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Apresentação

Este livro tem como objetivo mostrar o Planejamento 
e Desenvolvimento da Carreira como uma ferramenta de 
interação entre funcionários e empresas, através dos pro-
cessos organizacionais, do desenvolvimento pessoal, das 
metas e objetivos, potencializando a ascensão profissional 
em todos os aspectos. Ele está estruturado em cinco capí-
tulos, divididos da seguinte maneira:

No primeiro capítulo, Conceito de planejamento e 
desenvolvimento de carreira, dá-se ênfase aos fatores 
motivacionais e de ambientação do colaborador à orga-
nização, que contribuem para que o funcionário tenha o 
enfoque sistêmico dos seus objetivos quanto a sua carrei-
ra, estabelecendo a interação entre conhecimento, habili-
dade e atitude.

O segundo capítulo abordará objetivos do planeja-
mento de carreira, tendo como finalidade a apresentação 
das estruturas do planejamento das carreiras e da constru-
ção e característica do sistema de administração de carrei-
ra através da definição dos objetivos da organização.

No terceiro capítulo, O planejamento de carreira, é en-
fatizado o planejamento da carreira como uma ferramenta 
utilizada para que a empresa possibilite o desenvolvimen-
to de pessoas através de estratégias, estabeleça melhoria 
contínua dos processos organizacionais e desenvolva as 
pessoas com a capacidade real de assumir atribuições e 
responsabilidades em níveis crescentes de complexidade.
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Ascensão e sucesso profissional é o tema do quarto 
capítulo, onde será estudada a compreensão do processo 
de reestruturação e transformação da qualificação profis-
sional no mundo do trabalho, e contextualizadas as ten-
dências e perspectivas de um novo desafio para o futuro 
da gestão de pessoas.

O quinto capítulo, abordará a programação de carrei-
ras, e se dará ênfase na identificação das potencialidades e 
competências individuais através da análise contextual, e 
objetiva a formação de dados para a construção de estra-
tégias e alcance de objetivos pessoais e organizacionais.
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Conceito de planejamento e 
desenvolvimento de carreira

Planejamento e desenvolvimento de carreira são fatores motivacionais e de am-
bientação do colaborador à organização, que contribuem para que o funcionário tenha 
o enfoque sistêmico dos seus objetivos pessoais e organizacionais, estabelecendo a in-
teração entre conhecimento, habilidade e atitude.

Administração de carreira
Seguindo a orientação do historicismo de Friederich Hegel (MENEZES, 2001), as 

ideias ou ações humanas devem ser analisadas conforme o contexto histórico nas 
quais estão inseridas. Primeiramente devemos comentar o fenômeno da globalização, 
que se faz sentir na interdependência entre os países, na queda das barreiras econômi-
cas, na difusão e intercâmbio cultural, na redução e eliminação dos obstáculos geopo-
líticos. Como exemplos, a União Europeia, Nafta, Mercosul e União Africana. Esses são 
blocos econômicos que uniram países em torno de interesses comuns. Com a abertura 
das negociações entre países com orientações diferentes, no final da década de 1980 
criaram-se exigências críticas ao mercado de trabalho como a padronização da pro-
dução, a questão da qualidade e da melhoria contínua. Outra questão importante é a 
crescente evolução tecnológica, que possibilita a troca de informações em tempo real, 
encurta distâncias, agiliza negócios, coloca países de diferentes continentes em conta-
to, aumentando a concorrência e a competitividade, exigindo uma produtividade mais 
enxuta, com crescente redução de custos e otimização de processos.

Neste cenário nos deparamos com um mercado competitivo e acirrado, exigente 
em relação aos seus profissionais através da produtividade, qualidade, melhoria contí-
nua, administração do tempo, e também uma mão-de-obra acuada por fortes exigên-
cias externas em relação à escolaridade, qualificação e aperfeiçoamento, exigências 
internas como a satisfação financeira, autoestima e automotivação.
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Dessa forma, consideramos que a economia global mudou, as empresas muda-
ram e o emprego também mudou.

O processo de trabalho adquiriu novas formas e o emprego passa por redefini-
ções. O emprego ainda é uma necessidade dos empregadores e empregados, mas 
deixaram de ser sinônimo de segurança. As relações de trabalho já não são mais dura-
douras como antigamente.

As grandes empresas e corporações, para buscar competitividade e manter-se 
no mercado atendendo às novas demandas, eliminaram ou reestruturaram cargos e 
funções. Como consequência da reestruturação das empresas, o emprego pode ser 
retirado ou a função extinta de uma hora para outra.

A contrapartida disso é que, em muitas organizações, esse processo de reestrutu-
ração e enxugamento acontece paralelamente à descentralização da tomada de deci-
sões. Isso aumenta a responsabilidade dos profissionais sobre suas atividades, eleva o 
padrão de desempenho e, em alguns casos, a remuneração.

Nesse novo contexto podemos considerar que o relacionamento entre empre-
gado e empregador modificou-se e novos modelos de relacionamento profissional já 
acontecem nas grandes corporações.

A administração de carreira é uma exigência de qualificação, de especialização 
e de educação contínua por parte do empregado para que ele possa acompanhar as 
mudanças tecnológicas e de cenários dos novos tempos.

Os profissionais de hoje precisam reciclar-se periodicamente para manter seus 
conhecimentos atualizados e desenvolver outras habilidades. Além de ter segurança 
profissional, capacidade de gerar trabalho e renda permanentemente.

Sob a ótica da empresa, a carreira deve ser administrada com bases próprias para 
desenvolver um profissional adequado ao cargo e à empresa. Essa administração con-
siste em novas estratégias de recursos humanos, mais flexíveis, que procuram identi-
ficar os profissionais para conciliar os diversos tipos de trabalho e o próprio interesse 
do profissional.

Definir o conceito de planejamento
Planejamento define o que a empresa pretende fazer no futuro e como deverá 

fazê-lo. Produz planos que se baseiam em objetivos e nos melhores procedimentos 
para alcançá-los. Sendo a primeira função administrativa, podemos considerar que o 
planejamento estabelece os objetivos, decide sobre os recursos e tarefas necessários 
para alcançá-los adequadamente.
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Conceito de planejam
ento e desenvolvim

ento de carreira

É utilizado como ferramenta que orienta os procedimentos necessários para o 
alcance de metas dentro de um determinado período. A empresa define suas metas e 
sua visão organizacional, proporcionando o foco no futuro e oferecendo as bases para 
a definição dos objetivos organizacionais a serem alcançados.

Objetivos são os resultados específicos ou metas que se deseja atingir. Suas fun-
ções são:

 orientação - orientar a organização e definir as atividades dos funcionários;

 legitimidade - justifica a atividade da organização;

 padrões de desempenho - avaliar o êxito da empresa;

 unidade de medida - verificar a produtividade.

Porém, conforme interpreta Salamacha (2006) “a incerteza é algo comum no pen-
samento de profissionais em início de carreira. Se de um lado há uma considerável 
disposição para enfrentar os desafios, do outro, há a falta de referência sobre quais são 
os passos que devem seguir”.

Planejamento e desenvolvimento de carreira estão vinculados à programação da 
carreira estabelecida pela organização, e a ascensão dos funcionários eficazes e efi-
cientes, aliado ao seu trabalho profissional e avaliado através de critérios definidos 
pela empresa.

O mesmo autor afirma que é possível analisar o motivo de algumas pesoas conse-
guirem desenvolver suas carreiras imediatamente após a formatura, enquanto outros 
desistem de atuar na profissão para a qual estudaram. Tal fator encontra-se implícito 
na habilidade de fazer conexões entre objetivos pessoais e o planejamento definido 
pela empresa.

Sendo assim, o primeiro passo na construção de uma carreira de sucesso é in-
tegrar os objetivos pessoais com os do mercado de trabalho. Para isso, é importante 
interagir com as pessoas, dividir expectativas e partilhar objetivos. É necessário desen-
volver interações e relações construtivas e produtivas para a carreira.

Definição de estratégia
Temos um enorme apetite pela simplicidade. Gostamos de acreditar que podemos desmembrar a 
estratégia em fórmulas mágicas. Mas não é possível. “A estratégia é o elemento unificador de todos 
os componentes da organização” (CHIAVENATO, 2004). Para Levy, a administração estratégica 
se sustenta em cinco pilares básicos de toda empresa: os recursos, os mercados, a cultura e a 
estrutura organizacional, todos eles entrelaçados pela estratégia. (LEVY, 1998 apud CHIAVENATO, 
1999, p. 578)
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A administração eficaz necessita compreender o ambiente, com um enfoque no 
contexto de seus pontos fortes e fracos. Faz-se necessário estabelecer seus objetivos, 
e é de suma importância saber para onde se está indo, conhecer seu segmento, isto 
é, seu ramo de atividade. A empresa que tem isso claro para todos, determina quais 
atividades se encaixam em sua orientação estratégica que as define.

Os objetivos gerais representam finalidades genéricas na direção das quais os esforços da empresa 
são orientados. A partir dos objetivos organizacionais gerais, a administração formula objetivos 
específicos - versões verificáveis dos objetivos gerais. Entretanto, vários stakeholders (clientes, 
público em geral, fornecedores, funcionários, credores, distribuidores, acionistas e administradores), 
em virtude de seus interesses próprios, desejam objetivos gerais diversos para a empresa. Por causa 
da diversidade desses interesses, a alta administração enfrenta a difícil tarefa de tentar conciliar 
e satisfazer os interesses de cada stakeholder e ao mesmo tempo buscar seu próprio conjunto de 
objetivos gerais. (CRAINER, 1999 apud HAMEL, 2007, p. 61)

A estratégia parte dos objetivos da missão e da visão. É balizada por dois tipos de 
análise: ambiental e organizacional que advém do ambiente externo à organização. 
Essa análise engloba fatores como concorrência, economia, política, legislação etc.

Análise ambiental

Verifica as oportunidades que devem ser aproveitadas e as ameaças que devem 
ser neutralizadas ou evitadas.

Análise organizacional

Significa fazer um diagnóstico das habilidades e capacidades da empresa, analisar 
os pontos fortes e fracos, além de fazer um levantamento interno da sua real vocação 
e como ela pode se tornar bem sucedida.

Etapas da administração estratégica
 Definir o negócio e desenvolver o sentido da missão.

 Definir uma visão e estabelecer os objetivos.

 Formular a estratégia para alcançar os objetivos.

 Implementar a estratégia.

 Avaliar os resultados e fazer as correções necessárias.

Estratégia organizacional deve estar na cabeça e no coração de todas as pessoas. 
São as pessoas que a programam, realizam e provocam resultados. Aqui reside um dos 
maiores desafios da gestão de pessoas, pois estratégia organizacional é um conjunto Pl
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Conceito de planejam
ento e desenvolvim

ento de carreira

de manobras que se desenvolve em um ambiente competitivo; dessa forma, a estraté-
gia precisa funcionar como um programa global. Assim, aproveitar as oportunidades 
externas e esquivar-se das ameaças ambientais, ao mesmo tempo em que se aplicam 
mais intensamente às forças internas e se corrige a fraqueza, faz parte da estratégia 
para o alcance dos objetivos.

Para que as estratégias de uma empresa sejam implementadas com sucesso, 
não bastará ter bons administradores e conselheiros brilhantes, sua força de traba-
lho também precisa ser eficiente e eficaz. Os recursos humanos de cada empresa 
são únicos, e essa individualidade não está apenas no fato de cada empresa em-
pregar um conjunto diferente de seres humanos, mas também nas sinergias espe-
cíficas que resultam da combinação dos recursos físicos e organizacionais.

Nas tarefas de administração de recursos humanos são incluídas as atividades 
principais como o planejamento de necessidades futuras de recursos humanos, plane-
jamento e desenvolvimento de carreiras, recrutamento e seleção de funcionários, aná-
lise de perfil dos cargos, compensações, avaliações de desempenho, desenvolvimento 
de pessoal e organizacional, melhoria do ambiente de trabalho e, como principal meta, 
criar equipes que busquem ascensão profissional e que levem a empresa a atingir seus 
objetivos.

Estrutura de carreira
Fala-se muito em carreira, especialmente para aqueles profissionais que fazem 

parte do core business1 da empresa, cujas competências são necessárias para a organi-
zação e devem ser por ela reconhecidas. No entanto, muitos planos de cargos e salários 
ainda estão fundamentados nas antigas estruturas, em que a ascensão profissional só 
se torna possível por meio da promoção a cargos gerenciais.

A administração de carreiras é parte fundamental da gestão de recursos huma-
nos. Percebemos que as organizações por um lado incentivam as pessoas e criam con-
dições para que pensem no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por outro, per-
mitem integrar políticas e práticas de administração de pessoas, bem como conciliar as 
expectativas individuais às necessidades e estratégias empresariais.

Dutra (1996, p. 10), afirma que a administração de carreiras não resolve todos 
os problemas das empresas. Contribui, porém, para: adequar os projetos de desen-

1 Core business é um termo em inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de negócios, e que é geralmente definido em função da 
estratégia dessa empresa para o mercado. Este termo é utilizado habitualmente para definir qual o ponto forte e estratégico da atuação de uma determinada 
empresa.
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volvimento das pessoas ao projeto de desenvolvimento da empresa; estimular e dar 
suporte para que as pessoas planejem seu futuro profissional; identificar e trabalhar 
pontos fortes e fracos; explorar os pontos fortes das pessoas, independentemente de 
suas preferências profissionais; melhorar a comunicação entre empresa e funcionários; 
oferecer maior transparência na negociação de expectativas entre empresa e funcio-
nários; direcionar e integrar as práticas de gestão de pessoas.

Existem três tipos de estrutura de carreira. As estruturas em linha, ordenam diver-
sas posições em uma única direção. Nesse caso, cada estágio da carreira corresponde a 
um conjunto específico de responsabilidades e atribuições ou a um grupo de atributos 
pessoais. Esse modelo de estruturas pode ser mais ou menos flexível, dependendo de 
como são definidos os critérios de ascensão profissional. Essa estrutura é muito utiliza-
da pelas empresas, porque o seu controle de gestão se torna mais simples.

Outro tipo de estrutura é a estrutura em rede, que apresenta várias alternativas 
para cada função ou atividade da empresa, permitindo ao profissional optar e analisar 
qual será a trajetória que mais lhe agrade, conforme os critérios de acesso estabeleci-
dos pela empresa. Essa estrutura apresenta limitações importantes para o crescimento 
do funcionário, sendo as seguintes:

 as trajetórias profissionais conduzem as posições gerenciais;

 há dificuldade para redefinir a arquitetura organizacional, uma vez que modi-
ficá-la implica nas alterações da carreira.

E existem também as estruturas paralelas, que criam alternativas de carreiras não 
necessariamente relacionadas à arquitetura organizacional. Dutra (1996) define car-
reira paralela como sendo uma sequência de posições que uma pessoa pode assumir 
no interior de uma organização, orientada em duas direções, uma de natureza opera-
cional e outra de natureza gerencial sendo o acesso aos maiores níveis de remunera-
ção e de reconhecimento oferecidos pela empresa, garantido em qualquer uma das 
direções escolhidas.

Quando a estrutura de carreira não atende às necessidades dos diferentes grupos 
ocupacionais da empresa (técnico, administrativo, gerencial e operacional), pode-se 
incorrer no risco de perda de capacidade técnica e gerencial e de qualificação pro-
fissional. Isso é comum quando os profissionais identificam e sonham com posições 
gerenciais como a única forma de ascensão na carreira e sucesso profissional, o que 
acarreta o não-investimento no seu desenvolvimento técnico. A estrutura paralela fixa 
critérios para o desenvolvimento de todos os profissionais técnicos e estabelece canais 
de negociação de expectativas entre as pessoas e a empresa.

Assim, o sistema de carreiras paralelas permite à empresa incentivar tanto o aper-
feiçoamento técnico como o gerencial, dependendo do perfil de cargos e pessoal, 
além das vocações e aspirações individuais.Pl
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Conceito de planejam
ento e desenvolvim
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Dentre as formas de carreira paralela dentro da empresa podemos destacar a car-
reira em Y, cujas características são: os eixos técnico e gerencial como base comum da 
ascensão, uma maior flexibilidade na alocação das pessoas nos dois eixos; sendo que, a 
base tem característica técnica, o que permite ao profissional técnico optar pela carrei-
ra técnica ou pela gerencial; o formato em Y permite uma maior legitimidade àqueles 
que ocupam posições gerenciais, o que facilita o processo de comunicação e sua acei-
tação como gerentes junto àqueles que optaram pelo eixo técnico da carreira.

É necessário haver equidade para o sucesso da implantação da carreira em Y. Os 
critérios de ascensão devem ser bem definidos para todas as trajetórias da carreira 
paralela. Além disso, a empresa deve oferecer todas as informações necessárias ao pro-
cesso de escolha da carreira. Cabe à empresa definir um plano de carreiras que, por 
meio de critérios e trajetórias diversas, possibilite o crescimento e a ascensão do em-
pregado. Porém, compete à pessoa decidir qual trajetória de carreira vai percorrer. Por 
fim, é importante para a empresa, e para as pessoas, identificar suas necessidades, e 
definir uma melhor e adequada alternativa para cada ambiente e situação.

Descrição das etapas do desenvolvimento de carreira
O desenvolvimento deve começar já no início da carreira, e prosseguir através do 

desenvolvimento profissional e de sua atuação dentro da empresa, seguindo até sua 
aposentadoria.

A administração e o planejamento de carreiras baseiam-se no alinhamento do 
sistema de administração aos princípios que orientam a gestão de recursos humanos 
e às estratégias empresariais. Definir o sistema de administração de carreiras no que se 
refere à sua configuração técnica, é formatar as características das estruturas de car-
reira, dos níveis dentro de cada estrutura e dos requisitos de acesso. Além dos instru-
mentos de gestão a serem utilizados, devemos considerar que esta metodologia deve 
determinar o seu funcionamento.

Ao adotar um esquema regulador de administração de cargos, carreiras e salários, 
a empresa busca:

 compreender as definições básicas para estruturar a gestão;

 identificar e fornecer respostas aos empregados quanto à demanda por trans-
parência e critérios de equidade na ascensão funcional e salarial;

 adequar a remuneração dos cargos em relação ao mercado.
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Estrutura de carreira
Na elaboração de um novo plano, é preciso levar em conta os planos de cargos 

que estão em vigor e também avaliar e resolver problemas preexistentes. A empresa 
deve focar e esclarecer pontos como: regras de salário, cargo e tempo de profissão.

Identificação dos principais fatores 
que influenciam no desenvolvimento de carreira

Profissionais buscam aprimoramento das relações. Esse contexto nos mostra os 
principais fatores que influenciam o desenvolvimento de carreira, fatores de motiva-
ção, habilidade de comunicação, percepção, metas, planejamento e sonhos.

É necessário traçar uma estratégia, um plano de ação por parte do profissional 
para obtenção do sucesso. É necessário reconhecer as oportunidades, dar direção à 
carreira e principalmente ter atitudes que reflitam aquilo que se acredita e, por sua vez, 
valoriza. Ao mesmo tempo, é um fator limitante na medida em que se condicionam as 
expectativas. Os limites internos definem o grau de ousadia que é colocado em tudo 
que se faz. As ações são, portanto, orientadas pelas convicções. Faz-se necessário uma 
autoanálise sobre as posturas e atitudes, mudando-as quando necessário.

De acordo com Cardoso e Zacarelli (2002) os profissionais de hoje devem ter várias 
habilidades. “A variedade na tarefa é ampliada para o conceito de multifuncionalidade, 
que também é chamada de multiespecialidade, profissionais que possuem uma ou 
mais formações específicas”. A visibilidade do profissional sobre a sua carreira é outro 
fator de exigência do mercado. “Não basta ser competente; é preciso mostrar-se com-
petente. Essas atitudes mostradas no decorrer da carreira se tornam positivas e este é 
o fator que motiva o profissional a buscar novos desafios e oportunidades dentro da 
organização.”

Segundo os mesmos autores, há ainda a exigência de que o profissional seja ino-
vador, que solucione e não cause problemas, sendo que a liberdade para criar é um 
fator motivacional moderno.

A ideia de ser comprometido e realizar algo importante para a empresa, tornado-a competitiva no 
mercado, faz com que os profissionais tenham visão sistêmica dos processos e ampliam sua dimensão 
em relação a sua carreira. A visão estratégica e sistêmica motiva o profissional a prever, de forma 
rápida, para onde o mercado caminha e que mudanças deverão ocorrer na sua carreira, possuir visão 
é a condição essencial para a ascensão e sucesso profissional. (CARDOSO; ZACARELLI, 2003)

O capital humano deve ser utilizado eficientemente pelas empresas. Jack Welch, 
presidente da GE diz que as únicas ideias que contam são as ideias nota 10. Não existe 
segundo lugar. Isso significa que precisamos conseguir o envolvimento de todo mundo 
na organização. “Se você fizer isso da maneira certa, as melhores ideias virão à tona...”Pl
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Plano de carreira
Cargo é “uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa 

– o ocupante – que podem ser englobadas em um todo unificado do organograma da 
empresa” (CHIAVENATO,1999, p. 92). “É uma descrição escrita do que o ocupante do 
cargo faz, com que ele faz e por que ele faz” (CENZO; ROBBINS. In: CHIAVENATO,1999).

Cargo é o agrupamento de responsabilidades, atribuições e desafios por uma 
ocupação no contexto organizacional e representa a posição efetiva de cada colabo-
rador na empresa. A descrição de cargos é o documento que reúne as informações 
necessárias sobre eles, ou seja, um sumário de suas funções, uma descrição detalhada 
das suas principais atividades e responsabilidades, além dos requisitos exigidos pela 
sua ocupação.

O estudo do desenvolvimento de carreiras permite compreender a relação entre 
a pessoa, o trabalho e o sistema social onde os indivíduos desenvolvem a sua atividade 
ao longo da vida.

Por carreiras podem ser entendidas diversas coisas: desenvolvimento profissional; 
ocupação profissional; sequência de funções; conjunto de experiências profissionais.

O plano de carreira é uma ferramenta utilizada pelas empresas para reter talentos. 
Os profissionais são estimulados a desenvolver-se, almejando melhora em seu status 
profissional. Deve adicionar uma estratégia de negócio como ferramenta do desenvol-
vimento profissional aliado à competitividade e desenvolvimento organizacional.

O plano de carreira passa por três fases: diagnóstico, direção e desenvolvimento. Na 
primeira fase, o plano identifica as capacidades, os interesses e os valores dos funcio-
nários. Na segunda, determina-se o tipo de carreira que o trabalhador quer e os passos 
que deve seguir. Nessa fase, os trabalhadores podem ter aconselhamento individual 
e informação de uma enorme variedade de fontes, além de uma possível orientação 
vocacional. Na terceira fase, são implementadas as ações necessárias para criar ou au-
mentar a qualificação e capacidades do trabalhador. Os programas mais usados são 
de orientação dos juniores pelos seniores, rotação por diversas posições horizontais 
e aconselhamento periódico por um tutor. Segundo alguns especialistas, o plano de 
carreira consiste em vários estágios, e a ocorrência de transições que refletem necessi-
dades, motivos e aspirações individuais, e expectativas e imposições da organização e 
da sociedade. Podemos dizer que, da perspectiva do funcionário, o estágio engloba o 
entendimento e a avaliação de sua experiência profissional, enquanto, da perspectiva 
da organização, o mesmo engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espa-
ços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas e das 
áreas ou setores.
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Importância do plano de carreira
Podemos dizer que a ascensão profissional faz parte dos processos empresariais. 

Ocorre que, em tempos de novas arquiteturas funcionais, é preciso criar alternativas 
mais criativas para contemplar a carreira técnica e a gerencial.

Manuel London e Stephen A. Stumpf, na obra citada de Dutra (1996), definem car-
reira como sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida 
de uma pessoa. É preciso buscar profissionais que estejam sintonizados com o mo-
mento e com os objetivos de longo prazo na empresa. Profissionais que sejam capazes 
de enfrentar e efetivar mudanças necessárias, com experiência, mas principalmente 
com potencial.

Essas perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de cons-
tante ajuste, desenvolvimento e mudança.

Trata-se de uma definição adequada, uma vez que não considera a carreira como uma sequência 
linear de experiências e trabalhos, mas como uma série de etapas que variam em função de pressões 
exercidas sobre a pessoa. Essa definição mostra a carreira como produto da relação entre a pessoa 
e a empresa, considerando as perspectivas de ambos. Além disso, reflete a constante conciliação de 
perspectivas entre a pessoa e a empresa. (LONDON; STUMPF. In: DUTRA, 1996, p. 17)

No contexto atual, as empresas necessitam comprometer as pessoas com os re-
sultados do seu trabalho, permitindo que esse comprometimento ressalte a motiva-
ção, os valores, talentos e habilidades da pessoa que busca o sucesso profissional.

