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RESUMO 

As mudanças ocorridas nos contextos social e econômico nas últimas décadas impactaram na 

forma como indivíduos e organizações lidam com a questão da carreira, que pode ser tratada a 

partir de diversas abordagens. Houve também mudanças no papel da área de gestão de pessoas, 

com o reforço de seu caráter estratégico e busca de maiores evidências de sua influência na 

performance organizacional. As propostas deste trabalho são desenhar um panorama de como 

organizações no Brasil têm se estruturado em relação à gestão de carreiras e identificar como 

se dá a influência de um sistema de gestão de carreiras na performance organizacional. Através 

das bases de respostas das empresas participantes da pesquisa das Melhores Empresas para 

Você Trabalhar, realizada pelo PROGEP-FIA e pela revista Você S/A, foi possível identificar 

como uma amostra de empresas no Brasil atua em relação à gestão de carreiras. A influência 

do sistema de gestão de carreiras na performance organizacional foi investigada através do 

estudo de caso de uma empresa multinacional americana, estabelecida no Brasil desde a década 

de 1960, e que possui um sistema de gestão de carreiras há mais de 5 anos. As análises 

demonstraram que, de um total de 364 empresas, 76% adotam mecanismos de suporte à 

carreira, mas há grandes diferenças tanto em relação a que tipo de princípios de carreira são 

adotados quanto a quais processos e práticas são utilizados nessa estruturação. A avaliação de 

desempenho é realizada por 97% das empresas que possuem sistemas de gestão de carreiras, ao 

passo que apenas 58% das empresas que não possuem um sistema de gestão de carreiras a 

realizam, demonstrando haver uma ligação entre esta prática e a gestão de carreiras. A 

realização do estudo de caso permitiu identificar que o sistema de gestão de carreiras, composto 

por determinadas políticas e práticas, deve estar alinhado à estratégia geral e à estratégia de 

gestão de pessoas da organização e que ele pode funcionar como ponto de sustentação e 

estabilização do engajamento dos funcionários em momentos mais instáveis da organização. 

Isso foi demonstrado através da estabilidade e reversão de alguns indicadores de performance 

de gestão de pessoas utilizados na organização estudada. Todos estes achados dão maior suporte 

à ideia de que é necessário alinhar as práticas de gestão de pessoas à estratégia geral da 

organização, e não apenas buscar as “melhores práticas”. Verificou-se que um sistema de gestão 

de carreiras alinhado à estratégia da organização pode trazer resultados positivos ao negócio 

em função de sua influência no engajamento dos funcionários, na atração e retenção de pessoas 

com alto conhecimento e performance e no oferecimento de sustentação ao sistema de gestão 

de pessoas em momentos de instabilidade.  

Palavras chave: Gestão de Carreiras. Gestão Estratégica de Pessoas. Performance 

Organizacional. 



ABSTRACT 

The changes that have occurred in the social and economic contexts in recent decades have had 

an impact on how individuals and organizations deal with the issue of career, which can be 

viewed from different approaches. There were also changes in Human Resources Management 

(HRM) role, with the reinforcement of its strategic character and search for more evidence of 

its influence on organizational performance. The proposals of this work are to draw a panorama 

of how organizations in Brazil are structured regarding career management and to identify how 

the influence of a career management system on organizational performance is given. Through 

the responses of companies participating in the survey of Best Companies for You to Work, 

carried out by PROGEP-FIA and Você S/A magazine, it was possible to identify how a sample 

of companies in Brazil act in relation to career management. The influence of the career 

management system on organizational performance was investigated through the study of a 

case of an American multinational company, established in Brazil since the 1960s, and which 

has a career management system for more than 5 years. The analyzes showed that of a total of 

364 companies, 76% adopted career support mechanisms, but there are great differences both 

in what type of career principles are adopted and to which processes and practices are used in 

this structuring. The performance evaluation is performed by 97% of the companies that have 

career management systems, whereas only 58% of the companies that do not have a career 

management system do it, demonstrating a link between this practice and career management. 

The case study made it possible to identify that the career management system, composed of 

certain policies and practices, should be aligned with the organization's general strategy and 

people management strategy and that it can function as a point of support and stabilization for 

employee engagement at more unstable times for the organization. This was demonstrated 

through the stability and reversal of some Human Resources performance indicators adopted 

by the organization. All these findings give further support to the idea that it is necessary to 

align people management practices with the organization's overall strategy rather than simply 

pursue "best practices". It was verified that a career management system aligned with the 

organization's strategy can bring positive results to the business due to its influence in employee 

engagement, in attracting and retaining people with high knowledge and performance and in 

offering support to the HRM system at unstable times. 

Keywords: Career Management. Strategic Human Resources Management. Organizational 

Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

 

Segundo Snell e Bohlander (2010), os desafios impostos às empresas nas últimas 

décadas, no sentido de adaptar-se à globalização dos mercados, sobreviver e reagir rapidamente 

a constantes mudanças, mantendo patamares de custo competitivos, trouxeram uma série de 

alterações na forma como as relações de trabalho eram organizadas e pensadas. O paradigma 

taylorista-fordista deixou de ser efetivo para a obtenção de ganhos de produtividade; a 

introdução de novas tecnologias trouxe outras possibilidades de organização do trabalho; os 

trabalhadores, de forma individual e coletiva, passaram a ter novas expectativas quanto às 

relações de trabalho (DUTRA, 2010). 

Esse novo contexto permitiu também o surgimento de novas formas de trabalho, como 

empregos de meio período, organização por meio de cooperativas e terceirizações (ROCHA-

PINTO et al., 2007). Todas essas formas mais flexíveis de trabalho estão compreendidas num 

contexto maior, que é o da flexibilização das empresas: as estruturas são mais horizontalizadas 

e arquitetadas com foco nos resultados desejados, nas necessidades do cliente e na 

interdisciplinaridade e interdependência (TEIXEIRA et al., 2010).  

Nessas novas organizações, o que se observou foi uma redução de cargos que exigem 

pouca qualificação, e um aumento gradativo da necessidade por aqueles que requerem uma 

qualificação mais alta – o chamado Trabalhador do conhecimento tem suas responsabilidades 

expandidas, indo além das tarefas físicas para processos que exigem planejamento, tomada de 

decisão e solução de problemas complexos (SNELL; BOHLANDER, 2010). Com isso, embora 

haja uma tendência de as pessoas buscarem mais e melhores qualificações, esse novo tipo de 

trabalhador, necessário às empresas, já não é mais encontrado com tanta facilidade 

(KUGELMASS, 1996).  

Neste novo contexto empresarial, as atividades de gestão de pessoas vêm buscando 

ocupar um espaço mais estratégico dentro das organizações. De acordo com Souza et al (2005), 

a utilização cada vez mais ampla de ferramentas como o Balanced Scorecard (BSC) mostra que 

a promoção do crescimento das capacidades organizacionais está intimamente ligada a aspectos 

individuais, sejam eles relativos à aprendizagem dos trabalhadores ou à sua motivação e 

comprometimento (SNELL; BOHLANDER, 2010).  

Para manter sua competitividade, um dos principais desafios das organizações hoje é 

desenvolver formas de gerenciar seu Capital Humano - o conhecimento, as habilidades e as 
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capacidades dos indivíduos que se traduzem em um valor econômico para a organização. É na 

busca de melhores formas de gerenciamento do capital humano que se torna fundamental o 

entendimento dos conceitos de carreira e gestão de carreiras (SNELL; BOHLANDER, 2010).  

Para Hall (1976), citado por vários autores (DUTRA, 1996; VELOSO, 2012; DUTRA 

(org., 2010), o termo carreira comporta uma série de definições, tanto científicas como 

populares. Entre elas, está a visão da carreira como avanço vertical em uma hierarquia 

organizacional, com uma sequência de promoções. Sob outra perspectiva, algumas ocupações 

que são submetidas periodicamente a progressões de status são consideradas carreiras, enquanto 

outras ocupações que não conduzam a um avanço progressivo não podem ser vistas dessa 

forma. Existem ainda outras duas definições, mais aceitas na literatura científica sobre carreira, 

que definem o termo tanto como a história ou série de posições ocupadas por uma pessoa, 

desconsiderando níveis ou tipos de trabalho, quanto como a maneira como a pessoa experimenta 

a sequência de trabalhos e atividades que constituem sua história profissional.  Para Robbins 

(2005), além do emprego formal, a carreira pode se referir aos estudos, a atividades autônomas, 

ou ao trabalho voluntário.  Tais definições refletem também a forma como os conceitos de 

carreira evoluíram diante da mudança dos cenários econômico e organizacional. Segundo 

Cálcena e Casado (2013), o conceito de carreira, caracterizado como um emprego vitalício 

dentro de uma única empresa, surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a maioria 

dos estudos focava em definir as diferentes maneiras de uma pessoa subir os degraus da 

organização. Nos anos 70, a principal base teórica era proporcionada pelos psicólogos 

vocacionais e pelos sociólogos, mas não havia um campo estabelecido para análise das carreiras 

nos estudos organizacionais e de gestão (VELOSO, 2012). 

Como exemplo dos construtos criados na década de 70 está o conceito das âncoras de 

carreira, cunhado por Edgar Schein (1974). Partindo da análise da influência de valores, 

necessidades e habilidades no estímulo ou inibições por determinadas carreiras, o autor definiu 

oito âncoras de carreira, que funcionam como direcionadores não só para a escolha da carreira, 

mas também para as decisões de movimentação, dentro ou fora das empresas; estas âncoras 

influenciariam também no peso dado a cada aspecto da vida do indivíduo e o planejamento e 

construção de objetivos (DUTRA, 2010). Ainda nos dias atuais a compreensão das âncoras de 

carreira individuais pode ser fundamental tanto para o adequado planejamento pessoal de 

carreira, quanto para a elaboração de estratégias organizacionais de desenvolvimento e 

retenção. 

Nos anos 2000, segundo Robbins (2005), as crescentes incertezas fizeram com que as 

empresas tivessem mais dificuldades em prever com precisão suas necessidades futuras; a 
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necessidade de flexibilidade ocupa o lugar da necessidade de estabilidade; o achatamento das 

estruturas hierárquicas reduz as oportunidades de promoção. O contexto social que envolvia os 

trabalhadores também mudou, havendo uma maior pressão para equilíbrio entre trabalho e 

família e outros papeis dos indivíduos, trazendo novas prioridades e novos comportamentos. 

Consequentemente, a carreira tradicional começou a dar lugar à carreira sem fronteiras.  

Segundo Arthur e Rousseau apud DUTRA (2010), a carreira sem fronteiras se manifesta 

de diferentes maneiras: movendo-se por meio de fronteiras de diferentes empregadores; 

possibilitando a comercialização do trabalho de forma autônoma; na rejeição de oportunidades 

de carreira por conta de questões pessoais ou familiares; quando barreiras hierárquicas nas 

organizações são quebradas em função de uma ampliação e aprofundamento de conhecimentos 

técnicos; e também quando a carreira é sustentada por networks ou informações externas à 

organização.  

Como conceitos mais recentes, surgidos nos anos 2000, aparecem a carreira 

caleidoscópica (MAINIERO; SULLIVAN, 2006) e a interação entre as a carreira proteana e 

sem fronteiras (BRISCOE; HALL, 2006), reforçando os aspectos individuais na gestão de 

carreiras. O modelo de carreira caleidoscópica descreve como a questão da carreira individual 

muda de acordo com o rearranjo de diversos aspectos da vida e a assunção de novos papéis, 

destacando a possibilidade de mudança na importância de cada esfera ao longo da vida 

(SULLIVAN; BARUCH, 2009). Em artigo publicado no ano de 2006, Briscoe e Hall 

demonstraram a existência de oito perfis individuais de carreira vindos da combinação dos 

conceitos de carreira proteana e carreira sem fronteiras, o que aprofunda o entendimento sobre 

estes conceitos e mostra que ambos funcionam de forma complementar.  

Estas novas formas de pensar a carreira, estabelecendo-a como algo muito mais 

relacionado ao contexto de vida e às atitudes das pessoas do que às organizações, trouxeram 

alguns desafios para as empresas, à medida que elas continuam sendo o principal espaço em 

que a carreira acontece (BARUCH, 2004).  

Diante disso, não seria possível afirmar que não existe mais o conceito de carreira 

organizacional – o que ocorre é que a carreira organizacional também passou por modificações, 

se afastando do modelo de carreira das organizações burocráticas, em que o foco era segurança 

do emprego, lealdade à organização e busca do atingimento apenas dos objetivos 

organizacionais, e assumindo uma forma mais flexível, focada em objetivos compartilhados, 

continuidade das relações e lealdade à organização e a outros grupos (CLARKE, 2013). Dessa 

forma, as organizações têm buscado adotar práticas e processos que permitam fazer uma gestão 

de carreira mais alinhada a estes novos conceitos, focando não só o atendimento das 
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expectativas das pessoas, mas também com vistas a atingir seus próprios objetivos por meio do 

desenvolvimento de seus funcionários.   

 

1.2.  Problema de Pesquisa 

 

Diante dos aspectos discutidos na contextualização deste estudo (item 1.1), é possível 

verificar que, atualmente, as pessoas enxergam a própria carreira em uma ampla gama de 

formatos, não se prendendo mais de forma exclusiva às carreiras organizacionais. As 

organizações, em função de sua flexibilização e horizontalização, não conseguem oferecer 

crescimento de carreira nos moldes tradicionais, mas têm necessidade estratégica de reter 

talentos e conhecimentos.  

Nesse sentido, a pergunta central deste estudo é: como as empresas brasileiras têm 

estruturado seus sistemas de Gestão de Carreiras e quais efeitos estes sistemas exercem na 

performance organizacional? 

 

1.3. Objetivos 

 

O objetivo geral do presente estudo é analisar sistemas de carreiras em organizações 

brasileiras e investigar a influência destes sistemas na performance organizacional. 

A partir deste objetivo geral, são delineados os seguintes objetivos específicos:  

 Identificar os princípios e estratégias gerais envolvidos na concepção e 

implementação do sistema de Gestão de Carreira nas organizações analisadas, com 

maior profundidade na organização em que será feito o estudo de caso. 

 Identificar os instrumentos que compõem o sistema de Gestão de Carreira nas 

organizações analisadas, comparando-os com os instrumentos utilizados pela 

empresa alvo do estudo de caso. 

 Identificar os indicadores de performance utilizados na organização alvo do estudo 

de caso e sua relação com sistema de Gestão de Carreira. 

 Analisar, na percepção do responsável pelo sistema de Gestão de Carreira, qual é o 

impacto deste sobre os indicadores de performance utilizados na organização alvo do 

estudo de caso. 

 Investigar eventuais impactos dos sistemas de Gestão de Carreira na satisfação dos 

funcionários com seu ambiente de trabalho no grupo de organizações analisadas. 
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1.4. Justificativa 

 

O presente estudo pretende trazer maiores esclarecimentos sobre como tem sido feita a 

gestão de carreiras nas organizações no Brasil e quais impactos ela pode produzir na 

performance organizacional. Dessa forma, suas principais contribuições são direcionadas às 

organizações e, em especial, aos gestores de Recursos Humanos. 

Para as organizações, a contribuição principal será demonstrar como o investimento na 

estruturação e manutenção de programas internos voltados à gestão de carreira pode influenciar 

a performance da organização. Em pesquisa realizada por Silva et al, foi evidenciado que, entre 

as “150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar no Brasil”, a maioria adota mecanismos para 

oferecer suporte para o planejamento de carreira. Desta forma, há evidências de que as empresas 

veem alguma importância nesse tipo de programa. No entanto, num ambiente de negócios 

altamente competitivo como o atual, é necessária uma análise mais aprofundada de como as 

organizações estruturam sua gestão de carreira, partindo de seus objetivos e estratégias, e quais 

impactos isso pode ter nos indicadores de performance.  

Aos gestores de Recursos Humanos, a contribuição será focada em demonstrar, além 

dos possíveis impactos na performance organizacional, como os sistemas de carreira têm sido 

normalmente estruturados e quais têm sido os processos e práticas utilizados dentro desses 

sistemas. Segundo Gutteridge apud Dutra (2010), há diversos instrumentos e técnicas para o 

desenvolvimento de carreiras, entre instrumentos para avaliação, aconselhamento individual, 

informações acerca de oportunidades internas, processos de avaliação de potencial e programas 

de desenvolvimento. Este estudo possibilitará a identificação das ferramentas que estão 

presentes nos programas das empresas analisadas e de forma mais aprofundada, por meio do 

estudo de caso, qual papel cada ferramenta exerce dentro do sistema de gestão de carreiras e 

como isso está conectado à estratégia da organização. 

Além disso, buscas realizadas no website da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração (ANPAD), em fevereiro de 2018, revelaram haver poucos estudos 

relacionados ao tema gestão de carreiras no Brasil: a busca pelo termo “gestão de carreira” nos 

anais do EnANPAD (Encontro da ANPAD) retornou oito artigos publicados e na Revista de 

Administração Contemporânea (RAC) retornou um estudo de caso e um artigo. 

 O estudo de caso encontrado tinha foco voltado a um caso de um indivíduo e, dos nove 

artigos encontrados, três eram estudos bibliográficos ou de caso sobre a gestão de carreiras no 

setor público, três focavam na perspectiva de carreira do indivíduo, um investigava a relação 
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entre cultura e gestão de carreiras, um não tinha a gestão de carreiras como foco principal e um 

deles investigava a relação entre gestão de carreiras e estratégia da organização, mas utilizava 

apenas dados secundários.  

Busca realizada à mesma época na plataforma SciELO com os termos “gestão de 

carreira” e “gestão de carreiras” teve um retorno de cinco artigos, dos quais dois já haviam 

aparecido na busca realizada no website da ANPAD; entre os demais, dois tinham foco em 

aspectos de carreira do indivíduo e um deles não consistia em uma pesquisa de campo. Por isso, 

este estudo também pode trazer contribuições para ampliação da pesquisa sobre gestão de 

carreiras no Brasil, abordando um tema ainda pouco presente, que é o estudo em profundidade 

do impacto da gestão de carreira na performance organizacional. Adicionalmente, poderá haver 

uma contribuição para o entendimento de como a gestão de carreira vem sendo conduzida em 

empresas que investem neste tipo de programa no Brasil. 

Existe também um interesse pessoal da pesquisadora em investigar o tema. Em sua 

atuação na área de Recursos Humanos em organizações no Brasil, sempre houve a percepção 

de que há interesse dos indivíduos em ter um crescimento e desenvolvimento na carreira, 

enquanto há poucas soluções de gestão de carreiras bem-sucedidas implementadas. Assim, foi 

despertada uma certa inquietação em entender como a gestão de carreiras pode ser 

implementada em uma organização de forma a produzir impactos positivos tanto para os 

indivíduos em termos de realização profissional e pessoal, quanto para a organização, em 

termos de resultados tangíveis e intangíveis. 

 

1.5.  Delimitação do escopo 

 

Embora o estudo do tema gestão de carreiras permita uma série de abordagens, a fim de 

manter o foco nos objetivos mencionados no item 1.3, no presente trabalho serão tratados os 

seguintes assuntos: 

 diferentes abordagens conceituais de carreira e sua conexão aos conceitos de gestão 

de negócios e gestão de pessoas; 

 carreira sob a perspectiva da organização; 

 sistemas de gestão de carreira nas organizações;  

 papel do sistema de gestão de carreiras dentro dos sistema de gestão de pessoas 

como um todo. 
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 tipos de indicadores de performance organizacional e sua relação com práticas de 

gestão de pessoas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Contexto Empresarial 

 

2.1.1. Teorias da Administração 

 

De acordo com Robbins (2005), a administração moderna tem na origem de seus 

fundamentos uma série de princípios racionais criados por teóricos e práticos para que as 

organizações se tornassem mais eficientes. As abordagens clássicas, da administração científica 

e da administração geral, surgidas no início do século XX, trouxeram importantes paradigmas 

que permearem por anos as atividades produtivas, administrativas e comerciais das empresas 

(DUTRA, 1996).  

Entre os princípios da Administração Científica de Frederick Taylor estão o estudo 

científico para encontrar a melhor maneira de desenvolver cada tarefa e pautar a seleção, 

treinamento e ensino dos trabalhadores nos mesmos preceitos (ROBBINS, 2000).  

Já Henri Fayol estendeu suas considerações para além de atividades produtivas e 

estabeleceu 14 princípios de administração aplicáveis a qualquer atividade empresarial. Entre 

eles estão a divisão do trabalho, a subordinação dos interesses individuais aos coletivos, a 

remuneração justa, a centralização das decisões e a estabilidade na ocupação dos cargos. Dentro 

também da administração geral está a burocracia de Max Weber, cujas características principais 

abordam também a divisão do trabalho, a hierarquia claramente definida e regras e 

regulamentos detalhados (ROBBINS, 2000). 

Já a escola de administração humanística foca os aspectos do comportamento humano 

no trabalho e sua interação com o desempenho das atividades. Os estudos de Hawthorne se 

tornaram emblemáticos ao demonstrar as influências do grupo no comportamento individual, 

inclusive evidenciando a sobreposição de fatores como segurança e sentimentos do grupo a 

questões financeiras em relação à produtividade (FRANKE; KAUL, 1978). Os estudos de 

Maslow sobre motivação também exercem influência até os dias de hoje, em função da relação 

das questões motivacionais com produtividade (ROBBINS, 2000). 

A Segunda Guerra Mundial também trouxe novas perspectivas para a Administração. 

