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Sonho de consumo de
muitagente,serpromovi-
doésinônimodereconhe-
cimentoeevoluçãoprofis-
sional. Porta aberta para
desafios,saláriomaisgor-
do e status, o upgrade é,
semdúvida, caminhona-
tural na trajetória, mas
exige cautela e boa dose
deautoconhecimento.
Não avaliar a própriama-
turidadeemocionaledes-
considerar capacidades
técnicas para encarar a
oportunidadepodem
transformar a experiên-
cia empesadelo.
Exercício númerouma

ser feitopor quemalmeja
subirumdegrauouavalia
aceitar aproposta do che-
feépesaroqueseganhae
oqueseperdeaotrocarde
posto,ensinaacoachdeal-
taperformanceLeilaArru-
da, representante da Lea-
der Art International no
Brasil. “Se a insegurança
for grande, sugiro listar
pelo menos dez evidên-
ciasdequeseestáaptopa-
raonovo cargo”, orienta.
Problemas de perfor-

manceederelacionamen-
to são só alguns dos con-
tratemposquepodemafe-
tar a vida do profissional
quesesentiupressionado
ou que considerou so-
mente as cifras ao dizer
sim. “A pessoa pode, com
certeza,teraconfiançami-

nada e não se sentir bem
onde trabalha. Doenças
também podem apare-
cer, como ansiedade, de-
p res são e a té conse -
quências físicas”, alerta
LeilaArruda.

NOMESMOLUGAR
Equandonegara “chance
de ouro” for omelhor ca-
minho? Problema ne-
nhum,garanteaheadtrai-
ner e hacker comporta-
mentalPatríciaLisboa.Se-
gundo ela, o profissional
não precisa se sentir des-
confortávelocupando
uma mesma posição por
muito tempo nem ao de-
clinarapropostadeascen-
sãona carreira.
Para afastar a possibili-

dade de ser visto como
acomodado, o profissio-

nal precisa dar o melhor
de si, independentemen-
te da posição que ocupa e
do tempo que deseja per-
manecer ali, orienta a es-
pecialista. “Uma pessoa
acomodada não procura
fazer bem feito. Já quem
gosta do que faz trabalha
bem e dá o melhor de si,
tornando-se um funcio-
nário exemplar mesmo
estando no cargo há 20
anos”, argumenta.
Ela ressalta que a ima-

gemnegativaestáassocia-
daaumafaltadepropósi-
to naquilo que se desem-
penha e não à recusa de
umapromoção.

ALINHAMENTO
CEO, board advisor e hea-
dhunter da Prime Talent,
empresa que recruta exe-
cutivos na América Lati-
na,DavidBragavai adian-
te. Para ele, é preciso que
haja, antes de mais nada,
umalinhamentoperfeito
entre o que almeja a em-
presacomapromoçãoda-
quele funcionário e o que
oprofissionalemquestão
esperada oportunidade.
“Éprecisoconheceroes-

copodaposição,ouseja,o
que está sendo esperado,
oqueseráentregueequal
estrutura será oferecida.
Diante dessas informa-
ções é que o profissional
olhará para si mesmo e
avaliará se tem ou não
competências para assu-
mir aoferta”, detalha.

ANTES DE ACEITAR SALTO NO SALÁRIO E
NO CARGO É PRECISO AVALIAR O CENÁRIO
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CESAR

“Aceitar promoção combase

sónaquestão financeira éum

risco. Se a funçãonão estiver

alinhada comnossos valores e

demandar grande energia

emocional, emmédioprazo

estaremos frustrados e

desmotivados”

PATRÍCIALISBOA

HEADTRAINEREHACKERCOMPORTAMENTAL

Estaralinhadoàspropos-
tas da empresa e aspira-
ções do gestor imediato
econsiderar-seaptopara
encarar o desafio da pro-
moção não significa ser
perfeito para aquela va-
ga. Habilidades emocio-
nais precisam estar bem
definidas,masascompe-
tências técnicas podem
(e devem!) ser aprimora-
das, destacaDavidBraga,
CEO da Prime Talent –
empresa de recrutamen-
to de executivos.
“Importante é a empre-

sasaberqueaqueleprofis-
sional não está totalmen-
te preparado. Da mesma
forma,quemaceitaodesa-
fioprecisacompreendero
escopodoqueteráqueen-
tregare, desta forma,bus-
car a melhora. Ninguém
precisa ser perfeito. Aliás,
ninguém é,mas as regras
precisamestarclarasede-
finidas”, explica.
Ele ressalta, no entan-

to, que a combinação en-
tre falta de competência,
deestruturaemocionale
inexperiênciapodemser
fatais para o insucesso
nanova jornada. “Dificil-
mente caminha-se para

trás. O passo, a partir da-
li, é para fora da empre-
sa”, colocaoheadhunter,
mencionando a chance
dedemissãodeumapro-
moçãomal planejada.

OOUTROLADO
Ao gestor cabe uma ava-
liação criteriosa do qua-
dro de funcionários em
parceriacomoRHdaem-
presa, recomenda a head
trainer e hacker compor-

tamental Patrícia Lisboa.
Segundo ela, omaior ris-
copara os gestores é pro-
mover um profissional
com base somente em
métricas e números.
“Muitasvezes, éumóti-

mo especialista, mas não
está pronto para a gestão
ousequerparaserumges-
tor. Nesse caso, perde-se
um excelente profissio-
nal enãoseconquistaum
bomgestor”, explica.

Competência técnica pode ser aprimorada,
mas precisa estar bem definida
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