A importância do plano de desenvolvimento de carreira posiciona o indivíduo na 
prática constante do seu potencial. Assume a responsabilidade de criar um banco de 
talentos, providencia oportunidades de crescimento que resultam na ascensão lógica 
do profissional. Dessa forma, o desenvolvimento da carreira abrange perspectivas de 
superação e desenvolvimento qualificado, cria respostas rápidas e eficazes para en-
frentar os desafios impostos pelo mercado de trabalho.

Papel das pessoas no desenvolvimento de carreira
No que se refere ao papel das pessoas no planejamento de carreira, podemos 

citar competência como sinônimo de capacitação profissional. As leis do mercado são 
duras, exigem atualização constante e melhoria contínua. É de responsabilidade exclu-
siva das pessoas no planejamento de sua carreira:

 fazer constante autoavaliação, analisando qualidades, interesses e potencial;

 estabelecer objetivos de carreira, identificando esses objetivos e traçando um 
plano realista para alcançá-los, com base na autoavaliação mencionada e nas 
oportunidades oferecidas pela empresa;Pl
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 implementar o plano de carreira, capacitando-se para competir pelas oportu-
nidades e para atingir as metas de carreira.

Por isso o profissional deve estar adequado aos novos tempos, necessitando 
posicionar-se como um solucionador de problemas à disposição da empresa e do 
mercado.

Hoje, a carreira, além de estar vinculada à competência técnica e gerencial, 
também está ligada à percepção das reais oportunidades em relação à carreira. É um 
processo contínuo, conduzido pelos gerentes e as chefias, com apoio do gestor de 
pessoas, objetivando a efetiva contribuição para o desenvolvimento organizacional 
através do desenvolvimento pessoal dos funcionários.

Compete ao gestor de pessoas:

 elaboração participativa dos programas de desenvolvimento individual;

 avaliação permanente, síntese periódica dos desempenhos individuais e pro-
posição das promoções de nível de capacitação;

 destinação preferencial das oportunidades de desenvolvimento e de recom-
pensas àqueles que apresentem melhor desempenho.

O desenvolvimento da carreira depende da sua adequação vocacional, realizar 
uma autoavaliação, reforçar seus pontos fracos e ampliar seus pontos fortes. Outro 
fator importante são os relacionamentos. É preciso conhecer pessoas, adquirir infor-
mações, estabelecer vínculos e interagir com eles. O desenvolvimento pessoal é um 
processo de longo prazo, planejado para o alcance de objetivos através de estágios no 
plano de carreira. Esse desenvolvimento estabelece a integração dos interesses indivi-
duais versus interesses organizacionais.

Além disso, na concretização do plano de carreiras, administradores e orientado-
res contam com o apoio do gestor de pessoas, cuja missão é assegurar a aplicação dos 
princípios e conceitos básicos estabelecidos no plano. Dessa forma, a empresa procu-
ra proporcionar, a todos os colaboradores, oportunidades iguais para desenvolverem 
sua capacitação. O desenvolvimento, porém, é de responsabilidade de cada um, sendo 
que a empresa investe preferencialmente nos que se destacam pela motivação e es-
forço pessoal.

Papel da área de RH no plano de carreira
Na era da economia digital, da internet e da globalização, o relacionamento entre 

a organização, fornecedores, clientes, gestão do capital intelectual, gestão de compe-
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tências, gestão do conhecimento e, finalmente, o comportamento das pessoas, repre-
sentam novos conceitos que vieram transformar a gestão de RH.

Pode-se resumir as funções da gestão de recursos humanos em quatro pontos 
principais: planejar os objetivos, estratégias, procedimentos; organizar estruturas, fun-
ções, postos de trabalho; dirigir, coordenar, comunicar, motivar e formar; além de con-
trolar e mensurar os resultados individuais e das equipes.

Dessa forma, o gestor de recursos humanos atua nos campos da procura, onde 
através do processo seletivo tenta atrair pessoas com o perfil adequado aos objetivos 
da empresa; no desenvolvimento pessoal e nas transformações que ocorrem no am-
biente. A busca por um colaborador motivado, com potencial, aplicando seus conhe-
cimentos individuais e coletivamente, agrega valor ao longo da cadeia produtiva da 
organização.

Esse contexto mostra quão realística é a atitude de se tentar olhar para o futuro. 
O modelo de gestão da organização está voltado para os valores e atitudes, e não para 
regras e papéis, enfatizando o aprendizado contínuo, através de processos flexíveis e 
procedimentos adaptativos. Para tanto, as organizações buscam tecnologia de ponta, 
e para sobreviver ao mercado competitivo necessitam mudar constantemente e esta-
belecer um maior desenvolvimento entre áreas e gestão de pessoas.

Para o departamento de RH, o desenvolvimento do seu colaborador deve ter 
como política a transparência, (o funcionário deve ter acesso a informações relativas 
ao seu plano de carreira), apoio a ações desenvolvidas pelas equipes, e elaboração de 
propostas, projetos e planos para gestão de pessoas. O sucesso e a evolução do profis-
sional também fazem parte da gestão. Esse processo consiste na busca de pessoal com 
potencial, identificados em diferentes áreas de atuação e de seu interesse, podendo 
desenvolver um programa de talentos, onde as pessoas são selecionadas e avaliadas 
pelos seus aspectos comportamentais, perfil, técnica e constante aprimoramento, de-
senvolvendo um colaborador apto a assumir novos desafios.

Papel da empresa na administração de carreira
O papel da empresa na administração de carreiras não se resume à estruturação 

de processos sucessórios. A empresa tem como função:

 tomar as decisões relacionadas com o alinhamento do sistema de adminis-
tração de carreiras à política que orienta a gestão de Recursos Humanos e às 
estratégias empresariais;
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 definir o sistema de administração de carreiras no que concerne à sua confi-
guração técnica, formatação e características das estruturas de carreira, níveis 
dentro de cada estrutura e requisitos de acesso, instrumentos de gestão a 
serem utilizados no sistema.

Outro fator importante na gestão estratégica da empresa, em conjunto com a 
gestão de pessoas, é formar multiplicadores dentro das organizações. Esses multipli-
cadores assimilam os valores e a cultura da organização e fazem uma adequação às 
necessidades da empresa. Essa estratégia é denominada  “talentos organizacionais” e 
tem como objetivo aplicar um programa de desenvolvimento gerencial ou de talento 
com o papel de servir de paradigma cultural na formação e no desenvolvimento da 
carreira.

O papel da empresa na administração de carreiras inicia-se na estratégia de con-
ciliação entre o desenvolvimento da empresa e das pessoas, definindo a trajetória de 
carreiras e especializações para a manutenção de vantagens competitivas, estabelece 
um grau de liberdade às pessoas para efetuarem opções de carreira. Esse processo é 
baseado num sistema ou definição de uma metodologia de concepção e implementa-
ção da estratégia no planejamento de carreira.

Administração estratégica prevê a necessidade de RH e de mudanças de compor-
tamento organizacional. Nesse contexto faz-se necessário adequação das expectativas 
da empresa e do profissional, ajuste de metas e estratégias, expectativa de desenvolvi-
mento, avaliação de deficiências e virtudes e, principalmente, planejamento individual 
de carreira.

Texto complementar

Etapas do desenvolvimento gerencial
(MORAES*, 2007)

Os caminhos percorridos por um gerente na empresa não são fáceis, sobre-
tudo para aqueles que buscam, desde o início, na mesma organização, um lugar 
ao sol. Assim, após ouvir muitas dessas histórias ao longo de minha carreira como 
consultor, resolvi pensar um pouco mais sobre como seriam as etapas do desen-
volvimento de um gerente, considerando desde o seu início como Trainee, até o 
suposto auge, quando nosso Manager, em bom português, chega à tão sonhada 
Gerência Geral.
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Antes, porém, um aviso:

Para aqueles que, de alguma forma, se identificarem com o que lerão a seguir, 
peço que aproveitem a oportunidade para ampliar a sua reflexão, tirando novas con-
clusões sobre o assunto. Para aqueles, contudo, que ainda não passaram por isso, 
espero que seja uma boa oportunidade para começar a pensar se de fato vale a pena 
iniciar o caminho. De qualquer forma, qualquer semelhança com fatos e pessoas não 
terá sido mera coincidência.

Etapa 1 - Trainee de Gerente

Em geral oriundo dos Programas de Trainees da empresa, como o próprio 
nome diz, ele está ali para ser treinado ou para participar de um Processo de De-
senvolvimento Gerencial. Portanto, não se deve cobrar nada dele, a não ser que 
ele queira. É um HP (High Potential) e todos na empresa devem tomar o máximo 
cuidado para não melindrá-lo, exigindo mais do que ele pode oferecer no atual 
momento da carreira. E, nesse momento, tudo que ele pode oferecer é todo o seu 
HP, como se sabe. Ele caminha pelos corredores, conversa com todo mundo, par-
ticipa de reuniões, elabora relatórios e lê tudo que cai em suas mãos. Divide uma 
sala com outros colegas, mas já tem um lugar no Budget do Controller da empresa. 
Sabe, melhor do que ninguém, que o paradigma a ser considerado é “ouvidos bem 
abertos e boca bem fechada”. Ainda não tem poder para decidir nada sobre coisa 
alguma, mas se diverte muito porque muita gente na empresa pensa exatamente 
o contrário. Como ele fala inglês fluentemente e ainda arranha um pouco do espa-
nhol, é ele quem recebe e conversa com os gringos da matriz, além de responder a 
todos aqueles e-mails complicados que alguns Diretores ficam ditando, em pé, ao 
redor da sua mesa.

Etapa 2 - Gerente Médio

Agora ele tem uma sala reservada só pra ele, um computador e alguns esbo-
ços de Projetos Especiais (aqueles projetos que, se derem certo, pouco contribuirão 
para a companhia (outra característica e que, agora, o gerente Médio só se refere 
à empresa como “companhia”), é um momento decisivo na sua carreira gerencial. 
Um divisor de águas. Chegou a hora de o Gerente deixar de ser um HP para ser um 
HO (Hands-On); colocar, enfim, a mão-na-massa, iniciando sua trajetória de suces-
so rumo ao topo da pirâmide, no caso uma diretoria ou, quem sabe, até mesmo a 
presidência. Está bem, ele nem pensa nisso agora. Acha muito estressante. Até tem 
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planos para se casar um dia, conciliar trabalho com qualidade de vida o que, a prin-
cípio, costuma inviabilizar todo o resto. Contudo, é bom não ficar espalhando isso 
pelos corredores. Se por acaso o presidente perguntar aonde ele pretende chegar 
na companhia, a resposta deverá ser uma só: no seu lugar, Presidente! E Rápido! 
Aqui, o Gerente Médio começará a experimentar um pouco de poder real, embora 
ele não sirva para muita coisa que não seja mudar a rotina da copa ou contratar e 
orientar um ou outro estagiário.

Etapa 3 - Gerente Sênior

Como Sênior, para sobreviver e enfrentar os inúmeros desafios, como reza o 
jargão da área, você deve contar com o seu excelente Network (que, como se sabe, é 
aquela capacidade que poucos possuem de fazer bem as coisas através dos outros, 
sem que o seu chefe pense que não foi você). Assim, além do substancial aumento 
no salário, nos benefícios e na responsabilidade que costuma dobrar nessa fase, 
poderá verificar que os tais Projetos Especiais do Trainee de Gerente agora deixam 
de ser especiais para ter nome e orçamento pesado: Projeto de Reestruturação da 
Planta, Projeto de Lançamento de Produto, Projeto de Maximização das Vendas, 
Programa de Trainee... e assim por diante. Nesse caso, é bom que a maioria deles 
realmente dê certo, porque esse é o nível que o pessoal da Diretoria começa a co-
locar muito dinheiro (e, claro, muito poder também) nas mãos desses Gerentes...e 
haja cobrança! Daí surge a parte ruim reservada aos Gerentes Médios ou Senio-
res. Quando surge na empresa o assunto “Diminuição dos níveis hierárquicos” ou 
“Precisamos economizar 20% do quadro de pessoal”, invariavelmente é o centro 
da pirâmide que dança. Como um filho do meio, esse nível costuma sofrer todas as 
consequências da pressão de cima para baixo e vice-versa. Contudo, caso consiga 
sobreviver a tudo isso...

Etapa 4 (ou Penúltipa Etapa) - Gerente Geral

Quase um Diretor, o Gerente nesse nível caminha pela companhia carregado 
pelo seu Network. Já passou por tudo e por quase todos e a julgar pela sua ex-
pressão, já não se importa tanto com algumas coisas, como fazia nos tempos de 
Trainee e Gerente Médio. É ele quem faz as Palestras de Integração para os novos 
Trainees, dizendo, num misto de entusiasmo e parcimônia, que eles devem agarrar 
a nova oportunidade que se lhes avizinha com unhas e dentes. Serve de exemplo. 
É ele quem costuma conduzir o corpo de consultores pela empresa, apontando 
com o nariz as áreas e fazendo um sinal que só os bons consultores são capazes de 
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traduzir em projetos de sucesso a curto e médio prazo. Enfim, é ele que às vezes 
olha para trás e se pergunta se realmente valeu a pena todo aquele sacrifício. Se 
começasse tudo de novo, o que faria diferente? Porém, nesse exato momento, ele 
é interrompido pela chegada do Presidente que lhe pergunta aonde ele pretende 
chegar na companhia. E ele, abrindo-se num sorriso, abraça o Presidente e murmu-
ra, bem ao pé do seu ouvido:

- No seu lugar, Presidente! E Rápido!

* Gilberto de Moraes é Psicólogo Organizacional, Pós-Graduado – MBA Execu-
tive em Planejamento Estratégico de Recursos Humanos e Consultor Sênior de Ou-
tplacement e Coaching de Executivos e Profissionais. Atual Diretor de Operações da 
Facioli & Consultores Associados, empresa de Ribeirão Preto/SP.

Atividades

Analise as expressões abaixo, e descreva os conceitos e a finalidade para orga-1. 
nização.

 Planejamento.

 Desenvolvimento de carreira.

 Funções do Recursos Humanos – Planejar, organizar, dirigir, controlar.

 Comunicação dos objetivos e estratégias futuras da organização.

 Empregabilidade.
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O papel da administração no desenvolvimento da carreira passou por mudan-2. 
ças significativas. Passou do paternalismo, no qual a organização assumia a res-
ponsabilidade pelo controle das carreiras de seus funcionários, para o apoio 
aos mesmos para que assumam a responsabilidade pessoal por seu futuro. 
Com base no que foi estudado em aula, e em seus conhecimentos pessoais, 
explique qual é o papel da Gestão de Recursos Humanos no planejamento e 
desenvolvimento de carreira.

Qual a vantagem do plano de carreira para a competitividade no mercado atual?3. 
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Objetivos do planejamento de carreira

Estruturas para o planejamento de carreira
O mundo está passando por transformações revolucionárias que estão mudando 

a maneira como as organizações operam e funcionam. Podemos destacar que nesse 
novo cenário a palavra chave é competitividade. A competitividade está relacionada 
com a posição da empresa frente a seu concorrente, além de estar inserida na comple-
xidade da organização no que se refere à gestão de pessoas.

Aos poucos, a competitividade passou a ser parte integrante de uma nova postu-
ra no desenvolvimento e planejamento de carreira.

As projeções internas preveem que as oportunidades de desenvolvimento irão 
acontecer com uma abordagem voltada para uma nova economia, uma nova política e 
uma nova educação. As escolas não poderão entregar ao mercado de trabalho pessoas 
limitadas e com conhecimento padronizado.

O desenvolvimento da carreira para esse novo conceito de organização está vol-
tado para funcionários que tracem suas carreiras com envolvimento, conscientização, 
responsabilidade pelos resultados, espírito aberto e sinergia. A mudança organizacio-
nal acontecerá a partir da mudança individual. Assim, líderes eficazes são aqueles que 
“transformam” pessoas e organizações, ampliando a sua visão e sua compreensão, com 
objetivos e metas a serem atingidos e, principalmente, visando a ascensão profissional 
de todos os colaboradores.

Dessa forma, podemos considerar que as possibilidades de ascensão dos profis-
sionais são sempre vinculadas ao mérito e responsabilidade, ou, em outras palavras, à 
avaliação de desempenho.

A avaliação é uma importante etapa do processo de planejamento da carreira, de-
vendo estabelecer diretrizes estratégicas. A política de recursos humanos deve utilizar 
a avaliação como uma ferramenta para ascensão profissional, além de contribuir para a 
motivação dos funcionários, e aprofundar a cultura de planejamento na organização.
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Nesse contexto, a realização do processo de avaliação é estabelecida pela estrutu-
ra composta de cargos e níveis hierárquicos que valida a implementação do plano de 
carreira, como um processo de desenvolvimento humano que contribua para o cresci-
mento da organização. Ao se decidir montar uma estrutura de cargos, carreiras e salá-
rios, a empresa pode optar por estruturas verticais e horizontais, baseada nos princípios 
de desempenho, recompensa, reconhecimento, considerando que a estrutura deve 
garantir e estabelecer objetivos e metas de crescimento. A tarefa de desenvolvimento 
de cargos e salários deve ter características voltadas para remuneração e carreira que 
constituem um sistema de estrutura flexível, com foco no aperfeiçoamento contínuo, 
identificando as habilidades e competências individuais de cada colaborador.

Nas estruturas de desenvolvimento, relacionadas ao crescimento horizontal, 
pode-se observar que inclui ganhos diretos, resultantes do esforço de capacitação e 
do aumento das habilidades técnicas adquiridas. Já nas estruturas baseadas no cresci-
mento vertical, as vantagens são inerentes às posturas e atitudes dos funcionários que 
contribuem com o resultado da empresa, que possui visão sistêmica e com um nível de 
comprometimento grande para o alcance das metas individuais, ou seja, o funcionário 
pode crescer profissionalmente e atingir cargos de gerência e direção, evidenciando o 
plano de carreira já estabelecido.

Desenvolvimento humano 
versus desenvolvimento organizacional

A gestão moderna procura tratar as pessoas como importantes recursos organiza-
cionais, através das suas habilidades, capacidades, experiências e conhecimentos ne-
cessários para desenvolvimento. Embora nossa intenção seja visualizar as pessoas como 
recursos, devemos estar atentos aos seus objetivos e expectativas de crescimento.

O desenvolvimento humano está associado ao indivíduo proativo, orientado para 
satisfação das suas necessidades e para socialização. Isso conduz ao envolvimento com 
outras pessoas e, principalmente, à experiência com seu ambiente através da percep-
ção e avaliação relacionadas ao foco do crescimento pessoal que visa a carreira futura 
e não apenas o cargo atual.

Todas as pessoas podem se desenvolver. As organizações estão exigindo novas 
habilidades, conhecimentos e competências, ficando evidente que os funcionários 
têm uma maior participação nos objetivos de seus cargos e a preocupação com a reso-
lução de problemas e com resultados.

Podemos considerar que, no seu conjunto, as pessoas constituem o capital 
humano das organizações. O desenvolvimento humano está baseado no desenvolvi-
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mento de novas competências, no treinamento e na educação contínua. Esse processo 
deve agregar valor à organização, tornando-a mais ágil e competitiva. O desenvolvi-
mento pessoal na administração de hoje constitui no talento e na competência adqui-
ridos na evolução do seu desenvolvimento, contendo quatro componentes básicos:

 conhecimento – saber.

 habilidade – saber fazer.

 julgamento – saber o que fazer.

 atitude – saber fazer acontecer.

Figura 1 - Pessoas com talentos.

Saber

Conhecimento

Saber fazer

Habilidades

Saber o que fazer
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Saber fazer acontecer

Atitude
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O desenvolvimento organizacional está atrelado à análise dos objetivos da or-
ganização, o que ela pretende alcançar com eficácia para uma maior produtividade, 
redução de custos, maior lucro e resultado. O desenvolvimento organizacional é um 
processo planejado no sentido de melhorar os processos de resolução de problemas e 
renovação organizacional.

Segundo esse enfoque, o desenvolvimento organizacional é uma abordagem de 
mudança composta por um processo dinâmico de diagnóstico, intervenção e reforço.

Primeiro, o diagnóstico obtém e analisa dados sobre a situação atual e define ob-
jetivos futuros. A intervenção busca ações colaborativas para implementação de novos 
processos e o reforço acompanha todas as ações para uma maior estabilidade. “De-
senvolvimento organizacional é um conjunto de intervenções planejadas de mudança 
construído sobre valores humanísticos e democráticos que procuram incrementar a 
eficácia organizacional e o bem-estar dos funcionários” (CHIAVENATO, 2004, p. 380).

Devemos considerar que as organizações são sistemas abertos e não estão sozi-
nhas, assim temos como ênfase o processo de fusão entre os objetivos individuais com 
os objetivos organizacionais. Faz-se necessária adaptação mútua, expectativas recípro-
cas, planejamento e desenvolvimento da carreira gradativos com o desenvolvimento 
da empresa, evidenciando a relação específica dos recursos humanos como facilitado-
res desse processo contínuo de desenvolvimento.

Esse material é parte integrante do Curso de Atualização do IESDE BRASIL S/A,  
mais informações www.iesde.com.br



32

Quadro 1 – Expectativas das pessoas e organizações

O que as pessoas  
esperam da organização

O que a organização  
espera das pessoas
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Um excelente lugar para trabalhar.
Oportunidade de crescimento: educação e 
carreira.
Reconhecimento e recompensas: salário, 
benefícios e incentivos.
Liberdade e autonomia.
Apoio e suporte: liderança renovadora.
Empregabilidade e ocupabilidade.
Camaradagem e coleguismo.
Qualidade de vida no trabalho.
Participação nas decisões.
Divertimento, alegria e satisfação.

Foco na missão organizacional.
Foco na visão de futuro da organização.
Foco no cliente, seja ele interno ou externo.
Foco em metas e resultados a alcançar.
Foco em melhoria e desenvolvimento contínuo.
Foco no trabalho participativo em equipe.
Comprometimento e dedicação.
Talento, habilidades e competências.
Aprendizado constante e crescimento 
profissional.
Ética e responsabilidade social.

Conceito e análise de cargos
A maneira como as pessoas executam suas tarefas nas organizações depende ba-

sicamente de como seu trabalho foi planejado, modelado e organizado. As pessoas 
trabalham nas organizações desempenhando um determinado cargo. As novas ten-
dências quanto ao trabalho verificam que o desenho dos cargos passou de simplifica-
do e estreito para multifuncional e amplo. No passado utilizava-se métodos como “o 
gestor pensa e as pessoas executam”, e hoje o método é “todas as pessoas pensam em 
prol de melhorias no processo”.

Para a organização, o cargo constitui a base da aplicação das pessoas nas tarefas 
definidas pela empresa. A posição do cargo no organograma define seu nível hierár-
quico, a subordinação, isto é, a quem presta responsabilidade, além da departamen-
talização e divisão do trabalho. Assim, temos o seguinte conceito “o cargo é uma com-
posição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa – o ocupante – que 
podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal do 
organograma da empresa” (CHIAVENATO, 2004, p. 189).

A análise dos cargos é definida por sua descrição, e envolve as especificações 
do conteúdo de cada cargo. A descrição do cargo é o processo de organizar o traba-
lho, é a informação utilizada para estruturar as tarefas e atribuições que deverão ser 
desempenhadas.

No entanto, a análise dos cargos significa detalhar o que o cargo exige do seu ocu-
pante em termos de conhecimentos, habilidades e capacidade de execução com efici-
ência e eficácia. Análise de cargos funciona como uma análise comparativa de quais os 
requisitos que o cargo impõe à pessoa que o ocupa.
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Na prática o processo de análise de cargos segue seis etapas ou fases, sendo que, 
os cargos devem ser descritos, analisados e redefinidos para acompanhar as mudanças 
na organização e no seu conteúdo.

Examinar a 
estrutura da 
organização 
total e cada 

cargo.

Definir quais 
as informações 

requeridas 
pela análise de 

cargos.

Selecionar 
os cargos 
a serem 

analisados.

Coligir dados 
necessários 

para análises de 
cargos.

Preparar as 
descrições de 

cargos.

Utilizar as informações das etapas para:

 Planejamento de RH.

 Desenho de cargos.

 Recrutamento e seleção.

 Treinamento.

 Avaliação de desempenho.

 Remuneração e benefícios.

 Avaliação dos resultados.

Preparar as especi-
ficações de cargos.
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Figura 2 - As seis etapas no processo de análise de cargos.