Com o amplo sucesso de pesquisas e estudos estatísticos e matemáticos para solução de 

questões militares, executivos passaram a utilizar esses tipos de estudo para a tomada de 

decisões empresariais. Essa abordagem quantitativa passou a influenciar grandemente as 
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organizações em variados tipos de decisões, como alocação de recursos, níveis ótimos de 

estoque e programação do trabalho (ROBBINS, 2000). 

Segundo Robbins (2000), embora desenvolvida antes da Segunda Guerra, a abordagem 

sistêmica teve sua aceitação generalizada apenas na década de 1960. Hoje, ao pensar nas 

organizações, é bastante evidente que se tratam de sistemas abertos, que interagem 

constantemente com seu ambiente. No entanto, na visão taylorista, as pessoas e organizações 

tratavam-se, essencialmente, de sistemas fechados. 

 De forma complementar, a abordagem contingencial da administração organização 

busca discutir novas possibilidades organizacionais em função do ambiente turbulento e 

competitivo (DELLAGNELO; MACHADO-DA-SILVA, 2000). Segundo essa abordagem, não 

há práticas de administração universais; elas devem ser modificadas e adaptadas conforme o 

contexto se altera.  

A abordagem cultural, difundida a partir da década de 1980, surge num ambiente de 

competitividade mais acirrada e aborda a cultura organizacional como fator de diferenciação 

empresarial (ROBBINS, 2000).  

A escola de planejamento estratégico, surgida na década de 1970, ganha ainda mais 

força quando ganha espaço a ideia de que a riqueza e o valor econômico não se relacionam 

apenas e bens materiais, e sim a questões intangíveis (COSTA, 2010). Isso faz com que sejam 

iniciados uma série de estudos e construção de modelos que buscam aumentar a competividade 

das organizações, por meio da obtenção de vantagens competitivas e diferenciação, que 

proporcionarão retornos acima da média (LOBATO et al, 2009; HITT, IRELAND; 

HOSKISSON, 2011).  

 

2.1.2. Contextos econômicos e sociais e as organizações 

 

As escolas de administração destacadas na seção anterior surgem dentro de 

determinados contextos históricos, econômicos e sociais. As práticas preconizadas por elas, por 

sua vez, atuam no ambiente de forma a produzir não só novos preceitos administrativos, mas 

também novos contextos. O ambiente do final do século XIX e início do século XX, no contexto 

organizacional, era extremamente improdutivo e desorganizado – a maioria das abordagens 

clássicas busca focar em produtividade, definição de estruturas de comando e poder e 

organização científica dos processos (ROBBINS, 2000).   

A visão mecanicista das abordagens clássicas da administração impulsionou o 

surgimento do contraponto da abordagem humanística. Mas o contexto de seu surgimento 
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também é extremamente significativo: no início da década de 1930, os efeitos da Grande 

Depressão se mostravam devastadores em diferentes partes do mundo. Isso fomentou diversas 

ações governamentais de proteção aos trabalhadores, introdução de leis trabalhistas e o 

estabelecimento de padrões de justiça no trabalho. A humanização do trabalho e dos 

trabalhadores era uma preocupação não só das organizações, mas também da sociedade em 

geral (ROBBINS, 2000). 

Como já mencionado, a Segunda Guerra Mundial trouxe sua influência para a 

administração no sentido de trazer dados estatísticos e matemáticos para a tomada de decisão 

empresarial. As estratégias de guerra, embora existentes desde a Grécia Antiga, ganharam 

destaque no período pós Segunda Guerra e acabaram sendo, de certa forma, absorvidas pelas 

organizações empresariais, em suas dimensões básicas, natureza e projeto geral (MINTZBERG 

et al, 2007). 

Já nas décadas de 60 e 70 começa a ser percebida uma tendência de acirramento da 

concorrência e mudanças tecnológicas e é nesse contexto que as organizações passam a ser 

vistas como sistemas abertos, que influenciam em são influenciadas por contextos diversos, 

mesmo ocorridos em mercados diferentes (CHANLAT, 1995).  

Na década de 80, as organizações passam por movimentos de flexibilização e as bases 

da concorrência vão transitando dos ativos tangíveis para os intangíveis, como o relacionamento 

com fornecedores (HITT, IRELAND; HOSKISSON, 2011). A década de 1990 e os anos 2000 

representam o início da era da informação e comunicação, movimentos organizacionais em 

direção à flexibilização e descentralização, além da aceleração do ritmo de mudanças e maior 

instabilidade (WILKOSZYNSKI; VIEIRA, 2013).  

No ambiente econômico atual, a globalização já é uma realidade consolidada. Embora 

essa virtual inexistência de barreiras geográficas traga uma séria de oportunidades às 

organizações, seu ambiente competitivo se amplia e se complica de forma significativa. A 

competitividade ampliada, muitas vezes, leva a estratégias agressivas frente à concorrência. 

Esse ambiente altamente complexo compele as organizações a criarem flexibilidade estratégica, 

entendida como um conjunto de capacitações para responder a várias demandas e oportunidades 

(HITT, IRELAND; HOSKISSON, 2011). Cada vez mais as organizações precisam atuar de 

forma estratégica para conseguir sobreviver no contexto atual e garantir a perenidade do 

negócio de forma sustentável. 
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2.1.3. Gestão estratégica 

 

De acordo com Mintzbeg et al (2007) o termo estratégia tem uma ampla gama de 

definições e pode ser entendido de formas distintas. Ela pode ser vista como um plano, no 

sentido de deliberação consciente de uma forma de agir para lidar com determinada situação. 

Nesse mesmo contexto, a estratégia pode se apresentar como um pretexto: uma ação específica 

em relação à concorrência. Ao se comparar ações empresariais distintas, a estratégia pode 

emergir como um padrão, em que os comportamentos da organização se apresentam de forma 

consistente. A estratégia também pode se traduzir num determinado posicionamento no 

ambiente organizacional. Num formato de perspectiva, pode-se entender a estratégia como o 

“caráter” de uma organização e a forma geral como ela se coloca em diferentes situações. 

A estratégia pode manifestar-se de diferentes formas, sempre pautada pelo processo de 

administração estratégica, que busca vantagem competitiva e retornos acima da média por meio 

de um determinado conjunto de compromissos, decisões e ações. A fim de implementar esse 

processo, as organizações devem fazer o mapeamento dos ambientes externo e interno, de 

forma a ter a análise mais completa possível para a tomada de decisões estratégicas 

(MINTZBERG et al, 2007).  

Para Albuquerque (2002), a estratégia deve considerar os impactos das forças do 

ambiente e a competição, a fim de formular os objetivos a os planos de ação para alcançá-los. 

No ambiente atual, de extrema competitividade e mudanças constantes, o mapeamento do 

ambiente externo, uma visão acurada do ambiente externo é essencial às empresas (DAY; 

SCHOEMAKER, 2005). 

Na análise do ambiente externo, de acordo com Porter (2008), deve-se considerar o 

poder dos fornecedores e consumidores, o grau de rivalidade entre as empresas do setor, e as 

ameaças de potenciais substitutos ao seu produto ou serviço e de novos entrantes no mesmo 

segmento. Esta análise possibilita que a empresa desenvolva, de forma antecipada, ações para 

mitigar os efeitos dos acontecimentos externos a ela (LOBATO et al, 2009). 

A criação de vantagens competitivas também passa pela análise do ambiente interno da 

organização, em termos de recursos tangíveis e intangíveis, capacitações e competências 

essenciais. Entre os recursos tangíveis estão os recursos físicos, tecnológicos, financeiros e 

organizacionais. Já os recursos intangíveis se traduzem de diversas formas, em termos de 

inovação (capacitação científica e ideias), recursos humanos (conhecimento, confiança, 

capacitações gerenciais) e reputação (marca, visão do cliente, visão dos fornecedores) (HITT, 

IRELAND; HOSKISSON, 2011). 
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De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2011), as capacitações são a combinação 

deliberada dos diferentes recursos (tangíveis e intangíveis) da organização. Sua construção se 

dá por meio elaboração, transmissão e intercâmbio de informações e conhecimentos por meio 

do capital humano da organização. 

 As capacitações precisam diferenciar-se das capacitações da concorrência a fim de se 

obter de forma verdadeira as vantagens competitivas necessárias para a sustentação e 

perenidade de uma organização. Elas estão intimamente ligadas ao processo de implementação 

da estratégia, traduzindo-se numa série de processos nas diversas áreas funcionais das empresas 

(BECKER; HUSELID, 2006; HITT, IRELAND; HOSKISSON, 2011).  

Como mencionado, o mapeamento do ambiente se coloca como questão crucial para as 

organizações nos contextos empresarial e econômico atuais. A identificação e desenvolvimento 

de capacitações diferenciadas são essenciais para a elaboração de estratégias que garantam o 

sucesso empresarial. Uma vez que o capital humano é fator essencial na criação e manutenção 

dessas capacitações, é essencial compreender as variáveis que influenciam o capital humano 

nas organizações, já que o desenvolvimento das organizações está relacionamento diretamente 

à sua capacidade em desenvolver pessoas e por elas ser desenvolvida (DUTRA, 2016). 

 

2.1.4. Capital Humano nas Organizações 

 

De acordo com Greenhauss e Callanan (2006), Capital Humano consiste no 

conhecimento, habilidades, questões educacionais e características de um indivíduo. Tomando 

uma perspectiva organizacional, o capital humano se traduz na somatória das habilidades que 

capacitam esse indivíduo a realizar determinado trabalho, garantindo assim o sucesso da 

organização.  

Para Snell e Bohlander (2010), “a expressão capital humano diz respeito ao valor 

econômico do conhecimento, das habilidades e das capacidades da empresa”. Com o 

desenvolvimento das correntes de administração estratégica, o capital humano ganha novas 

dimensões, à medida que é um dos fatores cruciais na obtenção de vantagens competitivas e 

manutenção de competências essenciais (HITT, IRELAND; HOSKISSON, 2011).  

No contexto atual, em que a tecnologia, a globalização, a informação e as mudanças 

estão fortemente presentes no cotidiano das organizações, o trabalho está muito mais baseado 

em conhecimentos do que em habilidades físicas ou manuais (SNELL; BOHLANDER, 2010). 

Isso traz uma série de desafios em relação à captação e ao desenvolvimento do capital humano, 

uma vez que o mapeamento das necessidades se torna mais complexo.  
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De acordo com Teixeira et al (2010), o desafio é buscar e manter um quadro de pessoas 

orientado para a interdisciplinaridade e para o autodesenvolvimento, capaz de aprender e 

manter-se atualizado, que além disso seja orientado a desafios e tenha capacidade 

empreendedora. 

De acordo com Becker (1993), treinamento e educação são os investimentos mais 

importantes em capital humano, e grande parte dele é feito dentro das empresas. Muito mais do 

que eventuais aumentos de produtividade, esses investimentos possibilitam novas aplicações 

de conhecimento, desenvolvimento de novas relações e, quando corretamente combinados com 

outros recursos, o surgimento de capacitações diferenciadas. 

 Para Becker e Huselid (2006) a grande importância do capital humano reside 

especialmente no suporte à execução das estratégias – por isso muitas vezes é difícil ligar 

diretamente os investimentos em capital humano aos resultados financeiros. É necessário 

entender quais investimentos em capital humanos trarão as capacitações capazes de executar as 

estratégias propostas. 

A evolução dos conceitos e práticas de administração fomentou a visão de que o fator 

humano é um ativo nas organizações e deve ser gerenciado. No entanto, ao contrário de outros 

ativos, que são detidos pela empresa, o capital humano pertence às pessoas (SNELL; 

BOLHLANDER, 2010). Com este fator em mente, é cada vez mais importante que as 

organizações façam a gestão do capital humano, sempre pensando em sua importância 

estratégica. Dessa forma, é crucial que as áreas de Recursos Humanos nas empresas atuem de 

forma estratégica, pensando em como políticas, sistemas e programas podem agregar ainda 

mais valor.  

 

2.1.5. Gerenciamento estratégico de Recursos Humanos 

 

De acordo com Snell e Bohlander (2010), o gerenciamento estratégico de Recursos 

Humanos pode ser definido como “o padrão das alocações e das atividades relativas a recursos 

humanos que permitem que uma organização realize seus objetivos estratégicos”. Para Dutra 

(2016), a gestão de pessoas pode ser caracterizada como “um conjunto de políticas e práticas 

que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas 

possam realizá-las ao longo do tempo”. Já de acordo com Greenhaus e Callanan (2006) a gestão 

estratégica de recursos humanos integra os planos e programas de recursos humanos ao plano 

estratégico da organização. 
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A gestão estratégica de recursos humanos surgiu integrada ao contexto da gestão 

estratégica e está inserida também no ambiente macroeconômico e social. Com isso, a função 

da gestão de pessoas nas organizações sofreu um processo evolutivo nos últimos anos: até a 

década de 1960, preocupava-se apenas em operacionalizar processos como captação, 

treinamento e remuneração; dos anos 1960 aos anos 1980 ela passa ganhar mais influência na 

organização, sendo requisitada como parceira no desenvolvimento organizacional; já a partir 

dos anos 90, a gestão de pessoas assume seu papel estratégico e incorpora novos conceitos para 

buscar a geração de valor para a organização por meio das pessoas (DUTRA, 2016). 

Fischer (2002) faz um resgate histórico da evolução da área de Gestão de Pessoas ao 

longo do tempo e propõe quatro modelos que demonstram a influência do contexto geral e 

também a mudança de papel da área dentro das organizações. O modelo de departamento 

pessoal, cuja origem pode ser datada 1890, era bem alinhado aos princípios da administração 

científica, e estava baseado na suposição de que os empregados eram um fator de produção que 

poderia e deveria ser administrado da mesma forma racional que os demais recursos; 

produtividade, recompensa e eficiência de custos eram os principais conceitos deste modelo. 

 O autor traz que, na década de 1930, a Psicologia foi introduzida na vida organizacional, 

de forma que a gestão de recursos humanos passou a atuar também no comportamento das 

pessoas, e não só nos custos e resultados produtivos; o modelo de gestão do comportamento 

humano introduziu a expressão “Gestão de Recursos Humanos”, mais focada na integração, 

comprometimento dos empregados, flexibilidade e qualidade; o conceito de motivação teve 

grande influência neste modelo, que reconheceu o comportamento humano como foco principal 

da gestão. 

 Nas décadas de 1970 e 1980, a necessidade de vincular a gestão de pessoas e a estratégia 

da organização fez surgir o modelo estratégico de gestão de pessoas, que pregava que a gestão 

de recursos humanos deveria buscar o melhor encaixe com as políticas empresariais e os fatores 

ambientais; dessa forma, a busca da motivação como objetivo final da gestão de pessoas e a 

existência de práticas prescritivas e padronizadas caem por terra, umas vez que cada 

organização tem ambientes internos e configurações competitivas diferentes (FISCHER, 2002). 

 Como uma evolução do modelo de gestão estratégica de pessoas, o modelo articulado 

em competências tem sua origem na importância das competências essenciais para 

sobrevivência e liderança das organizações no ambiente competitivo, de forma que as 

competências humanas devem ser desenvolvidas e mobilizadas para que as competências da 

organização se viabilizem. A área de gestão de pessoas deve, portanto, ter foco nos processos 
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de mudança organizacional e liderar o envolvimento dos empregados com as organizações, seus 

produtos e processos (FISCHER, 2002). 

O novo ambiente e o novo papel da área de gestão de pessoas também proporcionam 

um novo contrato psicológico das pessoas com as organizações. Como qualquer contrato, ele é 

baseado em reciprocidade, mas a contrapartida esperada das organizações pelas pessoas assume 

uma nova configuração: enquanto em décadas passadas e remuneração tinha um grande peso 

nesse contrato, hoje a expectativa das pessoas é que as empresas forneçam condições para seu 

desenvolvimento contínuo, sejam elas por meio de condições de movimentação, promoção ou 

novas oportunidades de aprendizado (DUTRA, 2016; GREENHAUS; CALLANAN, 2006).  

Esse novo contrato psicológico interage de forma bastante complexa com a organização, 

afetando profundamente a gestão de Recursos Humanos, que deve cada vez mais estar atenta 

às necessidades das pessoas para manutenção desse contrato psicológico e para a contribuição 

delas aos objetivos organizacionais (SCHEIN, 2015). 

 

2.1.6. Gestão de Recursos Humanos e performance organizacional 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Gestão de Recursos Humanos (GRH) sofreu 

algumas evoluções ao longo das últimas décadas, reforçando seu papel estratégico na 

manutenção da competitividade das organizações. No entanto, é possível distinguir algumas 

visões diferentes sobre como a GRH atua na organização para consolidar esse suporte 

estratégico. Em uma revisão de diferentes estudos sobre o tema, Jiang et al (2012) identificaram 

3 perspectivas principais: a perspectiva comportamental, a do capital humano, e a da visão 

baseada em recursos. 

 Segundo a perspectiva comportamental, as práticas de RH são utilizadas para encorajar 

os funcionários a ter determinados comportamentos necessários para implementar as estratégias 

e alcançar diferentes objetivos. Na perspectiva do capital humano, as práticas de RH bem-

sucedidas são aquelas capazes de criar e manter um capital humano de alto valor, que por sua 

vez, é capaz de trazer alta performance financeira e operacional. Como complemento a esta 

perspectiva, a visão baseada em recursos prega que a maximização do capital humano, através 

das práticas de RH, traz vantagens competitivas às organizações pela obtenção de recursos que 

são raros, de alto valor e difíceis de imitar (JIANG et al, 2012). 

Independente da perspectiva adotada, os impactos da GRH sobre a performance 

organizacional são normalmente verificados por meio de medidas ou indicadores que possam 

evidenciar mudanças ao longo de determinado período. Carter e Robinson (2000) indicam que 
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há três grandes tipos de medidas: medidas duras (“hard measures”), que são medidas facilmente 

quantificáveis, normalmente traduzidas em números ou percentuais; medidas de processo 

(“process measures”), que são um subconjunto das medidas duras, e relacionam um 

determinado número a uma atividade; e as medidas suaves (“soft measures”), que buscam 

retratar atitudes e percepções e que são quantificáveis apenas por meio do estabelecimento de 

alguma escala para a manifestação de opiniões. Para os autores, as medidas duras e de 

processos, embora sejam mais fáceis de calcular, podem não refletir a qualidade ou efetividade 

das atividades sendo mensuradas; por outro lado, as medidas suaves podem apresentar maiores 

dificuldades em ser obtidas.  

Além dos diferentes tipos de medidas possíveis, ao abordar a forma como as práticas de 

Recursos Humanos produzem resultados na performance organizacional, normalmente se fala 

em três níveis distintos, que diferem por sua natureza e também pelo tipo de impacto sofrido, 

mais ou menos direto.  O primeiro nível, com o efeito mais direto das ações de Recursos 

Humanos, seriam os resultados ou indicadores de Recursos Humanos, como turnover e 

absenteísmo. O segundo nível é representado pelos resultados organizacionais, como 

produtividade e qualidade. Os efeitos mais indiretos devem ocorrer nos resultados financeiros, 

como o retorno sobre o capital investido, que representam o terceiro nível (DYER; REEVES, 

1995). 

Ainda é possível notar que, muitas vezes, os efeitos sobre a performance financeira são 

mediados pelos efeitos das práticas no primeiro nível, de forma que a performance em alguns 

dos indicadores de Recursos Humanos pode se mostrar como um preditivo dos resultados 

financeiros (HUSELID, 1995; JIANG et al, 2012).  

Assim como há diferentes visões sobre a forma como as políticas de RH atuam nas 

organizações e também diversos tipos de resultados que podem ser atingidos, há diferentes 

teorias sobre a melhor configuração das práticas de GRH para maximizar os efeitos sobre a 

performance organizacional. Guest (1997) identificou, por meio de uma revisão de diversos 

estudos, três principais modelos de relação entre práticas de GRH e performance 

organizacional: ajuste externo, pelo qual as organizações que adotam práticas de Gestão de 

Recursos Humanos mais alinhadas e integradas à estratégia obtêm melhores resultados 

financeiros; “melhores práticas”, que argumenta haver práticas de Recursos Humanos ideais, 

independente de setor de atuação da empresa, e que os resultados relacionados a produtividade, 

pessoas e financeiros serão melhores em função  do número de práticas ideais adotadas;  ajuste 

configurável, que mostra que um grupo específico de práticas de Recursos Humanos, focado 
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em determinado objetivo, como desenvolvimento ou motivação, pode trazer resultados 

superiores.  

Embora haja um suporte de evidências maior para o modelo das melhores práticas e 

uma concordância geral sobre a necessidade de alinhamento à estratégia geral da organização, 

ainda não existe um consenso sobre qual dos modelos é mais válido, mas é possível identificar, 

de forma geral, que a performance organizacional é sim afetada por práticas de Gestão de 

Recursos Humanos (GRH), seja este efeito direto ou indireto (GUEST, 1997; DYER; REEVES, 

1995; HUSELID, 1995; JIANG et al, 2012). 

A Figura 1 mostra como ocorre a relação entre a gestão de pessoas e a performance 

organizacional, diante dos conceitos demonstrados no item 2.1.3 deste estudo. A gestão 

estratégica de pessoas está inserida na gestão estratégica de negócios, atuando na promoção de 

capacidades organizacionais que se diferenciam dos concorrentes e se tornam vantagens 

competitivas. A promoção de vantagens competitivas é capaz de produzir diferentes efeitos 

positivos na performance organizacional. 

