradores da empresa. 

Embora soe óbvio, a solução é fazer a cúpula ges
tora dobrar (ou até triplicar) o esforço para manter 
jovens astros engajados. Isso significa reconhecer 
seu valor cedo e com frequência, vinculando expli
citamente suas metas individuais às da organização 
e permitindo que ajudem a resolver os maiores pro
blemas da empresa. 

Significa, também, tomar regularmente a tempe
ratura desse pessoal valioso. No mercado em acelera
do crescimento da China, onde achar e reter talentos 
é particularmente difícil, multinacionais estão mui
to atentas a sua satisfação. Na Shell, supervisores de 
carreira se reúnem em intervalos regulares com lí
deres emergentes, avaliam seu nível de motivação, 
ajudam a pessoa a definir expectativas profissionais 

realistas e garantem que esteja tendo as oportunida
des certas de desenvolvimento. Executivos da No-
vartis criaram uma lista de controle simples para 
avaliar como funcionários cruciais na China estão se 
sentindo. Gerentes classificam sua relação com cada 
empregado e a satisfação desses astros com o empre
go, as oportunidades profissionais e o equilíbrio com 
a vida pessoal. Potenciais problemas expostos pela 
lista são rapidamente abordados pelos gerentes, com 
o apoio da equipe de RH. 

Ainda que a reserva para bonificações esteja min
guada, é possível deixar animado o pessoal em ascen
são. Para premiar seus astros, uma empresa de varejo 
festeja as conquistas de indivíduos em banners na in
tranet, permite o trabalho em casa ou outros esque
mas flexíveis e até batiza com seu nome projetos de 
toda a empresa. Um grande fabricante que estuda
mos dá a astros em ascensão acesso privilegiado a fó
runs de discussão online — fóruns encabeçados pelo 
presidente, voltados aos maiores desafios da empresa. 
Líderes emergentes são incentivados a conferir diaria
mente esse espaço de debate para dar ideias e opinião 
e se candidatar a projetos. O site não só aumenta seu 
envolvimento e atrai ideias inovadoras, mas também 
dá ao presidente e a outros altos dirigentes uma linha 
direta com o pessoal mais promissor da empresa. 

A designação "alto potencial" muitas vezes é usada, 
ao menos em parte, como recompensa pela contri
buição prestada pelo indivíduo numa ocupação atual. 
Mas a maioria das pessoas em seu plano de liderança 
terá de produzir resultados futuros em funções muito 
maiores, uma consideração que muitas vezes é igno
rada quando a alta cúpula unge um grande talento. 

É verdade que pouca gente de baixo desempenho 
tem alto potencial. Mas é errado supor que a maioria 



do pessoal de alto desempenho o tem. Nossa pesqui
sa mostra que mais de 70% do pessoal de desempe
nho estelar no presente não tem atributos essenciais 
para o sucesso em papéis futuros. 0 efeito prático 
disso é que o grosso do investimento em talentos es
tá sendo desperdiçado em indivíduos cujo potencial 
não é lá tão alto. 

Quais os atributos que melhor definem o astro em 
ascensão? Nossa análise sugere três que realmente 
importam: competência, motivação e aspiração. O 
mais óbvio deles é a competência. Para ser bem-su-
cedido em papéis cada vez mais importantes, o tra
balhador precisa ter habilidades intelectuais, téc
nicas e psicológicas (tanto inatas como adquiridas) 
para lidar com desafios cada vez mais complexos. 
Igualmente importante, no entanto, é a motivação — 
o grau de vínculo pessoal e compromisso que o tra
balhador sente pela empresa e sua missão. Como su
gerido anteriormente, esse atributo não deve ser da
do como certo — e simplesmente perguntar se a pes
soa está satisfeita com o trabalho não basta. Tente fa
zer uma pergunta simples mas poderosa: "0 que o 
levaria a aceitar um emprego em outra empresa ama
nhã?". Essa pergunta leva a pessoa a revelar seus cri
térios subjacentes para a satisfação no trabalho e a 
dizer quais desses elementos estão faltando. 