Nesse cenário, podemos dizer que a análise e descrição dos cargos envolve quase 
todas as atribuições do RH, proporcionando informações necessárias para o desenvol-
vimento de carreiras através de subsídios relacionados com processo de desenho do 
cargo, recrutamento e seleção, Treinamento e Desenvolvimento (T&D), avaliação de 
desempenho e remuneração.

Sistema de avaliação de desempenho
O processo de avaliação de desempenho tem com função analisar o passado, cor-

rigir desvios no presente e definir ações para o futuro. Podemos dizer que a avaliação 
de desempenho utiliza várias metodologias para reconhecer como o administrador 
pode trabalhar com objetivos relevantes. O processo de avaliação de desempenho 
pressupõe que a performance de uma organização depende do desempenho de cada 
pessoa e da atuação dessa pessoa na equipe.
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Assim, avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas que 
corresponde à apreciação sistemática do desempenho de cada funcionário, em função 
das atividades que ele realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do 
seu potencial de desenvolvimento.

Avaliação de desempenho, na realidade, é um processo dinâmico que envolve 
toda a organização, tendo como enfoque a localização de problemas de gerência e 
supervisão, de integração das pessoas à organização, além da adequação das pessoas 
aos cargos e principalmente como meio poderoso de resolver problemas e melhorar a 
qualidade do trabalho.

Existem seis questões que o RH deve utilizar para realização da avaliação de 
desempenho:

 Por que avaliar o desempenho?

 Qual o desempenho que deve ser avaliado?

 Como avaliar o desempenho?

 Quem deve fazer avaliação de desempenho?

 Quando avaliar o desempenho?

 Como comunicar a avaliação de desempenho?

Podemos considerar que essas avaliações devem estar relacionadas com os ob-
jetivos da avaliação, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas na empresa e 
com o sucesso da organização.

A avaliação de desempenho tem como objetivo:

 melhorar os resultados das pessoas e da organização;

 identificar as necessidades de treinamento;

 identificar melhorias relacionadas à gestão de pessoas;

 proporcionar maior adequação ao trabalho e maior produtividade;

 estimular crescimento e desenvolvimento profissional;

 melhorar a comunicação e as relações interpessoais.
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Nas empresas inseridas numa gestão moderna, o sistema de avaliação de desem-
penho sugere uma nova proposta com objetivos de proporcionar feedback, permitir o 
registro dos dados de desempenho, prover a organização de meios de avaliação que 
permitam selecionar, com base em fatos, os que apresentam melhor potencial para a 
performance de outras funções de maior responsabilidade no futuro.

Esse novo contexto proporciona à organização a possibilidade de basear-se no 
potencial do indivíduo, e a garantia de propor ações para facilitar o entendimento do 
sistema como um fator de melhoria contínua.

Avaliação dos pontos fortes e fracos da carreira
O desenvolvimento e planejamento da carreira pressupõem gradativamente o 

crescimento de níveis e cargos mais complexos. Hoje sabemos que o crescimento pro-
fissional depende principalmente das ações do funcionário. Num mercado competi-
tivo, as organizações atribuem a responsabilidade pela administração da carreira aos 
próprios funcionários.

O ponto forte no desenvolvimento da carreira dá-se quando o desenvolvimento 
profissional estabelece uma interação entre os processos e programas do RH. Tais pro-
cessos são o treinamento e desenvolvimento, a avaliação de desempenho e o plano de 
carreira. Todos eles, fortalecidos pela melhoria contínua do funcionário e da organiza-
ção. Outro fator importante é o planejamento e preparação antecipada dos funcioná-
rios para expansão de novos mercados e outras mudanças organizacionais.

O desenvolvimento e planejamento de carreira devem reunir e integrar controles, 
além de fixar objetivos e metas que constituem uma fonte de legitimidade que justifi-
quem as oportunidades de carreira e as atividades futuras de cada pessoa.

O ponto fraco do desenvolvimento de carreira é a formulação de um plano de car-
reira não vinculado à estrutura organizacional. Podemos considerar que as estratégias, 
como centros de avaliação, testes psicológicos e avaliação de desempenho, devem 
ser utilizadas pela empresa no desenvolvimento de carreira como fortalecimento das 
ações dos colaboradores. Em conjunto com as necessidades e metas da empresa, essas 
estratégias, quando mal empregadas, acarretarão na não-valorização do funcionário e 
no não-cumprimento de metas e objetivos.

Análise do ambiente – mercado, empresa, cargo
Uma organização pode ser pequena, média ou grande, simples ou complexa. 

Dentro dessa variedade, podemos destacar que a relação entre empresa e funcionário 
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parte da análise realizada no ambiente organizacional, através de elementos comuns 
existentes no seu âmbito.

O elemento básico é a pessoa, a condição necessária para a existência de uma 
organização e a interação entre elas. É necessário um vínculo de interações como:

 interações individuais;

 interações entre o indivíduo e a organização;

 interações entre a organização e outras organizações;

 interações entre a organização e o ambiente total.

O mundo corporativo passou e passa por muitas transformações, surge um novo 
mundo, uma nova organização, e a principal característica dessa nova era é a tecno-
logia da informação. Esse contexto forneceu condições básicas para o surgimento da 
economia globalizada, tornou a empresa mais competitiva, enfatizou os recursos hu-
manos como o mediador das relações interpessoais e intrapessoais, fortaleceu a cul-
tura organizacional, constituiu missão e visão para o futuro da empresa, personalizou 
o atendimento ao cliente e fixou objetivos e metas para solução de problemas e resul-
tados eficazes.

O mercado caracteriza-se por fortes tendências relacionadas, principalmente, aos 
clientes. Todas essas tendências influenciam a forma e o estilo de administrar recur-
sos e pessoas. O homem deve adaptar-se às circunstâncias ambientais, destacando os 
objetivos a serem alcançados e o resultado proveniente das ações estratégicas imple-
mentadas para a sobrevivência no mercado atual.

Dessa forma, destacamos que o ambiente representa o universo que envolve a 
organização, o mercado e a atuação das pessoas. Neste cenário, os fatores afetam o 
ambiente em geral e causam um impacto no controle e principalmente na gestão de 
pessoas. A complexidade do ambiente organizacional, mais a sua relação com o mer-
cado, influenciam no planejamento estratégico de recursos humanos.

Para um ambiente onde o mercado pode ser definido como o conjunto de pes-
soas ou organizações, o ajuste entre cargos e salários é uma exigência do desenvol-
vimento de carreiras na organização. A administração de cargos está condicionada à 
análise da estrutura de remuneração, análise e descrição de cargos e ao planejamento 
de carreira. Tem como responsabilidade a adequação dessas ferramentas para inte-
gração entre empresa, mercado e funcionários. Cada organização precisa identificar 
e conhecer suas competências e o potencial dos seus funcionários, estes são fatores 
determinantes e significativos para o crescimento individual e organizacional.Pl
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Qualificação profissional
Novamente vamos salientar a dinâmica atual, que caracteriza os novos tempos, 

no mundo corporativo. Podemos dizer que a maioria das organizações foi estruturada 
dentro de padrões de estabilidade e permanência. Esse modelo de organização está 
vinculado à Era Industrial, onde as empresas eram criadas para durar para sempre.

As teorias administrativas estudadas e relacionadas ao contexto organizacional 
modificaram esse modelo. Hoje se faz necessária a reorganização dos processos, flexi-
bilidade, dinamismo, inovação e melhoria contínua.

O que podemos evidenciar é que a busca do desenvolvimento mútuo e contínuo 
pelas empresas é o que provoca uma importante mudança na capacidade de desen-
volvimento individual. A qualificação profissional é necessária e ilimitada, a aprendi-
zagem é contínua. Hoje não podemos mais não pensar em técnica, conhecimento, 
habilidade e atitude. Todos esses aspectos contribuem para a legitimidade da área de 
Gestão de Pessoas e a sua capacidade de desenvolver todo o talento e potencial das 
pessoas.

A qualificação profissional deve dar condições ao indivíduo de ajustar-se às muta-
ções do ambiente, ser flexível, sinalizar o alcance de objetivos e alinhar-se às políticas 
de gestão existentes na empresa.

A base para o crescimento e desenvolvimento profissional é a qualificação e espe-
cialização que possibilite a multifuncionalidade e competência nas diversas atividades 
desenvolvidas no decorrer da carreira.

Então, devemos ter em mente que:

 a qualificação faz parte da reestruturação da empresa;

 os funcionários são agentes de mudança, que precisam estar preparados para 
atuar no mercado competitivo, com programas bem-sucedidos e principal-
mente para ascensão profissional;

 estar adequado aos sonhos e desejos futuros.

Etapas para a construção 
de um sistema de administração de carreira

A estrutura do sistema de administração de carreira está baseada nas comple-
xidades das atribuições e responsabilidades de cada área da empresa. O sistema de 
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construção do desenvolvimento da carreira é evidenciado pelas necessidades organi-
zacionais e pelas necessidades individuais. Um fator crucial para construção do sistema 
é a visão da estratégia e metodologia por parte dos gestores das áreas, que evidenciam 
o foco no objetivo e na construção de um aprendizado organizacional contínuo, não 
podendo esquecer das mudanças e necessidades constantes que o contexto empre-
sarial sofre.

Necessidades  
da organização

Quais são os principais 
itens estratégicos para os 

próximos anos?

Quais são as necessidades 
críticas e os desafios com 
que a organização se 
defrontará nos próximos 
anos?

Quais conhecimentos, 
habilidades e experiências 
serão necessários para 
enfrentar tais desafios?

Quais níveis de pessoas 
serão requeridos?

Quais as forças necessárias à 
organização para enfrentar 
esses desafios?
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Figura 3 - O sistema de desenvolvimento de carreiras.

Necessidades  
individuais de carreira

Como posso encontrar 
oportunidades de carreira 

dentro da organização que:

Utiliza minhas forças e 
competências?

Atende às minhas 
necessidades de 
desenvolvimento?

Proporcione desafios?

Atenda meus interesses?

Utilize meu estilo pessoal?

Consequência:

Os funcionários estão se 
desenvolvendo de maneira 

que junte sua eficácia e 
satisfação com o alcance 

dos objetivos estratégicos 
da organização?

Para cada etapa do processo do plano de administração de carreiras, a empre-
sa pode designar uma comissão para aprovar o ingresso dos colaboradores no futuro 
cargo em questão, garantindo assim, a adoção de critérios uniformes para todos.

Além disso, o gestor de pessoas deve oferecer instrumentos que facilitem a aplica-
ção dos princípios e conceitos básicos estabelecidos no plano. Dessa forma, a empresa 
procura proporcionar a todos os colaboradores oportunidades iguais para desenvol-
verem sua capacitação. O desenvolvimento, porém, é de responsabilidade de cada in-
divíduo, e a empresa investe preferencialmente nos que se destacam pela qualificação, 
habilidades, motivação e esforço pessoal.

Existem etapas para construção da administração de carreiras. Essas etapas são 
desenvolvidas durante o processo de qualificação e experiência profissional. A cons-
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trução de um plano de carreira deve considerar que esse processo deve ser acompa-
nhado pela empresa e pelos gestores para possíveis promoções e ascensão profissio-
nal dos seus empregados.

Características dos processos 
do sistema de administração de carreira

É o processo contínuo, conduzido pelos gestores, com apoio do departamento de 
Recursos Humanos, objetivando a efetiva contribuição para o desenvolvimento e cres-
cimento organizacional através do desenvolvimento das pessoas e da empresa. As téc-
nicas e métodos empregados pelo sistema de administração de carreira representam 
um aspecto fundamental para sua adequação contínua: as necessidades apresentadas 
pela empresa e pelas pessoas.

Esse processo é caracterizado pelos seguintes aspectos:

 aconselhamento individual de carreiras;

 serviços de informações aos funcionários;

 sistema de informações sobre oportunidades de vaga;

 inventários de habilidade;

 mapas de carreira;

 centro de recursos de carreira.

A característica do processo atende às necessidades tanto da empresa quanto das 
pessoas que nelas trabalham. Esse processo é dinâmico e procura estabelecer metas e 
objetivos eficazes para garantir um resultado assertivo na implementação do sistema.

Implementação e revisão 
de sistemas de administração de carreira

Na elaboração do plano de carreira, a organização deve:

 definir até onde deseja chegar e o que espera das pessoas que compõem o 
seu quadro de pessoal;

 determinar a qualificação profissional necessária para que os empregados 
possam atingir as metas estabelecidas;

 avaliar os empregados de acordo com os procedimentos em vigor na organi-
zação, levando em conta as exigências do futuro.
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Na implementação do sistema de administração de carreira, é fundamental fazer 
o levantamento claro das necessidades apontadas que gerarão as mudanças necessá-
rias para o desenvolvimento da empresa e das pessoas. Mudanças essas que se inter-
põem e implicam, na maioria das vezes, nas relações e no resultado da organização.

Com base nesse contexto, Leibowitz (1986) propõe um modelo que segue a se-
guinte fórmula:

Mudança = Necessidade versus Visão versus Plano de ação versus Resultados

Essa fórmula ou modelo define alguns aspectos referentes ao processo de im-
plementação do sistema da administração de carreira. Aspectos como: o porquê da 
mudança, definição do que mudar, como mudar e, finalizando, planejar a manutenção 
dessa mudança.

Segue o modelo de implementação e revisão do sistema de administração de car-
reira, a partir da visão de Leibowitz (1986), com revisão dos autores Gutteridge (1984) 
e Super (1980), compilado por Dutra (1996).

Quadro 2 - Modelo de concepção, implementação e revisão do sistema de 
administração de carreiras

Fases Tópicas Leibowitz Gutteridge Super

(D
U

TR
A

, 1
99

6,
 p

. 1
25

)

Levantamento 
das necessidades.

Definição de necessi-
dades específicas.

Definição de grupos 
de trabalho.

Análise das políticas e 
práticas de gestão de 
RH existentes.

Análise da cultura 
organizacional da 
empresa.

Identificação de 
problema, pressões, 
necessidade e oportu-
nidade.

Definição de indicado-
res de sucesso.

Avaliação dos proces-
sos, instrumentos e 
técnicas existentes.

Identificação de 
interesses, valores e 
habilidades da força 
de trabalho e necessi-
dade da empresa.

Avaliação das possibi-
lidades concretas de 
desenvolvimento das 
pessoas e da empresa.

Determinação 
de novas direções 
e possibilidades.

Construção de um 
modelo conceitual.

Envolvimento de 
todos os gestores e 
pessoas abrangidos 
pelo sistema.

Desenho de múltiplas 
intervenções abran-
gendo pessoas e 
empresa.

Desenho de 
um novo modelo.

Desenvolvimento de 
programa de proces-
sos de administração 
de carreiras.

Planejamento de 
programas corporati-
vos e individuais para 
aproveitamento de 
talentos e desenvolvi-
mento de pessoas.
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bjetivos do planejam

ento de carreira

Fases Tópicas Leibowitz Gutteridge Super

Definição de 
um plano de ação.

Obtenção do supor-
te pela cúpula da 
empresa.

Desenho do plano 
de ação com grupo 
responsável por sua 
implementação.

Criação de uma im-
plementação–piloto, 
estabelecimento de 
orçamento e alocação 
de recursos.

Desenvolvimento 
de uma estratégia de 
implementação.

Recursos necessários.

Alavancadores e 
barreiras.

Prioridades.

Programa de comuni-
cação estratégica de 
avaliação.

Criação de implanta-
ção- piloto.

Colocar em ação os 
programas e proces-
sos, oferecendo o 
suporte necessário às 
pessoas e gestores.

Manutenção 
da mudança.

Definição de resulta-
dos e necessidades 
de sucesso de longo 
prazo.

Publicação de pro-
grama.

Estabelecimento de 
programa de reavalia-
ção contínua.

Avaliação contínua 
do processo.

Criação de implanta-
ção-piloto.

Texto complementar

Carreiras, profissões e futuro
(DAL SASSO, 2006)

Nos cenários atuais e futuros, a frase “ser competitivo” está e continuará estam-
pada, dentro dos meios e opções escolhidas, para que os nossos esforços acrescen-
tem pequenos detalhes compondo conjuntos para que envolvam a quem destina-
mos as atenções. Entre zero e 10, tudo vai depender da qualidade da preparação 
e treinamento, do foco atrelado à direção dos objetivos e do envolvimento com as 
pessoas certas, em particular, aquelas que somam para propiciar nossas trocas.

Gente preparada, com boa formação, tudo isso não é suficiente. Diga-se de 
passagem, nesse mundo não falta nada, pois até o desempregado dá seu jeitinho 
para demonstrar que não está fora do combate, ou seja, na pior das hipóteses 
somos todos consultores. Para uma carreira consistente, palavras como aptidão, 
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atitude, percepção, capacitação e competência deverão andar juntas com ferra-
mentas de organização (estratégias, planos e metas), pelas possibilidades e evo-
lução da segurança diante da execução de ações e suas traduções em resultados 
positivos, sentimentos de realização e motivação para continuar.

Estar preparado não é garantia de diferenciação e nem motivo para deses-
pero, pois nossas carreiras (em oferta cada vez maior do que a procura) incluem o 
conhecimento junto a passos combinados com vivência e maturidade, até que a 
experiência comece a criar a segurança ao que temos do como temos que aplicar, 
para transpor dificuldades, unindo conhecimento e prática, para que sejamos bem 
vendidos.

Tiros treinados para serem exatos, em mercados previamente identificados, 
estudados, definirão nossos limites e a natural disposição para continuarmos moti-
vadamente pela evolução e suas necessárias atualizações em forma de reinvenções 
dos objetivos e sonhos. Não existe mais espaço para ativos fixos, aquele do tipo que 
pensa que vai morrer no único emprego. Na verdade, carreiras e profissões inde-
pendem de locais ou formas, e estão atreladas aos resultados e ao período positivo 
dessa convivência. Nossas medições incluem erros, mas não perdoarão ausências 
de reavaliações sem que haja rápidas retomadas nas suas correções. Somos um elo, 
entre propostas e resultados, dependentes de um comprometimento, acrescido 
da missão de oferecer o máximo, enquanto nos meios que adotamos para compor 
nossos próprios resultados e destinos.

Atividades

Com base no que foi estudado em aula, descreva a importância da avaliação de 1. 
desempenho para o processo de desenvolvimento de carreira.
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O
bjetivos do planejam

ento de carreira

O capital humano deve ser bem desenvolvido e aplicado na melhoria dos pro-2. 
cessos organizacionais. Quais as características fundamentais na qualificação 
profissional para desenvolvimento da carreira?

Descreva como a construção do sistema de administração de carreira se torna 3. 
eficiente para concepção de um processo baseado nas conjunturas atuais do 
mundo corporativo.
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Planejamento de carreira

O planejamento de carreira é uma ferramenta utilizada para que a empresa possi-
bilite o desenvolvimento de pessoas através de estratégias que estabeleçam a melhoria 
contínua dos processos organizacionais e desenvolvam as pessoas com capacidade real 
de assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade.

Análise da cultura e do clima organizacional
A teoria tradicional ignorava a complexidade das organizações. As organizações 

eram consideradas racionais e não sistemas sociais com culturas específicas e lutas 
internas pelo poder.

A introdução dessas variáveis na análise veio tornar mais complexo o estudo das 
organizações e da gestão, dando origem a novas perspectivas e novos paradigmas que 
constituem modelos para os sistemas organizacionais.

Essas novas perspectivas têm por objetivo não tanto a construção de novos mo-
delos de análise, mas a procura do sucesso empresarial.

As escolas de administração passaram a estudar a cultura e o poder para com-
preensão das organizações. Fez-se, na sequência, uma análise crítica das escolas de 
gestão tradicional com base nos modelos clássicos da teoria administrativa e organi-
zacional; após essa análise, aprofundaram-se os estudos das características da gestão 
moderna; e finalmente, estudou-se os novos paradigmas e seus autores, absorvendo 
muitas das ideias, procurando visualizar o futuro e apresentar receitas para o sucesso 
empresarial.

A partir desses estudos surgiu uma nova abordagem política para a cultura organi-
zacional: o modelo contingencial. Este, assumia a racionalidade das estruturas, normas 
e autoridades formais, as quais respondiam às influências macroambientais, ou seja, 
de fatores externos às empresas sobre os quais elas não exercem nenhum controle. 
Ao contrário, a dimensão política acentua a importância dos atores individuais e cole-
tivos, ou seja, dos funcionários individualmente e dos grupos que eles formam como 
departamentos, empresas e associações, os quais desenvolvem comportamentos e es-
tratégias que estruturam também o funcionamento das organizações. Elas deixam de 
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ser fruto de resultado das variáveis ambientais, tecnológicas ou de mercados. Nesse 
contexto, a eficiência de uma organização é modelada predominantemente pela capa-
cidade de definir internamente estratégias, criar estruturas e tomar decisões com vista 
à otimização dos seus resultados.

Crozier (1963), apresenta uma análise estratégica da cultura organizacional que 
pode sintetizar-se da seguinte maneira:

 cada indivíduo tem os seus objetivos próprios que procura desenvolver no 
contexto da organização;

 a estratégia dos indivíduos na organização é sempre racional, embora 
limitada;

 à medida em que a ação dos membros da organização só é parcialmente defi-
nida pelas regras oficiais, subsiste sempre uma zona de incerteza;

 por outro lado, a organização vê-se constrangida a motivar os indivíduos, de 
forma a integrá-los na sua estratégia;

 cada indivíduo não exerce poder somente em relação ao funcionamento da 
organização, mas também em relação aos outros membros da organização;

 as relações de poder de fato podem coincidir ou não com o poder distribuído 
pela estrutura formal.

Em resumo, as organizações, mesmo as mais burocratizadas, conseguem contro-
lar só uma parte do comportamento humano, como atitudes e posturas que geram 
comprometimento e responsabilidades nas ações das pessoas, permanecendo uma 
situação de incerteza. Essa incerteza é gerada pela carga de poder irracional, isto é, que 
não resulta na utilização da razão ou racionalidades nas ações inseridas nos processos. 
Esse contexto contém as seguintes origens:

 competência partilhada ou especialização funcional;

 competência e conhecimentos relacionados com o meio ambiente;

 competência que emerge do domínio da comunicação e informação;

 competência que deriva da capacidade de entendimento e desdobramento 
das regras e regulamentos da organização.

Ainda segundo o mesmo autor, a competência com base na especialização (o 
saber fazer é o mais importante), a educação e qualificação contínua (o saber conhecer) 
fazem parte das abordagens sobre o poder nas organizações que superam as teorias 
do comportamento organizacional.
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Para compreender a cultura e o clima organizacional é necessário analisar o con-
texto social da organização: entender o capital intelectual (pessoas), o capital financei-
ro (dependência de recursos), a tecnologia e o ambiente externo (consumidor).

Esse contexto parte do pressuposto básico: as organizações são objetos de um 
controle social e de uma série de restrições do ambiente externo, relativos aos recur-
sos que são fundamentais para o seu funcionamento. Por esse motivo são obrigadas a 
realizar uma série de transações com os ambientes externos para se apropriarem dos 
recursos necessários.

Qualquer organização existe a partir de uma luta pela sobrevivência que consiste 
na busca pelos recursos externos (consumidores). É por esse tipo de luta que se pode 
compreender a característica das estruturas e das decisões que são relevantes à políti-
ca interna. O ambiente externo, sendo um fator de pressão e de oportunidades para as 
organizações, faz com que a procura pelos recursos de que necessitam, seja orientada 
por uma dinâmica interna baseada em estratégias e decisões de caráter político.

O interesse pela cultura organizacional tem origem no final dos anos 1970 e 
passou por um amplo desenvolvimento na década de 1980. Na origem desse interesse 
está a ideia de que os elementos culturais constituem um fator de diferenciação das or-
ganizações bem-sucedidas das menos bem-sucedidas, sendo a cultura organizacional 
um fator explicativo do sucesso econômico.

Alguns autores descrevem importantes elementos do conceito de cultura: am-
biente dos negócios, valores, heróis, rituais e a rede cultural.

O ambiente é constituído pelos competidores, clientes, tecnologia e outros fato-
res desse tipo. Os valores são as crenças acerca dos negócios e de como conduzi-los. 
Heróis são aqueles que, na organização, personificam a cultura e os valores e consti-
tuem exemplo para os outros. Os rituais mostram às pessoas o tipo de comportamento 
que é esperado. Finalmente, a rede cultural significa os modos como se transmite a 
cultura aos seus membros.

A cultura é formada e observada por meio de três dimensões interdependentes:

 material – ambiente físico, recursos materiais e tecnologia;

 psicossocial – relações formais e informais de poder;

 ideológica – componentes conscientes e inconscientes das normas e valores.