 

 

Figura 1: Relação entre gestão de pessoas e performance organizacional. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Para que os efeitos das práticas de GRH sobre a performance da organização sejam 

maximizados, Bowen e Ostroff (2004) identificaram nove características de sistemas fortes de 

RH, que possibilitam aos membros da organização ter maior clareza sobre sua contribuição aos 

objetivos organizacionais: 

 Visibilidade: as práticas de RH e seus componentes são todas explicitadas de forma 

clara aos funcionários; 

 Compreensibilidade: as práticas não podem dar espaço a ambiguidades e 

interpretações muito distintas, sendo facilmente compreendidas por todos; 

 Legitimidade de autoridade: quando as práticas e seus agentes são considerados 

legítimos, a probabilidade de os funcionários se engajarem em tais práticas é maior 
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– o apoio explícito da alta gestão às funções de RH e o nível de influência decisória 

do executivo de RH são fatores doadores de credibilidade; 

 Relevância: as práticas devem ser vistas pelos funcionários como relevantes para 

um determinado objetivo – quanto mais os indivíduos virem que tal prática é 

importante não só para os objetivos organizacionais, mas também para os 

individuais, maior será a percepção de relevância; 

 Instrumentalidade: refere-se a estabelecer de forma não ambígua o que se deseja 

com cada uma das práticas de GRH, deixando claro que tipo de recompensa está 

associado a cada performance – tal aspecto é estabelecido pela consistência na 

relação causa e efeito e com a repetição ao logo do tempo; 

 Validade: é a coerência entre o que a prática se propõe a fazer e o que ela realmente 

faz, de forma que haja pouca ou nenhuma margem a diferentes interpretações; 

 Mensagens de GRH consistentes: as mensagens enviadas pelas práticas devem ser 

coerentes entre si, com atenção a três aspectos – quais são os valores e objetivos 

pregados pela alta direção e quais são os valores e objetivos vistos pelos 

funcionários por meio das práticas de RH, consistência interna entre as práticas e 

estabilidade das práticas ao longo do tempo;  

 Concordância entre os principais tomadores de decisão de GRH: ela aumenta a 

possibilidade de os funcionários enxergarem as práticas de forma consistente – se 

a alta direção, os executivos de RH e gestores de pessoas não concordam sobre as 

práticas de RH, dificilmente elas serão vistas como consistentes e relevantes pelos 

funcionários; 

 Justiça: refere-se à percepção de justiça que os funcionários têm sobre as práticas 

de RH, em termos de igualdade, equidade, transparência e possibilidade de 

participação nas decisões.  

 

Observadas estas características de um sistema forte de Gestão de Recursos 

Humanos, o conjunto de práticas pode assumir formatos variados, de acordo com a estratégia 

de cada organização. 

Para Dutra (2016), ao tratar de um modelo de gestão de pessoas, deve-se considerar 

três grandes categorias de processos – movimentação, desenvolvimento e valorização - que 

atuam na conciliação de interesses entre pessoas e organizações. Os componentes de tais 

processos são demonstrados no Quadro 1: 
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Quadro 1: Processos de gestão de pessoas e seus componentes 

Movimentação Desenvolvimento Valorização 

Captação 

Internalização 

Transferência 

Promoção 

Expatriação 

Recolocação 

Capacitação 

Carreira 

Sucessão 

Desempenho 

Remuneração 

Premiação 

Serviços e facilidades 

Fonte: Elaborado pela autora com base em DUTRA (2016). 

 

Os processos de movimentação referem-se a movimentos das pessoas dentro das 

organizações ou no mercado de trabalho, seja de local, posição, empresa a até de vínculo 

empregatício. Em desenvolvimento tratam-se os processos com o objetivo de estimular e criar 

condições para o desenvolvimento mútuo de pessoas e organização. A valorização ocorre 

através das recompensas oferecidas às pessoas como contrapartida ao seu trabalho na 

organização, entendidas como o atendimento a expectativas e necessidades pessoais de cunho 

econômico, de crescimento pessoal e profissional, projeção social, reconhecimento, entre 

outras. (DUTRA, 2016). 

Embora carreira apareça como um processo de desenvolvimento, é possível 

relacioná-la com uma série de processos de outras categorias, como transferência, promoção e 

remuneração. Por conseguir integrar uma série de práticas de GRH e também o 

desenvolvimento individual e organizacional, a Gestão de Carreiras tem um papel importante 

na integração entre a Gestão de Pessoas e a estratégia da organização (DUTRA, 2017). As 

teorias sobre carreira e os Sistemas de Gestão de Carreiras serão abordados nos tópicos a seguir. 

 

2.2. Carreira 

 

2.2.1. Definições 

 

Ao examinar a literatura, encontra-se uma multiplicidade de definições para o termo 

carreira. Em sua definição semântica, tem o sentido de ofício ou profissão que apresenta uma 

progressão em etapas (CHANLAT, 1995). De acordo com Arthur, Hall e Lawrence (1989), 

carreira é a sequência evolutiva das experiências de trabalho de uma pessoa ao longo do tempo. 
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De forma semelhante, para London e Stumph (1982 apud VELOSO; DUTRA, 2010), a carreira 

é a sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados por uma pessoa ao longo de sua 

vida profissional. Já para Sullivan e Baruch (2009), carreira é o conjunto de experiências 

relevantes para o indivíduo - relacionadas ou não ao trabalho – ocorridas dentro e fora das 

organizações, e que formam um padrão único ao longo de sua vida. 

A essa grande gama de definições presentes na literatura são somados outros 

significados, presentes também na visão popular sobre carreira. Dessa forma, carreira pode ser 

vista como um avanço, no sentido de movimentos verticais; pode ser vista também como uma 

profissão, em especial para determinadas ocupações. Outras duas visões separam a carreira de 

forma distinta: a carreira objetiva é a sequência de trabalhos ou posições ocupadas por uma 

pessoa ao longo da vida e a carreira subjetiva é a forma como a pessoa experimenta essa 

sequência (DUTRA, 2010). 

Existe também uma dualidade na visão e no estudo das carreiras: elas podem ser vistas 

sob a perspectiva do indivíduo e sob a perspectiva da organização. Na perspectiva do indivíduo 

estão o entendimento e a avaliação de sua experiência profissional, enquanto na perspectiva da 

organização a carreira está configurada em uma série de políticas alinhadas aos objetivos 

organizacionais (DUTRA, 1996).  

Na realidade, as carreiras refletem a relação entre as pessoas e as instituições que 

fornecem posições oficiais e também a forma como essas relações mudam ao longo do tempo 

(ARTHUR; HALL; LAWRENCE, 1989). Assim, uma visão completa deve englobar tanto as 

questões individuais sobre as experiências de carreira quanto os espaços em que essas 

experiências ocorrem, sejam eles dentro ou fora das instituições. 

Isso faz com que o tema carreira seja estudado por uma grande multiplicidade de 

ciências, como a Psicologia, a Sociologia, a Economia e, mais recentemente, a Administração. 

A Psicologia estuda a carreira principalmente no sentido vocacional e também como fonte 

potencial de realização pessoal. A Sociologia estuda a carreira principalmente como um 

desdobramento de papeis sociais e como propulsor de mobilidade social. A Economia vê a 

carreira como uma resposta às mudanças de mercado (ARTHUR; HALL; LAWRENCE, 1989; 

GREENHAUS; CALLANAN, 2006). Já a Administração busca, de certa forma, trazer a 

carreira para o contexto organizacional, utilizando as visões das diferentes ciências para a 

construção de sistemas de gerenciamento de carreira.  

 

2.2.2. Contextos econômicos e sociais e carreira 
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Os conceitos e as teorias de carreira sofreram alterações ao longo dos anos, tanto ao 

analisar a perspectiva individual quanto sob a ótica da organização. Essas alterações podem ser 

colocadas sob uma perspectiva histórica, em que é possível entender como mudanças no cenário 

econômico e no contexto social impactaram o construto de carreira.  

Antes dos anos 70 o campo teórico sobre carreira se voltava a uma perspectiva do 

indivíduo, sendo que raramente o termo era visto ligado a questões organizacionais 

(SIMONSEN, 1995). As principais bases teóricas estavam centradas na Psicologia e na 

Sociologia, com destaque especial à questão vocacional e à teoria dos traços psicológicos. A 

vocação definia o tipo de trabalho que traria satisfação e realização pessoal, de forma que o 

papel das organizações ficava restrito a buscar as pessoas mais aptas a cada tipo de trabalho. O 

ambiente econômico ainda estava em uma situação de relativa estabilidade e os modelos de 

organização ainda seguiam os preceitos da administração clássica e burocrática (ARTHUR; 

HALL; LAWRENCE, 1989; VELOSO, 2012). 

Nos anos 80, o termo carreira começa a surgir em contextos organizacionais, muito em 

função da profissionalização da gestão de Recursos Humanos (CHANLAT, 1995). Começa a 

surgir um interesse também da comunidade científica, sendo que a carreira passa a ser um 

campo de estudo teórico e prático ao mesmo tempo. As principais pesquisas, ainda 

influenciadas pelas abordagens vocacionais, envolviam o desenvolvimento de pessoas para 

posições de liderança, bem como o aconselhamento de carreira (VELOSO, 2012; VELOSO; 

DUTRA, 2010).   

Nas organizações, o pensamento geral à época era que desenvolvimento de carreira 

significava subir na hierarquia (SIMONSEN, 1995). O próprio modelo de organização 

burocrática, muito em voga ainda nessa década, reforçava essa ideia. O contexto geral, ainda 

com um ritmo de mudanças pouco acelerado, permitia que as pessoas desenvolvessem sua 

carreira em uma organização por muitos anos. 

Todas as mudanças no contexto econômico ocorridas a partir da década de 1990 fizeram 

com que a rigidez das organizações burocráticas fosse substituída por uma maior flexibilidade 

e, consequentemente, as práticas de gestão de recursos humanos, incluindo a visão de carreira, 

foram alteradas. Elementos como reengenharia e downsizing, caracterizados como ações para 

ganho de competitividade nesse novo ambiente, passaram a ser cada vez mais constantes nas 

organizações (HITT; IRELAND; HOSKISSON; 2011; ROBBINS, 2000).  

Estes movimentos causaram, além de alterações nas estruturas organizacionais, 

mudanças na forma como as pessoas viam a construção da carreira. A ideia de carreira 
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organizacional, nesse contexto, passou a não ser mais tão válida e as pessoas tiveram que buscar 

formas de se adaptar a isso (VELOSO; DUTRA, 2012).  

No campo teórico, no acompanhamento destas mudanças, ganhou força o conceito de 

carreira proteana e surgiu o conceito de carreiras sem fronteiras. Tais conceitos deslocam a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de carreira da organização para o indivíduo, de forma 

que ele, assim como as organizações, passa a ter uma postura de maior adaptação e flexibilidade 

nesse ambiente de constantes mudanças (VELOSO, 2012, VELOSO; DUTRA, 2010). 

Dos anos 2000 até os dias atuais os efeitos das reestruturações organizacionais são vistos 

no aumento do auto emprego, de contratos independentes, na prestação de serviços de 

consultoria e no empreendedorismo (VELOSO, 2012; VELOSO; DUTRA, 2010). Esses efeitos 

reforçam a possibilidade de construção da carreira dentro e fora das fronteiras organizacionais. 

Passa a ser também observada uma tendência dos indivíduos em buscar a conciliação das 

diferentes esferas da vida, como trabalho, família e filhos: isso resulta num movimento recente 

de saída das organizações por opções pessoais. Em acordo com essa tendência surge o conceito 

de carreira caleidoscópica, que trata da acomodação de diferentes expectativas de forma 

diferente ao longo da vida (VELOSO, 2012). A acentuação da globalização traz também novos 

estudos sobre carreiras globais e a influências culturais na questão da carreira. 

 

2.2.3. Abordagens e Conceitos de Carreira 

 

A seguir, são apresentados com maiores detalhes os conceitos e abordagens de carreira 

mais difundidos nos últimos anos. 

 

2.2.3.1. Abordagens Tradicionais 

 

As abordagens tradicionais de carreira, que foram as primeiras a surgir, estão 

intimamente ligadas a conceitos da Psicologia e também à ideia de organização burocrática. 

Estas abordagens utilizam algumas variáveis psicológicas, como as habilidades, para descrever 

a performance do indivíduo no trabalho e variáveis como valores, interesses e necessidades para 

referir-se à motivação e satisfação (ARTHUR; HALL; LAWRENCE, 1989).   

Uma delas, a abordagem da gestão de recursos humanos, prevê que a organização crie 

sistemas que permitam a ascensão das pessoas nos níveis hierárquicos por meio do uso de 

talentos individuais (VELOSO; DUTRA, 2010).  
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Baseada no modelo de organização burocrático, em que há um grande número de níveis 

hierárquicos, essa abordagem via o crescimento do indivíduo em função de uma combinação 

de suas habilidades com o trabalho a ser desenvolvido. A abordagem de gestão de recursos 

humanos, embora dentro de uma perspectiva inteiramente organizacional, se apoiava também 

na questão vocacional, no sentido de que entendia que os indivíduos que desempenhassem 

atividades de acordo com sua vocação estariam mais felizes e satisfeitos, tornando-se também 

mais produtivos (ARTHUR; HALL; LAWRENCE, 1989). 

 A carreira organizacional, como fruto da abordagem da gestão de recursos humanos, é 

associada à segurança e a vínculos organizacionais de longo termo, bem como à escalada de 

posições organizacionais bem definidas dentro da hierarquia. O progresso na carreira é 

suportado exclusivamente pela organização, por meio de treinamento, desenvolvimento e 

gerenciamento de carreira (CLARKE, 2013).  

Na perspectiva do indivíduo, as abordagens tradicionais de carreira se traduziam no 

aconselhamento vocacional, que buscavam mostrar às pessoas quais seriam as carreiras e os 

trabalhos mais apropriados e elas. Com fundamentação na Psicologia, surgiu uma série de 

instrumentos para o diagnóstico vocacional, e eles foram amplamente utilizados por pessoas e 

organizações (ARTHUR; HALL; LAWRENCE, 1989).  

De acordo com Veloso e Dutra (2010), uma variação das abordagens vocacionais são as 

âncoras de carreira. Esse conceito foi construído por meio de um estudo longitudinal com 44 

estudantes, em que Schein (1974) constatou que havia certos temas comuns que as pessoas 

buscavam fundamentalmente em suas carreiras – esses temas foram definidos como as âncoras 

de carreira, geradas por elementos estáveis de personalidade, e que funcionavam de forma a 

redirecionar a carreira caso o indivíduo se distanciasse daquilo que ele realmente aspira. As 

âncoras de carreira encontradas pelo autor foram:  

 competência gerencial (composta por competência interpessoal, competência 

analítica e estabilidade emocional); 

 competência técnica ou funcional;  

 segurança;  

 criatividade;  

 autonomia e independência;  

 senso de dedicação a uma causa;  

 desafio constante; e, 

 estilo de vida integrado.  
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As âncoras de carreira, embora surgidas na década de 1970, ainda hoje são conceitos 

úteis tanto no planejamento individual de carreira quanto no diagnóstico para programas de 

carreira dentro das organizações. 

 

2.2.3.2. Abordagens não tradicionais 

 

2.2.3.2.1. Carreira Proteana 

 

O conceito da carreira proteana foi proposto por Hall na década de 1970, porém passou 

a ser mais difundido apenas nos anos 1990 (CÁLCENA; CASADO, 2013). Por meio do uso da 

metáfora do deus grego Proteus, que mudava de forma conforme sua vontade, ele descreveu o 

proteano como um indivíduo capaz de renovar e rearranjar seus conhecimentos e habilidades 

para se ajustar ao ambiente em constante mudança, a fim de se manter no mercado 

(SULLIVAN; BARUCH, 2009).  

 Como processo, a carreira proteana é gerenciada pelo indivíduo, e não pela organização 

(CÁLCENA; CASADO, 2013). A característica mais marcante desse modelo de carreira é que 

ela é um reflexo e uma manifestação de um ator de carreira individual (GREENHAUS; 

CALLANAN, 2006).  

Além destas questões, há também outras características importantes desse modelo de 

carreira: mudanças frequentes, autonomia, auto direção, habilidade para aprender, para 

construir relações e para redirecionar a carreira e a vida (VELOSO; DUTRA, 2010). 

O direcionador do ator de carreira proteano é o sucesso psicológico, em oposição ao 

sucesso objetivo, como promoções, aumentos salariais e de poder. A orientação de carreira 

proteana pode ser vista, de certa forma, como uma atitude e, como tal, tem três componentes: 

cognitivo (que engloba as crenças sobre carreira), avaliativo (sobre o que seria uma carreira boa 

ou ruim) e comportamental (uma tendência a agir de determinadas formas). Assim, a orientação 

de carreira proteana, muito mais do que um tipo de comportamento particular, é um mindset 

sobre carreira, que reflete liberdade, auto direcionamento e escolhas baseadas em valores 

pessoais (BRISCOE; HALL, 2006).  

Um ponto de atenção sobre os atores de carreira proteanos é que, embora eles exibam 

maior orientação ao aprendizado e mais mobilidade, estas duas características não são 

componentes desse tipo de carreira, mas podem sim ser correlacionados (BRISCOE; HALL; 

DEMUTH, 2006). 
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De acordo com Briscoe e Hall (2006), o desenvolvimento mais recente da teoria sobre 

a carreira proteana a define como uma carreira em que o indivíduo: 

1-) é direcionado por valores, no sentido de que eles fornecem a medida de sucesso 

sobre a carreira; e, 

 2-) é auto direcionado no gerenciamento de carreira pessoal, adaptando-se em termos 

de performance e necessidades de aprendizado. 

 Estas duas dimensões se combinam de forma a resultar em 4 tipos de combinações, 

como mostrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Interação das dimensões da carreira proteana e as categorias resultantes 

Carreira Proteana 

Direcionada por valores? Não Sim Não  Sim 

Gerenciamento de carreira autodirigido? Não Não Sim Sim 

Categoria Dependente Rígida Reativa Proteana 

Fonte: Adaptado de BRISCOE; HALL, 2006. 

 

De acordo com os autores: 

 

Há quatro categorias primárias de carreira como visto por meio das lentes proteanas 

– dependente, reativo, rígido e proteano. A pessoa que não é nem direcionada por 

valores e nem auto direcionada em termos de gerenciamento de carreira seria 

considerada ‘dependente’, à medida que são incapazes de definirem prioridades ou 

comportamentalmente gerenciar suas carreiras sozinhas. Uma pessoa que não é 

direcionada por valores, mas é auto direcionada em termos de gerenciamento de 

carreira não teria, em última análise, a perspectiva para guiar sua própria carreira de 

forma suficiente. Tal pessoa seria ‘reativa’. E pessoas que são direcionadas por 

valores, mas não autodirigidas, incapazes de adaptar às necessidades de performance 

e aprendizado de suas carreiras – não podem ser consideradas como formatar de forma 

completa sua própria carreira. Nós definiríamos tal orientação de carreira como 

‘rígida’. Aqueles com uma orientação de carreira ‘proteana’, por outro lado, são tanto 

direcionadas por valores na definição de suas prioridades de carreira e identidade 

quanto autodirigidas na adaptação às necessidades de performance e aprendizado da 

carreira. Essas pessoas são, portanto, mas capazes de liderar a outros e a elas mesmas, 

são mais capazes de aprendizado continuo e, portanto, são ‘transformacionais’ 

(BRISCOE; HALL, 2006, p.8).  

 

 

O contrato psicológico proteano entre indivíduos e organizações assume um formato 

transacional, mais de curto prazo, baseado em trocas de benefícios e contribuições. Para 

gerenciar de forma bem-sucedida os indivíduos com orientação proteana de carreira, as 

organizações devem oferecer, de forma contínua, tarefas desafiadoras, desenvolvimento de 

relacionamentos, acesso a informações e outros tipos de conhecimento (VELOSO; DUTRA, 

2010). 
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2.2.3.2.2. Carreira sem fronteiras 

De acordo com Sullivan e Baruch (2009), o termo carreira sem fronteiras foi cunhado 

para oferecer uma nova perspectiva sobre as carreiras contemporâneas em resposta ao tema da 

conferência da Academy of Management de 1993, a organização sem fronteiras. O conceito de 

carreiras sem fronteiras expande a perspectiva para uma ampla gama de manifestações da 

carreira, dentro e entre as organizações (GREENHAUS; CALLANAN, 2006).  

Num contexto social marcado pelo dinamismo, a carreira sem fronteiras surge não só 

por fatores ligados a mudanças de comportamento dos trabalhadores, mas também pelas 

necessidades das organizações de se manterem competitivas, com quadros funcionais flexíveis 

(VELOSO, 2012; VELOSO; DUTRA, 2010).  

As carreiras sem fronteiras são descritas por seus autores – Arthur e Rousseau – como 

não limitadas e não ligadas a uma única organização, não representadas por uma sequência 

ordenada e marcada por uma orientação menos vertical e estável (BRISCOE; HALL, 2006).  

De acordo com Veloso e Dutra (2010), a carreira sem fronteiras, como conceito 

complexo, pode se manifestar de diferentes formas: movendo-se por meio de fronteiras de 

empregadores distintos; pela comercialização do trabalho de forma autônoma; sustentação da 

carreira por meio de uma rede de contatos ou informações externas, como por exemplo os 

corretores de imóveis; por meio da ruptura com os desenhos hierárquicos tradicionais, como 

quando por exemplo um profissional altamente especializado passa a participar de discussões 

estratégicas; pela rejeição de oportunidades de carreira por razões pessoais e pela visão do 

próprio ator de carreira, que deixa de levar em consideração eventuais obstáculos estruturais. 