Tampouco se devem fazer suposições sobre o 
grau de aspiração de profissionais promissores. Es
se terceiro atributo fundamental — o desejo de re
conhecimento, progresso e recompensas futuras e o 
grau de alinhamento entre aquilo que o trabalhador 
quer e o que a empresa quer para ele — pode ser ex
tremamente difícil de medir. Nossa experiência su
gere que é melhor ser direto com gente de alto poten
cial, fazendo perguntas incisivas sobre aquilo a que 
aspira e a que preço. Até onde a pessoa espera subir 
na empresa? Com que rapidez? Quanto reconheci
mento seria ideal? Quanto dinheiro? — e por aí vai 
(naturalmente, as respostas devem ser pesadas à luz 
de metas menos concretas do indivíduo, ligadas ao 
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, estresse no 
trabalho e mobilidade geográfica). 

Deficiências num único desses três atributos po
dem reduzir drasticamente as chances de sucesso do 
candidato lá na frente (veja o quadro "Alto desem
penho nem sempre é alto potencial"). E o custo de 
identificar erroneamente seus talentos pode ser ele
vado. A empresa pode, por exemplo, investir tempo 
e dinheiro num astro que puxa o carro bem quando 
a empresa gostaria que assumisse as rédeas de um 
projeto ou problema. 

Altos líderes precisam achar uma boa maneira de 
avaliar gente promissora em cada uma das três dimen
sões (veja "Como medir o potencial de funcionários"). 
Empresas como a americana AMN Healthcare fizeram 
exatamente isso: ergueram processos anuais de ava
liação de talentos em torno de indicadores de com
petência, motivação e aspiração. Ano passado, como 
parte do processo anual de planejamento sucessório, 
a AMN fez entrevistas com mais de 200 líderes em as
censão com o objetivo expresso de medir a quantas 
andava seu nível de motivação e aspiração. Essa infor
mação, combinada com a avaliação da competência 
feita pelos gerentes, dá à AMN um retrato claro de sua 
reserva de talentos. "0 comitê executivo tem muito 
mais confiança em funcionários identificados como 
de alto potencial desde que adotamos esse modelo", 
diz Laurie Jerome, vice-presidente de aprendizado e 
desenvolvimento de talentos da empresa. 

Delegar a escalões inferiores a 
gestão de grandes talentos 
É fácil entender por que a maioria das empresas faz 
isso: gerentes de linha conhecem o pessoal como nin
guém e possuem uma visão muito concreta de seus 
pontos fortes e debilidades. A maioria das organiza
ções também reconhece o benefício econômico de de
legar a gestão de talentos a líderes de linha — quando 
o orçamento da matriz e do RH é limitado, a medida 
transfere da sede para o orçamento de unidades de 
negócio o custo de programas de desenvolvimento. 

Isso posto, é má ideia delegar a gestão de gente 
de alto potencial a gerentes de linha. Esses profissio
nais são um ativo de longo prazo e como tal devem 
ser geridos. Quando a tarefa de identificar e cultivar 
os líderes de amanhã fica exclusivamente a cargo de 
unidades de negócios, eis o que tende a acontecer: 
candidatos são selecionados com base apenas no de
sempenho recente. Recebem oportunidades de de
senvolvimento estreitas, limitadas pelo escopo de 
necessidades da unidade de negócios e focadas basi
camente em habilidades exigidas hoje, não amanhã. 
Além disso, funcionários talentosos podem ser "so
negados" por gerentes de linha — ocultados e prote
gidos, mas dificilmente compartilhados. 

A responsabilidade pelo desenvolvimento de gen
te promissora deve ser partilhada por gerentes gerais. 
0 programa LeAD, da Johnson & Johnson, é um be
lo exemplo dessa abordagem. Dentro do processo 
de avaliação organizacional e de talentos, os geren
tes da empresa escolhem indivíduos para participar 



do pessoal de alto desempenho o tem. Nossa pesqui
sa mostra que mais de 70% do pessoal de desempe
nho estelar no presente não tem atributos essenciais 
para o sucesso em papéis futuros. 0 efeito prático 
disso é que o grosso do investimento em talentos es
tá sendo desperdiçado em indivíduos cujo potencial 
não é lá tão alto. 