Schein (1986) define cultura como um padrão de crenças inventadas, descobertas 
ou desenvolvidas por um determinado grupo à medida que ele aprende a lidar com 
seus problemas de adaptação externa e integração interna. Podemos também com-
plementar que cultura é o conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações 
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e relacionamentos sociais típicos de cada organização. É a maneira tradicional e cos-
tumeira de pensar e fazer as coisas e que são compartilhadas por todos os membros 
da organização. Em outras palavras, cultura organizacional representa as normas infor-
mais existentes na organização e compartilhadas no dia-a-dia das pessoas.

Observa-se, nas organizações, traços de poder e de cultura em crachás, unifor-
mes, no estacionamento, e na forma das pessoas atenderem ao telefone.

Cultura é um padrão de assuntos básicos de desenvolvimento organizacional compartilhados, que 
um grupo aprendeu como maneira de resolver seus problemas de adaptação externa e integração 
interna e que é transmitido aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e 
sentir em relação àqueles problemas. (CHIAVENATO, 1999, p. 159)

Existem diferentes culturas:

 culturas conservadoras se caracterizam por rigidez e tradicionalismo;

 culturas adaptativas são flexíveis e maleáveis. A adaptação e transformação da 
organização acontece conforme o contexto a sua volta.

De dentro da organização, a cultura pode ser diagnosticada através:

 do processo de progressão na carreira;

 do tempo de permanência na empresa;

 do que fazem e escrevem os membros da organização;

 dos tipos de mitos e crenças que são transmitidos através dos processos de 
comunicação.

A organização é um sistema complexo, com características próprias, devido ao 
fator humano e tecnológico fazerem parte de um conjunto de variáveis que resultam 
no aperfeiçoamento, produtividade e motivação para o alcance de resultado.

O clima organizacional constitui o meio interno ou a atmosfera psicológica carac-
terísticas de cada organização. Está ligado à moral e à satisfação das necessidades dos 
empregados além de envolver fatores estruturais como: tipo de organização, tecnologia, 
política de recursos humanos, metas, regulamentos, atitudes e comportamento social.

O clima organizacional é a expressão pessoal da visão que os trabalhadores e di-
rigentes adquirem da organização a qual pertencem. Dessa forma, percebemos que o 
clima organizacional está diretamente relacionado ao grau de satisfação, expectativa e 
necessidades dos integrantes de uma organização.

Há inúmeras possibilidades de existência de climas organizacionais que podem 
existir numa organização. A seguir, citam-se alguns exemplos de clima organizacional 
e o que provocam na equipe de trabalho.
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Clima organizacional de intimidade Favorece a integração do grupo, aumentando as relações 
sociais amistosas.

Clima de espírito de equipe
Os membros da organização sentem que as suas necessi-
dades sociais são atendidas e, ao mesmo tempo, gozam 
do sentimento de tarefa cumprida.

Clima com ênfase no produto Os integrantes sentem seu comportamento administrati-
vo ser estreitamente supervisionado.

Clima de cordialidade Ocorre um sentimento geral de camaradagem que preva-
lece na atmosfera do grupo de trabalho.

Clima burocrático Há uma atmosfera fechada e formal.

Clima de tolerância Deriva para um comportamento organizacional onde os 
erros são tratados como de apoio e aprendizagem.

Também podemos citar algumas expressões que são utilizadas para a denomina-
ção do clima organizacional como, por exemplo: clima de harmonia, clima construtivo, 
clima sadio, clima realizador, clima tenso e clima de confiança.

O clima pode ser bom, prejudicado ou ruim. Embora administrar o clima seja uma 
responsabilidade da administração de recursos humanos, as organizações hoje con-
sideram importante a responsabilidade de cada setor ou departamento e de quem 
exerce cargos de gestão, trabalhar as expectativas e as necessidades de cada funcioná-
rio e das equipes de trabalho. No contexto atual esse é o grande desafio gerencial na 
organização. É essencial a transformação contínua e um clima bom, porque predomi-
nam as atitudes positivas, atingindo a melhoria do ambiente de trabalho e da qualida-
de dos serviços prestados.

Identificar e diferenciar as organizações formais e informais
Podemos citar inúmeras empresas na qual sua constituição se estabelece de ma-

neira formal e informal para contexto da sua atuação. A organização formal é consti-
tuída de camadas hierárquicas ou níveis funcionais estabelecidos pelo organograma 
e com ênfase nas funções e nas tarefas. A organização formal estabelece a utilização 
de normas e padrões de inter-relações entre cargos e diretrizes da organização, para o 
alcance dos seus objetivos.

Cada organização tem uma estrutura organizacional em função dos seus objeti-
vos, do seu tamanho, dos seus produtos ou dos serviços que presta.

Podemos citar que a principal característica da organização formal é o racionalismo1.

1 É a adequação dos meios aos fins visados segundo critérios universais e baseados na razão e na lógica.
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Uma organização é um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos onde todos 
os funcionários devem se sujeitar às normas de comportamento. O princípio básico 
dessa forma de estabelecer a organização é que, dentro de limites e procedimentos, 
seus funcionários se comportarão racionalmente, isto é, de acordo com as normas e 
regras prescritas para cada empresa.

Em decorrência de uma abordagem clássica, as organizações formais foram defi-
nidas em três tipos tradicionais de organização:

 organização linear;

 organização funcional;

 organização linha-staff.

Cada um dos tipos tradicionais de organização tem a sua racionalidade. A organi-
zação linear possui o princípio da autoridade linear, isto é, princípio que estabelece a 
hierarquia da autoridade. Significa a existência de linhas diretas e únicas de autoridade 
e responsabilidade entre superior e subordinado. Daí o formato piramidal.

Na figura a seguir tem-se um exemplo de organização linear.

Gerente Geral

VendasProdução Finanças

Figura1 - Funções básicas na organização linear.
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Podemos assim, considerar que a organização linear é limitada e o seu desenvol-
vimento está baseado na gestão tradicional, cuja abordagem está centrada nas tarefas 
e principalmente na centralização das decisões e controles.

A organização funcional é outra abordagem da estrutura organizacional, que de-
senvolve um tipo de estrutura que aplica o princípio funcional ou princípio da especia-
lização das funções.

Com a organização baseada na estrutura funcional a empresa passa a ter uma co-
municação mais eficiente e com qualidade, buscando sempre a solução de problemas. 
As principais características da organização funcional são:

 autoridade funcional ou dividida;

 linhas diretas de comunicação;
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 descentralização das decisões;

 ênfase na especialização.

Diretor

Gerente de 
Produção

Gerente 
Financeiro

Gerente de 
Vendas

Figura 2 – Exemplo de organização funcional.

Gerente de RH

Supervisor de 
Linha de Produção

Supervisor 
Financeiro

Supervisor de 
Equipe de Vendas

Supervisor de 
RH

A organização linha-staff é a combinação dos modelos de organização linear e fun-
cional. Está baseada nas vantagens dos dois tipos de organizações. Nesse tipo de or-
ganização existem características linear e funcional, reunidas para proporcionar uma 
organização mais completa e complexa, cuja grande vantagem é atingir resultados 
positivos.

A organização linha-staff apresenta características mais complexas. Suas princi-
pais características são:

 fusão da estrutura linear com a estrutura funcional;

 coexistência entre as linhas formais de comunicação com as linhas diretas de 
comunicação;

 separação entre cargos ou órgãos operacionais (executivos) e órgãos de apoio 
e suporte (assessores);

 hierarquia versus especialização.

Após termos identificados os diferentes tipos de organização formal, vejam quais 
as principais características da organização informal, baseada nos conceitos funda-
mentais da Teoria das Relações Humanas2.

2 A Teoria das Relações Humanas tem suas origens nos Estados Unidos, como resultado das experiências de Elton Mayo, denominadas Experiências de Ha-
wthorne. Originaram-se quando Mayo percebeu a necessidade de tornar a administração mais humana e democrática e quanto as ciências humanas influen-
ciaram as organizações (DANTAS, 2008).
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O conjunto de interações e relacionamentos que se estabelecem entre as pessoas 
denomina-se organização informal, em paralelo à organização formal. Dessa forma, 
podemos considerar que organização informal é caracterizada por processos espon-
tâneos de evolução social, concretiza-se nos costumes, nas tradições, nos ideais e nas 
normas e padronizações sociais.

A organização informal tem sua origem na necessidade do indivíduo de conviver 
com os demais seres humanos. E apresenta as seguintes características:

 relação de coesão ou de antagonismo (oposição de ideias);

 status3: indivíduos interagem em grupos informais, independentemente da 
posição que atuam;

 colaboração espontânea;

 padrões de relações e atitudes;

 padrões de desempenho nos grupos informais;

 a organização informal ultrapassa a organização formal.

O papel principal da organização informal é desenvolver grupos de amizades 
(grupos informais), que organizam-se de forma natural e identificam-se com os pro-
cessos apresentados, entendendo que os grupos informais são encontrados dentro da 
organização formal e compõem-se de pessoas com vários níveis hierárquicos.

Para uma empresa gerar inovação, isto é, condição essencial para o mercado e 
apresentar resultados positivos, ela precisa trabalhar as relações entre os membros de 
sua organização através da interação das características das organizações formais e 
informais. Essa interação estabelece o aparecimento de novas e futuras organizações.

De formal geral, as organizações do passado tem como base o trabalho intensivo, 
e estão sendo substituídas por outras baseadas no conhecimento e criatividade. Essas 
organizações serão menores, mais flexíveis e menos hierarquizadas.

Compreensão do planejamento 
quantitativo e qualitativo

O planejamento da gestão de pessoas é um processo de tomada de decisão an-
tecipado no que se refere às pessoas necessárias para que uma organização concretize 
seus objetivos dentro de um período pré-determinado.

3 Posição, classificação, categoria, ou ainda símbolo de prestígio.Pl
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O planejamento estratégico deve estabelecer qual a força de trabalho e os talen-
tos humanos necessários para realização das atividades da empresa.

O planejamento da gestão de pessoas deve considerar:

 análise do contexto organizacional;

 análise das estratégias, visando a obtenção de resultados;

 visão de futuro da organização.

Assim, a condição básica para dar início ao planejamento da gestão de pessoas 
é que o processo correspondente esteja estruturado e sua dimensão funcional defi-
nida. Esse mecanismo vai proporcionar um desenvolvimento contingente de recur-
sos humanos com capacidade e motivação para criar, manter e realizar os objetivos 
da organização, além de oferecer condições ao desenvolvimento e alcançar níveis 
de produtividade compatíveis com a competitividade do mercado, o qual a empresa 
está inserida.

O planejamento de gestão de pessoas deve considerar os seguintes aspectos:

Análise qualitativa
Define o grau de generalidade e especialização que a empresa pretende para o 

seu contingente de pessoal, considerando todas as áreas e as características das ati-
vidades. A partir da análise e descrição das tarefas e atividades, definem-se funções e 
cargos a serem exercidos pelos empregados.

Atividades – ações individuais que visam à realização de um trabalho.

Tarefas – conjunto de atividades voltadas para um mesmo fim.

Funções – conjunto de atividades e tarefas executadas de maneira sistemática 
por uma ou mais pessoas.

Cargo – conjunto de funções executadas por um empregado.

Análise quantitativa
É definida por três passos.

1.º passo – avaliar o número atual de pessoas, confrontando com a carga ho-
rária necessária para execução de todos os trabalhos com a quantidade de pessoas 
disponíveis.
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2.º passo – avaliar as necessidades futuras de pessoal. Por exemplo, com aumento 
do volume de vendas de uma determinada empresa.

3.º passo – desenvolvimento de programas/projetos de recrutamento e seleção 
para atender as necessidades levantadas pela organização.

O planejamento com análise qualitativa e quantitativa estabelece critérios através 
de diagnósticos ou pesquisas realizados no contexto organizacional que desenvolvam 
ações estratégicas e contribuam para as atividades, para elaboração de um plano de 
ação, considerando a resolução de problemas e identificando os responsáveis e os 
prazos para implementação das mesmas.

Análise e identificação da dinâmica da estrutura de carreira
Planejamento e desenvolvimento de carreira não são mais apenas benefícios 

extras para os funcionários. A importância da estruturação do plano de carreira nas 
diversas áreas de atuação cria vantagens competitivas aos funcionários melhor quali-
ficados. Também devemos considerar que o planejamento de carreira, hoje, é uma das 
melhores técnicas de retenção de funcionários, especialmente para os cargos técnicos 
em que o recrutamento e a retenção são sempre difíceis.

Um plano de carreira é o caminho por onde um funcionário pode crescer dentro 
de uma empresa, passando por diferentes áreas, cargos e funções. O desenvolvimento 
de carreira oferece, aos funcionários e gerentes, ferramentas para criar planos de de-
senvolvimento de alto impacto com custos menores para efetivação do planejamento 
e desenvolvimento de carreira.

A dinâmica da estrutura de carreira pode iniciar com a criação de um plano de 
desenvolvimento individual. Como exemplo podemos citar que o funcionário pode 
começar com um cargo simples e ir se desenvolvendo dentro da empresa, enquanto 
melhoram suas competências, habilidades e capacidades. Uma grande empresa, com 
diversos níveis e diversas áreas, geralmente tem preparado um plano de carreira, onde 
um funcionário pode começar como assistente administrativo, por exemplo, e crescer, 
passando por gerente do setor, até eventualmente diretor da área.

O planejamento e desenvolvimento de carreira utiliza a estrutura para visualizar 
e dar sustentação à implantação do sistema. A dinâmica do processo consiste no de-
senvolvimento de critérios e parâmetros para o funcionamento da carreira, com amplo 
envolvimento de todos os funcionários e gestores. É necessário estabelecer e orga-
nizar o conjunto de expectativas que a empresa tem em relação às pessoas que nela 
trabalham, definir recursos e níveis de valorização, além de analisar e identificar a ca-Pl
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pacitação pessoal e profissional, e fixar critérios de migração ou transferências entre 
diferentes áreas e cargos.

Administração de carreiras 
como instrumento de gestão

A gestão faz parte do contexto organizacional. Toda e qualquer empresa tem 
linhas de conduta para a gestão dos seus recursos e das pessoas. A gestão caracteriza- 
-se por suas políticas e práticas de funcionamento, de contínua melhoria e revisão dos 
processos. Nesse contexto a administração de carreira tem suas ações destinadas à 
área de gestão de pessoas, onde a empresa faz a inter-relação que existe entre a neces-
sidade da empresa e a das pessoas.

A estratégia administrativa baseia-se em dois pilares:

 as políticas - que são os princípios e as diretrizes que norteiam as decisões e 
comportamentos.

 as práticas - que são os diversos procedimentos, métodos e técnicas utiliza-
das pela empresa.

Segundo Dutra (1996), devemos considerar que as políticas e práticas caracteri-
zam os instrumentos de gestão destinados á administração de carreiras. Elas podem 
ser classificadas nas seguintes categorias:

 Suporte às decisões individuais para a carreira - são incluídos instrumen-
tos de autoavaliação, processos de aconselhamento profissionais, processo de 
feedback.

 Suporte ao gerenciamento de carreiras pela empresa - programas de RH, 
previsão de demanda por recursos de pessoas, acompanhamento do cresci-
mento profissional.

 Facilitadores da comunicação entre as pessoas e a empresa - programas 
de aperfeiçoamento dos gestores como conselheiros e orientadores.

No entanto, a classificação das categorias apresentadas tem características volta-
das para estratégia organizacional, e para integração, atuando diretamente como ins-
trumento de gestão. Assim, instrumentos e técnicas para Administração de Carreiras 
podem variar de empresa para empresa. Vejamos um quadro de responsabilidades na 
gestão de carreira, que aponta os instrumentos e métodos necessários para o cresci-
mento profissional.
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Planejamento individual  
de carreira

Gerenciamento 
de carreira
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Responsabilidade 
das pessoas

- Autoavaliação de interesses, valores e 
habilidades.
- Análise de opções de carreira.
- Decisão sobre objetivos e necessida-
des de desenvolvimento.
- Comunicação das preferências de car-
reira ao gestor.
- Mapeamento de expectativas de car-
reira e conciliação com necessidades 
da empresa.
- Perseguir seu plano de ação.

- Prover informações precisas 
para a empresa acerca de suas 
expectativas, experiências e ha-
bilidades.

Responsabilidade 
dos gestores

- Estimular o subordinado a planejar 
sua carreira.
- Avaliar com realismo os objetivos e 
necessidades de desenvolvimento de 
seus subordinados.
- Aconselhar seus subordinados no 
desenvolvimento conciliado com a 
empresa.
- Acompanhar a implementação do pla-
no de carreira de seus subordinados.

- Validar as informações forneci-
das pelos subordinados.
- Prover informações acerca de 
vagas em aberto em sua área.
- Identificar candidatos internos 
em condições de assumir a vaga 
em aberto.
- Identificar oportunidades para 
desenvolvimento de seus subor-
dinados.

Responsabilidade 
da empresa

- Prover modelos de planejamento de 
carreira, recursos, aconselhamento e 
informações necessárias.
-Prover treinamento em planejamento 
de carreira para gestores e seus subor-
dinados.
- Prover ações de capacitação.

- Prover informações e proces-
sos para suportar a ação dos 
gestores.
- Manter atualizado sistema de 
informações acerca das necessi-
dades da empresa.

Desenho de carreira
O desenho de carreira traduz as sequências lógicas de cargos ou de posições, que 

a função ou atividade pode apresentar. Nesse processo, o desenho de carreira ocorre 
quando o sistema de planejamento está centrado no trabalho. De outro modo, quando 
o planejamento está centrado na pessoa, o desenho de carreira traduz os diferentes 
patamares de exigências sobre ela.

As carreiras têm seus desenhos influenciados por diferentes aspectos, entre os 
quais cabe destacar:

 valores organizacionais;

 estratégias negociais e de gestão de pessoas;
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 especificidade da categoria profissional abrangida pela carreira;

 características do mercado de recursos humanos;

 inserção da gestão de carreira no contexto da gestão de recursos humanos da 
empresa;

 momento histórico vivido pela empresa.

Existem três tipos básicos de desenho de carreira. Podemos considerar que a mais 
utilizada pelas organizações é a estrutura em linha, que ordena diversas posições em 
uma única direção, sem alternativas. Nesse caso, cada estágio da carreira corresponde 
a um processo específico de atribuições destinadas a várias pessoas.

Também são definidos pelo desenho de carreira os requisitos de acesso ao cargo 
em aberto. As estruturas hoje são mais flexíveis. Sua característica principal é a de que 
a sequência de posições está atrelada a uma única direção, sendo mais simples de con-
figurar e administrar todo o processo.

Gerente de Sistemas

Figura 3 - Exemplo de estrutura em linha.
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Coordenador de Grupo

Analista de Sistema Sênior

Analista de Sistema Pleno

Analista de Sistema Júnior

Outro desenho da carreira é a estrutura em rede e caracteriza-se por apresentar 
várias alternativas para cada posição da empresa, permitindo que o profissional esta-
beleça sua trajetória, ou seja, que possa optar pela trajetória conforme os critérios de 
acesso estabelecidos. Esse tipo de estrutura cria algumas limitações importantes para 
esse tipo de carreira.

Para a pessoa:

 trajetórias profissionais limitadas;

 critérios e caminhos estabelecidos pela empresa, sem oportunidade de modi-
ficação pelo funcionário.
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Para a empresa:

 pouca mobilidade para reconfigurar estruturas organizacionais;

 dificuldade de organizar as necessidades da empresa com as expectativas das 
pessoas.

Gerente de 
Produção

Gerente de 
Processos 
Industriais

Gerente de 
Vendas

Figura 4 - Exemplo de estrutura em rede.

Gerente de 
Desenvolvimento

Analista Sênior 
de Suporte de 

Vendas

Analista de 
Processos 
Industriais

Representante 
Técnico de Vendas

Analista Sênior de 
Desenvolvimento

Analista de 
Processos 

Industriais Júnior

Analista de 
Suporte de 

Vendas Júnior

Analista de 
Desenvolvimento 

Júnior

Analista de Sistema 
de Trainee
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Finalmente, as estruturas paralelas, que criam alternativas de carreira não neces-
sariamente relacionadas a estruturas organizacionais. Dutra (1996) define carreira pa-
ralela como sendo:

Uma sequência de posições, que uma pessoa pode assumir no interior de uma organização, 
orientada em duas direções, uma de natureza técnica/operacional e outra de natureza gerencial, 
sendo o acesso aos maiores níveis de remuneração e de reconhecimento oferecidos pela empresa 
garantido em qualquer uma das direções escolhidas. (DUTRA, 1996, p. 86)

O sistema de carreiras paralelas determina parâmetros para o desenvolvimento 
de todos os profissionais e estabelece canais de negociação de expectativas entre as 
pessoas e a empresa. Também se apresenta de várias formas, sendo a mais comum 
em Y. Ela tem uma base comum tanto para cargos técnicos como cargos gerenciais. A 
outra forma é a estrutura paralela múltipla.

Assim, o sistema de carreiras paralelas permite à empresa incentivar tanto o 
aperfeiçoamento técnico como o gerencial, dependendo das vocações e aspirações 
individuais.
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Cientista Associado
Cientista

Pesquisador Júnior

Pesquisador

Engenheiro de P&D
Sênior

Engenheiro de P&D
Pleno

Engenheiro de P&D
Júnior

Gerente de Divisão 
de P&D

Gerente de Departamento 
de Projetos

Supervisor de Projetos

Coordenador de Suporte 
a P&D

Analista de Suporte a 
P&D Pleno

Analista de Suporte a 
P&D Júnior

Analista de Suporte a 
P&D Sênior

Figura 5 - Exemplo de estrutura paralela.
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Diretor de 
Laboratório

Pesquisador 
Associado

Gerente de 
Projetos Pesquisador

Líder de 
Grupo

Cientista de  
Pesquisa Sênior

BRAÇO 
GERENCIAL

BRAÇO 
TÉCNICO

Cientista de  
pesquisa

Cientista de Projeto

Cientista

Cientista 
Júnior

Cientista 
Trainee

BASE

(D
U
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A
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Figura 6 - Exemplo de estrutura em Y.
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Princípios para o desenvolvimento gerencial
Através dos tempos o conceito de administração se modificou, a ênfase na téc-

nica cedeu lugar à ênfase nas relações humanas. A integração entre o indivíduo e a 
atividade que ele exerce faz parte do contexto organizacional. À medida que as organi-
zações são bem-sucedidas no alcance dos objetivos, elas necessitam de maior número 
de pessoas para execução das suas atividades e, certamente, de mais gestores eficien-
tes e eficazes na condução dos processos.

Todas as pessoas que ingressam na empresa têm objetivos individuais que vão de 
encontro com os objetivos da empresa. Essa relação deve ser voltada para cooperação 
e satisfação de ambas. As organizações dependem das pessoas. Enquanto o indivíduo 
traz habilidades, conhecimentos e aptidão para aprender; a empresa preocupa-se em 
delinear suas metas e rumos a serem seguidos e alcançados.

Nesse contexto podemos perceber que a gestão refere-se a um potencial que é 
conquistado através do desenvolvimento e planejamento das diretrizes e competên-
cias identificadas pela capacidade da organização em gerenciar, coordenar ou supervi-
sionar todos os processos e tarefas destinadas aos gestores.

Assim, o papel do gestor em relação às demandas da organização estabelece as 
necessidades de ferramentas e conhecimentos que lhe permitam analisar, diagnosti-
car e avaliar todo o processo, a fim de garantir resultados positivos e assertivos para a 
empresa.

Os princípios para o desenvolvimento do gestor envolvem a capacidade técni-
ca, humana e conceitual. As competências são as qualidades que tornam as pessoas 
capazes de uma análise crítica da situação e das necessidades de apresentação de so-
luções e resoluções de problemas. O desenvolvimento envolve a visão sistêmica4 da 
empresa, a capacidade de ter e adquirir conhecimento, informação, ter perspectiva, 
isto é, maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas e situações 
e principalmente a atitude ativa e proativa, ênfase na ação e no fazer acontecer, espíri-
to empreendedor e de equipe, liderança e comunicação.

Compreensão e identificação das habilidades gerenciais
As atividades gerenciais envolvem um conjunto de funções e habilidades. A qua-

lidade do gestor da empresa está baseada na compreensão do papel interpessoal, in-
formacional e decisorial que faz parte da sua condição.

Para Motta (2001), a compreensão do papel do gerente envolve quatro dimen-
sões básicas: cognitiva, analítica, comportamental e habilidade de ação.

