
Recusar a promoção pode prejudicar profissional  
 
Um profissional pode se sentir inseguro no momento de uma promoção, mas recusar a ascensão 
na carreira não deve ser visto como uma solução para a dúvida. De acordo com profissionais 
especializados em Recursos Humanos e gestão de pessoas, a negativa nessas situações pode se 
tornar uma marca desgastante e comprometer toda a evolução da carreira do profissional.  
 
Para a coordenadora do MBA em Gestão de Pessoas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de Niterói, 
Regina Lúcia Sardinha, recusar uma promoção pode prejudicar o profissional. A negativa poderá 
ser encarada como medo de enfrentar desafios. Além disso, a atitude pode deixar a impressão de 
insegurança.  
 
- O melhor é aceitar e buscar capacitação. Negar nunca é positivo. O profissional de hoje deve 
sempre estar atento a que pontos ele ainda apresenta deficiências para mudá-los - argumenta 
Regina.  
 
Para o vice-presidente de Vendas Diferenciadas da Sul América Seguros, Ronaldo Magalhães, no 
meio corporativo sempre existirão os dois lados da moeda: a visão do profissional e a visão da 
empresa.  
 
- Se a empresa considera o profissional apto para o cargo é porque esta decisão foi respaldada 
em análises de desempenho. Sempre será preciso que em determinadas situações e por certos 
períodos haja um pouco de sacrifício em benefício da companhia. A recusa da promoção pode 
comprometer essa evolução. O empregado poderá passar a ser a segunda opção no caso de uma 
futura promoção - argumenta Magalhães.  
 
Para exemplificar esse tipo de situação, o fundador do Grupo Catho, Thomas Case, conta um caso 
que aconteceu recentemente com um executivo espanhol, ex-presidente da subsidiária brasileira 
de uma multinacional americana.  
 
- Ele foi convidado para dirigir uma unidade da empresa nos Estados Unidos. Seria uma promoção 
na carreira. Mas como estava satisfeito com a posição que ocupava na subsidiária brasileira e não 
pensava em morar nos EUA, recusou. Pouco tempo depois foi mandado embora da empresa - 
conta Case.  
 
Ocupando o cargo de Gerente de Assuntos Corporativos da Souza Cruz, Fabiano Ribeiro, destaca 
que a estrutura das empresas hoje é cada vez mais enxuta e uma promoção real é, 
consequentemente, mais restrita. Mas não acredita que a recusa possa ser um eterno marco na 
carreira do profissional.  
 
- Isso irá depender da cultura de cada empresa. Acho que se um profissional não se considera 
capaz de assumir determinadas funções, não deve mesmo aceitar a promoção. Mas podem 
realmente surgir diferentes interpretações da situação - argumenta o executivo.  
 
Indicar substitutos é uma saída positiva  
 
Para a consultora de RH da Adecco, Mariana Vasquez, jogar para escanteio a promoção pode 
caracterizar inflexibilidade por parte do empregado.  
 
- O profissional deve sempre focar a carreira ao olhar os requisitos de uma promoção. Mas 
recusá-la só vale quando for algo inviável. Por exemplo, se a pessoa mora no Rio e recebe uma 
promoção para um cargo superior em São Paulo, mas com salário somente um pouco maior, pode 
recusar, porque a proposta não seria vantajosa - pondera Mariana.  
 



De acordo com Ronaldo Magalhães, quando o motivo da recusa é relacionado à capacidade técnica 
do profissional em relação à futura posição, vale buscar o superior hierárquico na empresa para 
estabelecer um diálogo.  
 
- Se o profissional pensa que não está capacitado tecnicamente para a promoção, ele deve 
comunicar isso. Deve também indicar quais seriam outros profissionais dentro da própria empresa 
que poderiam desempenhar o novo papel com maior desenvoltura. Nesse caso, a estratégia pode 
até contar pontos a favor - considera o executivo da Sul América Seguros.  
 
Quando não houver saída e a opção for mesmo negar uma promoção, a recomendação de Regina 
Lúcia Sardinha é que o profissional seja claro no momento de explicar o motivo pelo qual está 
abrindo mão da subida na carreira.  
 
- A pessoa terá que ter capacidade de dizer o que sente e pensa a respeito da situação com as 
palavras adequadas. Deverá ser sincero e apontar que aquele não é o melhor momento. Isso é o 
que chamamos de assertividade. As palavras terão que ser usadas com extremo cuidado e rigor, 
para evitar maus entendidos e interpretações dúbias - explica Regina.  
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