Quais os atributos que melhor definem o astro em 
ascensão? Nossa análise sugere três que realmente 
importam: competência, motivação e aspiração. 0 
mais óbvio deles é a competência. Para ser bem-su-
cedido em papéis cada vez mais importantes, o tra
balhador precisa ter habilidades intelectuais, téc
nicas e psicológicas (tanto inatas como adquiridas) 
para lidar com desafios cada vez mais complexos. 
Igualmente importante, no entanto, é a motivação — 
o grau de vínculo pessoal e compromisso que o tra
balhador sente pela empresa e sua missão. Como su
gerido anteriormente, esse atributo não deve ser da
do como certo — e simplesmente perguntar se a pes
soa está satisfeita com o trabalho não basta. Tente fa
zer uma pergunta simples mas poderosa: "0 que o 
levaria a aceitar um emprego em outra empresa ama
nhã?". Essa pergunta leva a pessoa a revelar seus cri
térios subjacentes para a satisfação no trabalho e a 
dizer quais desses elementos estão faltando. 

Tampouco se devem fazer suposições sobre o 
grau de aspiração de profissionais promissores. Es
se terceiro atributo fundamental — o desejo de re
conhecimento, progresso e recompensas futuras e o 
grau de alinhamento entre aquilo que o trabalhador 
quer e o que a empresa quer para ele — pode ser ex
tremamente difícil de medir. Nossa experiência su
gere que é melhor ser direto com gente de alto poten
cial, fazendo perguntas incisivas sobre aquilo a que 
aspira e a que preço. Até onde a pessoa espera subir 
na empresa? Com que rapidez? Quanto reconheci
mento seria ideal? Quanto dinheiro? — e por aí vai 
(naturalmente, as respostas devem ser pesadas à luz 
de metas menos concretas do indivíduo, ligadas ao 
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, estresse no 
trabalho e mobilidade geográfica). 

Deficiências num único desses três atributos po
dem reduzir drasticamente as chances de sucesso do 
candidato lá na frente (veja o quadro "Alto desem
penho nem sempre é alto potencial"). E o custo de 
identificar erroneamente seus talentos pode ser ele
vado. A empresa pode, por exemplo, investir tempo 
e dinheiro num astro que puxa o carro bem quando 
a empresa gostaria que assumisse as rédeas de um 
projeto ou problema. 

Altos líderes precisam achar uma boa maneira de 
avaliar gente promissora em cada uma das três dimen
sões (veja "Como medir o potencial de funcionários"). 
Empresas como a americana AMN Healthcare fizeram 
exatamente isso: ergueram processos anuais de ava
liação de talentos em torno de indicadores de com
petência, motivação e aspiração. Ano passado, como 
parte do processo anual de planejamento sucessório, 
a AMN fez entrevistas com mais de 200 líderes em as
censão com o objetivo expresso de medir a quantas 
andava seu nível de motivação e aspiração. Essa infor
mação, combinada com a avaliação da competência 
feita pelos gerentes, dá à AMN um retrato claro de sua 
reserva de talentos. "O comitê executivo tem muito 
mais confiança em funcionários identificados como 
de alto potencial desde que adotamos esse modelo", 
diz Laurie Jerome, vice-presidente de aprendizado e 
desenvolvimento de talentos da empresa. 

TERCEIRO ERRO 

Delegar a escalões inferiores a 
gestão de grandes talentos 
É fácil entender por que a maioria das empresas faz 
isso: gerentes de linha conhecem o pessoal como nin
guém e possuem uma visão muito concreta de seus 
pontos fortes e debilidades. A maioria das organiza
ções também reconhece o benefício econômico de de
legar a gestão de talentos a líderes de linha — quando 
o orçamento da matriz e do RH é limitado, a medida 
transfere da sede para o orçamento de unidades de 
negócio o custo de programas de desenvolvimento. 