4 Visão do todo organizacional.Pl
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Quadro 1 - Significado e objetivo de habilidades gerenciais

Tipo de  
habilidade Significado Objetivo

COGNITIVA

Categorizar problemas administra-
tivos e ver relações entre categorias. 
Compreender o particular através 
do conhecimento do geral.

Aprender sobre administração a 
partir do estoque de conhecimen-
to existentes sobre definições de 
objetivos e formulação de poíticas 
e as ideias sistematizadas sobre 
estruturas, processos, técnicas e 
comportamentos organizacionais.

ANALÍTICA

Saber a utilidade e a potencialida-
de das técnicas administrativas e 
adquirir mais realismo, profundi-
dade e criatividade na solução de 
problemas.

Aprender a decompor problemas 
administrativos, identificar variá-
veis fundamentais, estabelecer re-
lações de causa e efeito na busca 
de novas soluções, objetivos, prio-
ridades e alternativas de ação.

COMPORTAMENTAL

Comporta-se de forma diferente do 
anteriormente acostumado para 
obter respostas comportamentais 
mais consistentes com objetivos 
de eficiência, eficácia, satisfação e 
segurança no trabalho.

Aprender novas maneiras de inte-
gração humana dentre padrões al-
ternativos conhecidos e validades 
socialmente, como novas formas de 
comunicação de interação, grupal 
ou de exercer ou lidar com poder e 
autoridade.

DE AÇÃO

Desenvolver capacidade de inter-
ferir intencionalmente no sistema 
organizacional, ou seja, de trans-
formar objetivos, valores e conhe-
cimento em formas efetivas de 
ação.

Aprender sobre si próprio, sobre sua 
função e sobre os objetivos e condi-
ções operacionais de sua organiza-
ção. Desenvolver comprometimen-
to com a missão socioeconômica.
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Ainda segundo o mesmo autor,

[...] ter domínio cognitivo, analítico ou conhecer alternativas de comportamento só faz sentido 
na gerência, se esse domínio conduzir a uma ação mais eficaz. A função gerencial é uma ação 
individual de autonomia, de reflexão e segurança, de conhecimento do seu papel na organização. 
Desta forma, podemos dizer que a habilidade da ação gerencial alia toda a dimensão de segurança 
fornecida pelo conhecimento administrativo já adquirido e o comportamento pessoal na busca de 
novos horizontes. (MOTTA, 2001)

Escolha da carreira
Carreira é como uma sequência linear de experiências e trabalhos. Ela estabelece 

uma relação importante entre empresa e funcionários, englobando as perspectivas e 
expectativas de ambas. A escolha da carreira é agrupada em duas categorias: compa-
tibilidade e processo de escolha.
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Na categoria da compatibilidade, as pessoas estão preocupadas em escolher de-
terminadas funções ou cargos que atendam às suas necessidades e interesses. Já no 
processo de escolha a opção da carreira passa, segundo alguns autores, por três está-
gios da vida de uma pessoa:

 estágio da fantasia – período da infância até os 11 anos;

 estágio das escolhas tentativas – baseado em interesses, capacidades e 
valores;

 estágio das escolhas realistas – baseado no exploratório (opções de carrei-
ra), na cristalização (opções com visão) e especificação (escolha da carreira em 
particular).

Outro aspecto importante para a compreensão do processo de planejamento in-
dividual de carreira é a análise da influência de valores, necessidades e habilidades no 
estímulo ou inibição de opções por carreiras.

Quando as pessoas iniciam sua vida profissional, há um período de descoberta 
mútua entre elas e as organizações. A partir do conhecimento dos novos desafios, cada 
um aprende sobre o outro. As pessoas passam a experimentar oportunidades para 
conhecerem melhor a si próprias e suas preferências profissionais. A empresa procura 
adequar melhor as capacidades individuais a suas necessidades.

Assim, quanto mais conhecimento as pessoas adquirirem referente às suas pre-
ferências profissionais, o mesmo conhecimento habilita-as a fazer opções mais cons-
cientes. É nesse momento que começa a direcionar-se com maior clareza a trajetória 
de carreira.

Edgar Schein estudou essas preferências, acompanhando a carreira de 44 alunos 
da Sloan School of Management do MIT – Massachusetts Institute of Technology no 
período de 1961 a 1973 (15 alunos formados em 1961, 15 alunos formados em 1962 e 
14 alunos formados em 1963) e observou que estes alunos, nos primeiros anos, procu-
ravam empregos que lhes poderiam oferecer desafios, maiores salários e maiores res-
ponsabilidades. Após alguns anos de experiência, entretanto, esses alunos passam a 
buscar tipos específicos de trabalho ou responsabilidades, emergindo no depoimento 
dessas pessoas, razões e padrões de escolha que o autor agrupou em cinco categorias. 
Essas categorias foram ampliadas para oito a partir de uma série de pesquisas realiza-
das pelo autor (Schein, 1990), durante as décadas de 1970 e 1980, com outros grupos 
de alunos e com profissionais de diversas áreas de especialização.

Segundo o autor, essas razões e padrões de escolhas estavam assentadas na au-
topercepção de:Pl
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 talentos e habilidades, baseados no sucesso dos vários trabalhos realizados;

 motivos e necessidades, baseados no feedback de outras pessoas e da empre-
sa e na autoavaliação ao enfrentar os vários desafios;

 atitudes e valores, baseados no confronto entre os valores e normas próprios 
e os da organização ou ocupação.

A autopercepção de habilidades, necessidades e valores formam o que chama-
mos de âncoras de carreira, ou seja, são elementos de nossa realidade que irão deter-
minar nossas preferências por determinada ocupação, carreira, empresa ou oportuni-
dade. Desse modo, a autopercepção leva-nos à construção de razões e a estabelecer 
padrões de escolha de carreira, que, segundo Schein, podem ser agrupados nas se-
guintes categorias:

 Competência gerencial.

 Competência técnica ou funcional.

 Segurança e estabilidade.

 Criatividade.

 Autonomia e independência.

 Senso de serviço e dedicação à causa.

 Desafio constante.

 Estilo de vida integrado.

Tendo como referência os trabalhos de Edgar Schein, Derr (1987) estudou as di-
ferentes preferências de carreira no contexto organizacional. Derr acredita que essas 
orientações são determinadas pela percepção das pessoas de seus talentos, necessida-
des e valores. As categorias propostas por Derr são:

 Ter sucesso.

 Sentir-se seguro.

 Sentir-se livre.

 Sentir-se desafiado.

 Obter equilíbrio.
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Esses trabalhos representam duas importantes abordagens sobre a questão de 
preferências sobre carreira e iniciaram profunda reflexão acerca das opções de carreira 
oferecidas pelas empresas: além de fortalecer a percepção de nossas preferências e 
analisarmos nossos pontos fortes e fracos, visando nosso futuro profissional.

Texto complementar

Estudo de caso: Telemática S.A.
(TASCHIZAWA et al, 2004, p. 134-136)

A empresa

A Telemática S.A. atua no mercado de telefonia, comunicação e sistema e 
equipamentos de telecomunicações e informática no Brasil.

Configuração organizacional da Telemática S.A.

Diretor 
Presidente

Gestão de 
Pessoas

Auditoria

Diretor Técnico
Diretor de 
Produção

Diretor de 
Administração

Depto. de 
Vendas

Depto. de 
Produção

Depto. 
Financeiro

Depto. de 
Assistência 

Técnica

Depto. de 
Logística e Peças

Depto. de 
Controladoria

Depto. de 
Compras

Depto. de  
Informática
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Modelo de gestão

O modelo de gestão adotado pela Telemática S.A. combina a estrutura organi-
zacional tradicional com a estrutura por processos.

A estrutura tradicional distribui as atividades da empresa em funções compar-
timentadas em unidades organizacionais e verticalizada em três níveis hierárqui-
cos: diretoria, departamentos e setor.

Na configuração por processos, levam-se em conta os processos sistêmicos 
considerados produtivos (produção, desenvolvimento, serviços e vendas) e os 
processos sistêmicos de apoio (administração geral, gestão de pessoas, finanças 
e logística).

Modelo de gestão de pessoas

O modelo de gestão de pessoas adotado pela Telemática S.A. observa a es-
tratégia definida corporativamente, visando a manter a força de trabalho recicla-
da tecnologicamente e capacitada para os novos desafios dos novos tempos. Tal 
modelo estabelece como diretrizes:

 formalização na descrição de cargos, das atribuições, funções e responsa-
bilidades da força de trabalho;

 planejamento de carreira agrupado em três categorias: gerencial, adminis-
trativa e operacional.

Como suporte à gestão de pessoas, a Telemática S.A. consolida suas políticas 
e práticas da gestão de pessoas num manual corporativo disponível a todos os 
colaboradores.

Remuneração e benefícios

A Telemática S.A. mantém um plano de cargos e salários que explica as ativi-
dades descritas e agrupadas por cargos na forma de atribuições, tarefas e respon-
sabilidades. Os pré-requisitos e perfil profissional do ocupante de cada cargo são 
especificados para subsidiar o recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e 
progressão funcional dos empregados da empresa. A estratégia de remuneração e 
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salários é estabelecida de forma compatível com o mercado, considerando as em-
presas pertencentes ao mesmo setor econômico e, principalmente, o desempenho 
do empregado.

Um conjunto de cargos devidamente ajustado ao mercado mediante pesqui-
sas salariais permanentes determina a estrutura de cargos e faixas salariais da em-
presa. Os cargos são classificados em:

 gerenciais – relacionados à obtenção de resultados através de equipes de 
colaboradores;

 especialistas – relacionados com a aplicação de tecnologia específica ou o 
desempenho de atividades de apoio;

 administrativos – caracterizados pelo apoio a todos os níveis da empresa;

 operacional – caracterizados pelo apoio aos serviços de produção.

Realizam-se pesquisas salariais periódicas, observando procedimentos espe-
cíficos para as categorias gerencial, administrativa e operacional.

Treinamento e educação continuada

As atividades começam pela identificação das necessidades de treinamento, 
tanto em nível operacional quanto profissional, com base no planejamento estra-
tégico da empresa. Posteriormente, tais necessidades são referendadas por chefias 
e subordinados, para fins de formalização de um programa de treinamento geren-
cial e administrativo.

Outros procedimentos de gestão de pessoas

A Telemática S.A. operacionaliza o processo de gestão de pessoas, tendo em 
vista o bem-estar e a satisfação do pessoas, por meio de projetos relativos a:

 clima organizacional;

 saúde e segurança no trabalho;

 assistência social.
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Atividades

O que é necessário que o gestor analise para compreender o clima e a cultura 1. 
organizacional?

Em que categorias podem ser classificadas as políticas e práticas de suporte, 2. 
destinadas à gestão de carreira?

Descreva quais são as principais características e habilidades do desenvolvi-3. 
mento gerencial.
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Ascensão e sucesso profissional

O estudo da ascensão e sucesso profissional é importante para que se possa com-
preender o processo de reestruturação e transformação da qualificação profissional no 
mundo do trabalho, e contextualizar as tendências e perspectivas de um novo desafio 
para o futuro da gestão de pessoas.

Tendências e desafios na administração de carreira
O comportamento das pessoas em relação à escolha e ao desenvolvimento de 

suas carreiras segue padrões determinados por sua condição socioeconômica, raça, 
sexo, nível de instrução. Esses padrões são agrupados ou podem ser determinados por 
fatores psicológicos, sociais e ambientais.

Schein (1978) encara a questão da carreira como um processo de desenvolvimen-
to da pessoa como um ser integral. Argumenta que é preciso entender as necessidades 
e características de cada indivíduo, e considera que nesse contexto deve ocorrer uma 
interação da pessoa com todos os espaços de sua vida. Esse contexto viabiliza pressões 
e problemas que interferem no desenvolvimento profissional e de carreira. Podem ser 
agrupados em três categorias:

 Pressões e problemas decorrentes do processo biológico e social associado ao novo 
envelhecimento. Podemos, de forma geral, associar à idade ou determinantes de natureza 
biológica, tais como: alterações no nosso corpo, alterações em nossa capacidade física e mental 
etc. e de natureza social e cultural. Esta associação nos permite configurar um ciclo biossocial 
que irá influenciar o comportamento e as preferências das pessoas.

 Outro conjunto de pressões e problemas é decorrente das relações estabelecidas entre a 
pessoa com sua família. Embora possamos associar esta à categoria biossocial, ela apresenta 
características peculiares. As pressões aqui estão associadas à natureza da relação com a família e 
aos diferentes compromissos que assumimos em situações de: casado, solteiro, viúvo, separado 
ou divorciado. Com filhos pequenos ou não. Com filhos adolescentes ou não. Dando suporte 
financeiro e emocional para pais idosos ou não etc. Aqui também é possível definir um conjunto 
de pressões e problemas típicos das várias fases das relações que as pessoas estabelecem com 
suas famílias, configurando um ciclo familiar.

 A terceira categoria está associada ao trabalho ou à construção de carreira. As pessoas têm 
um domínio parcial sobre pressões e problemas decorrentes desta categoria, uma vez que 
eles emanam de necessidades definidas pela sociedade, de suas instituições econômicas, suas 
tradições, políticas educacionais etc. De outro lado, a relação que as pessoas estabelecem com 
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o trabalho ou com a carreira não sofre o determinismo das outras duas categorias, uma pessoa 
pode truncar, mudar ou alavancar sua carreira. As relações que a pessoa estabelece com sua 
ocupação ou com empresas, formam também um ciclo, cujas etapas ou estágio podem ser 
associadas a determinadas características. (SCHEIN, 1978, p. 36–39)

Podemos observar no quadro abaixo, que as fases e ciclos vêm sofrendo algumas 
alterações nos últimos anos. Essas alterações são motivadas basicamente por dois fato-
res: aumento da longevidade das pessoas e redução de oferta de empregos.

Quadro1 - Ciclos típicos na vida da pessoa

Ciclo Biossocial

Etapa Característica principal

Da adolescência ao início 
dos 30.

Nesse período, a pessoa está deixando sua casa, estabelecendo-se 
por conta própria no mundo adulto e desenvolvendo sua estrutura 
de vida e seu estilo.

Transição: final dos 
20 ao meio dos 30.

Nesse período, as pressões sociais levam a pessoa a escolhas mais de-
finitivas quanto à família e ao trabalho. É a fase de criação de raízes.

Crise da meia idade: final 
dos 30 e início dos 40.

Nesse período, a pessoa confronta-se com a disparidade entre so-
nhos e a realidade vivida, emergindo novamente os conflitos da ado-
lescência – são também sentidos os primeiros sinais do declínio da 
capacidade física e o reconhecimento de nossa mortalidade.

Final dos 40 e início dos 50 
anos.

Esse período é iniciado por mudanças grandes na estrutura familiar. 
Os filhos deixam a casa e o casal redescobre um ao outro. É a fase 
do “ninho vazio” (empty nest). As pessoas descobrem que sua vida é 
realmente sua responsabilidade. Tornam-se mais gentis, dóceis, com-
preensivas, ao mesmo tempo em que crescem os problemas com o 
reconhecimento do declínio das habilidades e competências.

Ciclo de carreira

Etapa Papel Características

Crescimento, fantasia, ex-
ploração (até 21 anos).

Estudante.
Candidato.

Estudo, preparação e formação inicial das 
ideias.
Desenvolvimento de hábitos e habilida-
des necessárias ao mundo do trabalho.

Entrando em uma empresa ou ocupação

Entrada no mundo do 
trabalho (16 a 25 anos).

Recrutado.
Internalizado.

Escolha da empresa ou ocupação.
Exposição a ritos de entrada.
Negociação de expectativas individuais 
com as da empresa ou ocupação.
Treinamento formal e informal.
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Treinamento básico (16 a 
25 anos).

Treinamento.
Noviço.

Exposição ao processo de socialização da 
empresa ou ocupação.
Ajuste às exigências do trabalho.

Início de carreira (17 a 30 
anos).

Novo membro da 
empresa ou ocupação.

Responsabilidade por atividades ou fun-
ções dentro da empresa/ocupação.
Desenvolvimento de habilidades especí-
ficas.
Balanceamento das necessidades de in-
dependência com as restrições impostas 
pela empresa. É período típico de subor-
dinação e dependências.

Rumo ao meio da carreira 
(após os 25 anos).

Membro efetivo 
supervisor ou gerente.

Avaliação e decisão quanto à continuida-
de na empresa ou ocupação.
Escolha da carreira profissional especiali-
zada ou gerencial, específica ou genérica.
Desenvolvimento de identidade com a 
organização ou ocupação.
Aceitação de maiores responsabilidades, 
inclusive sobre o trabalho de outros.
Desenvolvimento de ambições de carrei-
ra visando ao longo prazo.

Crescimento em uma empresa ou ocupação

Crise da carreira (entre os 
35 e 45 anos).

Membro-chave da em-
presa, colaborador ou 
membro desnecessário.

O trabalho e a carreira ocupam grande 
espaço na vida da pessoa, podendo gerar 
conflito com outros interesses. Membro 
desnecessário.
Grande pressão para atualização/recicla-
gem de conhecimentos/habilidades.
Período de decisão da importância relati-
va da carreira na vida pessoal.
Atuação como orientador profissional de 
outras pessoas.

Carreira avançada em posi-
ções não gerencias (dos 40 
até aposentadoria).

Membro-chave na em-
presa, colaborador ou 
membro desnecessário.

Aprofundamento dos conhecimentos e 
habilidades, aumento de responsabilida-
des e atribuições ou redução da influên-
cia na empresa/ocupação.

Crescimento na estrutura hierárquica

Carreira avançada em 
posições gerenciais 
(dos 40 até a 
aposentadoria).

Gerente geral, sócio, em-
presário membro sênior 
do staff.

Desenvolvimento da capacidade de inte-
grar os esforços de outros.
Participação em responsabilidades por 
decisões.
Seleção e desenvolvimento de membro-
chave.
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Declínio e desengajamento
(dos 40 até a 
aposentadoria).

Redução de níveis de poder/responsabi-
lidade.
Desenvolvimento de novos papéis em 
função do declínio da competência ou 
motivação com a carreira.
Redução da importância do trabalho/car-
reira na vida pessoal.

Saída da empresa ou ocupação

Aposentadoria.

Ajuste da identidade ocupacional, do es-
tilo e padrão de vida, e dos papéis.
Desenvolvimento de novas formas de 
utilizar a experiência e sabedoria acumu-
lada durante a carreira.

Aumento da longevidade
Hoje temos uma forte tendência mundial que é um aumento da expectativa de 

vida das pessoas graças aos avanços da medicina. Atualmente, a expectativa de vida 
nos países desenvolvidos é de 85 anos para a população existente. Os futurólogos1 
acreditam que as pessoas nascidas em 1990, nos países desenvolvidos, podem contar 
com uma expectativa de vida de 100 anos e que as pessoas que nascerem a partir do 
ano 2000 podem contar com 120 anos. Essa afirmação corresponde ao avanço contí-
nuo da medicina, isto é, cada vez mais pesquisas são realizadas no campo da saúde 
preventiva e qualidade de vida.

Assim, devemos rever alguns fatores importantes referentes às nossas expectati-
vas e projetos de vida.

Podemos concluir que anteriormente uma pessoa aos 40 anos começava a pensar 
em sua aposentadoria. Hoje uma pessoa com essa idade pode estar em plena ascensão 
profissional. Essa reflexão sobre tendências que envolvem o nosso próprio desenvol-
vimento contribui para pensarmos com mais clareza sobre nossas possibilidades de 
desenvolvimento, habilidades e principalmente sobre o dimensionamento no tempo.

Redução da oferta de empregos
Outro desafio da administração de carreira é a redução de oferta de empregos e, 

ao mesmo tempo, aumento da exigência de qualificação e técnicas sobre as pessoas 

1 Futurologia é a ciência que estuda o futuro. Em Futurologia os cenários e eventos são, ou não, definidos como: -possíveis, -prováveis, -desejáveis. As áreas de 
aplicação da futurologia situam-se sobretudo a nível político e de alta gestão, sendo que o objeto da Futurologia confunde-se por vezes com o de Estratégia. 
No limite as metodologias inovadoras da Futurologia (planejamento de cenários/scenario planing) vieram substituir os métodos clássicos de planejamento. 
Exemplo: Alvin Toffler, notório futurólogo, dizia que a indústria de jornais seria o último negócio com chaminé. Se você entender como ele é feito hoje, percebe 
isso com mais clareza. O jornal é digital até a gráfica, onde é impresso em um ritmo alucinante, em rotativas automatizadas e robotizadas. As pilhas de jornais 
saem de esteiras e entram em gôndolas que alimentam caminhões. Daí, até chegar na casa de um leitor, o processo é analógico, no braço, antigo, exige um 
esforço enorme. Exige também muitos recursos como árvores, combustível e dinheiro.Pl
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como fruto do aumento de complexidade organizacional e tecnológica das empresas. 
Como consequência, as pessoas estão entrando na vida profissional mais tarde e inves-
tindo mais em sua formação.

Considerando que as pessoas ingressam mais tarde na carreira profissional e alon-
gam o tempo de estudos, elas entram nas suas carreiras bem mais preparadas mas 
encontram um ambiente competitivo e com mais dificuldades para ascensão.

Levando em conta essas tendências, o referencial construído por Schein (1978) 
permite-nos analisar conflitos típicos entre carreira e vida pessoal, como:

 dedicação à carreira profissional e dedicação à família;

 papel de mãe versus papel profissional;

 carreira do casal versus necessidade dos filhos;

 conflitos de interesse na trajetória profissional do casal;

 permanência na carreira e necessidades socioeconômicas etc.

Segundo o autor, esse referencial permite-nos verificar que nossas decisões 
sobre carreira são influenciadas pelo momento de vida que atravessamos. Se pen-
sarmos nesse referencial como parâmetros para planejamento de carreira, podemos 
dizer que:

 é importante realizar uma análise do momento que se vive no ciclo biossocial, 
familiar e profissional, antes de definir uma estratégia de carreira;

 todas as pessoas também vivem esses ciclos. Isso forma determinado conjun-
to de expectativas em relação ao comportamento em função do tempo de 
experiência profissional, situação familiar e idade.

Outro fator importante nesse contexto refere-se ao novo perfil do emprego. A 
modernização e a tecnologia na indústria vão em direção de produtos melhores, am-
pliando o mercado interno e consumo, e ocupando uma fatia do mercado externo com 
a globalização, embora os ciclos econômicos sejam fatores determinantes na criação 
ou destruição de empregos. Cada vez mais ocorre uma melhoria dos processos, um 
aumento das produções e principalmente um aumento da produtividade por parte 
das pessoas, além do avanço da tecnologia e da empresa dita virtual2.

Esse novo cenário caracteriza-se pelo declínio sistemático dos empregos ditos 
formais e aumentam os empregos não tão convencionais, voltados para empregabi-
lidade. Isso significa que trabalhar muitas vezes não é ter um emprego e sim buscar 

2 O tema “Organização Virtual” ainda não possui um conceito definitivo, pois as discussões sobre esse assunto começaram a muito pouco tempo. Porém existe 
um estudo que reúne em uma definição só, as várias interpretações que podem ser encontradas na literatura, que é a seguinte: “Uma organização virtual é uma 
rede temporária de empresas independentes, instituições ou indivíduos especializados que, através do uso da Tecnologia da Comunicação e Comunicação, 
espontaneamente reúnem-se para aproveitar uma oportunidade apresentada pelo mercado. Elas entregam suas habilidades principais e objetivam criar uma 
parceria de soma de valores. Uma organização virtual age como se fosse uma única organização.”
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novas atividades ou funções que representem programas e projetos que estarão con-
tribuindo para o desenvolvimento e crescimento do mercado de trabalho, juntamente 
com o novo cenário empresarial.

Excelência profissional
Tendo em vista o novo cenário organizacional, é necessário pensar nos desafios 

individuais que se referem às posturas estabelecidas pela empresa em relação a seus 
funcionários.

Os desafios individuais conquistados representam de uma forma eficiente o Capi-
tal Humano existente na empresa, identificando as ações mais importantes realizadas.

Devemos considerar que a motivação para empenhar-se da melhor forma possí-
vel no desenvolvimento das suas atribuições tem naturalmente uma maior importân-
cia na excelência profissional, além de ser fortemente influenciada pela empresa.

Numa era marcada pela reestruturação e pelo downsizing3, reconhece-se que os em-
pregados preferem trabalhar em empresas que possam oferecer segurança e satisfação 
no seu ambiente. Assim, cabe à empresa cuidar para que o ambiente oferecido a seus co-
laboradores seja suficientemente motivado, se quiser manter empregados qualificados.