Um entendimento mais profundo do conceito das carreiras sem fronteiras o enxerga 

como um fenômeno multifacetado, em que a questão da ausência de fronteiras deve ser vista 

sob as perspectivas objetivas e subjetivas, ou seja, sob as formas de mobilidade física e 

mobilidade psicológica (BRISCOE; HALL, 2006).  

Em relação à noção mobilidade psicológica, os indivíduos variam em termos da atitude 

de iniciar e buscar relacionamentos relacionados a trabalho fora da organização – esse tipo de 

atitude pode ser mais ou menos frequente. No entanto, uma disposição maior a essa atitude não 

necessariamente implica em mobilidade física ou de emprego. Em termos de mobilidade física, 

uma importante atitude de carreira sem fronteiras é a inclinação em cruzar fronteiras 

organizacionais em termos de mobilidade de empregos – um indivíduo com alta inclinação 

nessa direção pode ter preferência por uma carreira desenvolvida em vários empregadores 

(BRISCOE; HALL; DEMUTH; 2006). 
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 Sendo assim, as dimensões de mobilidade física e psicológica podem se combinar de 

diferentes formas, conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Dimensões da carreira sem fronteiras 

Carreira sem Fronteiras 

Mobilidade Física Mobilidade Psicológica 

Não Não 

Sim Não 

Não Sim 

Sim Sim 

Fonte: Adaptado de BRISCOE; HALL, 2006. 

 

Na interação das carreiras sem fronteiras com as organizações, é importante que haja o 

entendimento sobre alguns fatores que podem ajudar a gestão estratégica de pessoas a lidar com 

essa nova forma de os indivíduos pensarem suas carreiras. O primeiro deles é a atuação sobre 

expectativas, uma vez que é importante para as organizações ter uma postura ativa em conhecer 

as expectativas dos trabalhadores, a fim de entender as possibilidades de conciliação disso com 

as estratégias e expectativas organizacionais quais os projetos de cada indivíduo, uma vez que 

a carreira sem fronteiras pode ser entendida como um movimento dentro e entre projetos 

(VELOSO; DUTRA, 2011). 

Isso se coloca como uma possibilidade interessante de organização do trabalho nas 

empresas contemporâneas, com a finalidade de reter conhecimentos e aumentar as capacitações 

estratégicas. Por fim, no contexto sem fronteiras, é necessário considerar a reciprocidade 

durante o desenvolvimento, por meio da coincidência de necessidades individuais e 

organizacionais -  na maioria das vezes, é necessário que haja um período de estabilidade para 

que as aprendizagens se desenvolvam e se consolidem (VELOSO; DUTRA, 2011). 

 

2.2.3.2.3. A interação entre as carreiras proteana e sem fronteiras 

 

Os conceitos de carreira proteana e carreira sem fronteiras são contemporâneos e, muitas 

vezes, vistos como sobrepostos. Em 2006, Briscoe e Hall desenvolveram um modelo que 

combinou ambas as abordagens, resultando em 16 diferentes perfis de carreira (SULLIVAN; 

BARUCH, 2009). As combinações foram feitas por meio do cruzamento das questões de 

mobilidade física e psicológica e dos perfis proteanos de carreira resultantes da combinação do 

direcionamento por valores e auto direcionamento de carreiras. A matriz resultante, em que as 
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combinações são classificadas de acordo com a probabilidade de ocorrência, é mostrada no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4: Probabilidade de combinações das carreiras proteana e sem fronteiras 
 Carreira Proteana 

Direcionada 

por valores? Não Sim Não Sim 

Gerenciamento 

de carreira 

auto-dirigido? 

Não Não Sim Sim 

Carreira sem Fronteiras Dependente Rígido Reativo 
Proteano 

(transformacional) 

Mobilidade 

Física 

Mobilidade 

Psicológica 

        

Não Não Média Alta Baixa Baixa 

Sim Não Média Baixa Baixa Baixa 

Não Sim Baixa Alta Média Alta 

Sim Sim Baixa Baixa Média Alta 

Fonte: Briscoe e Hall (2006). 

 

De acordo com Briscoe e Hall (2006) algumas combinações com baixa probabilidade 

de ocorrência real foram descartadas, como por exemplo um agente de carreira 

transformacional com baixa mobilidade psicológica. Desta forma, os autores descreveram as 

oito combinações com maior probabilidade de ocorrência como perfis específicos de carreira, 

resumidos a seguir: 

 Preso / perdido: são as pessoas com escores negativos em todas as dimensões, e 

que estão presas no sentido de ter poucas possibilidades sobre as quais exercem 

pouco controle. O sucesso depende mais das circunstâncias. A forma de ajudar 

estas pessoas é por meio do esclarecimento de valores e tentativas de aumento 

da auto eficácia. 

 Preso numa fortaleza: apenas o direcionamento por valores está fortalecido. 

Estas pessoas são inflexíveis no direcionamento da própria carreira e em 

reconhecer oportunidade fora de suas fronteiras. O desafio para elas é encontrar 

situações estáveis, mas eles poderiam se beneficiar de uma maior exploração de 

oportunidades ou do desenvolvimento de habilidades para tal. 

 Andarilho: tem as dimensões proteanas e a mobilidade psicológica em baixo 

nível, mas é altamente móvel fisicamente. Tais pessoas são controladas pelas 

oportunidades que se apresentam a elas. Pode ser difícil às organizações 
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identificar e ajudar estas pessoas, mas elas se beneficiariam da informação sobre 

valores e cruzamento de fronteiras, numa dimensão maior do que a busca reativa 

de oportunidades. 

 Idealista: são pessoas psicologicamente sem fronteiras e direcionadas por 

valores, mas não necessariamente eficientes na auto-gestão de carreira ou em 

cruzar fronteiras físicas. O desafio delas é encontrar e manter situações de 

carreira que permitam seu idealismo, mas não exijam flexibilidade. Seu 

desenvolvimento passa por tirar-lhes da zona de conforto para gerenciarem mais 

a própria carreira. 

 Homem/Mulher organizacional: têm as dimensões de mobilidade psicológica e 

auto-gestão de carreira em nível alto, mas não estão tão dispostos à mobilidade 

física e nem têm seus valores muito claros. Elas normalmente direcionam suas 

carreiras em função das necessidades das organizações. A longo prazo, este tipo 

de pessoa pode ser perigoso, no sentido de não atingir grandes conquistas na 

carreira e nem grandes contribuições para a organização. 

 Cidadão sólido: têm um direcionamento de carreira proteano, são móveis 

psicologicamente, mas não fisicamente. Estas pessoas precisam encontrar um lar 

para sua carreira. As organizações precisam reconhecer sua dificuldade de 

mobilidade, ao mesmo tempo em que reconhecem suas contribuições. 

 Assassino de aluguel: são sem fronteiras em termos físicos e psicológicos, e 

fazem a gestão da própria carreira, mas lhes falta a dimensão dos valores. Eles 

podem ser extremamente produtivos, mas dificilmente assumirão posições de 

liderança nas organizações. 

 Arquiteto da carreira proteana: tem todas as dimensões de forma positiva. O 

desafio para essas pessoas é decidir onde aplicar suas habilidades. Questões de 

balanceamento podem se tornar um problema para estas pessoas. O desafio das 

organizações é fazer o gerenciamento desse líder também de uma forma sem 

fronteiras. 

Pesquisas foram conduzidas a partir destes conceitos e permitiram alguns achados 

interessantes, na identificação de áreas de atuação em que predomina cada perfil e até a 

predominância de determinados perfis em diferentes países. Estas conclusões, embora iniciais, 

consolidam a aplicação prática das teorias de carreira proteana e sem fronteiras, permitindo a 
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utilização destes conceitos nas práticas de gestão de pessoas nas organizações (SULLIVAN; 

BARUCH, 2009). 

 

2.2.3.2.4. Carreira Caleidoscópica 

 

O fenômeno contemporâneo da saída de mulheres altamente qualificadas do mercado 

de trabalho para priorizar questões familiares e pessoais, tratado pela mídia pelo termo “the opt-

out revolution” (numa tradução livre, a revolução da opção de sair) deu origem ao conceito da 

carreira caleidoscópica (VELOSO; DUTRA, 2010).  

Este conceito utiliza a metáfora do caleidoscópio - que produz diferentes padrões 

quando é girado, por meio das novas configurações das pequenas pedras – para descrever como 

os indivíduos mudam o padrão de suas carreiras em função do movimento de diferentes 

aspectos de sua vida, a fim de dar a suas relações e papéis novas configurações. Estas mudanças 

ocorrem em função de uma série de fatores, como a chegada da maturidade, ou demissões 

inesperadas (SULLIVAN; BARUCH, 2009).  

As pessoas que adotam esse conceito veem a carreira como algo dinâmico e em 

constante movimento. Quando alguma circunstância da vida muda, estas pessoas alteram a 

carreira para ajustar a essas mudanças, ao invés de delegar o controle e permitir a uma 

organização que dite as mudanças (MAINIERO; SULLIVAN, 2006). 

Apesar de, em suas origens, a carreira caleidoscópica ter surgido de um fenômeno 

essencialmente ligado às mulheres, o conceito foi plenamente desenvolvido após uma série de 

estudos que concluíram padrões semelhantes independente da questão de gênero (VELOSO; 

DUTRA, 2010; SULLIVAN; BARUCH, 2009; MAINIERO; SULLIVAN, 2006).  

Estes estudos levaram também à descoberta de que três razões principais levam as 

pessoas a fazer um balanço de suas carreiras e engendrar mudanças e transições para satisfazer 

as necessidades pessoais e de sua família. Estas três razões são denominadas o Modelo ABC da 

carreira caleidoscópica (MAINIERO; SULLIVAN, 2006): 

 Autenticidade: refere-se à necessidade do indivíduo em fazer escolhas que 

lhe permitam ser verdadeiros consigo mesmos (SULLIVAN; BARUCH, 

2009). Além disso, significa conhecer as próprias forças e limitações, e atuar 

com base nas informações disponíveis no momento (MAINIERO; 

SULLIVAN, 2006). 
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 Balanceamento: significa a forma como o indivíduo consegue o equilíbrio 

entre demandas de trabalho e outras demandas - família, amigos, pais 

idosos, interesses pessoais (SULLIVAN; BARUCH, 2009).  

 Desafio (Challenge): reflete a necessidade do indivíduo por um trabalho 

estimulante, bem como por desenvolvimento, aprendizado e avanço na 

carreira (MAINEIRO; SULLIVAN, 2006; SULLIVAN; BARUCH, 2009). 

 

Segundo Sullivan e Baruch (2009), esses três parâmetros ficam ativos durante toda a 

vida, e a força de cada um deles a cada período é o que modela as decisões pessoais e de carreira. 

Ao longo da vida, as pessoas buscam o arranjo que melhor se encaixa nas características e 

contexto de um dado momento, sendo que um dos parâmetros fica mais forte e os outros 

funcionam como pano de fundo. No entanto, os três parâmetros permanecem ativos o tempo 

todos, apenas mudando de configuração para alterar os padrões de vida e carreira conforme as 

circunstâncias se colocam. 

Algumas pesquisas conduzidas pelas autoras do conceito de carreira caleidoscópica 

mostraram alguns padrões na ordem em que cada parâmetro do modelo ABC se apresenta na 

vida de homens e mulheres. O Perfil Beta, encontrado predominantemente na história de vida 

de mulheres, mostra que, na carreira inicial, o desafio é predominante; já nos anos de carreira 

intermediários, as questões do balanceamento tomam a frente; no final da carreira, as questões 

de autenticidade vêm à tona. Já o Perfil Alfa, predominante na carreira dos homens, mostra a 

seguinte sequência: inicialmente está mais presente o desafio; na carreira intermediária, as 

questões de autenticidade predominam; já no final da carreira estão mais presentes as questões 

de balanceamento (MAINIERO; SULLIVAN, 2006).  

Outras pesquisas mostraram como os padrões de carreira no modelo ABC se manifestam 

entre as diferentes gerações. Todos esses achados são importantes para as organizações na 

tentativa de criar formas de facilitar a conciliação das diferentes demandas da vida de seus 

funcionários, aumentando assim as chances de desempenhos organizacionais diferenciados 

(SULLIVAN; BARUCH, 2009). 

 

2.2.3.2.5. Outras abordagens de carreira 

 

Os conceitos abordados nos itens anteriores são os que mais tiveram influência na 

literatura e na abordagem prática de carreiras. No entanto, outros conceitos foram 
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desenvolvidos, alguns com base na comparação ou aprofundamento das abordagens 

mencionadas, alguns com base em pesquisas empíricas, mas ainda sem grande exposição nos 

meios acadêmicos e empresarial. Entre estes conceitos estão a visão de que carreira proteana e 

carreira sem fronteiras são conceitos indistintos, a carreira pós-corporativa, as carreiras híbridas 

e a carreira tradicional revisitada. Estes modelos são apresentados no Quadro 5, juntamente 

com os modelos já descritos em detalhes (SULLIVAN; BARUCH, 2009). 

 

Quadro 5: Resumo dos principais conceitos, modelos e ideias de carreira 

Conceito ou 

Modelo 

Autores / Data Definição 

Carreira proteana  Hall (1996) Baseada na metáfora do deus grego Proteus, que 

modificava sua forma à sua vontade, o ator de 

carreira proteano consegue remodelar seus 

conhecimentos e habilidades para atender à 

demanda de um ambiente instável e também as 

suas próprias necessidades. O indivíduo, e não a 

organização, está no controle do desenvolvimento 

de sua carreira. 

Reconceitualização 

da orientação de 

carreira proteana 

Briscoe e Hall 

(2006) 

Definição de duas dimensões da orientação 

proteana: direcionamento por valores e gestão de 

carreira auto direcionada. 

Carreira sem 

fronteiras 

Arthur e 

Rousseau (1996) 

Refere-se a oportunidades de carreira fora das 

fronteiras da organização. A carreira do indivíduo 

é independente dos arranjos de carreira 

organizacionais tradicionais. A carreira pode ser 

vista em seis diferentes dimensões. 

Reconceitualização 

da carreira sem 

fronteiras 

Sullivan e 

Baruch (2009) 

Definição de níveis variados de mobilidade física 

e psicológica de carreira. A sugestão é que as 

mobilidades sejam vistas em um continuum, 

resultando em níveis de comportamento sem 

fronteiras pelo ator de carreira.  

Não-distinção entre 

os conceitos de 

carreira proteana e 

sem fronteiras 

Granrose e 

Baccili (2006) 

Os dois tipos de carreira são reflexos das novas e 

mais ambíguas relações entre empregado e 

empregador.  

Carreira pós-

corporativa 

Peiperl e Baruch 

(2006) 

Refere-se a carreiras que ocorrem fora das grandes 

organizações, através das quais os indivíduos 

levam a cabo uma serie de alternativas de carreira, 

como trabalho em empresas menores e mais ágeis, 

trabalho autônomo, trabalho em pequenos projetos 

ou outas configurações. Os indivíduos deixam as 

organizações, voluntaria ou involuntariamente, por 

incapacidade ou falta de desejo de seguir as 

carreiras corporativas. Os atores de carreira pós-

corporativos têm mais uma carreira permanente do 

que um emprego permanente. 
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Perfis de carreira Briscoe e Hall 

(2006) 

A combinação das duas dimensões da carreira sem 

fronteiras (mobilidade física e psicológica) com as 

duas dimensões de carreira proteana (atitudes de 

gerenciamento de carreira auto dirigidas e 

direcionadas por valores) resulta em 16 perfis 

potenciais de carreira, dos quais 8 são descritos em 

detalhes. 

Carreira tradicional 

revisitada 

Originalmente 

detalhadas por 

acadêmicos 

como Super 

(1957) 

Originalmente caracterizada por uma progressão 

linear e ascendente entre uma ou duas empresas, 

com foco em recompensas extrínsecas e 

gerenciamento de carreira pela organização. Os 

carreiristas tradicionais de hoje, tipicamente 

exibem maior mobilidade entre as organizações, 

Carreiras híbridas Conceito 

emergente não 

associado 

especificamente 

a nenhum 

acadêmico 

Carreiras que contêm tanto os aspectos da carreira 

tradicional e da carreira proteana ou sem fronteiras. 

Modelo de carreira 

caleidoscópica 

Mainiero e 

Sullivan (2006) 

Usando o caleidoscópio como metáfora, o modelo 

descreve como os indivíduos focam em 3 

parâmetros de carreira aos tomar decisões. Os 

parâmetros são a) autenticidade, definido como ser 

verdadeiro consigo mesmo; b) balanceamento, que 

é o equilíbrio entre as demandas dentro e fora do 

trabalho; e c) desafio, definido como trabalho 

estimulante e desenvolvimento de carreira. 

Nova carreira 

organizacional 

Clarke (2013) Combina os conceitos de abordagens não 

tradicionais à carreira organizacional, 

demonstrando como indivíduos ativos na gestão da 

própria carreira podem atuar dentro das 

organizações e como isso pode trazer 

desenvolvimento a ambos. 

Fonte: Adaptado de Sullivan e Baruch (2009). 

 

2.2. Sistemas de Gerenciamento de Carreira 

 

Nas seções anteriores foi evidenciado que a carreira é um termo amplo e tem múltiplos 

espaços de manifestação, tendo se mostrado ao longo dos anos como algo que pode ocorrer em 

diferentes espaços sociais, muitas vezes, de forma independente dos espaços organizacionais 

(GREENHAUS; CALLANAN, 2006).  

No entanto, mesmo com as perspectivas mais modernas da carreira (BRISCOE; HALL, 

2006; MAINIERO; SULLIVAN, 2006), a organização ainda prevalece como o principal espaço 

em que a carreira ocorre e se desenvolve (BARUCH, 2004). O desenvolvimento de sistemas de 
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gestão de carreiras pelas organizações visa, ao mesmo tempo em que oferece suporte aos 

funcionários no planejamento de suas próprias carreiras, incrementar suas capacitações 

estratégicas por meio do desenvolvimento das pessoas. 

 

2.3.1. Definições de Sistema de Gerenciamento de Carreira 

 

De acordo com Arthur, Hall e Lawrence (1989), os sistemas de carreira referem-se aos 

aspectos dinâmicos das políticas de gestão de pessoas, focando nas questões de criação e 

manutenção da adesão das pessoas à organização. Estes sistemas são compostos, de acordo com 

os autores, de diferentes atividades dentro de três funções básicas: entrada (planejamento de 

recursos humanos, atração e seleção); desenvolvimento (integração, treinamento, planejamento 

de carreira e promoções); e saída (aposentadoria, desligamento voluntário e involuntário). Para 

os autores, no entanto, ainda há espaço para o desenvolvimento de pesquisas que liguem de 

forma mais clara os sistemas ao componente estratégico das empresas. 

Para Greenhaus e Callanan (2006), os sistemas de gerenciamento de carreira devem ter 

por objetivo garantir o alinhamento entre as necessidades e aspirações das pessoas aos 

requisitos da organização. Para isso, eles precisam ser construídos levando-se em conta as 

dimensões estratégica, política e de práticas.  

Dutra (2017), com base em diferentes autores, divide os sistemas de administração de 

carreiras alguns componentes: princípios, estrutura de carreira, instrumentos de gestão e papéis 

na administração de carreiras. Os princípios são os compromissos gerais entre pessoas e 

organização na gestão da carreira e, como tais, tendem a ter uma função de guia, mostrando-se 

mais estáveis ao longo do tempo. A estrutura é a parte mais concreta do sistema, definindo as 

posições que o compõem, forma como elas estão dispostas no espaço organizacional e os 

requisitos para movimentação entre elas. Já os instrumentos de gestão suportam a continuidade 

do sistema e permitem a movimentação das pessoas na estrutura – são processos de 

aconselhamento de carreira, feedback, programas de desenvolvimento e capacitação e acesso à 

informação sobre oportunidades. Os papéis da organização em um sistema de gerenciamento 

de carreira vão da definição estratégica e definição do sistema em si ao desenho da metodologia, 

modelo e forma de implementação do sistema. 

Já Baruch (2004) desenvolveu uma perspectiva de sistema de gestão de carreira baseada 

em três níveis de análise: valores, abordagens e comportamentos. Os valores, vistos como a 

cultura e os princípios morais, são a base de desenvolvimento do sistema. As abordagens 

traduzem os valores nos comportamentos, que é nível prático do sistema. Os três níveis de 
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análise são colocados na perspectiva dos indivíduos e da organização para a formação da tríade 

do sistema ativo de carreira, conforme demonstrado no Quadro 66. O sistema está em constante 

movimento, pois responde às mudanças do ambiente às necessidades da organização e das 

pessoas. 

 

Quadro 6: A tríade do sistema ativo de carreiras: apresentação dos níveis 

Nível de Análise Indivíduo Organização 

Valores Aspirações Filosofia (estratégia) 

Abordagens Atitudes Políticas 

Comportamentos Ações Práticas 

Fonte: Baruch (2004). 

Todas as definições de sistema de gerenciamento de carreira abordadas mostram uma 

composição básica em termos de políticas e de práticas que busquem a conciliação de interesses 

pessoais de carreira e necessidades da organização. A questão central que se coloca, no entanto, 

além das políticas e práticas, é que as origens dos sistemas de carreiras nas organizações devem 

remontar à estratégia da organização, de forma que eles possam impulsionar seu crescimento 

sustentável. 