Isso posto, é má ideia delegar a gestão de gente 
de alto potencial a gerentes de linha. Esses profissio
nais são um ativo de longo prazo e como tal devem 
ser geridos. Quando a tarefa de identificar e cultivar 
os líderes de amanhã fica exclusivamente a cargo de 
unidades de negócios, eis o que tende a acontecer: 
candidatos são selecionados com base apenas no de
sempenho recente. Recebem oportunidades de de
senvolvimento estreitas, limitadas pelo escopo de 
necessidades da unidade de negócios e focadas basi
camente em habilidades exigidas hoje, não amanhã. 
Além disso, funcionários talentosos podem ser "so
negados" por gerentes de linha — ocultados e prote
gidos, mas dificilmente compartilhados. 

A responsabilidade pelo desenvolvimento de gen
te promissora deve ser partilhada por gerentes gerais. 
O programa LeAD, da Johnson & Johnson, é um be
lo exemplo dessa abordagem. Dentro do processo 
de avaliação organizacional e de talentos, os geren
tes da empresa escolhem indivíduos para participar 



do LeAD — indivíduos que, a seu ver, poderiam tocar 
um negócio (ou um negócio maior) nos próximos três 
anos. O programa dura um total de nove meses. Nesse 
tempo, os participantes recebem orientação e avalia
ções em intervalos regulares de uma série de coaches 
de fora da empresa. Além disso, precisam desenvol
ver um projeto de crescimento — um novo produto, 
serviço ou modelo de negócios — para gerar valor pa
ra suas respectivas unidades. Aqui, o progresso de ca
da candidato é avaliado durante uma sessão de lide
rança realizada num mercado emergente como Chi
na, índia ou Brasil, a fim de aumentar o conhecimen
to global dos participantes. Cada pessoa sai do progra
ma com um plano de desenvolvimento individual de 
vários anos e é periodicamente analisada por um gru
po de altos diretores de RH para a continuidade do de
senvolvimento e o remanejamento empresa afora. 

Gerentes da Johnson & Johnson acreditam que o 
processo LeAD acelerou o desenvolvimento indivi
dual. "Mais de metade dos participantes do LeAD já 
avançou para cargos maiores na empresa, e o progra
ma existe há apenas três anos", diz Corey Seitz, vice-
presidente de gestão global de talentos da empresa. 
Um participante do programa nos disse: "Foi uma ex
periência incrível — algo que certamente vai melho
rar minha capacidade de liderar e de contribuir para a 
Johnson & Johnson". A empresa descobriu que quan
do a nata dos talentos é vista como ativo organizacio
nal crítico, a ser cultivado por altos dirigentes empre
sa afora — e se sente como um braço direito da alta 
cúpula —, a capacidade e a disposição do grupo a con
tribuir para a empresa aumentam dramaticamente. 

Em muitos programas de desenvolvimento de talen
tos, uma grande preocupação é o descarrilamento — 
ou o insucesso ou a insuficiência de um candidato no 
nível seguinte. Tanto executivos de RH como geren
tes de linha vão tratar de garantir que indivíduos pro
missores sejam instalados em missões formativas que 
exijam um pouco mais — mas tragam pouco risco real 
de fracasso. É compreensível, pois querem evitar per
turbações na empresa. Logo, a maioria dos programas 
de rodízio de gente de alto potencial gira em torno de 
uma sessão anual na qual toda vaga aberta naquela 
altura do ano é preenchida com os candidatos com 
maior chance de sucesso. Esse rodízio costuma cobrir 
várias funções e unidades de negócios — com níveis 
controláveis de risco para todos os interessados. 

Testar cada candidato em 
três dimensões: competência, 
motivação e aspiração. 

Enfatizar competências futuras 
(derivadas de planos de cresci
mento da empresa como um todo) 
de maior peso que o desempenho 
atual ao selecionar candidatos a 
desenvolvimento. 