Quando se fala em competitividade, pode-se dizer que o perfil de todas as profis-
sões está vinculado à educação contínua. Com qualificação, treinamento e desenvolvi-
mento, para que o mercado de trabalho perceba o aumento da excelência profissional 
e as empresas adotem políticas e práticas de gestão de pessoas relacionadas ao avanço 
tecnológico e contínuas inovações, proporcionem um aumento da produtividade com 
qualidade e principalmente um aumento do mercado de trabalho.

Avanço tecnológico e competitividade
Para iniciarmos a falar sobre tecnologia, remontemos ao início do século XX, 

quando Henry Ford, um dos precursores da administração moderna, reclamava: “Por 
que toda vez que solicito um par de braços, vocês me trazem um ser humano junto?” 
Podemos dizer que, naquela época, Ford queria apenas a mão-de-obra, o trabalho 
puro. Com a transformação e modernização dos processos, a fábrica, com sua velha 
linha de montagem, foi substituída por uma tecnologia que robotizou e transformou a 
industrialização em células de produção e satélites de fornecedores, proporcionando 
uma fábrica mais enxuta.

Assim, o avanço da tecnologia trouxe uma nova era, conhecida como Era da Infor-
mação, que teve sua grande explosão no início da década de 1990. Sua principal carac-
terística foram as mudanças, que se tornaram rápidas e muitas vezes imprevisíveis.

3 Corte de cargos hierárquicos.Pl
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A informação passou a cruzar fronteiras e forneceu condições básicas para o sur-
gimento da globalização da economia e da globalização mundial e fortaleceu a com-
petitividade de forma intensa e complexa entre as organizações.

As organizações, hoje, investem na agilidade, mobilidade e inovação dos seus 
produtos ou serviços para enfrentar as grandes transformações e tornarem-se compe-
titivas no mercado.

Podemos salientar que o foco desse contexto está na ênfase da competitividade 
através de equipes mais autônomas e flexíveis, constituição de um ambiente dinâmico 
e mutável, e principalmente, ter como ferramenta a seu favor uma gestão de pessoas 
baseada nas competências, no conhecimento e nas habilidades como vantagem com-
petitiva e colaborativa para melhores resultados.

Qualificação e competência profissional
Com os processos passando por transformações e reestruturações, fica claro que 

as empresas necessitam encontrar pessoas com perfil adequado ao processo de traba-
lho, constituindo a excelência no que se refere a desempenho e competência profis-
sional. Dessa forma, as empresas buscam integração entre Conhecimento, Habilidade 
e Atitude (CHA).

A gestão de pessoas concentrou-se num modelo de relação produtiva entre pes-
soas e empresas.

Segundo Resende (2003, p. 38) a competência é a aplicação prática de conheci-
mentos, aptidões, habilidades, valores, interesse – no todo ou parte – com obtenção 
de resultados.

Joel Dutra (2001, p. 46) agrega ao conceito de competência a noção de “entrega”, 
afirmando que a competência pode ser compreendida como sua capacidade de entre-
ga: “Uma pessoa é competente quando, graças às suas capacidades, entrega e agrega 
valor ao negócio ou empresa em que atua, a ela própria e ao meio em que vive”.

Já qualificação tem como objetivo vincular ao processo de ascensão profissional 
a aplicabilidade da educação contínua por parte do empregado e o investimento na 
área de treinamento e desenvolvimento por parte das empresas.

Desse modo, a qualificação aponta para a influência de outros aspectos como, 
por exemplo, o mercado, as estratégias e o contexto econômico e social das empre-
sas, considerando que a relação entre organização do trabalho e mudança tecnológica 
tem como foco a dinâmica de ajuste e compromisso por ambas as partes.
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Podemos concluir que, pela diversidade da competência profissional, a qua-
lificação é a caixa de ferramentas, e a competência pode-se dizer que é a maneira 
como serão utilizadas essas ferramentas.

Processo de integração a ascensão profissional
A realidade do ambiente onde as empresas se inserem, demandam uma neces-

sidade de agregar vantagens competitivas e um maior envolvimento das pessoas no 
que diz respeito aos processos. Essa integração parte de dois aspectos importantes:

A empresa busca o resultado favorável para sua sobrevivência no mercado.

As pessoas buscam mais autonomia e liberdade para a tomada de decisão.

Assim, o encontro desses interesses traduz o processo de integração relacionado 
com a criação de um ambiente propício ao trabalho, uma maior clareza nas oportuni-
dades e principalmente uma negociação de trabalho justa e promissora ao desenvol-
vimento e planejamento de carreira.

A empresa pode ressaltar a importância das diretrizes ou políticas de ascensão 
profissional, como instrumentos que possibilitaram aos trabalhadores visualizar seu 
crescimento e desenvolvimento profissional. Além de consistir na adequação da prá-
tica como forma de sinalizar para todos os funcionários, a integração entre os padrões 
de desempenho e a conduta da organização.

Essa realidade tem influenciado os conceitos e práticas na gestão de pessoas, ofe-
recendo elementos para estruturas na administração de carreiras e para que a integra-
ção e ascensão profissional contribuam para a eficiência e eficácia da empresa.

Expectativas de sucesso e ascensão profissional
O departamento de Recursos Humanos deve tratar as políticas de ascensão pro-

fissional como um fator motivacional e principalmente como uma forma de avaliar as 
estratégias e as metas estabelecidas, além de contribuir para o crescimento humano e 
o crescimento da empresa.

A política de ascensão profissional contém os seguintes elementos:

 Avaliação de desempenho – trata-se da elaboração de um plano de ação 
voltado para estabelecer perspectivas e abordagens do papel desempenhado 
pelo indivíduo. A implantação desse processo proporciona a reflexão coletiva Pl
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e individual a respeito dos pontos fortes das equipes de trabalho e de cada um 
dos profissionais.

 Avaliação de aprimoramento – é uma ferramenta que busca estimular, junto 
aos funcionários, a busca constante por novos conhecimentos.

 Ascensão vertical – trata da valorização da experiência do profissional na 
empresa.

O processo para atingir a ascensão profissional deve ter início com a elaboração 
de um plano de cargos, carreiras e salários. Faz-se necessário a definição de critérios 
para evolução profissional. Dessa forma, a expectativa de sucesso tem como foco o 
desempenho de cada pessoa, mas principalmente o direcionamento às ações do de-
partamento de Recursos Humanos através da identificação dos objetivos e metas, 
permitir o alcance da satisfação interna e o estímulo ao aperfeiçoamento e desenvol-
vimento profissional.

Todo esse processo permite à administração de RH e à administração de carreira 
criar atributos visando alcançar a sustentabilidade da empresa baseados na “multifun-
cionalidade” (poucos cargos com maiores responsabilidades e atribuições), agregando 
um conjunto de funções similares quanto à natureza das atribuições e requisitos exigi-
dos para o profissional.

Processo sucessório
Atualmente, o desenvolvimento do profissional depende somente dele, das suas 

ações e da melhoria contínua das suas habilidades. Esse novo contexto vem com a 
exigência do mercado por inovações e melhores produtos e serviços. As empresas pre-
cisam estar constantemente reestruturando-se para enfrentar a competitividade. Essa 
situação cria novas oportunidades profissionais, ao tornar a estrutura organizacional 
mais flexível, além de criar um ambiente mais favorável a promoções e sucessões.

Nesse ambiente, uma das grandes preocupações da empresa é a questão da su-
cessão nos cargos. Faz-se necessário um planejamento estratégico de Recursos Huma-
nos, tendo como base um plano de sucessão ou processo sucessório. O planejamento 
estabelecerá uma visão em longo prazo das ações que deverão ser implementadas 
com a sucessão de alguns cargos.

Para Silva (2002), um processo sucessório é um plano de carreira que tem como 
foco o futuro da organização, sendo que seu objetivo é garantir que a empresa con-
tinue inovadora, competitiva e forte. Com um plano de sucessão, a empresa estará 
oferecendo oportunidades para as pessoas conforme os talentos especiais que cada 
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uma possui. O processo também vincula a competência profissional e o potencial do 
funcionário na execução das tarefas e responsabilidades do cargo. Como exemplo, po-
demos dizer que um funcionário da área comercial pode estar mais bem preparado e 
sentir-se melhor numa área de produção e se for transferido para tal departamento 
melhorará seu desempenho profissional.

O plano de sucessão requer a definição do perfil dos cargos, que pode ser feita 
através de um método que pode ser entrevista, questionário e observação, e principal-
mente pelo aplicável à cultura e tipo de negócio da empresa. Com o perfil do cargo de-
finido, fica mais fácil encontrar o profissional com perfil adequado. O perfil ou análise 
dos cargos também deve ser realizado para definir os pré-requisitos de um cargo. Esse 
é um instrumento utilizado nos processos seletivos para melhor análise de currículo, 
entrevistas, testes e dinâmicas.

No processo sucessório ou plano de sucessão, o esforço maior cabe ao próprio 
funcionário. A contribuição da empresa está em oferecer oportunidades para pessoas 
que estejam interessadas e tenham potencial para se desenvolver em determinada 
disciplina ou área de atuação.

Obviamente são necessários alguns instrumentos para realizar as tarefas de de-
finir os perfis dos cargos e identificar os perfis das pessoas. Os instrumentos normal-
mente utilizados em seleção e treinamento, por exemplo, podem subsidiar e facilitar a 
manutenção do Plano de Sucessão.

Aprimoramento profissional
Segundo as linhas de estudo da Psicologia, as pessoas apresentam uma incrível 

capacidade de aprender e se desenvolver. O processo mais evidente dessa formação é 
a educação. Dessa forma, todo e qualquer modelo de formação, qualificação ou apri-
moramento deve assegurar ao indivíduo a oportunidade de ser aquilo que pode ser a 
partir de suas próprias potencialidades.

O aprimoramento ou desenvolvimento profissional não é apenas ter informações 
específicas, mas sim, proporcionar que o desenvolvimento do ser humano esteja inte-
grado com novos conhecimentos, habilidades e destrezas, tornando-o mais eficiente 
naquilo que faz.

A integração desses processos está baseada no aumento do conhecimento das 
pessoas, na habilidade para a execução e operação de tarefas, atividades, no desenvol-
vimento e modificação do comportamento e na inovação, isto é, no desenvolvimento 
de ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar em termos amplos e globais.
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Assim, é necessário que o indivíduo esteja preparado para alcançar os seus objeti-
vos, sobretudo, pensar nas estratégias que possibilitaram esse alcance. Além de contar 
com o apoio e comprometimento da gestão e de toda a organização.

Ascensão profissional por competências
As pressões pela criação de novas competências organizacionais têm suas carac-

terísticas voltadas para novas tecnologias, para o poder da informação, para o foco da 
qualidade, e todo esse cenário compõe uma organização mais ágil e flexível.

Além da preocupação com informação, habilidades, atitudes e conceitos, a or-
ganização deseja desenvolver algumas competências importantes ao seu segmento. 
É necessário que a empresa realize um diagnóstico ou mapeamento das competên-
cias essenciais e necessárias para atingir objetivos e resultados expressivos. Devemos 
considerar que, essa proposta de trabalho estabelece um vínculo maior de interação 
entre a empresa e o funcionário que deseja ascensão profissional. O importante é fixar 
objetivos propostos para o desenvolvimento, verificar a sua aplicabilidade e avaliar os 
resultados desse crescimento.

Nesse cenário competitivo a grande vantagem inclui a capacitação, a organiza-
ção do trabalho e de diversos modelos de gestão e apoio. Desses vários componen-
tes surgem as competências essenciais da organização, podendo ser caracterizadas 
pelo conceito de C. K. Prahalad e Hamel (1990), no artigo The core competence of the 
corporations, em que sinaliza o conceito de competências com base em uma metá-
fora ecológica,

A corporação diversificada é uma grande árvore. O tronco e os galhos maiores são os produtos 
centrais, os galhos menores são unidades de negócios. As folhas, flores e frutos são produtos 
finais. Os sistemas que proveem nutrição, sustento e estabilidade são as competências centrais. 
(PRAHALAD; HAMEL, 1990 p. 79) 

Outros componentes do conceito de competência são:

 conhecimento – é o “saber adquirido”, técnicas, teorias e conceitos;

 habilidades – é o “saber fazer”. ou seja, é o conhecimento colocado em prática;

 atitudes – são relacionadas ao comportamento do colaborador, a forma como 
ele age junto a supervisores e gestores.

Na evolução ou ascensão da carreira por competências são consideradas as tra-
jetórias, os requisitos e critérios para a evolução profissional. Esse processo se dá por 
meio de movimentos horizontais e verticais.
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A movimentação horizontal representa a ascensão do profissional dentro de um 
mesmo cargo, ocorrendo com a aquisição de níveis mais avançados de proficiência 
(capacidade) nas competências.

A movimentação vertical corresponde à mudança de cargos, para outro nível hie-
rarquicamente superior, caracterizando uma promoção.

Todo esse processo tem como características a aplicabilidade e certificação de 
competências, bem como o desenvolvimento profissional através da sua performance, 
sendo evidenciado por níveis de capacidade.

Vantagens do plano de carreira 
para o sucesso profissional

O objetivo do planejamento e desenvolvimento de carreira é estabelecer metas 
eficientes e estruturadas, proporcionando carreiras compatíveis com a necessidade de 
mão-de-obra da empresa.

Hoje a empresa utiliza o planejamento de carreira como ferramenta efetiva da 
administração integrada. As vantagens desse processo são: ascensão e sucesso profis-
sional, e aumento da competitividade da empresa em relação ao seu concorrente.

Podemos dizer que o sucesso profissional depende exclusivamente do compro-
metimento do indivíduo em relação à sua carreira, contribuindo para que o desenvol-
vimento pessoal e organizacional aconteça. Podemos destacar alguns aspectos impor-
tantes para esse desenvolvimento:

 permitir que os colaboradores visualizem a possibilidade de ascensão 
profissional;

 permitir maior motivação em função da perspectiva de crescimento;

 identificação de profissionais com maior talento e potencial para determinada 
área ou função;

 permitir um desenvolvimento claro, objetivo e dinâmico;

 identificar o perfil profissional adequado ao seu negócio para um determina-
do período, evitando erros nas promoções;

 colocar e manter pessoas certas em cargos certos.
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Manutenção das vantagens 
do plano de carreira no planejamento, análise e ação

Sabemos que as pessoas têm forte tendência ao aprofundamento de seus conhe-
cimentos e habilidades em determinada área de atuação. Esse processo acontece de 
forma natural nas empresas e na sociedade, permitindo que o funcionário mantenha 
a informação, a técnica e a atitude como ferramenta para manter seus objetivos em 
relação ao seu desenvolvimento.

No início da carreira é possível estabelecer critérios e requisitos como condição de 
acesso à carreira. A empresa, por sua vez, consegue monitorar de forma adequada este 
início, mas posteriormente muitas empresas não conseguem manter o auxílio que as 
pessoas necessitam.

As empresas que valorizam planejamento e desenvolvimento de carreira perce-
bem as vantagens desse processo, e por isso possuem um sistema de administração de 
carreira e implementação desse sistema junto ao departamento de recursos humanos.

Essa manutenção depende da visão, análise e ação de todo o plano de carreira, 
proporcionando um desenvolvimento do capital intelectual e da empresa como um 
todo. Não existe término desse processo. O que pode acontecer é o indivíduo percorrer 
o seu objetivo inicial e posteriormente buscar novos objetivos.

As carreiras podem conter vários desenhos, e de diferentes naturezas. São caracte-
rizadas como eixos dentro das empresas, com a finalidade de analisar as funções e defi-
nir o plano de ação para cada área ou cargo que tiver perspectivas de crescimento.

Benchmarking na administração de carreira
A carreira está cada vez mais em evidência para as pessoas e profissionais de todas 

as áreas. É comum hoje pensar em desenvolvimento profissional devido às exigências 
do mercado. A garantia de sucesso no desenvolvimento de uma carreira é compreender 
as experiências bem sucedidas que podem fazer parte da administração da carreira.

Estar atento e buscar conhecimento dessas experiências faz parte do mundo das 
organizações, sendo facilmente adaptada à administração da carreira. Essa técnica 
chama-se benchmarking.

Esse material é parte integrante do Curso de Atualização do IESDE BRASIL S/A,  
mais informações www.iesde.com.br



82

Benchmarking significa a busca pelas melhores práticas que conduzem o desen-
volvimento e o desempenho de uma organização. Na sua essência, este processo iden-
tifica modelos ou práticas de excelência no mercado de produtos, serviços ou proces-
sos. E o seu objetivo é que a empresa possa aperfeiçoar-se a partir das práticas do 
concorrente, atingindo o que é chamado de melhores práticas.

Podemos pensar num ditado popular que identifica esse conceito: “Nada se cria, 
tudo se copia”.

As organizações enxergam o benchmarking, como algo sistemático, contínuo 
de medição e de comparação entre as melhores práticas exercidas de forma adapta-
da a cada empresa ou profissional. Esse processo pode facilitar o alcance do sucesso 
profissional.

Texto complementar

A era da empregabilidade
(UM TOQUE DE MOTIVAÇÃO, 2007)

Primeiro, recorde os ensinamentos de seus mestres na escola de administra-
ção e de seus primeiros chefes: uma carreira bem-sucedida requer dedicação, leal-
dade e paciência para galgar degrau a degrau a hierarquia da empresa. Em troca, 
seu empregador lhe dará um emprego vitalício, “do berço ao caixão”, como, certa 
vez, disse ironicamente John Sculley, o ex-chefão da Apple. Ao mesmo tempo, 
cuidará de sua carreira como se fosse uma criança indefesa. Lembrou esses pre-
ceitos, tão declamados por pais e professores? Pois bem, então, esqueça-os de 
vez. De agora em diante, você é o dono de sua própria carreira. “O executivo é o 
próprio negócio”, diz William Morin, um dos fundadores da DBM, a maior empre-
sa de outplacement do mundo. “A carreira é um bem precioso demais para ser 
entregue a terceiros. “É a era da empregabilidade, o conjunto de competências e 
habilidades necessário para manter sua colocação dentro ou fora de sua empresa. 
Nela, carteira assinada é artigo escasso. O principal mandamento dessa era é a 
capacidade de gerar constantemente trabalho e remuneração – e não emprego e 
salário, como antigamente.

Nesse novo mundo, as estruturas emagrecem dia após dia. Assim, os chefes 
não podem dar atenção especial à carreira de seu time. As empresas também 
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abandonaram a postura paternalista de décadas e décadas de garantia de empre-
go eterno. A posse da carreira foi devolvida ao executivo. O americano William Brid-
ges, autor do livro Job Shift, cunhou uma expressão divertida para exprimir esse 
estado de coisas: segundo ele, o executivo deve rebatizar-se de Você & Co.

A Você & Co. precisa de marketing para vender seu produto. Faça o seu, por-
tanto. Enfim, o “papel de fornecedor de trabalho nesse mundo sem empregos” 
(Bridges, mais uma vez) exige do executivo novas habilidades e competências.

Uma delas: uma boa rede de relacionamentos pode significar a diferença 
entre ter ou não ter trabalho.

A associação ao Clube de Executivos de Marketing e à Câmara de Comércio 
Americana alimenta seu network. Outra: anualmente, liga para os headhunters co-
nhecidos e envia currículos atualizados. O consultor José Augusto Minarelli, espe-
cializado em outplacement, chama de empresa, a subsidiária brasileira da Você & 
Co., de Bridges. Em seu livro, Empregabilidade – o Caminho das Pedras, Minarelli 
lista aqueles que considera os princípios de uma empresa. Um deles é a reserva 
financeira. O executivo deve manter alguma atividade rentável fora do trabalho. 
Outras competências necessárias à Você & Co. deixam paulatinamente a condição 
de vantagens e tornam-se apenas pré-requisitos para entrar no jogo. O inglês, por 
exemplo. O domínio do idioma não garante a vitória na disputa por uma vaga. 
Mas certamente tira um candidato da parada. Numa economia globalizada, é um 
instrumento imprescindível.

A atualização deve ser uma preocupação permanente, mas não para todos os 
executivos. Só para aqueles que querem conquistar a empregabilidade. A partir de 
seu advento, a leitura de livros e revistas exige óculos diferentes dos tradicionais. 
“O executivo deve ler cuidadosamente os textos”, diz Guilherme Dale, da subsidi-
ária brasileira da Spencer Stuart, uma das maiores empresas de headhunting do 
mundo. “Como um pescador paciente, ele fisgará uma oportunidade de negócio 
ou profissional.” Ao deparar com uma notícia sobre mudanças na economia ou no 
mercado, ele coloca algumas questões. Isso criará problemas ou necessidades? Para 
quem? Eu tenho alguma competência ou conhecimento para ajudá-lo? Como?

É o departamento de desenvolvimento de produtos da Você & Co. em funcio-
namento. O anzol do pescador de oportunidades pode também percorrer águas 
mais próximas, dentro de sua própria empresa. Uma missão para a diretoria de 
novos negócios da Você & Co. Procure um espaço desocupado dentro da compa-
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nhia. Tome conta. Outra: verifique mercados potenciais. Algum deles encaixa-se 
no core business de seu empregador? Se a resposta for afirmativa, venda a ideia 
de investir nessa área. Você não encontrou um produto? Tudo bem, então, descu-
bra um problema.

Veja o caso do executivo Umberto Fabbri. Desde 1993, ele comandava a cor-
retora de seguros do Citibank. Os seguros eram considerados apenas mais um 
produto do banco, como o cheque especial ou um fundo de investimento. Fabbri 
começou a vender a ideia de transformar a corretora num negócio independente. 
Investiu em informatização e aumentou o número de produtos de um para 22. Em 
dezembro, durante uma convenção, apresentou sua ideia a John Castro, diretor de 
seguros do Citi para a América Latina. O Brasil, disse, tinha 48 milhões de pessoas 
com capacidade para comprar seguros. O universo do Citi no país limitava-se a 
seus clientes, 130 000 pessoas. Em fevereiro deste ano, a matriz deu sinal verde. De 
executivo subordinado à diretoria de marketing do banco, Fabbri, 40 anos, virou o 
principal homem de um negócio independente, com ligação direta a Castro. “O es-
forço alargou as oportunidades de trabalho”, diz ele. “Hoje, estou credenciado para 
trabalhar em qualquer função no mercado de seguros.”

Fabbri pode ter todas as credenciais para “trabalhar em qualquer função no 
mercado”. Mas esse ouro perderá seu brilho caso o mercado não saiba de suas cre-
denciais. Eis aí outra pedra de toque da empregabilidade. Faça seu marketing pes-
soal, mostre suas façanhas profissionais a seus pares, clientes, concorrentes e, prin-
cipalmente, a seus chefes. Cuidado. É desaconselhável o uso de megafones na hora 
de trombetear suas conquistas. “Entre um bom marketing pessoal e a arrogância 
não passa um fio de cabelo”, diz Vic, da DBM. Pior, alerta ela. Essa postura pode 
despertar inveja dos colegas de trabalho, e não faltaria quem quisesse puxar-lhe 
o tapete. Certa vez, Peter Drucker resumiu essa situação: “Todo excesso de virtude 
exacerba as características negativas”.

Os riscos são muitos, mas não devem inibir a ação do marketeiro. Os relatórios de 
balanço de algum projeto são bons canais de divulgação das conquistas de um exe-
cutivo. O texto começa com propostas para o desenvolvimento do trabalho e acaba 
com um histórico dos avanços já obtidos. A happy hour também é um bom momen-
to para essa atividade. Outra: durante uma reunião transforme um trabalho seu em 
sugestão para solucionar o problema de algum colega. Diga: “Certa vez, desenvolvi 
um projeto que pode servir de inspiração para você…” Atitude nobre de um sujeito 
boa-praça. Ao mesmo tempo, ajudou um de seus pares e fez seu próprio cartaz.
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Fora da empresa, os palanques são diversos e menos arriscados. Vamos lá: 
aulas em escolas de administração, palestras em seminários, participação em enti-
dades de classe ou associações comunitárias, entre outros.

As empresas estão mais globalizadas, mas têm menos e menos gente. A ne-
cessidade de comunicação pessoal entre funcionários aumentou. O correio eletrô-
nico e a internet podem ser alternativas. Então, aprenda a escrever. “Os executivos 
brasileiros têm uma formação excessivamente técnica”, diz Minarelli. “Sua dificulda-
de é escrever de maneira clara e objetiva.”