 

2.3.2. Gestão Estratégica Empresarial, Gestão Estratégica de Gestão de Pessoas e os Sistemas 

de Gerenciamento de Carreira  

 

Segundo Becker e Huselid (2011), alguns estudos já apontaram que existe maior 

probabilidade de melhorias na performance organizacional quando algumas práticas de 

recursos humanos, como atração, sistemas de avaliação e recompensa e de treinamento e 

desenvolvimento são implementadas com base nas estratégias competitivas e nos objetivos do 

negócio.  

 gestão estratégica de recursos humanos foca na performance organizacional e não na 

performance individual, enfatizando o papel dos sistemas de gerenciamento de recursos 

humanos como solução aos desafios do negócio de forma integrada (BECKER; HUSELID, 

2006). 

Os sistemas de gestão de carreira, à medida que buscam a ligação e o alinhamento entre 

as expectativas pessoais e os objetivos da organização podem funcionar como o elo entre a 

gestão estratégica de RH e os indivíduos na organização. A gestão estratégica de carreiras 

envolve a identificação de prováveis padrões de carreira no futuro da organização e o 

estabelecimento de programas formais e informais de incentivo aos indivíduos, para que eles 
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atinjam suas metas de carreira ao mesmo em que ajudam a organização a desenvolver as 

capacitações para as necessidades futuras (ROTHWELL; KAZANAS, 2003).  

Também demonstrando essa função de integração entre estratégia de Gestão de Pessoas 

e indivíduos na organização, Dutra (2017) propõe um esquema que mostra o sistema de gestão 

de carreiras como componente central e estruturador para outras práticas de Recursos Humanos, 

funcionando como um estimulador do diálogo entre pessoas e organização. Além disso, o 

esquema demonstrado na Figura 2 explicita como os processos de movimentação (M), 

desenvolvimento (D) e valorização (V) se combinam e como todos eles estão ligados à gestão 

de carreira, seja em relação à organização ou ao indivíduo.  

 

Figura 2: Relação entre gestão de carreiras e gestão de pessoas 

 

Fonte: Elaborador pela autora com base em Dutra (2017). 

 

Algumas pesquisas desenvolvidas por De Vos e Cambré (2016) evidenciaram que 

sistemas de gestão de carreiras centrados numa perspectiva de desenvolvimento, acordos de 

performance individuais e gerenciamento pessoal de carreira trazem retornos positivos à 

performance organizacional. Outro ponto na pesquisa destes autores, também encontrado em 

outros estudos é que, como as estratégias de cada organização são únicas, as práticas de 

Recursos Humanos também precisam ser, estando direcionadas à promoção das capacitações 

estratégicas específicas que levarão a organização à obtenção de vantagens competitivas.  

De certa forma, estes achados fazem a abordagem das melhores práticas não ser 

aplicável à gestão de carreira organizacional, uma vez que o objetivo é buscar consistência entre 

a composição do quadro de pessoas e as condições do mercado de trabalho que influenciam seu 
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capital humano (DE VOS; CAMBRÉ, 2016; BECKER, HUSELID, 2006; BECKER, 

HUSELID, 2011). 

Hall, Arthur e Lawrence (1989) identificaram como alguns tipos de estratégias genéricas 

comumente adotadas pelas organizações podem afetar o ambiente de carreira dentro delas, 

conforme mostra o Quadro 7. 

 

Quadro 7: Efeitos das estratégias genéricas no ambiente de carreira das organizações 

Estratégia Adotada Efeito no ambiente de carreira 

Crescimento organizacional Oportunidades de promoção 

Downsizing Stress de carreira 

Fusões e Aquisições Stress de carreira 

Alta frequência de transições de carreira 

Aumento do tamanho da 

organização 

Mudanças na remuneração total 

Oportunidades de promoção 

Diminuição do tamanho da 

organização 

Movimentos de carreira radicais 

Atuação focada no core business Níveis salariais 

Segurança no emprego 

Oportunidades de promoção 

Fonte: Adaptado de Hall, Arthur e Lawrence (1989). 

 

As pesquisas que deram origem a descoberta destes efeitos mostram que os temas gestão 

de carreira e estratégia empresarial estão relacionados. No entanto, de acordo com Becker e 

Huselid (2011), a chave para desvendar a “caixa preta” existente entre as estratégias de recursos 

humanos e os resultados financeiros recaem sobre a execução e implementação das estratégias. 

Dessa forma, é necessário buscar sistemas de gestão de carreira que fomentem, além do 

desenvolvimento pessoal, as habilidades e conhecimentos necessários para a atuação com 

excelência. 

 

 

 

 

  



51 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Segundo Gil (1989), é possível definir método como o caminho utilizado para se chegar 

a um determinado fim. Nesta seção, pretende-se demonstrar, por meio de algumas 

considerações metodológicas, quais os métodos utilizados para que sejam alcançados os 

objetivos propostos do presente estudo. 

 Uma vez que o estudo busca identificar as estruturas dos sistemas de carreira e analisar 

com profundidade sua influência sobre indicadores de performance, esta pesquisa trata-se de 

pesquisa aplicada, à medida que busca utilizar alguns conhecimentos já estabelecidos para a 

elucidação de uma questão específica (NIELSEN et al, 2017). 

Segundo Flick (2007), a abordagem qualitativa parte da construção social das realidades 

estudadas e está interessada nas perspectivas dos participantes e em suas práticas. Ela busca 

acessar o mundo fora do laboratório e, com isso, entender, descrever e algumas vezes explicar 

fenômenos sociais de diferentes formas.  

A utilização da pesquisa qualitativa neste estudo justifica-se pela natureza dos objetivos 

buscados, uma vez que para o atingimento destes serão necessárias análises mais aprofundadas 

das práticas existentes nas organizações e dos impactos provenientes de sua adoção ou não 

adoção. Embora parte dos dados analisados sejam quantitativos, eles não serão obtidos de forma 

direta e atuarão também como um componente da análise final. Dessa forma, fica reforçado o 

caráter qualitativo deste estudo, uma vez que será demandada uma profundidade de análise 

maior, a investigação de diversas fontes de dados e a triangulação entre eles (NIELSEN et al, 

2017). 

As pesquisas científicas também podem ser classificadas de acordo com sua natureza: 

exploratórias, descritivas ou explicativas. As pesquisas exploratórias normalmente ocorrem 

quando se deseja desenvolver e esclarecer conceitos, ou em áreas em que há pouco 

conhecimento acumulado. Os estudos descritivos objetivam descrever as características de uma 

população ou estabelecer relações entre variáveis. Já as pesquisas explicativas buscam tornar-

se algo inteligível e identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

determinado fenômeno (GIL, 1989; VERGARA, 2004). As etapas da presente pesquisa têm 

naturezas distintas, sendo que parte deste estudo possui natureza exploratória e parte tem 

natureza descritiva. 

Segundo Gil (1989), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo aprofundado e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de forma a permitir seu conhecimento amplo e detalhado. 
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 É possível destacar entre as potencialidades do estudo de caso a investigação do 

fenômeno dentro de seu contexto real, a possibilidade de aprofundamento das questões 

levantadas do próprio problema e a grande capacidade de levantar informações para serem 

estudadas à luz de outros métodos de experimentação (YIN, 2011).  

É importante também explicitar que há algumas limitações inerentes ao estudo de caso: 

a impossibilidade da generalização absoluta, a dificuldade de interpretação dos eventos 

descritos e a possibilidade de haver relatos seletivos e consequentes distorções (BELL, 2010; 

TOLEDO; SHIAISHI, 2009; GIL, 1989). 

Em estudos organizacionais, o objetivo do estudo de caso é identificar os processos 

interativos em ação e mostrar como eles afetam a implementação de sistemas e influenciam a 

forma como determinada organização funciona (BELL, 2010).  

O estudo de caso é particularmente indicado quando se deseja ter melhor entendimento 

sobre um fenômeno social complexo, ou quando se lida com relações que se configuram em 

tempo e contexto específicos e não podem ser resolvidas com dados quantitativos (TOLEDO; 

SHIAISHI, 2009). Nesta pesquisa o estudo de caso será complementado com outras etapas a 

fim de que todos os objetivos possam ser atingidos.  

 

3.1. Proposições 

 

O presente estudo se propõe a examinar como as empresas brasileiras têm estruturado 

seus sistemas de gestão de carreiras, por meio do exame dos processos e das práticas que têm 

sido utilizados em sua composição.  

Isso permitirá o desenho de um panorama geral da gestão de carreiras em uma amostra 

de empresas brasileiras, bem como a indicação de quais os princípios têm sido utilizados na 

construção dos sistemas de gestão de carreira, incluindo como as diferentes abordagens de 

carreira têm sido traduzidas na prática pelas organizações.   

O exame conjunto dos dados gerais de gestão de carreira de uma amostra de 

organizações brasileiras e dos dados obtidos por meio do estudo de caso deve trazer maiores 

esclarecimentos sobre como as práticas utilizadas se conectam a estes princípios.  

O estudo em profundidade realizado em uma organização pretende trazer maiores 

esclarecimentos à questão da influência da adoção de um sistema de gestão de carreira na 

performance organizacional. Isso será investigado por meio do exame dos indicadores de 

performance - de gestão de pessoas e organizacionais – e da percepção da entrevistada a respeito 

das influências do sistema de gestão de carreiras sobre eles.  
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Considerando que a satisfação dos funcionários com o ambiente de trabalho também é 

um indicador de performance, por meio do exame das avaliações dos funcionários das empresas 

analisadas sobre as questões relativas à carreira, este estudo busca identificar se há uma relação 

mais direta entre o sistema de gestão de carreiras e este indicador.   

Desta forma, é possível resumir as proposições deste estudo da seguinte forma: 

 Proposição 1: as empresas brasileiras têm estruturado seus programas de gestão 

de carreira com base nas abordagens não tradicionais de carreira, mas ainda com 

elementos mais adequados a abordagens tradicionais; 

 Proposição 2: embora possa ser considerada uma “boa prática” de gestão de 

Recursos Humanos o sistema de gestão de carreiras pode assumir diferentes 

configurações, de forma a se tornar mais adequado à estratégia de cada 

organização; 

 Proposição 3: é possível identificar a influência do sistema de gestão de carreira 

de forma direta nos indicadores de performance, em especial nos indicadores de 

performance de Recursos Humanos. 

 Proposição 4: é possível identificar uma influência positiva da adoção ou não de 

sistemas de gestão de carreiras na satisfação dos funcionários com o ambiente 

de trabalho e com suas possibilidades de carreira dentro da organização.  

 

3.2. Definição dos critérios para escolha do caso a ser estudado 

 

Uma vez que os objetivos deste estudo estão relacionados ao entendimento da estrutura 

do sistema de gestão de carreira e de como este sistema impacta a performance organizacional, 

a escolha da organização a ser estudada precisou obedecer a alguns critérios definidos pela 

pesquisadora, detalhados no Quadro 8, com base em alguns pontos do referencial teórico. Desta 

forma, no presente estudo a escolha do caso será feita de forma não-probabilística por tipicidade 

(VERGARA, 2004).   

Como o atendimento a estes critérios é imprescindível para a consecução dos objetivos 

do estudo, a organização escolhida deverá atender a todos eles simultaneamente. 

 

Quadro 8: Critérios de seleção da organização participante do estudo de caso 

Critério Especificação 

Configuração - Sistema de 

Carreiras 

A organização deve ter um sistema de gestão de carreira em 

que seja possível a identificação de seus princípios, estrutura, 

instrumentos e papéis.  
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Abrangência -  Sistema de 

Carreiras 

Independente da configuração, o Plano ou o conjunto de 

práticas deve abranger todos os níveis e não apenas o de 

liderança. 

Tempo – Sistema de 

Carreiras 

A configuração utilizada deve estar em andamento há pelo 

menos 3 anos no mesmo formato ou em formato semelhante, 

para que seja possível observar sua influência na performance 

da organização. 

Definição - Indicadores de 

Performance 

A organização e a área de gestão de pessoas devem ter alguns 

indicadores de performance definidos, sejam eles medidas 

“suaves”, “duras” ou de processo. 

Acompanhamento - 

Indicadores de Performance 

Os indicadores definidos devem ser acompanhados 

periodicamente pelo membro da empresa entrevistado para o 

estudo. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

3.3. Etapas de Pesquisa 

 

Para que todos os objetivos propostos no estudo consigam ser atingidos, a pesquisa 

ocorrerá em 5 etapas distintas e complementares. A primeira e a segunda etapas são as análises 

de dados secundários provenientes da Pesquisa das Melhores Empresas para Você Trabalhar 

(MEPT) do ano de 2017, realizada pelo Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da 

Fundação Instituto de Administração (PROGEP-FIA). 

 Uma etapa refere-se aos dados referentes às práticas de gestão de carreira das 

organizações participantes e a outra aos dados das respostas dos funcionários destas 

organizações a algumas questões selecionadas pela pesquisadora. Está caracterizada a 

utilização de dados secundários por tratarem-se de dados já coletados, tratados e organizados 

por uma outra fonte (NIELSEN et al, 2017).  

A terceira etapa, já descrita no item 3.2, é a definição da organização participante do 

estudo de caso, de acordo com os critérios estabelecidos pela pesquisadora. A quarta etapa 

refere-se à entrevista com o responsável pela área que coordena o sistema de gestão de carreira 

na empresa selecionada para o estudo de caso. A quinta etapa é uma análise conjunta dos dados 

obtidos nas duas primeiras etapas, de análise dos dados secundários da pesquisa MEPT, com 

os dados obtidos por meio do estudo de caso. Esta triangulação de diferentes métodos, com a 

coleta de informação de diferentes fontes, espaços e tempos diferentes, deverá propiciar análises 

mais sólidas sobre o problema a ser pesquisado (FIGARO, 2014).  

No Quadro 9 é mostrado um resumo de cada uma das etapas de pesquisa e dos seus 

respectivos objetivos e justificativas.
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Quadro 9: Etapas da Pesquisa 

Etapa de 

Pesquisa 

Tipo de 

Pesquisa 

Natureza da 

pesquisa 

Unidade de 

Análise 

Instrumento 

utilizado 

Objetivo Justificativa 

Análise dos 

Dados da 

Pesquisa MEPT - 

práticas da 

organização 

Qualitativa Descritiva Conjunto das 

respostas das 

empresas 

participantes 

da pesquisa 

MEPT 

NA Desenhar um panorama 

geral da gestão de 

carreiras em 

organizações no Brasil, 

a partir da amostra da 

pesquisa das MEPT, 

identificando a 

proporção de empresas 

que adotam um sistema 

de gestão de carreiras e 

como estes sistemas 

estão configurados em 

termos de processos e 

práticas. 

A pesquisa MEPT avalia 

de forma bastante 

específica a gestão de 

carreiras e tem grande 

diversidade de 

organizações entre suas 

participantes, de forma que 

a análise destes dados se 

mostra adequada para o 

estabelecimento de um 

panorama da gestão de 

carreiras no Brasil. 

Análise dos 

Dados da 

Pesquisa MEPT - 

percepção dos 

funcionários 

Quantitativa Descritiva Conjunto das 

respostas dos 

funcionários 

das empresas 

participantes 

da pesquisa 

MEPT 

NA Identificar se há 

impactos na percepção 

dos funcionários sobre 

alguns pontos acessados 

pela Pesquisa MEPT 

em função da existência 

ou não de um sistema 

de gestão de carreiras 

na organização. 

A pesquisa MEPT 

direciona aos funcionários 

algumas perguntas 

específicas sobre carreira e 

sobre sua satisfação geral 

com a empresa, de forma 

que é possível identificar 

as respostas dos 

funcionários de cada uma 

das empresas analisadas na 

etapa anterior. 

Escolha da 

organização para 

o estudo de caso 

Qualitativa Exploratória Organização 

com sistema de 

gestão de 

Tópicos gerais 

da entrevista 

semi-estruturada 

(ver Apêndice 1) 

Avaliar se a empresa se 

adequa aos critérios 

estabelecidos 

participação no estudo. 

A especificidade dos 

temas estudados e o fato 

de o método de entrevista 

demandar tempo do 
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carreira em 

funcionamento 

pesquisador e do 

pesquisado, a verificação 

prévia poupa recursos 

importantes de ambas as 

partes. 

Entrevista com 

responsável pelo 

sistema de gestão 

de carreiras na 

organização do 

estudo de caso 

Qualitativa Exploratória Organização 

selecionada 

Entrevista semi-

estruturada (ver 

Apêndice 1) 

Analisar de forma mais 

aprofundada um 

sistema de gestão de 

carreiras, entendendo 

suas origens, princípios, 

processos, ferramentas 

e instrumentos, a fim de 

que se possa identificar 

se há relação deste 

sistema com a 

performance 

organizacional, 

mensurada a partir de 

indicadores de Recursos 

Humanos e 

organizacionais. 

A entrevista 

semiestruturada permite 

investigar os pontos de 

interesse do estudo e 

capturar pontos não 

previstos, além de 

possibilitar a investigação 

mais profunda dos itens 

necessários. 

Análise 

comparativa dos 

achados das 

etapas anteriores 

Qualitativa Descritiva Conjunto de 

dados obtidos 

nas etapas 

anteriores 

NA Comparar o sistema de 

gestão de carreiras do 

caso estudado com o 

panorama geral das 

empresas analisadas, 

buscando estabelecer 

relações de acordo com 

os parâmetros teóricos 

investigados. 

Os dados de cada etapa 

podem se complementar a 

fim de fornecer 

interpretações mais 

significativas. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 
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3.4. Coleta e Análise de Dados 

 

Nesta seção são examinados os diferentes tipos de coleta e análise de dados utilizados 

na pesquisa. Como a pesquisa será realizada em algumas etapas distintas, eles serão examinados 

separadamente. 

 

3.4.1. Entrevista 

 

A entrevista foi escolhida como instrumento de coleta de dados para o estudo de caso. 

Segundo Flick (2007), as entrevistas são um dos mais presentes métodos em pesquisas 

qualitativas. Por meio de sua realização, é possível obter dados sobre os indivíduos e seus 

conhecimentos, crenças, desejos, realizações e explicações acerca de determinadas questões 

(GIL, 1989). 

 Para atingir esses objetivos, a entrevista pode assumir diferentes formatos, mas 

normalmente implica em contato mais direto do entrevistador com o entrevistado, permitindo 

a interação entre eles, um diálogo mais aberto e a captação de nuances como tom de voz e 

ênfase do entrevistado (FLICK, 2007; GIL, 1989; VERGARA, 2004). 

Normalmente, as entrevistas são definidas de acordo com seu grau de estruturação, indo 

desde entrevistas informais até entrevistas totalmente estruturadas. Para a primeira etapa da 

pesquisa, cujo objetivo era identificar se a organização atendia os critérios para participação na 

pesquisa, foi realizada uma breve entrevista telefônica informal, com base nos grandes temais 

gerais do roteiro de entrevista. Para o estudo de caso em si foi utilizado o formato 

semiestruturado, com perguntas abertas, para que as respostas sejam expressas livremente pelo 

respondente (GIL, 1989; VERGARA, 2004). 

 O roteiro de entrevistas (Apêndice 1) foi estruturado com base no referencial teórico 

apresentado no Capítulo 2 e nos objetivos de pesquisa. O Quadro 10 mostra os itens gerais do 

roteiro de entrevista, seus objetivos e o referencial teórico relacionado. 
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Quadro 10: Objetivos dos itens gerais do roteiro de entrevista e sua relação com o referencial 

teórico apresentado 

Seção do Roteiro 

de Entrevista 

Objetivo Referencial Teórico 

Relacionado 

Parte A – Sistema 

de Suporte / 

Gestão de 

Carreira 

Investigar os princípios, a 

estrutura, os instrumentos e papeis 

dentro do sistema de gestão de 

carreira, a fim de determinar qual 

a configuração da gestão de 

carreira na organização. 

Abordagens tradicionais e não 

tradicionais de carreira - diversos 

autores (seção 2.2)                   

Componentes do sistema de 

gestão de carreiras de acordo com 

DUTRA, 2013 e BARUCH, 2004 

(sessão 2.3.2) 

Parte B – 

Indicadores de 

Performance 

(Gerais e de 

Gestão de 

Pessoas) 

Identificar quais os indicadores 

utilizados como medida de 

performance na organização 

(tanto os específicos da área de 

Gestão de Pessoas quanto os 

indicadores gerais do negócio), e 

como a conexão entre eles é 

percebida pelo entrevistado. 

Tipos de indicadores (medidas) 

existentes de acordo com 

CARTER; ROBINSON, 2004 

(seção 2.1.6) 

Parte C – Efeitos 

do Sistema de 

Suporte / Gestão 

de Carreira nos 

Indicadores de 

Performance 

Identificar, na percepção do 

entrevistado, se há efeitos do 

sistema de suporte à carreira na 

performance organizacional, por 

meio de seu impacto nos 

indicadores utilizados. 

Níveis e formatos do efeito das 

práticas de recursos humanos na 

performance organizacional - 

diversos autores (seção 2.1.6) 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

 

Tanto a entrevista informal feita por telefone quanto a entrevista em si foram realizadas 

com a Coordenadora de Gestão de Talentos da empresa selecionada, que é responsável pelos 

processos relacionados a talentos, carreira e desenvolvimento na organização, com escopo que 

abrange os países da América do Sul em que a organização opera. Uma vez que os critérios 

foram checados e atendidos, a entrevista foi agendada, sendo realizada no dia 29 de janeiro de 

2018 na sede da empresa na cidade de São Paulo.  