Gerenciar a quantidade e quali
dade de indivíduos de alto poten
cial no âmbito da matriz, como uma 
carteira de escassos ativos para o 
crescimento. 

Abolir rodízio automático por 
funções ou unidade de negócios; 
instalar jovens líderes em funções 
desafiantes, com metas de desen
volvimento bem explicitadas. 

Identificar postos mais desafiantes 
e arriscados em toda a empresa e 
neles instalar astros em ascensão. 

Criar planos individuais de desen
volvimento; vincular objetivos pes
soais a planos de crescimento da 
empresa, não a modelos genéricos 
de competências. 

Reavaliar talentos anualmente 
para detectar qualquer mudança 
em níveis de competência, motiva
ção e aspiração. 

Oferecer remuneração e reconhe
cimento bem diferenciados para 
gente de desempenho estelar. 

Promover um diálogo aberto e 
regular entre gente promissora e 
gestores de programas, para moni
torar o desenvolvimento e a satisfa
ção desses jovens estelares. 

Substituir comunicados genéricos 
sobre a estratégia da empresa por 
mensagens individualizadas para 
líderes emergentes, frisando o papel 
de seu desenvolvimento para os 
planos da empresa. 

Se forem cautelosos demais, no entanto, execu
tivos de RH e gerentes podem frustrar o desenvolvi
mento do pessoal e criar um risco maior a longo pra
zo: o de que novos talentos nunca sejam realmente 
desenvolvidos e postos à prova, deixando a empre
sa com um quadro considerável de gerentes de nível 
médio e superior sem condições de lidar com as di
ficuldades trazidas pelas oportunidades mais desa
fiantes (e promissoras) da empresa. 

O verdadeiro desenvolvimento da liderança se dá 
sob condições de tensão real — "a experiência dentro 
da experiência", como nos disse um executivo. Com 
efeito, os melhores programas instalam líderes em 
ascensão em papéis de verdade nos quais novas ha
bilidades possam — ou, para sermos exatos, devam 

— ser adquiridas. 
Aqui, um belo exemplo é o da Procter & Gamble. 

Anos atrás, gerentes de uma divisão emblemática da 
empresa, a Family Care, identificaram uma série de 
cargos complexos e de alto impacto que poderiam 
garantir desenvolvimento e aprendizado particu
larmente depressa — "gerente de marca de um pro
duto líder", por exemplo, ou "diretor de marketing 



De todo o pessoal considerado de alto 
potencial no presente, a verdade é que 
apenas cerca de 3 0 % têm, de fato, alto 
potencial. Os outros 7 0 % podem ter o que 
é preciso para vencer hoje, mas carecem 
de algum componente crítico para o 
sucesso futuro. Nossa análise sugere que 
indivíduos nesse segundo grupo caem em 
um de três arquétipos comuns: 

Astros desmotivados 
Falta motivação a mais de 3 0 % do pessoal que hoje 
exibe alto desempenho, um dado assustador. É gente 
com competência e aspiração para ser considerada 
de alto potencial, mas que não está suficientemen
te comprometida com a organização. Logo, apostar 
em seu sucesso a longo prazo não é prudente. Aliás, 
quem exibe esse perfil tem chance de apenas 13% de 
emplacar no nível seguinte. Esse grupo representa, 
no entanto, uma oportunidade considerável: a orga
nização pode exercer forte influência sobre o nível de 
motivação do indivíduo — se estiver atenta, é claro. 

Sonhadores motivados 
Um sonhador motivado exibe elevados níveis 
de motivação e aspiração, mas insuficiente com
petência para triunfar em papéis mais exigentes. 
Apenas cerca de 7% do pessoal de alto desempe
nho no presente cai nessa categoria. Se a organi
zação não for capaz de elevar — considerável e ra
pidamente — o grau de qualificação e habilidade 
desses indivíduos, a probabilidade de que tenham 
êxito no nível seguinte é efetivamente nula. 