Com o uniforme da Você & Co., o executivo terá de vender seu produto, criar 
redes de fornecedores e prestadores de serviço e fazer alianças estratégicas com 
outras áreas. E aí está um dos mais importantes ingredientes da empregabilidade, 
a capacidade de aglutinar pessoas em torno de um projeto e formar equipes – 
enfim, é preciso saber lidar com gente. Pronto, entramos no terreno do intangível. 
Recentemente, um psicólogo americano, Daniel Goleman, fez sucesso ao definir 
essa capacidade como um quociente emocional, QE. É uma referência ao método 
convencional de mensuração da inteligência, o Q.I. Em resumo resumidíssimo, o QE 
é a capacidade de controlar as próprias emoções e entender o que se passa com 
outras pessoas. Pura teoria? Bobagem? Bem, a tese de Goleman pode ter lá seus 
exageros, mas as empresas começam a falar sobre isso na hora de passar o perfil 
de um candidato para um headhunter. Se você quer continuar empregável, é bom 
prestar atenção nisso.

A American Express criou um programa de remuneração sustentado em dois 
princípios. Um é a conquista de metas quantificáveis previamente estabelecidas. 
Atingidas, elas garantem o bônus anual. Outro pilar é a liderança. Esse item deter-
mina os aumentos de mérito semestrais. Liderança, para a Amex, é a capacidade 
de lidar com as pessoas, os clientes e trabalhar em equipe. “Queremos dois com-
promissos do executivo”, diz Jorge Fornari Gomes, vice-presidente de recursos 
humanos da Amex. “Um é que ele atinja as metas. O outro é que ele o faça sem 
sacrificar as pessoas.”

Uma boa parcela do QE vem do berço – intuição, equilíbrio emocional, entre 
outras características. Mas é possível dar um empurrãozinho em direção a ele. Mei-
relles, do Boston, passou sete anos de sua vida em sessões com um analista. “Foi fun-
damental para me conhecer melhor e entender o que se passa com os outros”, diz 
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ele. Há outras sugestões, como combater a “síndrome do senhor do castelo”, como 
definiu o consultor Donadão, da Trígono. “O executivo não pode ficar enclausurado 
numa sala”, diz ele. “Precisa circular pela empresa, falar com os funcionários.”

Um dia em cada mês, o executivo José Francisco Canepa, presidente da Cre-
dicard, vai para o edifício de operações da empresa, onde fica a grande maioria de 
seus funcionários. Não avisa ninguém com antecedência, não prepara agenda de 
reuniões e tampouco define assuntos para discutir. Seu objetivo nesse dia é apenas 
andar pelos departamentos e conversar, conversar. Semestralmente, Canepa reú-
ne-se com todos os funcionários, divididos em grupos de 200. Nesses encontros, 
geralmente aos sábados, a palavra corre solta. Os empregados falam o que querem 
– e, muitas vezes, Canepa ouve o que não quer. Pedido de aumento salarial, por 
exemplo. “Tenho de ser rígido num princípio”, diz ele. “Nunca pergunta alguma 
pode ficar sem resposta.” Dos problemas mais graves, nascem projetos de melhoria. 
Desde a posse de Canepa, no início de 1995, 50 projetos já foram criados. Um deles 
reduziu o tempo médio de atendimento de clientes de 180 para 150 segundos.

A habilidade com as pessoas é uma exigência dos novos tempos. As empre-
sas hoje não têm mais estruturas rígidas. Dezenas, centenas de times nascem e 
desaparecem de acordo com essa ou aquela necessidade. O colega de trabalho 
de hoje não será o de amanhã. “Flexibilidade é o nome do jogo”, diz o consultor 
paulista Odino Marcondes. “Em cada uma dessas equipes, o funcionário terá de se 
comportar de um jeito diferente.” O paulistano Wagner Reinas trabalha na Gessy 
Lever. Lá, carrega os mais variados chapéus profissionais. Primeiro: é o responsá-
vel por recursos humanos para a área de detergentes em pó, dividida em duas 
fábricas, em Indaiatuba, interior de São Paulo, e Vespasiano, Minas Gerais. Reinas 
desloca-se constantemente entre uma cidade e outra. Além disso, tem a coordena-
ção de desenvolvimento organizacional da divisão Lever, de produtos de higiene 
e limpeza. Mais: Reinas participa de três outros times, o que o obriga também a 
deslocamentos para São Paulo e Valinhos. Uma dessas equipes é liderada por uma 
de suas subordinadas. Até dezembro de 1995, Reinas trabalhava na sede do grupo 
no Centro Empresarial, em São Paulo. Sua função na época não exigia tanta mobili-
dade. “Desde então, mudei radicalmente minha forma de trabalhar”, diz ele.

As lições extraídas por Reinas servem ao figurino do executivo da era da 
empregabilidade.
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 A quantidade de tarefas simultâneas torna a delegação, mais do que nun-
ca, uma arma poderosa e necessária.

 Como sua presença nos times “é praticamente virtual”, Reinas aprendeu a 
não tentar abraçar o mundo. “Não preciso estar presente a cada momento 
para influenciar os projetos”, diz ele. “Gasto minhas energias defendendo 
apenas as boas ideias.”

 Sem local de trabalho fixo, Reinas abandonou símbolos tradicionais de sta-
tus. Na fábrica de Indaiatuba, possui apenas uma mesa de trabalho. Na de 
Vespasiano, nem isso.

 A tecnologia tornou possível seu escritório itinerante. Seu notebook, com 
fax modem, pode ser ligado à rede da empresa em qualquer local de tra-
balho. No bolso, sempre carrega um celular.

A mobilidade acrescenta pontos preciosos aos currículos dos executivos nos 
dias de hoje. O motivo é que os empregadores querem exatamente isso. Cada um 
dos cinco vice-presidentes da subsidiária sul-americana da DuPont acumula duas 
funções distintas, uma na linha de frente dos negócios, outra numa área de apoio. 
O presidente da filial argentina, por exemplo, é vice-presidente de recursos hu-
manos para a América do Sul. O brasileiro Rubens Machado cuida das finanças da 
empresa no continente e comanda a unidade de negócios de produtos à base de 
flúor. Aos 37 anos, Machado é o exemplo da constante mobilidade exigida pelos 
preceitos da empregabilidade. Já trabalhou na área de finanças, comandou uma 
fábrica e estruturou o setor de informática na DuPont brasileira. Ao longo de seus 
13 anos de empresa, trocou de função, em média, a cada 18 meses. Nesse período, 
morou nos Estados Unidos duas vezes. Em junho deste ano, parte para sua terceira 
estada. Da matriz, vai comandar mundialmente a unidade de teflon, um negócio 
de 300 milhões de dólares. “O executivo hoje tem de correr esses riscos”, diz Macha-
do. “Não existe mais fronteiras geográficas para os negócios e as carreiras.”

O grande desafio para os executivos está na travessia entre o velho e o novo 
modelo. Abandonar os laços de lealdade e adotar o profissionalismo. Deixar de 
pensar como funcionário e colocar-se como fornecedor. “Eles sabem que os anti-
gos mandamentos já não são válidos, mas ainda não aceitam os novos”, diz Vic, da 
DBM. “Estão no ar antes de mergulhar”.
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Atividades

O ciclo de carreira define as etapas do desenvolvimento profissional. Dessa 1. 
forma, descreva quais são as principais características relacionadas a conheci-
mentos e habilidades que poderão ser desenvolvidas no decorrer da vida pro-
fissional.

Descreva quais são os dois aspectos importantes para o processo de integração 2. 
a ascensão profissional.

Descreva quais são os componentes da ascensão profissional por compe-3. 
tência.
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Programação de carreiras

A identificação das potencialidades e competências individuais faz parte de uma 
análise importante para a construção de estratégias e alcance de objetivos pessoais e 
organizacionais.

Adaptação, maturidade e desempenho profissional
O estímulo para o desenvolvimento das pessoas na organização moderna é funda-

mental para a manutenção e ampliação de seu diferencial competitivo. Nossa grande 
questão no momento é discutir: Por que é fundamental? Podemos considerar que é 
fundamental porque as organizações estão cada vez mais pressionadas a atingir resul-
tados, tanto pelo ambiente externo, isto é, pelo mercado no qual atua, quanto pelas 
pessoas que estão envolvidas em buscar esse resultado esperado pela organização. A 
partir dessa condição podemos considerar que é através das relações de trabalho que 
é possível investir e aprimorar o desenvolvimento humano e, consequentemente, a 
melhoria contínua de toda empresa.

As organizações percebem a necessidade de estimular o desenvolvimento con-
tínuo do indivíduo como forma de manter-se competitiva no mercado. Ao mesmo 
tempo as pessoas necessitam de adaptação no ambiente profissional para buscar o 
desempenho profissional que traga segurança para seu desenvolvimento.

O grande desafio está em orientar esse desenvolvimento em um ambiente tão 
dinâmico como o que vivemos. As pessoas necessitam ser preparadas para contextos 
cada vez mais exigentes e complexos. Podemos dizer que as pessoas devem estar pre-
paradas e ter capacidade de assumir atribuições e responsabilidades em níveis cres-
centes de complexidade. Esse entendimento está inserido na adaptação e maturida-
de do profissional no decorrer da sua carreira. Pode-se considerar que a manutenção 
desse processo de desenvolvimento ocorre com a sua mensuração, que será feita atra-
vés da comparação com os padrões organizacionais e com a conscientização de que o 
desenvolvimento pessoal é um patrimônio da pessoa.

Dessa forma, podemos perceber que a carreira não deve ser entendida como um 
caminho rígido a ser seguido, mas como uma sequência de posições e de trabalhos 
realizados pela pessoa. Essa sequência articulada entre o desenvolvimento pessoal e 
organizacional é o que chamamos de carreira.
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A carreira tem três momentos:

 início – adaptação, acesso da pessoa à carreira;

 crescimento – maturidade e desempenho profissional;

 final – as pessoas não têm clareza sobre o final da carreira. Existem pessoas, 
em várias empresas, que estão no topo de suas carreiras há muitos anos, sem 
perspectivas de desenvolvimento, e bloqueando o acesso de pessoas que vêm 
crescendo.

Considerando que o desenvolvimento pessoal interage com o desenvolvimento 
organizacional, deve-se ter em mente que crescimento e sucesso estão vinculados a 
um maior entendimento da complexidade empresarial e da educação contínua.

Formação de banco de talentos
A formação de um banco de talentos na organização é uma forma de os gestores 

conhecerem o potencial dos seus colaboradores e arquivá-los de forma ordenada, a 
fim de poder buscar dentro da própria empresa os perfis que forem necessários para 
preenchimento de cargos. Essa estratégia empresarial fortalece a capacidade de obter 
resultados melhores através das pessoas. A principal ação desse processo está na orien-
tação aos colaboradores, o que permitirá o desenvolvimento pessoal e a aquisição de 
competências, que contribuirão no perfil desejado pela empresa.

Banco de talentos tem como conceito desenvolver uma base de dados e infor-
mações sobre o desempenho profissional, a postura e o desenvolvimento de cada 
pessoa dentro da empresa. Esse processo pode integrar a gestão do talento humano 
baseado nas competências e no potencial. Dessa forma, quando a empresa realiza a 
implantação de um banco de talentos, o que estão evidenciando é o gerenciamento 
do conhecimento da carreira do profissional, buscando e incentivando uma melhor 
performance de cada funcionário.

Faz-se necessário perceber e avaliar o potencial das pessoas e conhecer a força 
de trabalho da sua equipe nos requisitos de excelência e competência.

Com isso a empresa pode identificar a capacidade de potencial atual, que ajuda-
rá a compreender a “curva de amadurecimento” ou a capacidade futura da gestão. O 
processo de avaliação é fundamental para as pessoas, sendo que, a maior vantagem 
é obter informações sobre o conhecimento e as potencialidades, o que permite traçar 
estratégias para o autodesenvolvimento, favorecendo assim a condução das carreiras.
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As pessoas recebem múltiplas tarefas, fazem parte do processo de tomada de 
decisão e, na prática, trabalham umas com as outras em prol de um objetivo comum. 
Nesse cenário é importante extrair o máximo das suas especialidades, conhecimentos 
e habilidades para formação de uma equipe eficiente que amplie a visão e liderança 
do negócio.

A criação do banco de talentos proporciona o alinhamento organizacional, moti-
vação das pessoas, ações individuais e de equipes, estabelece o desempenho individu-
al e coletivo, torna a estrutura mais flexível e contribui para que a estratégia organiza-
cional ocorra de forma eficiente. Outra questão é que o banco de talentos direciona os 
valores culturais da empresa, estabelece confiança e respeito, permitindo, assim, que 
as empresas identifiquem os perfis mais adequados para aperfeiçoar o aprendizado de 
cada um e também construir um banco de informações eficientes para utilização em 
qualquer momento do contexto organizacional.

Entrevistas e questionários 
para formulação de banco de talentos

São raros os profissionais que, estando bem empregados, têm o cuidado de verifi-
car, periodicamente, como estão seus conhecimentos, suas habilidades e experiências, 
ou seja, sua bagagem profissional.

O bom profissional dá muita importância ao seu conhecimento e suas experiên-
cia, pois sabe que, quando necessário, poderá dar um novo impulso à carreira.

A bagagem ou maturidade profissional é formada por todos os eventos da ativi-
dade profissional: realizações com resultados expressivos, iniciativas, fracassos e de-
cepções, vivências e conhecimentos.

Considerando que a formulação do banco de dados tem um valor grandioso para 
a empresa e para a ascensão na carreira, também poderá redirecionar a carreira e pro-
porcionar um banco de talentos para a gestão dos recursos humanos.

Portanto, é necessário estabelecer critérios de avaliação e também formulação 
dos dados para poder identificar e direcionar o profissional com perfil adequado para 
o cargo oferecido.

O objetivo da formação de um banco, com informações sobre cada perfil pro-
fissional é descobrir habilidades, talentos e imaginar novos usos e aplicações do co-
nhecimento e habilidades do profissional, bem como corrigir a rota de sua carreira e 
empreender mudanças que sejam desejáveis ou necessárias.
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Transformações organizacionais exigem profissionais bem qualificados e pre-
parados para assumir cargos e carreiras direcionados pela empresa. A empresa, em 
conjunto com o departamento de Recursos Humanos e gestores, pode estabelecer a 
formação de um banco de dados relevantes ao desenvolvimento de cada área, com 
critérios como: mapeamento das competências individuais (conhecimento, habilida-
de e atitude). Também podem ser feitas entrevistas individuais e em grupos referente 
a assuntos predominantes na área em que o indivíduo atua. Algumas organizações 
também utilizam testes, provas técnicas, dinâmicas de grupo. Porém hoje, outro fator 
importante na formação do banco de talentos é a avaliação de desempenho que pode 
ser realizada periodicamente pela organização e a ferramenta do planejamento e de-
senvolvimento de carreiras que possibilita a orientação dos gestores em relação ao 
crescimento profissional de cada um.

Considerando que a formação de uma equipe bem sucedida depende de ações 
predominantes no contexto do desenvolvimento organizacional e individual, que 
orienta a formação do banco de talentos.

Case - Projeto aplicativo1

Organização de cargos e carreiras
Nessa etapa da aula, será apresentado e comentado um estudo de caso realiza-

do pela Petrobras. Tal estudo foi realizado pois a empresa observou que tinha proble-
mas relacionados ao planejamento de carreira, o que estaria afetando a motivação de 
um grupo de funcionários. Vejamos a situação encontrada na época, que motivou o 
estudo.

1 Adaptado do artigo Organização de cargos e carreiras: o que deve ser feito para que cada pessoa realize as suas potencialidades e use sua melhor competência 
em favor dos objetivos da Companhia - a questão dos Topados na Petrobras, de Adriana Ayer, João Batista Sobrinho, Jorge Soares Sergipe, Lúcia Helena Arruda 
Rodrigues de Morais e Eduardo Martins Medrado.

A Petrobras atualmente se defronta com um número crescente de emprega-
dos que se queixam de falta de perspectiva, de perda de estímulo e de redução da 
motivação, por terem atingido o topo de suas carreiras e não terem perspectivas 
de nova carreira que lhes permitam obter melhores salários. Os empregados que 
pertencem a este grupo receberam, no jargão da empresa, a denominação de “to-
pados”. Hoje o Recursos Humanos da Petrobras revela a variedade de trabalhos 
que abordam questões técnicas e específicas que relacionam o desempenho da 
empresa com a motivação dos seus colaboradores [...].
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Podemos considerar que a metodologia aplicada possibilitou uma maior abor-
dagem nos elementos e contextos que envolviam o desempenho e a satisfação dos 
trabalhadores com mais anos de empresa. Além de obter um comparativo do desem-
penho e desenvolvimento desses mesmos trabalhadores, com outros empregados 
atuando em cargos similares em outras empresas, visando uma melhor explicação 
para a situação atual dos “topados”.

O resultado da pesquisa, segundo Santos (1998), obtém dados sobre fatores que 
afetam a carreira de empregados. Para uma boa gestão dos recursos humanos, a em-
presa deve incorporar e dedicar atenção especial às perspectivas dos próprios empre-
gados. Já para Dutra (2001) a gestão de carreiras deve estar suportada em princípios 
que representem compromissos que derivem de um consenso entre o empregador e 
o empregado.

Para Mastella (2002), diante do atual cenário competitivo, questões relacionadas 
ao gerenciamento estratégico de carreiras tornaram-se essenciais para a tomada de 
decisões no mundo dos negócios.

Robbins (2002) afirma que o contrato de trabalho cria, entre empresa e emprega-
do, uma relação daquilo que eles chamam de contrato psicológico, mais relacionado 
às dimensões efetivas e normativas do comprometimento do empregado.

A elaboração de um panorama da situação dos topados da Petrobras e a propo-
sição de rotas e premissas para abordar tal questão exigiram a realização de levanta-
mentos, seleção e sumarização de informações sobre as percepções e expectativas 
dos próprios topados sobre o atual Plano de Avaliação e Classificação de Cargos – 
PCAC e sobre os aspectos legais que condicionam decisões sobre a remuneração 
e carreira nas empresas estatais. As considerações teóricas sobre carreira, compen-
sação, satisfação, motivação e cultura organizacional, que serviram de base, foram 
levantadas através de revisão da literatura sobre os recursos humanos. [...]

Como metodologia, foram realizadas entrevistas com executivos da empresa 
e levantamento documental visando conhecer os aspectos legais e as diretrizes 
que regem a evolução de carreira. Também foi feita análise de conteúdo das res-
postas em que empregados da Petrobras, nas pesquisas de ambiência, se referi-
ram à questão dos topados e análise e tratamento de dados secundários obtidos 
nessas pesquisas, visando comparar as avaliações do trabalho na Petrobras, feitas 
de forma geral, com as avaliações sobre os mesmos temas, feitas pelos emprega-
dos topados, assim como entrevistas em profundidade com empregados topados, 
visando conhecer suas percepções, crenças, imagens, representações e atitudes 
em relação à sua situação de carreira e também às perspectivas/alternativas exis-
tentes (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 305-307).
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Limitações da Petrobras, relativas à mobilidade funcional, impostas por forças 
de sua situação de empresa estatal, relacionadas às mudanças de carreiras de 
nível médio para nível superior, tendem a transmitir ao empregado nesta situa-
ção aquilo que Santos (1998) chama de sentimento de quebra de contrato psico-
lógico, com possível impacto negativo sobre a sua satisfação, comprometimento 
e desempenho.

O conflito entre um contrato legal e o contrato psicológico parece estar refle-
tido na ambiguidade das leituras que são aplicadas à situação dos topados: por um 
lado, eles são vistos como empregados que alcançaram o topo da carreira antes 
da aposentadoria e que, portanto, gozarão por mais tempo do posto máximo al-
cançado. Por outro lado, eles parecem estar condenados a não mais ter processos 
de carreira, independentemente da competência e do empenho que dedicam ao 
trabalho.

Mais uma ambiguidade se revela em relação aos topados, uma vez que eles 
têm na estabilidade uma das motivações para a longa permanência no mesmo 
emprego. Contudo, permanecer no emprego sabendo que já não se pode evoluir 
na carreira parece ser gerador de estresse, segundo revelado nas pesquisas de am-
biência (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 308).

Podemos dizer que, todo este contexto social deve ser considerado no âmbito 
das organizações produtivas e se manifesta nas relações sociais internas e nos proces-
sos de Recursos Humanos. Também é importante abordar questões como conquistas 
e méritos que no decorrer da carreira profissional estabelecem a satisfação às pessoas, 
isto é, uma espécie de equilíbrio e harmonia entre o profissional e a carreira que dese-
nhou e obteve crescimento. Além de motivação e relação entre esforço, desempenho 
e recompensa que, no decorrer desse processo, visualiza a ascensão profissional.

A empresa no ambiente de negócios

Na última década, os processos políticos de abertura do mercado brasileiro 
às importações, aliados à implementação da política governamental de desesta-
tização, levaram a Petrobras à necessidade de ampla revisão de seu Planejamento 
Estratégico, de forma consistente e abrangente, na busca de crescimento e compe-
titividade. Este cenário culminou com a quebra do monopólio estatal de petróleo e 
a decisão estratégica de tornar-se uma empresa multinacional de petróleo.[...]

Não obstante, este cenário de competitividade e da adoção de uma gestão 
empresarial voltada para resultados, a empresa permanece submetida ao controle 
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da União, que é a acionista majoritária, bem como às determinações do Ministério 
de Minas e Energia/DEST (Departamento de Coordenação e controle das Empresas 
Estatais) e sob a fiscalização do Tribunal de Contas da União e da Controladoria 
Geral da União. [...]

Neste cenário de competitividade, a Empresa definiu, no seu Planejamento 
Estratégico, um conjunto estruturado e coordenado de objetivos, ações e posicio-
namento estratégico, demandando de Recursos Humanos políticas e práticas vi-
sando dar suporte a esse processo de crescimento e transformação. [...]

Uma das iniciativas de Recursos Humanos, à época, foi à reestruturação do 
Plano de Cargos e Carreiras, buscando propiciar a otimização de pessoal, por meio 
de uma mobilidade nos cargos e carreiras, promover ajustes ao mercado e buscar a 
multifuncionalidade. Ao mesmo tempo, introduziu o conceito de resultado dentro 
de seus processos, como forma de trazer um ingrediente novo à gestão de pessoas, 
em busca do alcance de suas metas e objetivos estratégicos (RODRIGUEZ; LOUREI-
RO; VIEIRA, 2005, p. 319-320).

Essa iniciativa proporcionou ao departamento de Recursos Humanos avaliar o 
desempenho e a performance de cada colaborador, estabelecendo e implementando 
norteadores para construção de uma estratégia ou instrumento que atuasse na estru-
tura de cargos e carreiras, na avaliação de desempenho e no crescimento profissional.

Nesse contexto, foi fundamental que a área de Gerenciamento do Desempenho 
de Pessoal – GDP, o PCAC (Plano de Classificação e Avaliação de Cargos) e as estratégias 
de remuneração tornassem-se as âncoras desse novo cenário.

Atualmente, O PCAC da Petrobras está estruturado em dois segmentos de car-
reiras: as carreiras de nível médio e as de nível superior.

As carreiras de nível médio (NM) apresentam como características principais 
os cargos amplos (máximo três cargos por carreira), pequenas superposições de 
níveis, padronização das faixas salariais, descrições sumárias, atribuições (princi-
pais e complementares), substituição da experiência por certificação, escolaridade 
mínima Ensino Médio (2.º Grau) e flexibilidade para reclassificações.

Possuem um total de 25 892 empregados, cerca de 73% do efetivo (posição 
de dezembro/2003). Desse total 2 868 (11%) são topados nas carreiras.
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Nas carreiras de nível superior (NS), situam-se as demandas por profissões 
com requisitos de graduação de Nível Superior. Possuem um total de 9 454 em-
pregados, cerca de 27% do número total do efetivo (posição de dezembro/2003). 
Desse total, 1 867 (19,7%) são topados nas carreiras.

Em resumo, existem 165 cargos na Empresa, sendo 57 de NM e 108 de NS, 
distribuídos em 59 carreiras (23 de NM e 36 NS). Nesse universo, temos um total 
de 4 735 empregados topados nas carreiras, o que representa 13,4% do efetivo da 
Empresa (posição em dezembro/2003), conforme tabela abaixo:

(R
O

D
RI

G
U

EZ
; L

O
U

RE
IR

O
; V

IE
IR

A
, 

20
05

 p
. 3

22
)

Empregados Topados

Grupo No Cargo Na Carreira

Gerentes 1 720 1 343

Supervisores 358 274

Especialistas 538 358

[...] Uma organização precisa movimentar os indivíduos ao longo de trajetó-
rias de carreira, a fim de desenvolver as capacidades necessárias ao preenchimento 
dos vários níveis e tipos de cargos. [...]

Na Petrobras, os empregados evoluem nos cargos por meio de avanços de 
níveis na faixa estabelecida para cada cargo e, nas carreiras, pela promoção de um 
cargo para outro, até o limite final delas (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005 p. 
321-322).