A entrevista foi gravada com autorização da entrevistada e teve duração de uma hora e 

dezesseis segundos, sendo posteriormente transcrita pela autora.  Por tratar-se de um roteiro de 

entrevista semiestruturado, algumas questões para esclarecimento de processos específicos 

foram adicionadas e algumas questões com assuntos anteriormente já abordados pela 

entrevistada foram suprimidas. A descrição do método de entrevista e o relato do caso foram 

enviados para a entrevistada para aprovação em 05 de fevereiro de 2018, com retorno da 

aprovação em 08 de fevereiro de 2018, data em que a entrevistada forneceu mais algumas 

informações para melhor adequação da descrição do caso.  
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A análise do material da entrevista foi conduzida pela autora por meio da análise do 

discurso com base nas possibilidades qualitativas do texto (MACEDO et al, 2008).  

Uma vez que o próprio instrumento de entrevista estava dividido em temas, foi 

procedida uma análise temática, de forma que o conteúdo da entrevista foi analisado de forma 

transversal, capturando tudo o que foi mencionado acerca de um tema independente do 

momento em que o discurso tenha tido lugar (BARDIN, 1977). 

 Foram analisadas questões relativas ao formato e às ferramentas presentes no sistema 

de suporte à carreira adotados pela “Empresa A”, bem como os efeitos deste sistema nos 

indicadores utilizados pela organização. Os achados relacionados às ferramentas utilizadas pela 

“Empresa A” para prover suporte à carreira dos funcionários foram também comparados com 

os resultados gerais encontrados nas bases das Melhores Empresas para se Trabalhar do 

PROGEP-FIA. A “Empresa A” faz parte da pesquisa das Melhores Empresas para se Trabalhar, 

mas as bases utilizadas não têm identificação, de forma que não houve acesso aos resultados 

específicos da organização. 

 

3.4.2. Pesquisa das Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPT) 

 

A Pesquisa das Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPT) é realizada pelo 

PROGEP-FIA em parceria com a revista Você SA anualmente. A pesquisa é dividida em dois 

grandes componentes: o Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas (IQGP), que acessa as 

práticas oferecidas pela organização em relação à Gestão de Pessoas, e o Índice de Qualidade 

do Ambiente de Trabalho (IQAT), que verifica a percepção dos funcionários sobre suas 

organizações. O IQGP normalmente é respondido pela área de Gestão de Pessoas / Recursos 

Humanos das organizações e o IQAT é respondido por uma amostra de funcionários, cujo 

tamanho varia conforme o número total de funcionários de cada uma das empresas 

participantes. 

Em ambos os índices são avaliados os seguintes pontos: gestão estratégica e objetivos, 

liderança, reconhecimento e recompensa, carreira, gestão do conhecimento e educação 

corporativa, comunicação interna, participação e autonomia, relações interpessoais, processos 

e organização, saúde, segurança e qualidade de vida non trabalho, sustentabilidade e 

diversidade e employer branding. É importante ressaltar que a inscrição e participação na 

pesquisa é feita de forma voluntária pelas empresas. 

A pesquisa tem duas fases distintas: na primeira fase, há uma etapa quantitativa, 

relacionada aos questionários sobre o IQPG e o IQAT, e uma etapa qualitativa em que são 
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avaliadas as evidências das práticas enviadas pelas empresas participantes. A segunda fase, da 

qual apenas participam as organizações selecionadas com base no resultado da primeira etapa, 

é qualitativa, baseada em entrevistas de jornalistas especializados com grupos de funcionários 

destas empresas. Destas etapas, resulta uma nota, chamada de Índice de Felicidade no Trabalho 

(IFT), que é a nota final da organização, e que a posiciona no ranking das 150 Melhores 

Empresas para Você Trabalhar.  

Sendo a construção deste ranking o objetivo principal da pesquisa MEPT, a utilização 

dos dados obtidos por ela para o presente estudo caracteriza-se como análise de dados 

secundários pois, de acordo com Richardson (1999), os dados secundários são aqueles reunidos 

para um determinado objetivo que não o propósito do estudo em andamento.  

Para obtenção de maiores esclarecimentos sobre a solicitação dos dados da Pesquisa das 

Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPT), a pesquisadora entrou em contato com a 

equipe do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de Administração 

(PROGEP-FIA) no dia 03 de agosto de 2017.  

Após alguns esclarecimentos, a equipe do PROGEP enviou a documentação necessária 

para solicitação dos dados, composta por um formulário de solicitação de dados, um termo de 

responsabilidade e uma planilha para a escolha dos dados solicitados. Após algumas 

verificações e definição dos dados solicitados, a pesquisadora formalizou a solicitação para a 

equipe do PROGEP no dia 27 de novembro de 2017 (ver Anexos 1 e 2), recebendo o retorno 

da solicitação no dia 04 de dezembro de 2017. 

 

3.4.3. Respostas das Empresas (IQGP) 

 

Em relação aos dados do IQGP foram solicitadas as respostas para as questões 

relacionadas ao tema Gestão do Reconhecimento e Recompensa, Gestão do Perfil da Liderança 

e Gestão de Carreiras. Após uma análise mais aprofundada das questões, optou-se pela 

utilização apenas das questões sob o tema Gestão de Carreiras, mais adequadas aos objetivos 

do trabalho. Tais questões abordam a presença de uma série de práticas e processos relacionados 

a Gestão de Carreiras, sendo que algumas delas abordam também o tempo de implementação 

da prática.  

Para análise das respostas das organizações sobre as práticas de Gestão de Carreiras foi 

realizada pela autora uma categorização adicional das questões. O Quadro 11 mostra parte das 

questões analisadas, já com esta divisão em categorias. Estas questões foram agrupadas no 

mesmo Quadro apenas por estarem dispostas no questionário sob uma mesma questão-chave – 
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uma vez dada resposta negativa a esta questão, não seria possível assinalar nenhum item ligado 

à resposta positiva; para o segundo nível de respostas, seria permitido marcar quantas respostas 

fossem necessárias para refletir as práticas adotadas pela organização. 

 

Quadro 11: Questões sobre Gestão de Carreiras respondidas pelas empresas participantes da 

pesquisa das MEPT 2017 sobre a adoção de mecanismos para estimular o planejamento de 

carreira dos funcionários 

Questão 

Chave 

Possibilidades de 

Resposta (nível 1) 

Possibilidades de Resposta 

(nível 2) 

Categoria 

A empresa 

adota 

mecanismos 

formais 

para 

estimular e 

oferecer 

suporte para 

que o 

empregado 

planeje sua 

carreira? 

Não, a empresa não 

adota mecanismos 

formais para 

estimular e oferecer 

suporte para que o 

empregado planeje 

sua carreira. 

 Geral 

Sim, conforme a 

seguir: 

Há cursos e eventos para 

planejamento de carreira 

Cursos 

O plano de carreira é estruturado, 

formalizado e praticado (até 3 

anos / mais de 3 anos) 

Estruturação 

 Há divulgação formal de 

informações sobre os planos de 

carreira 

 As mudanças nos processos de 

carreira são sempre 

comunicadas formalmente aos 

empregados 

Comunicação 

Os requisitos de acesso às 

posições previstas no plano de 

carreira são informados aos 

empregados 

Divulgação de 

Requisitos 

 A empresa possui trilhas de 

carreiras definidas e divulgadas 

aos empregados (até 3 anos / 

mais de 3 anos) 

Trilhas de 

Carreira 

 Empregados e gestores 

elaboram em conjunto um plano 

de desenvolvimento individual 

que alinha os objetivos de 

carreira do empregado com os 

objetivos da empresa (até 3 anos 

/ mais de 3 anos) 

Plano de 

Desenvolvimento 

Individual (PDI) 

 A empresa oferece oportunidades 

para que o empregado atue em 

diferentes áreas com o objetivo 

de contribuir para o seu 

desenvolvimento de carreira – job 

Job Rotation 
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rotation em outra área de atuação 

(até 3 anos / mais de 3 anos) 

 A empresa oferece 

oportunidades para que o 

empregado atue em diferentes 

locais / unidades com o objetivo 

de contribuir para o seu 

desenvolvimento de carreira – 

job rotation em outra localidade 

/ unidade (até 3 anos / mais de 3 

anos) 

 Coaching – o objetivo é 

assessorar o profissional na 

conquista de um conjunto de 

objetivos e metas que 

possibilitem incrementar seu 

desempenho profissional no 

curto ou médio prazo (até 3 

anos / mais de 3 anos) 

 Mentoring – indivíduos com 

experiência, conhecimento e 

valores compatíveis (mentor) 

que se comprometem a 

construir o relacionamento com 

seu mentorado, a fim de 

auxiliar em momentos 

específicos de carreira, como 

dúvidas, transições ou crises, 

com foco no longo prazo (até 3 

anos / mais de 3 anos) 

 Counseling – relacionamento 

com o propósito de ajudar o 

profissional no 

desenvolvimento do seu papel 

levando em consideração as 

questões pessoais. É um 

relacionamento contínuo com 

foco no médio e no longo prazo 

realizado por um consultor 

externo com formação 

especializada.  

Processos de 

Desenvolvimento 

Individuais 

Fonte: Elaborado pela autora com base no material disponibilizado pela equipe do PROGEP-FIA (2018). 

 

As demais perguntas presentes no questionário da pesquisa MEPT respondidos pelas 

empresas participantes também foram analisadas de acordo com categorias estabelecidas pela 

pesquisadora, conforme apresentado no Quadro 12. 
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Quadro 12:  Questões respondidas pelas empresas participantes da pesquisa das MEPT 2017 

sobre políticas relacionadas à gestão de carreiras 

Questão-Chave Possibilidades de 

Resposta (nível 1) 

Possibilidades de 

Resposta (nível 2) 

Categoria 

Escolha a 

alternativa que 

mais se 

aproxima da 

abordagem 

adotada pela 

empresa no 

processo 

sucessório 

Identificam-se um ou mais 

candidatos à sucessão com 

base em critérios 

subjetivos e sem avaliar 

suas necessidades de 

desenvolvimento (até 3 

anos / mais de 3 anos) 

 

Sucessão - 

Formato 

Existe um processo de 

planejamento sucessório 

que enfatiza a avaliação e 

o desenvolvimento dos 

candidatos com base em 

critérios relacionados com 

o cargo. Ou seja, os 

candidatos são preparados 

para assumir cargos 

previamente definidos (até 

3 anos / mais de 3 anos) 

 

Existe um processo de 

planejamento sucessório 

que enfatiza a avaliação e 

o desenvolvimento de um 

pool de talentos em todos 

os níveis organizacionais 

com base nos objetivos 

estratégicos do negócio 

(até 3 anos / mais de 3 

anos) 

 

 A empresa não possui 

processo de sucessão 

estruturado 

 Sucessão – 

Estrutura e 

Abrangência 

A empresa possui processo 

de sucessão conforme a 

seguir 

 Altos executivos 

(presidente e diretores) 

 Líderes de líderes 

(gerentes 

 1ª gerência (supervisor / 

coordenador) 

Existem 

critérios e 

regras formais 

definidos para 

tomada de 

decisão sobre 

promoções 

Sim, conforme a seguir As decisões sobre 

promoção são tomadas 

pelo superior imediato 

Decisões 

sobre 

promoções 

As decisões sobre 

promoção são tomadas 

pelo superior imediato com 

apoio formal de RH 
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(mudança de 

cargo) na 

empresa? 

As decisões sobre 

promoção são tomadas por 

um comitê de gestores 

A empresa 

mantém um 

processo formal 

de recrutamento 

interno de seus 

empregados? 

Não, a empresa não 

mantém um processo de 

recrutamento interno de 

seus empregados 

 Recrutamento 

Interno 

Sim, conforme a seguir:  A empresa divulga 

internamente as vagas a 

todos os empregados 

antes de buscar 

candidatos de fora da 

empresa (até 3 anos / 

mais de 3 anos) 

 A empresa mantém um 

processo que direciona as 

oportunidades aos 

empregados que atendem 

ao perfil da vaga  

 A empresa mantém um 

processo em que os 

gestores informam a sua 

equipe as vagas 

disponíveis na empresa 

 Há um processo 

estruturado que informa 

aos não selecionados os 

motivos pelos quais 

foram preteridos 

 A escolha do selecionado 

leva em consideração o 

resultado da avaliação de 

desempenho 

 É realizado um 

acompanhamento formal 

de RH do desempenho do 

novo ocupante da vaga 

(até 3 anos / mais de 3 

anos) 

A empresa 

adota um 

processo formal 

de avaliação de 

desempenho de 

seus 

empregados 

não-gestores? 

Não, a empresa não adota 

um processo formal de 

avaliação de desempenho 

de seus empregados não-

gestores 

 Avaliação de 

Desempenho 

 

Sim, conforme a seguir  O processo é realizado 

regularmente pelo 

menos uma vez por ano 

(até 3 anos / mais de 3 

anos) 
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 O empregado é avaliado 

pelo seu chefe 

 O empregado é avaliado 

pelo superior do seu 

chefe 

 O empregado realiza sua 

auto avaliação 

 O resultado da avaliação 

é usado para decisões a 

respeito de remuneração 

 O resultado da avaliação 

é usado para decisões a 

respeito de treinamento 

e desenvolvimento 

 O resultado da avaliação 

é usado para decisões a 

respeito de 

movimentações de 

carreira 
Fonte: Elaborado pela autora com base no material disponibilizado pela equipe do PROGEP-FIA (2018). 

 

As análises em relação às questões apresentadas nos Quadros 10 e 11 foram realizadas 

a fim de se estabelecer um panorama geral de como as empresas participantes têm ou não se 

estruturado para fornecer suporte ao planejamento de carreira de seus funcionários e quais 

práticas são utilizadas para esta finalidade.  

Para tais análises foram obtidas as respostas de 456 empresas. No entanto, para 90 

empresas não havia dados de resposta a nenhuma das questões consideradas, de forma que estas 

empresas foram excluídas, resultando num total de 366 empresas. Em uma análise conjunta 

com os dados do IQAT, percebeu-se que para 1 organização não havia dados das respostas dos 

funcionários e para 1 havia apenas uma resposta válida; tais organizações também foram 

excluídas das análises por um entendimento de que tais organizações não completaram todo o 

processo de participação na pesquisa. Dessa forma, as análises realizadas contemplaram 364 

empresas. 

Foram realizadas as análises de frequência, com o apoio do software MS Excel 2016, 

de cada categoria de práticas / processos em relação ao total de empresas participantes. A 

segmentação de tempo de adoção da prática – até 3 anos ou mais de 3 anos - utilizada na 

pesquisa não será adotada nas análises do presente trabalho. 

 

3.4.4. Respostas dos Funcionários (IQAT) 
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Foram solicitadas as respostas dos funcionários para algumas afirmativas específicas, 

relacionadas aos processos e práticas ligados à gestão de carreiras e também algumas ligadas à 

satisfação geral dos funcionários com o ambiente de trabalho. As afirmativas e a escala de 

respostas são apresentadas no Quadro 13. 

As análises foram realizadas com o apoio dos softwares MS Excel 2016 e Minitab 18. 

As respostas com a escolha de NS/NR foram tratadas como dados faltantes. Inicialmente foi 

processada a estatística básica de cada uma das questões, com a indicação de média, mediana e 

desvio padrão. Após este procedimento, as respostas dos funcionários foram separadas por meio 

dos códigos de empresas entre dois grupos: o grupo de respostas para as empresas que 

afirmaram ter mecanismos de suporte à carreira e o grupo de respostas para as empresas que 

afirmaram não ter tais mecanismos.  

Para a identificação dos testes apropriados a serem aplicados, procedeu-se com o teste 

de normalidade das amostras, o que revelou um comportamento não-normal das mesmas. De 

acordo com Hair et al. (2009), o impacto da não normalidade da amostra pode ser minimizado 

em amostras a partir de 200 observações, e em determinados testes tais efeitos podem até ser 

cancelados à medida que o tamanho da mostra aumenta. Desta forma, foi processada a análise 

de variância (ANOVA), que é uma técnica utilizada para determinar se as amostras de dois ou 

mais grupos diferem de forma significativa (HAIR et al, 2009), comparando-se os grupos das 

empresas com e sem suporte a carreira. 

Embora os resultados da análise de variância tenham mostrado haver diferenças 

significativas entre as amostras em todas as afirmativas analisadas, uma verificação de todos os 

parâmetros do teste demonstrou que os índices de ajuste do modelo (R²) estavam em patamares 

muito baixos. Isto indica que a variação das repostas não pode ser explicada pelo modelo 

adotado, de que tais diferenças seriam devidas ao fato de a empresa ter ou não mecanismos de 

suporte à carreira. Desta forma, estas análises não foram utilizadas nos resultados do presente 

estudo. 

 

Quadro 13: Afirmativas respondidas pelos funcionários das empresas participantes da pesquisa 

MEPT utilizadas no estudo 

Afirmativa Escala de Respostas 

Eu recomendaria aos meus parentes e amigos 

esta empresa como um excelente lugar para se 

trabalhar 

1- Discordo totalmente                          

2- Discordo na maioria das vezes          

3- Às vezes concordo, às vezes discordo                                            

4- Concordo na maioria das vezes        

5- Concordo totalmente               

NS/NR- Não sei/Não quero responder 

Sei o que devo fazer para crescer 

profissionalmente nesta empresa 



67 

 

Acredito que trabalhando nesta empresa terei 

oportunidade de fazer carreira e crescer 

A empresa utiliza critérios justos para promoção 

e crescimento na carreira 

Sinto-me estimulado a buscar novos 

conhecimentos fora da empresa 

Periodicamente recebo de meu chefe avaliações 

sobre meu desempenho 

As avaliações de desempenho recebidas do meu 

chefe contribuem para o meu desenvolvimento 

A sensação mais frequente que sinto ao deixar o 

trabalho é de realização profissional 

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos dados da pesquisa MEPT disponibilizados pelo PROGEP – FIA 

(2018). 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Pesquisa das Melhores Empresas Para se Trabalhar – PROGEP-FIA 

 

4.1.1. Práticas de Carreiras nas Empresas avaliadas pela MEPT 

 

Conforme já mencionado na seção 3.3.2 do presente trabalho, as respostas do IQGP 

relativas à carreira foram analisadas com o objetivo de estabelecer um panorama de como as 

organizações participantes da pesquisa tratam a questão da carreira. Embora não seja possível 

afirmar que esta amostra seja representativa do universo de organizações estabelecidas no 

Brasil, o número de organizações presente na pesquisa permite o desenho de um panorama com 

uma quantidade expressiva de dados. 

 A Tabela 1 mostra o total de empresas inscritas segmentadas pelo número de 

funcionários (a segmentação utilizada segue e mesma segmentação proposta pela pesquisa das 

MEPT).  

 

Tabela 1: Quantidade de empresas analisadas de acordo com o número de funcionários 

 Até 500 

funcionários 

De 501 a 1500 

funcionários 

Mais de 1500 

funcionários 
Total 

Quantidade 

de Empresas 
160 89 115 364 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A análise mostrada na Tabela 2 representa a principal segmentação dos dados, 

demonstrando quantas empresas afirmam adotar mecanismos para suportar o planejamento de 

carreira dos funcionários. Uma vez que a resposta positiva a essa questão inclui uma série de 

práticas diferentes, esta primeira segmentação demonstrou que, das 364 empresas, 88 

afirmaram não ter nenhum mecanismo formal e 276 tiveram ao menos uma resposta positiva. 

 A Tabela 2 demonstra a distribuição das respostas, permitindo identificar que a maioria 

das empresas participantes da pesquisa MEPT adotam algum mecanismo de suporte ao 

planejamento de carreira de seus funcionários. 
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Tabela 2: Distribuição das empresas de acordo com a adoção ou não de mecanismos de 

suporte ao planejamento de carreira 
  Não  Sim Total 

A empresa adota mecanismos formais para 

estimular e oferecer suporte para que o 

empregado planeje sua carreira? 

Frequência 88 276 364 

% 24% 76% 100% 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Ao verificar a adoção ou não de mecanismos de suporte ao planejamento de carreira de 

acordo com o número de funcionários, conforme mostra a Tabela 3, identifica-se uma taxa 

maior por parte das empresas de grande porte.  

 

Tabela 3: Adoção de mecanismos de suporte à carreira de acordo com o número de 

funcionários 

 
Até 500 

funcionários 

De 501 a 1500 

funcionários 

Mais de 1500 

funcionários 

Sim 69% 75% 86% 

Não 31% 25% 14% 

Total 100% 100% 100% 
Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Ao analisar as 276 empresas que possuem mecanismos formais para estimular o 

planejamento de carreira dos funcionários é possível desenhar um panorama de como as 

práticas de carreira estão estruturadas nas organizações respondentes, sendo que cada 

organização poderia assinalar mais de uma resposta, a fim de refletir todas as práticas adotadas. 

 Por meio das Tabelas 4 e 5 verifica-se que não há práticas universais, de forma que a 

configuração do suporte à carreira pode diferir bastante entre as empresas. Entre as práticas de 

suporte à carreira abordadas pela pesquisa, o oferecimento de cursos ou eventos para o 

planejamento de carreira e a definição de trilhas de carreira são as práticas menos adotadas, 

sendo que 45% e 48% das empresas respondentes as adotam, respectivamente. 