Astros desalinhados 
Esse grupo representa 33% do pessoal de alto de
sempenho no presente. Um astro desalinhado tem 
a competência e a motivação necessárias para assu
mir responsabilidades mais críticas, mas não aspira 
às funções disponíveis em níveis superiores ou não 
opta por fazer os sacrifícios exigidos para chegar 
a esses papéis e ali brilhar. A falta de aspiração é 
menos prejudicial a seu potencial do que a falta de 
motivação ou competência, como evidenciado pela 
chance de 44% de sucesso no nível seguinte. Mas a 
organização deve fazer uma triagem para distinguir 
aqueles cuja aspiração possa mudar daqueles cuja 
carreira a longo prazo e cujas metas pessoais seriam 
mais compatíveis com outra organização. 

de um segmento ou região novos". Os cargos foram 
batizados de "postos de prova" por gerentes de divi
são, que lançaram um esforço coordenado para pre
encher 9 0 % deles com gente de alto potencial. Para 
se qualificar, o candidato tinha de cumprir três requi
sitos: ter qualificação adequada para se sair bem no 
posto de prova específico, habilidades de liderança 
estelares e uma lacuna de desenvolvimento eviden
te que o cargo pudesse ajudar a preencher. 

Graças ao programa, a P&G aumentou sensivelmen
te a parcela de funcionários qualificados para uma pro
moção: mais de 80% dos funcionários de alto potencial 
da P&G estão prontos para assumir papéis de liderança 
cruciais a cada ano, o que a coloca em tremenda vanta
gem no quesito talentos quando a situação aperta. 

Esperar que astros 
dividam o sofrimento 
Grandes líderes optam por sofrer junto com os lide
rados — às vezes até mais, na tradição do capitão que 

afunda com o barco. Logo, pode parecer que os as
tros da empresa se pautariam pelo mesmo senso de 
honra e dever. Não é bem assim. A decisão da direto
ria de congelar ou cortar de forma generalizada os sa
lários e a remuneração atrelada ao desempenho, so
bretudo num momento econômico difícil, pode pa
recer justa, mas acaba com a motivação dos astros 
(lembre-se de que um dos fatores mais determinan
tes da motivação de um astro em ascensão é sentir-
se reconhecido, principalmente por meio da remu
neração). O diretor de RH de uma importante insti
tuição financeira americana há pouco se queixou pa
ra nós da recusa geral dos dirigentes da empresa em 
diferenciar o pessoal por desempenho e em canalizar 
a minguada remuneração variável aos de melhor de
sempenho e maior potencial. Ainda que bem inten
cionado, esse igualitarismo é um erro grave. 

Nossa pesquisa indica que, em circunstâncias nor
mais, gente de alto potencial dá 20% a mais no traba
lho do que outros funcionários na mesma função. Sua 
contribuição pode ser ainda maior em organizações 



com limitações, onde um astro tende a arcar com 
uma parcela desproporcional da carga de trabalho 
devido a iniciativas recentes de corte de pessoal ou 
reestruturação. Quando consideramos esse fato — ao 
lado da descoberta (feita em conversas com executi
vos de recrutamento) de que muitas empresas estão 
preparando listas de talentos a serem "roubados" de 
outras empresas e de dados mostrando queda signi
ficativa na "intenção de ficar" entre os melhores fun
cionários —, surge um retrato alarmante. 

Na verdade, num momento econômico difícil 
custa menos criar uma diferenciação relevante na 
compensação — mesmo sem a possante ajuda de op
ções de ações (hoje em baixa). Bonificações em di
nheiro ou pacotes de ações restritas valem mais do 
que antes. Já expectativas do pessoal em geral quan
to à remuneração por mérito nunca foram tão baixas. 
Uma empresa manufatureira há pouco injetou parte 
da economia feita com demissões no bolo de grati
ficações de líderes em ascensão, a fim de evitar sua 
deserção. Uma varejista que estudamos mexeu nos 
planos de remuneração de vendedores para que os 
de alto potencial ganhassem mais com o que planta
vam: a empresa dobrou a comissão que um vende
dor recebe a cada dólar vendido acima da meta anu
al. E outra empresa que observamos, uma pequena 
fabricante, vem discretamente pagando o almoço di
ário do pessoal de alto potencial neste ano. Mesmo 
gestos modestos podem contribuir muito para que 
os talentos da casa se sintam valorizados. 