Dessa forma, podemos observar que ocorre um importante desafio para empre-
sas como a Petrobras, devido a abertura do mercado e as grandes transformações prá-
ticas que estão modificado a atuação do RH, a mobilidade funcional exige uma maior 
contribuição através de reconhecimento e recompensa alinhados às estratégias de 
atrair e reter talentos.

Com a criação da função especialista (vide figura 2), as regras de reconhecimento 
e recompensa puderam ser uma alternativa para o tratamento da questão dos topa-
dos, uma vez que a função era destinada a empregados com alto desempenho técnico, 
detentores de conhecimentos, habilidades ou o domínio de tecnologias e métodos 
vinculados aos processos essenciais para os negócios da empresa.
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Gerencial

Supervisão

Consultor Sênior

Consultor Técnico ou 
Consultor de Negócio

Figura 1 – Carreiras de Níveis Médio e Superior.
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Muito embora as carreiras em “Y” e gerencial não tenham foco direto no reco-
nhecimento dos topados, apresentam-se também como alternativa para aqueles 
empregados que já atingiram o topo das carreiras e que, demonstrando compe-
tência diferenciada, poderiam encontrar novo horizonte de ascensão profissional 
(RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 323).

De modo geral, as organizações preveem, em seu planejamento de cargos e sa-
lários, a condição de mobilidade dentro das carreiras existentes na empresa. Dessa 
maneira, os empregados podem avançar para níveis mais elevados dentro de suas car-
reiras, a partir de critérios baseados nos seus méritos ou mesmo de longevidade na 
empresa.

Com a possibilidade de ascensão e da consequente aferição de maiores 
ganhos remuneratórios para os empregados previstos em sua lógica de encarreira-
mento, as organizações buscam, entre outros aspectos, atender aos seus interesses 
de atração e retenção dos profissionais e de manutenção dos aspectos motivacio-
nais e de comprometimento do seu quadro de colaboradores (RODRIGUEZ; LOU-
REIRO; VIEIRA, 2005, p. 325).

Nesse cenário observamos que a área corporativa de recursos humanos da Petro-
bras vem identificando, já há algum tempo, a questão dos topados como um problema 
relevante para a ambiência interna da empresa. Esse processo ficou ainda mais crítico 
devido às mudanças estabelecidas pela previdência social nos critérios para a concessão 
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de aposentadoria. Um grande número de trabalhadores teve sua perspectiva de perma-
nência em atividade aumentada, passando a ter maiores expectativas em relação ao seu 
futuro profissional e, consequentemente, maiores cobranças em relação ao assunto.

Esse processo considera que, no decorrer dos anos, essa ampliação do período 
de permanência na empresa poderá implicar também o crescimento do número de 
indivíduos que estarão atingindo o topo de suas carreiras. Trata-se, portanto, de um 
problema com forte potencial de se tornar ainda mais agudo e com maior reverbera-
ção dentro do ambiente da empresa. Sendo assim, a Petrobras aprofunda a discussão 
sobre o problema, visando o fortalecimento de estratégias e fundamentos para pro-
postas possíveis.

Diversas são as fontes que vêm subsidiando o RH corporativo a respeito dos 
chamados topados e suas expectativas. No interesse desse trabalho, foram consi-
deradas duas fontes mais representativas da expressão dos empregados da Petro-
bras: os sindicatos e o diagnóstico interno promovido pela Pesquisa de Ambiência 
Organizacional (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 326).

A Petrobras realiza anualmente a pesquisa de Ambiência Organizacional com 
o objetivo de captar as percepções dos empregados a respeito das práticas da em-
presa. A ênfase da pesquisa é na questão dos empregados que estão posicionando- 
-se no último nível das carreiras. Na pesquisa de 2003 foram feitas 220 referências à 
questão dos topados, situando esse tema, dentre um dos mais citados no total de 
comentários.

A análise do conteúdo da pesquisa revela que, de fato, há uma dicotomia entre 
aquela que seria a intenção da empresa – empregados situados no topo de suas carrei-
ras sentindo-se valorizados e motivados – e o efetivo sentimento de boa parte desse 
público – indivíduos penalizados e desmotivados ao atingir essa condição.

Muitos alegam que, em suas atribuições atuais, fazem uso dos conhecimentos 
da sua formação universitária. Esses profissionais, quando estão na condição de 
topados, associam à expectativa de solução para sua situação uma esperança de 
que possam vir a ser reclassificados e, dessa forma, galgar uma carreira de nível 
superior na empresa. Trata-se de mais um fator complicador para o tratamento da 
problemática dos topados na Petrobras, pois este tipo de anseio dificilmente terá 
possibilidade de ser atendido, por força de limitação legal. [...]

A empresa deixou de praticar a reclassificação de empregados de nível médio 
para cargos de nível superior, em função de interpretação dada ao Artigo 37 da 
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Constituição Federal. Antes da Constituição de 1988 a reclassificação era possível 
e se dava através de processos seletivos internos. Desde que essa prática foi extin-
ta, há constantes apelos no sentido da empresa retomá-la, ou, ao menos, buscar 
formas alternativas para valorizar de forma diferenciada esse público que investiu 
em prosseguir sua formação até o nível superior.[...]

Ressalte-se, então, que o grupo que tocou a questão dos topados é majorita-
riamente composto por empregados antigos e, no entanto, estes se revelam mais 
críticos. Esse dado se confirma não só nos itens da dimensão, comprometimento, 
mas em vários outros itens da pesquisa de Ambiência, o que sugere de forma bas-
tante objetiva que a problemática dos topados influencia diretamente na satisfa-
ção do grupo” (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 237-328).

Além da pesquisa também foram realizadas entrevistas com empregados topa-
dos. Nessas entrevistas, o que mais se destaca é a percepção de perda de incentivo, a 
sensações de injustiça, perda de motivação e o desconforto pela falta de perspectiva.

Podemos, então, perceber que o problema está articulado a duas vertentes que 
sinaliza aos empregados da Petrobras que, embora haja certa consciência de que estar 
no topo implica receber o maior salário possível daquela carreira, a sensação de es-
tagnação profissional é fortemente presente transformando a questão num problema 
que merece um tratamento especial sob a ótica de Recursos Humanos.

Perspectivas de soluções alternativas
Os empregados topados, ao apresentarem sentimentos de frustração e baixa mo-

tivação, fruto dessa ambiguidade entre o sucesso de ter alcançado o topo da carreira 
precocemente e, ao mesmo tempo, ter chegado ao final, sem perspectivas de uma 
maior ascensão profissional, devido a questões apresentadas como necessárias para a 
definição dos cargos e salários da empresa.

Consequentemente, torna-se necessário e oportuno buscar alternativas, já que 
na cultura da Petrobras, soluções empregadas pelas empresas privadas não são a 
rota de solução para tais questões (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 331).

Analisando o contexto das organizações privadas fica evidente que as práticas de 
RH poderiam ser aplicadas através de uma política de remuneração variável para reten-
ção dos empregados altamente qualificados e que lhe provessem os resultados espera-
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dos. Contudo, a questão, de topar em cargo ou carreira não seria uma questão relevante 
a ser tratada, já que a permanência na empresa já seria, por si, uma recompensa.

Tais possibilidades, na Petrobras, não estão incorporadas com sua cultura e com 
políticas de recursos humanos. Um valor na empresa, que está arraigado nos empre-
gados, é o da segurança no emprego e a ascensão na carreira. Embora não existam 
garantias escritas em acordo coletivo de trabalho ou normas de RH, a demissão de 
um empregado, sem uma forte motivação, é rejeitada não só pelas entidades sindi-
cais, mas pela própria corporação (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p.331).

Da mesma forma, há um sentimento de que as práticas de remuneração variável 
são privilégios, e muito presentes nas organizações privadas. Entretanto, ainda per-
manece o questionamento sobre a forma justa de remuneração, e também quanto à 
justiça do processo. O ideal é que as pessoas percebam os resultados alcançados e a 
sua contribuição no todo.

De acordo, com a proposta de ACT (Acordo Coletivo de Trabalho), apresenta-
da pela FUP (Federação Única dos Petroleiros), para o período 2004/2005, uma das 
cláusulas refere-se ao compromisso da empresa em abolir práticas existentes e não 
implementar quaisquer novas práticas que tenham conotação de remuneração va-
riável. Complementando o ideal que motiva tal proposição, outra cláusula propos-
ta é a da eliminação do processo de gerenciamento de desempenho pessoal.[...]

Por outro lado, a tendência é de que o tempo de permanência do empre-
gado na Petrobras irá aumentar devido, dentre outras razões, ao crescimento da 
empresa, com novas unidades operacionais, campos de perfuração e exploração 
de petróleo, internacionalização, crescimento na área de gás e energia: ao apelo à 
responsabilidade social; à organização e fortalecimento das entidades sindicais; às 
mudanças na previdência social, alterando as condições de aposentadoria, com li-
mites de idade e restrições à aposentadoria especial; ao processo de desvinculação 
de novos benefícios concedidos aos empregados da ativa, em relação aos aposen-
tados, o que significa perda de benefícios ao desligar-se por aposentadoria e pela 
relevância dos montantes pagos a título de participação de lucros. [...]

Todas essas considerações reforçam a necessidade de tratar a questão dos to-
pados em seus vários aspectos. Sendo assim, parece oportuno estabelecer premis-
sas e rotas para a construção de alternativas de solução desse problema. As rotas e 
premissas devem passar, portanto, pela consideração de todo o panorama levado 
até então neste trabalho (RODRIGUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 331-332).
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Em síntese, podemos considerar que a questão dos empregados ditos “topados” 
tenha sido bastante discutida, considerando a visão crítica do mesmo, fazem-se necessá-
rias avaliações constantes dos fatores de base subjetiva referentes às práticas e políticas 
de recursos humanos em questão, determinando o aspecto conflitante dessa situação.

Sugestões de rotas e premissas 
para abordar a questão dos topados

Toda a reflexão traçada até aqui parece sugerir que possibilidades de trata-
mento da questão incidem no reforço da valorização da condição de topado. Seja 
através de instrumentos/práticas de reconhecimento, por meio de alternativas 
de ganhos financeiros reais, seja pela utilização do conhecimento acumulado por 
estes profissionais para propiciar processos de aprendizagem organizacional. A 
seguir são apresentadas algumas rotas e premissas concebidas:

Função tutor – desenvolver estudos visando criar uma função gratificada 
temporária, a ser preenchida pelos topados que detenham conhecimentos profun-
dos e estratégicos em uma área de atuação, para atuar como tutores/treinadores 
de novos empregados.

Remuneração por desempenho (parcela anual) – estabelecer uma remune-
ração anual correspondente ao custo de um, dois ou três avanços de nível, pagos 
em uma parcela, sem incorporação ao salário, para os topados, mediante verba 
exclusiva e de acordo com os atuais critérios de concessão de avanço de nível.

Avanços na carreira X acordo coletivo de trabalho – não praticar, por oca-
sião das negociações coletivas, a substituição de aplicação de índice de reajuste 
salarial ou troca de parcelas remuneratórias por concessões de níveis salariais, de 
forma a não provocar distorcidos avanços nas carreiras.

Programas de reconhecimento e recompensa – avanço de nível e promo-
ção: reavaliar diretrizes para concessão de avanços nas carreiras, de modo a admi-
nistrar a velocidade das evoluções.

Valorização da condição de topado – criar um processo de comunicação e 
reconhecimento, de forma a reforçar o ponto de vista da empresa de que a situa-
ção de topado é uma condição privilegiada. Dentro dessa lógica, além de outras 
medidas que possam vir a ser construídas, cada empregado, ao topar na carrei-
ra, poderia, por exemplo, receber uma correspondência pessoal congratulando-o 
pelo alcance do ápice da carreira ou mesmo um distintivo especial que marcasse 
de forma positiva esta condição.
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Como conclusão, pode ser evidenciada uma tensão entre perspectivas distintas, 
aparentemente contraditórias, que parecem permear o entendimento sobre a questão 
dos topados na Petrobras.

De um lado, a ótica organizacional, bastante objetiva, baseada nas evidências 
positivas dos números e reforçada por uma lógica linear e aparentemente irrefu-
tável de que aqueles que atingiram o topo de suas carreiras são, sob o ângulo do 
encarreiramento, profissionais vitoriosos, devendo sentir-se privilegiados (RODRI-
GUEZ; LOUREIRO; VIEIRA, 2005, p. 333).

Referente às percepções dos empregados, há um sentimento oposto, de insatis-
fação e mesmo de punição. Há questionamentos e percepções em relação à falta de 
horizonte, de ascensão profissional e de novos desafios mobilizadores para todos os 
empregados envolvidos. Buscou-se, com o estudo e pesquisa dessa realidade, a propo-
sição de caminhos e estratégias. Não com a pretensão de modelar ou engessar o pro-
cesso de crescimento e desenvolvimento profissional, mas com a intenção de apontar 
bases, pontos de apoio, para que a área de RH da Petrobras amplie o seu projeto e 
ações no que se refere ao repertório de insumos para o enfrentamento do problema 
evidenciado.

Case na gestão de carreira: autoparabéns
Segundo Cardoso e Zacarelli (2002),

Autoparabéns – mais do que o retorno positivo ou negativo pelo serviço executado, a ideia 
aqui presente é a de que cada profissional ao final de um dado período (dia, mês, ano etc.) saiba 
exatamente como está o seu desempenho por meio de indicadores de performance. Você deve 
saber exatamente o que deve ser feito e ao fazê-lo com eficácia não precisa ficar aguardando 
um feedback, pois você já sabe que o serviço é bem feito, os indicadores ficam a critério de cada 
profissional ou cada carreira, mas devem sempre estar associados a objetivos, por exemplo, 
quantos contatos você fechou no mês, quantos clientes reclamaram de seus serviços neste 
mês em relação ao anterior etc. Os objetivos são uma grande fonte de motivação. Este conceito 
envolve um atributo muito importante, o do profissional que sabe exatamente o que faz, porque 
faz e se identifica com isso, é muito comum encontrarmos pessoas que sabem o que fazem mas 
não sabem por que o fazem. 

Política de remuneração variável – ao estabelecer uma política de remu-
neração variável, definir diretrizes e critérios visando priorização da concessão de 
prêmios por desempenho aos empregados topados em carreira, cujo desempe-
nho seja compatível com as expectativas da organização (RODRIGUEZ; LOUREIRO; 
VIEIRA, 2005, p. 332).
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Competências essenciais
(GRAMIGNA, 2007)

Os talentos humanos nunca foram tão assediados e valorizados quanto nesta 
década. As empresas voltam-se cada vez mais para a identificação da “prata da 
casa”. Afinal o que é mais vantajoso? Investir naqueles que já estão engajados na 
cultura e nos empreendimentos em andamento, que têm potencial para ir mais 
além, ou contratar mais pessoas para ocupar as funções novas e cargos vagos?

É evidente que em algumas ocasiões, injetar “sangue novo” pode ser tão sau-
dável quanto estratégico para a efetivação de mudanças. Porém, torna-se cada vez 
mais comum reconhecer os méritos dos colaboradores que se destacam no dia-a- 
-dia de trabalho e dar-lhes a oportunidades para ampliar seu campo de desafios. O 
retorno reflete-se na motivação das pessoas e no aumento do nível de competitivi-
dade da empresa que valoriza o potencial de suas equipes.

Um dos projetos mais procurados em nossa empresa e que vem se delinean-
do como a gênesis de um novo caminho no realinhamento estratégico de pessoas 
é a Gestão por Competências. Dentre as dúvidas mais frequentes, está a conceitu-
ação do que são competências.

Por ser um termo amplamente utilizado e com diversas conotações, escolhe-
mos a definição de Claude Levy Leboyer:

“Competências são repertórios de comportamentos que algumas pessoas ou 
organizações dominam, o que as faz destacar de outras em contextos específicos”.

É importante ressaltar que o conceito destaca a excelência, o que torna ne-
cessário estabelecer um processo sistematizado, com metodologias específicas, 
passível de mensuração e comparação de performances entre os vários colabo-
radores de uma instituição, quando se deseja identificar pessoas dentro do perfil 
desejado.

Outra questão levantada por um número significativo de profissionais, diz res-
peito ao método usado para implantar a gestão por competências e a identificação 
de talentos.

Texto complementar
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Em nosso modelo, dividimos as intervenções em quatro grandes blocos, a saber:

1. O mapeamento e a definição do perfil de competências essenciais e bási-
cas, para cada unidade de negócios da organização.

2. A formação do banco de talentos, constituído de um conjunto de ferra-
mentas apropriadas para a verificação dos perfis reais e a comparação com 
os desejados.

3. O desenho de um plano de desenvolvimento de competências, que con-
grega grupos de colaboradores com perfis abaixo do esperado pela em-
presa.

4. A gestão do desempenho, através do sistema de feedback em rede – ava-
liação 360 graus.

A indagação sobre os resultados do projeto de competências e talentos é, 
também, regular. Recebemos feedback, formal ou informal, apontando resultados 
para o negócio, tais como:

 Favorecimento dos processos sucessórios, possibilitando a escolha de pro-
fissionais dentro dos perfis desejados.

 Influência na mudança de cultura: da paternalista para a de compartilha-
mento de responsabilidades pelo desenvolvimento de pessoal.

 Redução de custos com treinamento, uma vez que a base de informações 
permite planejar de acordo com as reais necessidades.

 Estímulo à formação de comunidades de aprendizagem, já que cada cola-
borador tem claro o seu gap de competências.

 Abertura da “caixa preta” na área de RH, onde cada pessoa recebe feedback 
individual sobre suas performances e compõe seu plano de desenvolvi-
mento pessoal, focando o perfil desejado pela empresa.

 Fortalecimento da área de gestão de pessoas, tornando-a estratégica e 
agregadora de valores ao negócio.

Podemos dizer que o modelo de Gestão por Competências é relativamente 
novo no Brasil, porém já vem apresentando um futuro promissor na valorização 
das pessoas e retenção do capital intelectual e talentos.
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Program
ação de carreiras

Atividades

Como promover reconhecimento e recompensa que inclua também aquelas 1. 
pessoas que já alcançaram o topo de suas carreiras nas organizações, conside-
rando restrições legais?

Que papel exerce a Pesquisa de Ambiência Organizacional na Petrobras e como 2. 
ela pode ser utilizada para melhorar a satisfação dos empregados?

Descreva como a organização ou o RH pode identificar o perfil desejado para 3. 
o cargo.

Esse material é parte integrante do Curso de Atualização do IESDE BRASIL S/A,  
mais informações www.iesde.com.br



Esse material é parte integrante do Curso de Atualização do IESDE BRASIL S/A,  
mais informações www.iesde.com.br



109

Gabarito

Conceito de planejamento e desenvolvimento de carreira

Planejamento – Função administrativa, finalidade de estabelecer objetivos e 1. 
estratégias organizacionais.

 Desenvolvimento de carreira – Vincular a prática constante do seu potencial, 
abranger novas perspectivas de desenvolvimento através de qualificação, respon-
sabilidade e comprometimento com o seu sucesso e com mercado de trabalho.

 Funções do RH – Identificar e analisar as constantes mudanças organizacionais, 
realizar a adaptação do funcionário no contexto organizacional, de forma flexível, 
tendo como base a produtividade e o reconhecimento por parte da empresa.

 Comunicação dos objetivos e estratégias – Descrever que o processo de comu-
nicação é essencial para a administração eficaz e para o desenvolvimento da 
carreira através da informação e do relacionamento dentro da organização.

 Empregabilidade – Habilidade de ter emprego, habilidade de perceber oportu-
nidades e desafios que o mercado oferece.

A gestão de RH deve estar atenta às mudanças constantes no ambiente orga-2. 
nizacional, os aspectos fundamentais para busca da excelência profissional. A 
ênfase no desenvolvimento profissional através de planos de ação, focados nas 
relações que se baseiam na produtividade e no desejo de reconhecimento.

O dinamismo e a globalização trouxeram a diversidade ao mercado de traba-3. 
lho, diversidade na função ou na atividade, a vantagem é o novo perfil do fun-
cionário que estabelece meios para conduzir seu próprio desenvolvimento e o 
desenvolvimento da empresa em que atua.
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Objetivos do planejamento de carreira

O processo de plano de carreira estabelece a relação entre a potencialidade do 1. 
profissional e a necessidade da empresa, considerando que devemos compre-
ender que a avaliação de desempenho é uma avaliação sistemática de cada 
pessoa em função da atividade desempenhada. Considera de suma importân-
cia a realização do processo avaliativo para efetivação da administração de ex-
celência com ênfase no resultado e no talento do funcionário.

A qualificação deve ser realizada de forma flexível, sinalizar o alcance de obje-2. 
tivos e alinhar-se às políticas de gestão existente na empresa, deve possibilitar 
a multifuncionalidade e a competência nas diversas atividades, no decorrer da 
carreira. O profissional deve também, pesquisar e analisar os principais pontos/
características para o desenvolvimento profissional dentro das necessidades 
evidenciadas pela empresa e pelo mercado.

Pesquise e descreva quais são os meios/critérios para conduzir um sistema de 3. 
administração de carreira baseado nas transformações constantes do mercado, 
da empresa e dos cargos existentes na organização. Nesse processo devemos 
destacar a importância da implementação de ações inerentes ao desenvolvi-
mento da empresa em que atua ou conhece.

Planejamento de carreira

É necessário que o gestor compreenda todos os fatores que compõe e rodeiam 1. 
a organização. São eles: o capital intelectual, que são as pessoas, o capital finan-
ceiro, ou seja, a dependência que a empresa possui de recursos, a tecnologia 
utilizada e o ambiente externo, isto é, seu público consumidor. 

As políticas e práticas para o suporte da gestão de carreiras podem ser classifi-2. 
cadas da seguinte forma:

 suporte às decisões individuais da carreira – são incluídos instrumentos 
de autoavaliação, processos de aconselhamento profissionais, processo de 
feedback; 
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G
abarito

 suporte ao gerenciamento de carreiras pela empresa – programas de RH, 
previsão de demanda por recursos de pessoas, acompanhamento do cresci-
mento profissional; 

 facilitadores da comunicação entre as pessoas e a empresa – programas de 
aperfeiçoamento dos gestores como conselheiros e orientadores. 

A gestão refere-se a um potencial que é conquistado através do desenvolvi-3. 
mento e planejamento das diretrizes e competências identificadas pela capa-
cidade da organização em gerenciar, coordenar ou supervisionar todos os pro-
cessos e tarefas destinadas aos gestores. Assim, o papel do gestor em relação 
às demandas da organização estabelece as necessidades de ferramentas e co-
nhecimentos que lhe permitam analisar, diagnosticar e avaliar todo o processo, 
a fim de garantir resultados positivos e assertivos para a empresa. 

 4. Os princípios para o desenvolvimento do gestor envolvem a capacidade téc-
nica, humana e conceitual.  As competências são as qualidades que tornam as 
pessoas capazes de uma análise crítica da situação e das necessidades de apre-
sentação de soluções e resoluções de problemas. O desenvolvimento envolve a 
visão sistêmica da empresa, a capacidade de ter e adquirir conhecimento, infor-
mação, ter perspectiva, isto é, a maneira prática de aplicar o conhecimento na 
solução de problemas e situações e, principalmente, a atitude ativa e proativa, 
ênfase na ação e no fazer acontecer, espírito empreendedor e de equipe, lide-
rança e comunicação.

Ascensão e sucesso profissional

Podemos dizer que qualificação e formação profissional fazem parte das princi-1. 
pais características na escolha do emprego e da empresa, no decorrer do nos-
so processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas é necessário criar 
habilidade e competência nas suas ações e desempenho das tarefas, é preciso 
treinamento e atitudes proativas para atingir objetivos e, posteriormente, o su-
cesso profissional.

Enfatizar a atuação do profissional com autonomia e liberdade, o processo de 2. 
tomada de decisão é decorrente das tarefas exercidas pelo profissional, fican-
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do claro que os objetivos e metas a serem atingidos vão depender do planeja-
mento e estratégias que norteiam os processos e ferramentas utilizadas pelo 
colaborador.

Os componentes e critérios que estabelecem a ascensão profissional têm como 3. 
princípio o “CHA” – Conhecimento, Habilidade e Atitude.

Programação de carreiras

A promoção pode ser estabelecida frente aos desejos de atingirem o potencial 1. 
máximo da eficiência e eficácia na sua carreira e através de programas de capa-
citação e desenvolvimento profissional. 

A ênfase da pesquisa é na ambiguidade, que reflete a situação dos topados ao 2. 
não-sentimento de realização e sucesso profissional.

Através de indicadores que norteiam o desempenho dos colaboradores ou do 3. 
futuro candidato.
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Anotações
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