 

Tabela 4: Frequência das práticas de suporte à carreira 

 Categoria 

 Cursos Estruturação Comunicação 
Divulgação 

de Requisitos 

Trilhas de 

Carreira 

Frequência 123 170 163 156 133 

% 45% 62% 59% 57% 48% 
Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Tabela 5: Frequência das práticas de suporte à carreira 

 Categoria 

 

Plano de 

Desenvolvimento 

Individual (PDI) 

Job Rotation 

Processos de 

Desenvolvimento 

Individuais 

Frequência 216 151 206 

% 78% 55% 75% 
Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Na Tabela 5, é possível identificar duas das práticas mais adotadas pelas empresas que 

possuem mecanismos de suporte à carreira: a realização de Planos de Desenvolvimento 

Individuais para alinhar objetivos de carreira e expectativas da organização, prática adotada por 

78% das organizações e também a existência de processos de desenvolvimento individuais, 

adotados por 75% delas. A Tabela 6 mostra de forma detalhada quais os Processos de 

Desenvolvimento Individuais adotados pelas organizações: 

 

Tabela 6: Frequência e distribuição dos Processos de Desenvolvimento Individuais 

oferecidos 

Processos Oferecidos Frequência 

% entre as 

empresas que 

oferecem os 

processos 

% entre o total 

das empresas 

com suporte à 

carreira 

Apenas Coaching 92 44,7% 33,3% 

Apenas Mentoring 13 6,3% 4,7% 

Apenas Counseling 1 0,5% 0,4% 

Coaching+Mentoring 79 38,3

% 

28,6

% 

Coaching + Counseling 3 1,5% 1,1% 

Mentoring+Counseling = 

Coaching+Mentoring+Counseling 

18 8,7% 6,5% 

Total 206 100% 75% 

 Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

  

É possível verificar que o coaching é o mais oferecido, estando presente em 

aproximadamente 93% das organizações que têm alguma prática de Processo de 

Desenvolvimento Individual. O counseling ainda é uma prática pouco utilizada nas empresas 

participantes da pesquisa, estando presentes em apenas 22 organizações. Outro achado 
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interessante é que todas as organizações que adotam as práticas de mentoring e counseling 

combinadas também adotam o coaching.  

Deste conjunto de dados, é possível inferir que, nas empresas participantes da pesquisa, 

a questão da carreira vem sendo tratada de forma a oferecer um suporte mais individualizado, 

no sentido de proporcionar às pessoas um entendimento sobre seu contexto de carreira e 

desenhar os passos para o desenvolvimento de cada funcionário – sem perder os objetivos da 

empresa de vista neste processo. Embora ainda haja diversas empresas que estruturam trilhas 

de carreira e têm um plano de carreira bem formalizado, comparativamente este número é 

menor ao das empresas que investem neste tratamento mais individualizado.  

As questões da pesquisa referentes à Gestão de Carreira que não estavam sob este grande 

grupo de mecanismos de suporte à carreira puderam ser respondidas tanto pelas empresas que 

afirmaram ter mecanismos quanto às que afirmaram não ter. Estas questões refletem algumas 

práticas que, embora não estejam vinculados necessariamente ao sistema de suporte à carreira, 

podem complementá-lo e fornecer subsídios para que ele funcione. Tais questões foram 

divididas em cinco grandes categorias, conforme detalhado na seção 3.3.2: Sucessão - Formato, 

Plano de Sucessão – Estrutura e Abrangência, Decisões sobre Promoção, Recrutamento Interno 

e Avaliação de Desempenho. 

Na Tabela 7 são mostradas, para as duas categorias de sucessão, as distribuições das 

práticas entre as empresas que oferecem ou não mecanismos de suporte à carreira. É possível 

verificar que a maioria das empresas (70%) que possuem tais mecanismos tem um plano de 

sucessão estruturado, o que ocorre apenas para 31% daquelas que não oferecem suporte à 

carreira. Isso pode sugerir que a estruturação de planos de sucessão está associada aos 

mecanismos de suporte ao planejamento de carreira.  

Em relação ao formato da sucessão, embora não tenha havido respostas de todas as 

empresas, a distribuição sugere que há uma tendência menor a se adotarem critérios subjetivos 

para sucessão em empresas com mecanismos de suporte à carreira. O formato que prioriza a 

construção de um pool de talentos também parece ser mais comum nestas organizações.  
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Tabela 7: Estruturação e Formato dos processos de sucessão 

 
 Categoria 

  

Sucessão - 

Estrutura e 

Abrangência 

Sucessão - Formato 

  

Não Possui 

Plano de 

Sucessão 
Estruturado 

Identificação 

com base em 

critérios 

subjetivos 

Identificação 

com base em 

critérios do 

cargo 

Identificação 

para 

formação de 

um pool de 

talentos 

Oferece 

mecanismos de 

suporte à 

carreira 

Sim 

(N=276) 30% 6% 37% 34% 

Não 

(N=88) 69% 13% 22% 10% 
 Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Além da maior tendência a estruturar Planos de Sucessão, as empresas com mecanismos 

de Suporte à Carreira tendem a ter planos com maior abrangência. Na Tabela 8 é possível 

verificar que, das empresas com suporte à carreira e plano de sucessão estruturado, 53% tem 

sucessão para todos os níveis de liderança, enquanto para as empresas sem suporte a carreira, 

esse percentual é de 37%.  

Isso é corroborado pelo fato de o percentual de planos de sucessão estruturados apenas 

para um nível somar 34% nas empresas sem suporte à carreira e 17% nas empresas que afirmam 

ter mecanismos para suportar as carreiras dos funcionários.   

 

Tabela 8: Abrangência dos Planos de Sucessão estruturados nas empresas com e 

sem suporte à carreira 

Abrangência dos Planos de Sucessão 

Empresas com 

mecanismos de 

suporte à 

carreira 

Empresas sem 

mecanismos de 

suporte à 

carreira 

Apenas Executivos 5% 15% 

Apenas Líderes de Lideres 5% 0% 

Apenas 1ª Gerência 7% 19% 

Executivos + Líderes de Líderes 17% 15% 

Executivos + 1ª Gerência 0% 0% 

Líderes de Líderes + 1ª Gerência 13% 15% 

Todos os Grupos 53% 37% 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Em relação à categoria de Decisões sobre Promoções não foram observadas diferenças 

entre as empresas que adotam ou não algum sistema de suporte à carreira. O que pôde ser 
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observado é que há uma predominância da tomada de decisão pelo superior imediato com apoio 

formal da área de Recursos Humanos, conforme mostra a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Decisões sobre promoções 

Tomada de Decisões sobre Promoções 

Empresas com 

mecanismos de 

suporte à 

carreira (N=266) 

Empresas sem 

mecanismos de 

suporte à 

carreira (N=68) 

Superior imediato 5% 6% 

Superior imediato com apoio formal de RH 71% 76% 

Comitê de Gestores 24% 18% 
Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Em relação ao Recrutamento Interno (RI) foi possível observar que esta é uma prática 

bastante comum nas organizações: de um total de 361 empresas (havia 3 empresas com 

respostas faltantes nessa categoria), apenas 27 responderam não manter um processo de 

Recrutamento Interno – o que significa uma adoção desta prática em 93% do total das empresas 

respondentes.  

Das empresas que não adotam o RI, 12 fazem parte do grupo de empresas com 

mecanismos de suporte à carreira, o que representa 4% desse grupo. Já para as empresas que 

não têm suporte à carreira, esse percentual é de 17%, já que das 88 organizações respondentes, 

15 afirmaram não adotar o Recrutamento Interno.   

As empresas que adotam a prática de RI informaram sobre uma série de processos 

relacionados a esta prática, cuja presença e distribuição aparece na Tabela 10, de acordo com a 

segmentação nos grupos de suporte à carreira.  

O processo mais adotado é a priorização da divulgação interna das vagas, antes de 

buscar candidatos no mercado, adotada por 89% das empresas, e igualmente entre as empresas 

com e sem mecanismos de suporte à carreira. Outro processo é informar aos candidatos não 

aprovados os motivos pelos quais foram preteridos. No entanto, neste processo nota-se uma 

diferença: enquanto 75% das empresas que adotam mecanismos de carreira o utiliza, apenas 

38% das empresas sem mecanismos de carreira o faz. A utilização dos resultados da avaliação 

de desempenho como parte do Recrutamento interno também apresenta um índice alto de 

utilização, mas que ao analisar os grupos com e sem suporte à carreira, observa-se uma adoção 

de 67% e 30% respectivamente.  
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A análise dos dados de Recrutamento Interno permite inferir que há uma tendência de 

as empresas com mecanismos de suporte à carreira terem maior estruturação nesta prática, 

combinando uma série de processos que podem conferir a ela maior robustez. 

 

Tabela 10: Detalhamento dos processos utilizados na prática de Recrutamento Interno 

Recrutamento Interno 

Empresas 

com 

mecanismos 

de suporte 

à carreira 

(N=261) 

Empresas 

sem 

mecanismos 

de suporte 

à carreira 

(N=73) 

Total 

(N= 334) 

As vagas são divulgadas a todos 

antes de buscar candidatos fora 

da empresa 

Frequência 233 65 298 

% 89% 89% 89% 

Há um processo que direciona as 

oportunidades aos empregados 

que atendem o perfil da vaga 

Frequência 99 17 116 

% 38% 23% 35% 

Há um processo em que os 

gestores informam suas equipes 

sobre as vagas disponíveis 

Frequência 63 9 72 

% 24% 12% 22% 

Há um processo que informa aos 

não aprovados os motivos para 

isso 

Frequência 195 28 223 

% 75% 38% 67% 

A escolha do selecionado 

considera o resultado da 

avaliação de desempenho 

Frequência 176 22 198 

% 67% 30% 59% 

O novo ocupante da vaga é 

acompanhado formalmente pelo 

RH 

Frequência 120 13 133 

% 46% 18% 40% 

   Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

A análise da adoção de Avaliação de Desempenho (AD) de funcionários não gestores 

mostra uma diferença bastante grande entre as organizações que oferecem suporte à carreira e 

as que não oferecem: enquanto no primeiro grupo a adoção da AD é de 97%, no segundo é de 

58%, dados demonstrados na Tabela 11. Para as práticas de Gestão de Carreira não vinculadas 

aos mecanismos de suporte à carreira (Sucessão, Decisão sobre Promoções, Recrutamento 

Interno e Avaliação de Desempenho), a AD é que apresenta a maior diferença de adoção entre 

as empresas com e sem suporte à carreira, o que pode sugerir que tal prática está intimamente 

ligada ao oferecimento desse suporte. 
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Tabela 11: Adoção de Avaliação de Desempenho nas empresas com e sem suporte à 

carreira 

Avaliação de Desempenho (não gestores) 

Empresas com 

mecanismos de 

suporte à 

carreira 

(N=275) 

Empresas 

sem 

mecanismos 

de suporte à 

carreira 

(N=88) 

Adotam  Frequência 268 51 

% 97% 58% 

Não Adotam Frequência 7 37 

% 3% 42% 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

Ao verificar o detalhamento da prática de Avaliação de Desempenho nas empresas que 

a oferecem, conforme mostra a Tabela 12, é possível identificar que, assim como na prática de 

Recrutamento Interno, as empresas com mecanismos de suporte à carreira tendem a ter AD 

mais diversificada e a vinculá-la a um maior número de processos.  

A relação desta prática com o suporte à carreira pode ser vista no fato de 84% das 

organizações deste grupo utilizarem a AD para decisões de carreira. O fato de 80% das 

organizações com suporte à carreira incluírem na AD a realização da auto avaliação vai de 

encontro com o achado de que as empresas participantes da Pesquisa MEPT mostram um 

tratamento da questão da carreira mais voltado ao entendimento de necessidades individuais e 

conciliação disso com os objetivos da organização; a auto avaliação seria um passo importante 

para o entendimento de necessidades de desenvolvimento e planejamento dos próximos passos 

de carreira.  

 

Tabela 12: Detalhamento da prática de Avaliação de Desempenho 

Avaliação de Desempenho (AD) 

Empresas com 

mecanismos de 

suporte à 

carreira 

(N=268) 

Empresas 

sem 

mecanismos 

de suporte à 

carreira 

(N=51) 

É realizada ao menos uma vez por ano 97% 88% 

O empregado é avaliado pelo chefe 99% 92% 

O empregado é avaliado pelo superior de seu chefe 22% 8% 

O empregado realiza sua auto avaliação 80% 47% 

O empregado é avaliado por seus pares 26% 14% 

O resultado da AD é usado para decisões sobre 

remuneração 

79% 53% 



76 

 

O resultado da AD é usado para decisões sobre 

treinamento e desenvolvimento 

86% 65% 

O resultado da AD é usado para decisões sobre 

movimentação de carreira 

84% 49% 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

4.1.2. Percepção dos Funcionários nas Empresas participantes da Pesquisa MEPT 

 

As respostas dos funcionários às questões selecionadas foram agrupadas de acordo com 

a organização: em um grupo estavam as respostas dos funcionários das empresas com 

mecanismos de suporte à carreira e no outro grupo as repostas dos funcionários das empresas 

sem mecanismos de suporte à carreira. A quantidade de respostas para cada pergunta e 

categoria, bem como as médias e desvios-padrão são apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Dados das respostas dos funcionários das empresas participantes da MEPT 

conforme o oferecimento ou não de suporte à carreira 

  

Oferecimento de mecanismos 

para suporte à carreira 

 Medidas Sim Não 

Eu recomendaria aos meus parentes e 

amigos esta empresa como um 

excelente lugar para se trabalhar 

N 209.882 38.963 

Média 4,56 4,43 

Mediana 5 5 

Desvio Padrão 0,80 0,90 

Sei o que devo fazer para crescer 

profissionalmente nesta empresa 
N 208.467 38.623 

Média 4,24 4,18 

Mediana 5 5 

Desvio Padrão 1,05 1,11 

Acredito que trabalhando nesta 

empresa terei oportunidade de fazer 

carreira e crescer 

N 209.042 38.856 

Média 4,20 4,08 

Mediana 5 4 

Desvio Padrão 1,10 1,19 

A empresa utiliza critérios justos 

para promoção e crescimento na 

carreira 

N 203.935 37.609 

Média 3,81 3,78 

Mediana 4 4 

Desvio Padrão 1,31 1,34 

Sinto-me estimulado a buscar novos 

conhecimentos fora da empresa 
N 204.490 37.643 

Média 4,22 4,11 

Mediana 5 4 

Desvio Padrão 1,05 1,14 

Periodicamente recebo de meu chefe 

avaliações sobre meu desempenho 
N 206.483 38.098 

Média 4,11 3,84 

Mediana 5 4 



77 

 

Desvio Padrão 1,22 1,35 

As avaliações de desempenho 

recebidas do meu chefe contribuem 

para o meu desenvolvimento 

N 205.567 37.827 

Média 4,34 4,20 

Mediana 5 5 

Desvio Padrão 1,04 1,14 

A sensação mais frequente que sinto 

ao deixar o trabalho é de realização 

profissional 

N 206.834 38.211 

Média 4,33 4,26 

Mediana 5 5 

Desvio Padrão 0,98 1,03 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 

É possível verificar que, para todas as questões analisadas, a média das empresas que 

oferecem suporte à carreira foram superiores às médias daquelas que não têm processos para 

suportar o planejamento de carreira dos funcionários. No entanto, algumas características 

especificas das amostras não permitiram análises estatísticas adicionais, de forma que não foi 

possível determinar com segurança se estas diferenças observadas representam diferenças 

significativas entre os dois grupos.  

De qualquer maneira, para duas das afirmativas as diferenças aparecem tanto na média 

quanto na mediana, indicando uma tendência maior à diferenciação das avaliações. A afirmativa 

“Acredito que trabalhando nesta empresa terei oportunidade de fazer carreira e crescer” 

apresentou média = 4,2 e mediana = 5 para as empresas com suporte à carreira, enquanto que 

as empresas sem suporte à carreira apresentaram média = 4,08 e mediana = 4.  Isto pode ser um 

indicativo de que o fato de as empresas não oferecerem programas formais de suporte à carreira 

afeta a percepção dos funcionários em relação às oportunidades de carreira e crescimento 

oferecidas. Tal percepção pode significar uma tendência maior das pessoas em buscar 

oportunidades de carreira em outras organizações, o que pode causar uma perda de talentos na 

organização atual.   

A outra afirmativa que apresentou diferenças tanto na média quanto na mediana para os 

dois grupos de empresas foi “Periodicamente recebo de meu chefe avaliações sobre meu 

desempenho”. Para o grupo das empresas com suporte à carreira os resultados demonstrados 

foram média = 4,11 e mediana 5, enquanto para as empresas sem suporte à carreira os resultados 

foram média=3,84 e mediana=4. Embora a avaliação de desempenho possa ser independente 

do sistema de gestão de carreiras, estes resultados podem ser um indicativo de que o sistema de 

gestão de carreiras normalmente está associado a uma prática robusta de avaliação de 

desempenho. 

 



78 

 

4.2. Caso Empresa A  

 

A “Empresa A” é uma empresa do setor de base, líder em seu segmento de atuação. É 

uma multinacional com capital aberto, de origem norte-americana, que está estabelecida no 

Brasil desde a década de 1960. No país, a empresa possui cerca de 3000 funcionários, 

distribuídos em diversas unidades e regiões. Em 2016 iniciou-se um processo em que a empresa 

foi globalmente adquirida por outra organização com negócios no mesmo setor. Tal processo, 

no entanto, ainda não foi consolidado, de forma que a Empresa A continua atuando de forma 

independente no Brasil e nos demais países.  

A organização atua em seu segmento com uma vertente de tecnologia e pesquisa 

bastante forte, o que requer que seu quadro de funcionários, em parte, tenha altos níveis de 

qualificação – há muitos mestres e doutores atuando na organização. A alta especialização 

técnica é fundamental para algumas tomadas de decisão e, consequentemente, fundamental para 

o negócio. Além disso, a empresa mantém a liderança de mercado em um segmento com poucos 

players, o que a torna um objetivo de carreira para muitos profissionais e traz a necessidade de 

ter os maiores experts na área para manutenção dessa liderança.  

Como uma empresa multinacional, os processos abordados na entrevista são, no geral, 

definidos globalmente e disseminados para as regionais. No entanto, pequenas alterações e 

novas diretrizes foram introduzidas pela equipe brasileira, por recomendação da entrevistada, 

conforme será detalhado a seguir.  

A descrição e análise dos achados será feita conforme a divisão do Roteiro de Entrevista, 

em que foram abordadas questões sobre o Sistema de Suporte à Carreira, Indicadores de 

Performance e os efeitos do Sistema sobre os Indicadores; no entanto o detalhamento dos 

processos e a estratégia geral da companhia em relação ao tema abordado foram capturados ao 

longo da entrevista e nas demais interações com a entrevistada. 

 

4.2.1. Sistema de Suporte à Carreira 

 

O Sistema de Suporte à Carreira existe na “Empresa A” há alguns anos, embora não 

tenha sido possível precisar há quanto tempo ele tem a configuração atual. No entanto, de 

acordo com a entrevistada, um marco importante para a configuração atual dos processos de 

suporte à carreira foi a introdução global de um sistema que permite a inserção e o tratamento 

de uma série de informações sobre os funcionários e que suporta diversos processos importantes 

para a Gestão de Carreiras. Este sistema é utilizado na empresa há aproximadamente 5 anos e 
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é visto como um diferencial que permite que os processos tratados por meio dele ocorram de 

forma bastante eficiente.  

Além disso, na percepção da entrevistada, a questão da Gestão de Pessoas e Gestão de 

Carreiras é algo que está presente na cultura da organização de forma muito forte. Não foi 

possível identificar se houve alguma necessidade específica que tenha motivado a estruturação 

do Sistema de Suporte à Carreira da forma como ele se apresenta hoje na organização, 

principalmente porque os processos decisórios desse tipo ocorrem na matriz da organização.  

Por meio de algumas falas da entrevistada, descritas no Quadro 14, é possível verificar 

que a “Empresa A” adota princípios claros para nortear a gestão de carreira, fornecendo as 

ferramentas e sistemas para que cada funcionário faça a gestão da própria carreira dentro de 

seus objetivos. Tais princípios estão mais alinhados a abordagens não tradicionais de carreiras, 

em especial a carreira proteana, que indica o indivíduo e não a organização como o gestor do 

processo (CÁLCENA; CASADO, 2013). 

 Além disso, o sistema implementado há cerca de 5 anos adiciona à Gestão de Carreiras 

componentes de tecnologia e eficiência, acompanhando a própria linha de negócios da 

organização.  

 

Quadro 14: Evidências dos princípios de Gestão de Carreiras adotados pela "Empresa A" 

Princípios 

“[...] tem um conceito de carreira moderno, que a pessoa é responsável pela 

própria carreira [...]. O que a gente tem são vários sistemas e estruturas, várias 

estruturas de suporte para as pessoas gerenciarem a própria carreira [...]” 

“[...] porque todo mundo coloca o seu Perfil do Funcionário (*) no sistema, 

todos os líderes acessam no sistema, [...], os BPs têm tudo automatizado, [...] 

com a foto e todas as informações da pessoa, a gente gera automaticamente, é 

muito ponta de linha, assim.” 