Certos executivos temem que, ao dar tratamento 
especial aos astros, possam estar criando a percepção 
de uma "classe privilegiada" na organização. Aliás, 
60% das empresas que estudamos evitam usar publi
camente o rótulo "alto potencial". Mas isso não sig
nifica que a empresa não deva fazer um astro em as
censão se sentir especial. Nossa pesquisa sugere que 
até trabalhadores que não foram classificados como 
de alto potencial se esforçam mais (e parecem mais 
contentes) quando o sistema premia (com aumentos, 
promoções e afins) aqueles que merecem. Resumin
do: a remuneração de um funcionário deve ser condi
zente com sua contribuição. Se estiver tratando todos 
igualmente, você não estará fazendo o suficiente pa
ra apoiar e manter aqueles que mais importam. 

SEXTO ERRO 

Não estabelecer um elo entre 
astros e estratégia da empresa 
Indivíduos de alto potencial estão ligadíssimos no 
estado de saúde da empresa e focados, com toda 

razão, na precisão da estratégia da cúpula gestora. 
Aliás, nossa pesquisa mostra que a confiança nos di
rigentes — e na capacidade estratégica da empresa 

— é um dos maiores fatores da motivação do pessoal 
de alto desempenho. Uma organização que se cala 
quanto à estratégia — ou, pior ainda, que explícita 
ou implicitamente sugere uma paralisação da estra
tégia em meio à incerteza econômica — corre o risco 
de desmotivar seus astros em ascensão justamente 
quando mais precisa deles. 

Muitas empresas já acharam maneiras de dividir a 
estratégia futura, em caráter privilegiado, com seus jo
vens líderes e de ressaltar seu papel na materialização 
desse futuro. Algumas enviam boletins via e-mal de
talhando o desempenho da empresa e mudanças es
tratégicas. Algumas convidam esses jovens para reu
niões trimestrais com executivos de alto escalão. Algu
mas dão acesso a um portal online no qual é possível 
visualizar a estratégia da empresa e parâmetros críti
cos. Uma empresa global de serviços de informação 
que estudamos dá ao pessoal de alto potencial acesso 
a um site no qual podem atuar como uma espécie de 

"conselho paralelo" — dando sua opinião (e até seu vo
to) sobre o rumo da empresa. Como parte do Key Ta-
lent Programs, a HP dá a indivíduos de alto potencial 
a oportunidade de participar de reuniões fechadas so
bre questões estratégicas importantes, de trabalhar em 
equipes para ajudar a resolvê-las e de discutir suas re
comendações finais com altos dirigentes da empresa. 

os INDIVÍDUOS de maior talento da casa podem ter im
pacto considerável em toda a empresa. Só que quando 
o talento emergente não é corretamente identificado, 
não é desafiado ou não é premiado, esses indivíduos 
acabam prejudicando o desempenho geral. Pior ain
da, sua desmotivação e possível desligamento podem 
desfalcar as fileiras de liderança e abalar o compro
misso e a retenção de funcionários empresa afora. 

Altos executivos precisam reforçar a mensagem 
de que o rótulo "alto potencial" não é primordial
mente um reconhecimento de realizações passadas, 
mas uma avaliação da contribuição futura. Suas ini
ciativas de gestão de talentos devem desafiar e cul
tivar astros em ascensão, e não só celebrar as gran
des conquistas de hoje. É como nos disse o diretor 
de RH de uma empresa de tecnologia: "São esses in
divíduos que vão criar novos negócios, achar novas 
maneiras de cortar custos, forjar relações melhores 
com os clientes e promover a inovação. O futuro da 
organização está em suas mãos." 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v.  88, n. 5, p. 44-51, maio 2010.