“Cada vez a ferramenta melhora.” 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

 

Há algumas questões mencionadas pela entrevistada que demonstram como o Sistema 

de Suporte à Carreira está conectado à estratégia de Gestão de Pessoas e à estratégia da 

Companhia. Em linhas gerais, é possível identificar duas questões estratégicas principais que, 

de certa forma, estão ligadas à maneira como a “Empresa A” faz a gestão de carreiras: 

 Ser e manter-se como uma das melhores empresas para se trabalhar: para a 

empresa, o clima e o engajamento “sustentam os resultados do negócio”, 

contribuindo para a atração e retenção de talentos e criando um ambiente 

para o alto desempenho; os processos contidos no sistema de carreira têm 
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grande contribuição para o reconhecimento da “Empresa A” como uma das 

melhores para se trabalhar (para os rankings de melhores empresas 

divulgados, como aquele realizado pelo PROGEP – FIA, muitos dos 

processos ligados à carreira compõem a avaliação); 

 Manter a liderança de mercado: a natureza do negócio da organização, 

caracterizado como de alta especialização, requer que os funcionários 

tenham “um olhar técnico profundo e capacidade de liderança”, bem como 

conhecimentos altamente especializados; os diferentes processos de 

avaliação e de desenvolvimento, que fazem parte do sistema de carreira da 

empresa, têm o papel de impulsionar o alto desempenho individual e de 

equipes, o que, entre outros fatores, permite a manutenção da liderança de 

mercado.  

Em termos de estrutura e dos instrumentos que compõem o sistema de carreira, a 

“Empresa A” possui uma série de processos que, combinados, permitem que os funcionários se 

desenvolvam e gerenciem seus passos de carreira. A organização não tem uma estrutura de 

trilhas de carreira, que mostraria os caminhos de carreira possíveis a serem trilhados – isso 

porque, segundo a entrevistada “não tem um caminho linear [...], as pessoas se movimentam 

muito, muito rapidamente, inclusive entre áreas, entre funções” (Entrevistada, Empresa A).  

Embora haja determinados movimentos naturais dentro de uma mesma área, como ir de 

um Analista nível Pleno para um nível Sênior, a empresa não faz restrição quanto aos tipos de 

movimentação possíveis, por isso não há trilhas claras e definidas de carreira. Foram citados na 

entrevista diversos exemplos que evidenciam como a mobilidade de carreira ocorre entre áreas 

– executivos que foram da área de Marketing para a área de Recursos Humanos, por exemplo 

– e de forma vertical – a maioria dos executivos e o presidente fizeram carreira na companhia. 

Essa característica da estrutura de não ter trilhas definidas está em consonância com o 

princípio de o funcionário ser responsável pela própria carreira, uma vez que as aspirações 

pessoais não necessariamente seguem a estrutura funcional dentro de uma organização. É 

importante mencionar que, embora não haja restrições quanto ao tipo de movimentação, para 

que elas aconteçam é preciso que o funcionário tenha bons índices de desempenho, de forma 

que a Avaliação de Desempenho (ver maiores detalhes no Quadro 15) tem um papel importante 

para os movimentos de carreira, como evidenciado na fala da entrevistada: 

 

“[...] Porque a gente entende que desempenho é pré-requisito pra uma movimentação. 

Eu não vou me movimentar se eu não tiver desempenho. Então é meio que, eu tenho 
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que ter no mínimo desempenho pra começar a falar de futuro e de potencial e de 

movimentos maiores” (Entrevistada, Empresa A). 

 

Em relação a outro componente da estrutura do sistema de carreira, que é a questão da 

divulgação dos requisitos de acesso às posições, a “Empresa A” não possui um formato 

específico pelo qual isso ocorre. Quando as posições são divulgadas em Recrutamento Interno 

– o que sempre ocorre antes do Recrutamento Externo – os requisitos são especificados. No 

entanto, como o Recrutamento Interno não é a única fonte de movimentações ou promoções, 

esta ferramenta não dá à divulgação de requisitos um caráter universal.  Outra forma de ter 

acesso aos requisitos das posições é por meio das Conversas Individuais Informais 

(detalhamento no Quadro 15), em que cada funcionário pode entender com pessoas das áreas 

nas quais têm interesse quais são os requisitos.  

De acordo com a entrevistada, como o networking entre os profissionais da organização 

é bastante valorizado e culturalmente instalado, sendo inclusive uma das competências 

avaliadas nos funcionários, as Conversas Individuais acontecem frequentemente e são bastante 

efetivas em termos de ampliar os conhecimentos e possibilidades de carreira e de proporcionar 

movimentações dentro da organização. 

Os instrumentos e sistemas que permitem e fomentam a Gestão de Carreira utilizados 

na “Empresa A” são apresentados no Quadro 15. Os instrumentos e sistemas marcados com (*) 

tiveram seus nomes alterados pela autora para que não haja caracterização da organização 

estudada. 

 

Quadro 15: Instrumentos e processos que compõem o Sistema de Suporte à Carreira da 

"Empresa A" 

Instrumento / 

Processo 

Descrição Periodicidade 

Software* É um software em que a empresa consegue fazer a 

Gestão de Desempenho (inserção e fechamento de 

metas) de todos os funcionários, que também permite 

a eles construir seu perfil profissional e ao gestor 

garante acesso a informações de toda sua equipe. É 

utilizado também para que a equipe de RH 

(Desenvolvimento e Business Partners) tenha acesso 

a diferentes informações de perfil, desempenho e 

carreira dos funcionários. 

NA 

Perfil do 

Funcionário* 

Feito dentro do software, permite que o funcionário 

insira todas as suas informações profissionais, dentro 

e fora da “Empresa A”, indique suas aspirações e 

objetivos de carreira, edite metas de negócio e de 

desenvolvimento. Ele traz as informações das 

avaliações dos anos anteriores. Funciona como 

NA 
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suporte ao gestor nos Comitês de Avaliação e permite 

a ele o registro de feedbacks.  

Workshop de 

Carreira 1 

Workshop ocorre no processo de integração de novos 

funcionários. Aborda diversas questões relativas a 

gestão de carreira, os processos de carreira da 

organização e trabalha com ferramentas de 

autoconhecimento que podem auxiliar na autogestão 

da carreira. 

Contínuo 

Workshop de 

Carreira 2* 

Desenvolvido especificamente em função da 

aquisição, aborda a carreira em termos de 

autoconhecimento, networking e criação de cenários. 

É feito para todos os funcionários, com duração de 2 

dias para os líderes e 1 dia e meio para os demais.  

Pontual 

Coaching Todos os líderes são desenvolvidos em “Conversas de 

Coaching”, a fim de poder atuar como coaches de 

seus subordinados para diversas questões, incluindo 

carreira. 

Contínuo 

Mentoring Processo em que líderes atuam como mentores de 

outros funcionários. Os líderes são capacitados para 

atuar como mentores. Há programas específicos 

como o Mentoring para Talentos e o Mentoring para 

Mulheres. 

Contínuo 

Conversas 

Individuais 

Informais * 

São momentos em que qualquer funcionário pode 

procurar um líder ou funcionário de outra área para 

conversar sobre como é o trabalho e eventualmente 

mostrar interesse em atuar nessa outra área. Essa 

demonstração de interesse, mesmo informal, pode 

resultar na indicação desta pessoa quando a área tiver 

uma vaga em aberto ou em um período de Job  

Rotation.  As conversas têm também a função de 

fomentar e aprimorar as redes de relacionamento 

internas, desenvolvendo a competência de 

networking. 

Contínuo 

Divulgação de 

Vagas 

Internamente 

A empresa faz a divulgação de vagas internamente, 

mas pode haver promoções ou movimentações 

laterais de outras formas (como resultado das 

conversas informais ou do Plano de Sucessão). 

Contínuo 

Metas de Negócio 

(MN) 

São metas individuais ligadas ao negócio e à área 

específica de cada funcionário. 

NA 

Metas de 

Desenvolvimento 

(MD) 

São metas individuais relacionadas ao 

desenvolvimento de algum novo conhecimento, 

habilidade ou comportamento. 

NA 

Avaliação de 

Desempenho 

É feita para todos os funcionários e compreende 

metas de negócio e metas de desenvolvimento. É feita 

anualmente, dividida em três momentos: contratação 

de metas, revisão e fechamento. Para gestores, a 

composição é 50% MN e 50% MD (sendo metade 

disso relacionado ao desenvolvimento da equipe) e, 

para os demais, 75% MN e 25% MD. Impacta na 

Remuneração Variável. 

Anual, com 

três etapas 

distintas. 
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Avaliação de 

Potencial 

Avaliação realizada para os funcionários com cargo a 

partir de Analista Pleno. Engloba a avaliação de 

quatro fatores de crescimento, as competências da 

organização e de liderança (quando aplicável). Pode 

ser alterada com base no interesse do avaliado em 

posições mais complexas e sua mobilidade 

geográfica. 

Anual 

Plano de 

Desenvolvimento 

Individual (PDI) 

Compromisso individual, de responsabilidade de 

cada funcionário, e registrado em sistema, sobre o 

plano de desenvolvimento para atingimento das 

metas. É verificado e discutido no Comitê de 

Avaliação. 

Anual 

Comitê de 

Avaliação de 

Potencial e 

Sucessão* 

Discussão colegiada em que cada líder é responsável 

por apresentar o Perfil do Funcionário de cada 

membro de sua equipe para seus pares, seu gestor e o 

Business Partner de RH. É feita também a Avaliação 

de Potencial e tudo é discutido com o colegiado. Por 

meio da combinação da Avaliação de Potencial com 

a Avaliação de Desempenho (últimos 2 a 3 anos), 

cada funcionário é colocado em um Box dentro da 

Matriz 9 Box, refletindo sua avaliação global.  

Anual 

Plano de Sucessão A discussão é feita no final dos Comitês de 

Avaliação. São definidos os possíveis sucessores para 

as posições de “líderes de líderes” e acima (algumas 

áreas fazem para outras posições também), de acordo 

com o nível de prontidão – imediata, 2 a 3 anos, 4 a 6 

anos. Para níveis de Diretoria, também é utilizada a 

prontidão de 6 a 10 anos. São considerados para 

sucessão apenas os funcionários com alto potencial. 

Anual 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

 

O exame destes instrumentos permite afirmar que, na “Empresa A”, o sistema de Gestão 

de Carreiras é bastante abrangente, no sentido de que todos os níveis funcionais participam de 

ao menos algumas ferramentas que facilitam o desenvolvimento de suas carreiras. Todos os 

funcionários são avaliados em desempenho, constroem Planos de Desenvolvimento 

Individuais, podem buscar as Conversas Individuais e possuem metas de desenvolvimento. A 

principal diferença entre níveis funcionais fica na avaliação de potencial – e consequentemente 

no plano de sucessão, que é baseado no potencial - pois são apenas avaliados funcionários com 

o nível a partir de Analista Pleno. 

Ainda com base nos instrumentos, é possível verificar que, mesmo com o princípio de 

que os funcionários, e não a organização, são os responsáveis por gerir a carreira, a “Empresa 

A” oferece uma série de ferramentas e programas que os suportam na gestão de suas carreiras, 

além de proporcionar a eles possibilidades de desenvolvimento dentro da organização.  
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 Em relação aos papéis exercidos pelos stakeholders dentro do programa de carreiras, 

aparentemente há clareza sobre qual a função de cada um deles, destacados a seguir: 

  Funcionários: devem atuar como “protagonistas da própria carreira”, 

seguindo os processos, se desafiando no estabelecimento de metas, sendo 

proativos em buscar informações sobre seus interesses de carreira e 

demonstrando abertura aos feedbacks. 

  Gestores: têm que dedicar grande parte de seu tempo ao desenvolvimento da 

equipe, atuando como coaches e mentores, estando disponíveis para conversas 

individuais e participando dos processos relacionados à carreira de sua equipe; 

tal dedicação é exigida inclusive em suas metas de desenvolvimento, que 

impactam em sua remuneração variável. 

  Equipe da área de Recursos Humanos: como a área está dividida entre áreas 

especialistas e equipe de Business Partners, há papéis distintos e 

complementares – a área especialista deve prover as soluções, os programas, 

fazer a comunicação apropriada e desenhar o fluxo dos processos; os Business 

Partners atuam como coaches, seja orientando para carreira ou orientando os 

gestores para que os processos ocorram da melhor maneira possível. 

  Executivos: além de participar ativamente nos processos relacionados a carreira, 

como os Comitês de Avaliação, os executivos reforçam a importância dos 

processos de desenvolvimento e carreira e da necessidade de dedicação dos 

gestores a isso em seus discursos e em sua presença em diferentes programas de 

desenvolvimento. Os processos de desenvolvimento e carreira são sempre 

reforçados a todas as áreas como uma estratégia de Recursos Humanos. 

 

Para a entrevistada, os papéis de cada um desses stakeholders estão sendo bem 

exercidos, ainda que haja diferenças nas atitudes dos próprios profissionais em serem mais ou 

menos ativos na busca de informações que ajudarão a impulsionar sua carreira. Apesar do papel 

do colaborador como protagonista de sua própria carreira, destaca-se aqui o papel do líder, 

reforçado dentro do sistema de gestão de carreiras da “Empresa A” como facilitador dos 

processos de desenvolvimento, carreira e aprendizagem.  

 Além disso, para ela, o desenho robusto e bem amarrado dos processos contribui para 

que as pessoas exerçam seus papéis de forma plena, o que traz resultados positivos como um 

pipeline de sucessão forte e poucas saídas voluntárias de profissionais. Embora não faça parte 
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da estratégia da companhia, para a Entrevistada da “Empresa A”, haveria oportunidades de 

aumentar a conexão dos funcionários com o mercado, de forma a impulsionar o 

desenvolvimento, “no sentido de as pessoas buscarem conhecimento no mercado, fazer network 

no mercado”.  

Essa questão indica que, embora a abordagem subjacente ao sistema de carreira da 

“Empresa A” se aproxime mais das não tradicionais, não há muito incentivo para que os 

funcionários atuem dentro do princípio de mobilidade psicológica da carreira sem fronteiras, 

uma vez que os colaboradores não são incentivados a buscar relacionamentos ligados ao 

trabalho fora da organização (BRISCOE; HALL, 2006). 

 

4.2.2. Indicadores de Performance 

 

A “Empresa A” não possui uma forma centralizada de acompanhamento de indicadores, 

de forma que cada área funcional tem seu próprio processo de medida de desempenho e seus 

indicadores-chave. Não é feita a divulgação de um Scorecard da companhia, embora alguns 

indicadores, todos financeiros, sejam acompanhados por toda a organização: lucro por ação, 

vendas e fluxo de caixa – tal acompanhamento abrange os resultados globais e a contribuição 

de cada regional para esses resultados globais. É importante mencionar que, por tratar-se de 

uma empresa de capital aberto, o fluxo de comunicação para os funcionários precisa 

acompanhar as divulgações para o mercado, o que dificulta um acompanhamento mensal amplo 

destes indicadores financeiros.   

Para os indicadores das áreas funcionais, há um sistema que permite o acompanhamento 

do painel de indicadores específico de cada uma delas, com a permissão de alguns filtros para 

que sejam acessados resultados por período e por região, por exemplo, de forma que o 

acompanhamento pode ser feito mensalmente. Para a área de Recursos Humanos, os 

indicadores acompanhados são:  

 Turnover: indica a quantidade de desligamentos no período; 

 Headcount: total de funcionários ativos no período; 

 Saída de pessoas por Box: quantidade de funcionários que deixam a 

organização, com base em seu posicionamento na avaliação global 

(potencial e desempenho); 

 Quantidade de pessoas por Box: distribuição dos funcionários (%) de acordo 

com seu posicionamento na avaliação global (potencial e desempenho); 
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 Quantidade de mulheres na organização: percentual de mulheres em relação 

ao quadro total de funcionários; 

 Mulheres em posições de liderança: quantidade de mulheres em cargos de 

gestão em relação ao total de cargos de gestão; 

 PCDs: atingimento da cota legal de Pessoas com Deficiência no quadro de 

funcionários; 

 Engajamento: nota obtida na pesquisa de engajamento (pesquisa é feita 

trimestralmente, com uma amostra de 25% da população); 

 Posições em recrutamento: quantidade de vagas abertas; 

 Movimentações de Headcount – promoções: quantidade de promoções 

realizadas no período (para uma posição de nível superior); 

 Movimentações de Headcount – laterais: quantidade de pessoas que 

mudaram de função (dentro do mesmo nível). 

Os indicadores mais explicitamente ligados à questão da carreira são os de 

Movimentações de Headcount, que podem dar à organização uma visão geral sobre o quanto 

os funcionários estão se deslocando dentro da empresa, ascendendo ou fazendo transições de 

carreira.  

Ao considerar a questão da necessidade da “Empresa A” em atrair, desenvolver e manter 

funcionários com alta qualificação, os indicadores de quantidade e de saída de pessoas por Box 

trazem informações mais estratégicas, no sentido de evidenciar o pipeline de sucessão e de 

sinalizar, eventualmente, alguma situação problemática que esteja trazendo a perda de talentos 

e potenciais sucessores – a saída de pessoas por Box foi inclusive citada pela entrevistada como 

um dos indicadores mais acompanhados pela área.  

O indicador de turnover também pode funcionar como evidência de uma situação 

adversa, mas sua abrangência pode requerer a complementação de dados de outros indicadores. 

De acordo com a entrevistada, “o turnover começou a ficar mais importante depois com a 

compra com a “Empresa X””, referindo-se ao processo de aquisição, o que evidencia a 

utilização desse indicador para o monitoramento de eventuais problemas ou inseguranças na 

organização. Vale mencionar que não tem havido alterações nos índices de turnover desde a 

aquisição – tal fato será mais explorado na seção seguinte.  

Dentro dos indicadores de Gestão de Pessoas, o resultado da pesquisa de engajamento 

é considerado um dos mais importantes para a “Empresa A”, tanto que é mensurado de forma 

trimestral e é acompanhado não só pela área de Recursos Humanos, mas está presente nos 
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painéis de indicadores de todas as áreas funcionais. Este monitoramento amplo e constante 

demonstra a preocupação da empresa com o clima entre os funcionários e com a busca por se 

manter como uma das melhores empresas para se trabalhar, questão já colocada como de 

importância estratégica. Este indicador também tem tido atenção especial após a aquisição.  

Para a entrevistada, o impacto da área de Recursos Humanos no negócio reside 

especialmente em fomentar a capacidade dos funcionários em olhar para o futuro e se conectar 

com o cliente. Dessa forma, alguns dos indicadores traduzidos em “hard measures” e 

comumente utilizados pelas organizações, como o lucro por empregado ou custo da folha de 

pagamento, não são estratégicos para o negócio da “Empresa A”. O turnover, por exemplo, tem 

tido mais atenção apenas nesse momento específico desde a aquisição.  

A estratégia de atrair, desenvolver e manter pessoas altamente qualificadas e com 

capacidade de liderança tem maior impacto porque permite a criação e sustentação do negócio 

da “Empresa A”. Por isso, tem mais importância o monitoramento de indicadores mais 

indiretos, normalmente traduzidos por meio de “soft measures”, que mostram a percepção dos 

funcionários sobre a empresa, a percepção dos líderes sobre o potencial de crescimento das 

pessoas e a perda de pessoas que poderiam contribuir com o futuro da companhia.  

 

4.2.3. Efeitos do Sistema de Suporte à Carreira nos Indicadores de Performance 

 

Ao responder sobre os indicadores de Gestão de Pessoas que seriam mais 

impactados pelo sistema de Gestão de Carreiras, a entrevistada forneceu algumas informações 

que unem o contexto do negócio, a estratégia da companhia e a forma como a questão da 

carreira é conduzida na organização: 

 

“[...] turnover com certeza, engajamento muitíssimo, é... eu acho que todos 

eles são bastante afeados pelo forma como a gente conduz a carreira... e eu 

acho que isso faz parte da estratégia da “Empresa A” de sucesso, tanto que a 

gente tem a preocupação com qualidade de vida, com segurança, com ser uma 

das melhores empresas para se trabalhar, porque a gente entende que as 

pessoas fazem muita diferença pro negócio e com o contexto de margem de 

lucro desse negócio, ter as melhores pessoas não é caro, é um investimento 

com muito retorno”. (Entrevistada, Empresa A) 

  

Para a entrevistada, a possibilidade de investir fortemente no desenvolvimento das 

pessoas – em função das margens do negócio aliadas à liderança de mercado - e em buscar ser 

uma das melhores empresas para se trabalhar dá um alto retorno à empresa, pois permite manter 

uma equipe altamente qualificada e engajada no negócio. Estes investimentos também 
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fortalecem a imagem da empresa como marca empregadora, o que permite a atração de talentos 

com ótima qualificação em seu início de carreira.  

As práticas utilizadas pela empresa para facilitar a gestão de carreiras fazem parte da 

estratégia do negócio no sentido de que contribuem para o engajamento, dão às pessoas maior 

clareza sobre as necessidades e possibilidades de desenvolvimento e permitem que a empresa 

tenha uma visão clara sobre o desempenho, potencial e aspirações dos funcionários.  

Como não foi possível precisar há quanto tempo o programa de carreira é conduzido no 

formato atual, não houve uma comparação com os índices dos indicadores antes e depois do 

estabelecimento desse formato de suporte à carreira. No entanto, o fato de a empresa estar 

passando por um processo de aquisição e isso afetar, entre outras coisas, a expectativa de 

carreira das pessoas, alguns indicadores passaram a ser mais observados, como já mencionado 

anteriormente.  

De acordo com a entrevistada, se esperava um aumento nos índices de turnover após o 

anúncio da aquisição, feito no ano de 2016, o que acabou não se concretizando. Também era 

esperada uma queda nos índices de engajamento, o que ocorreu inicialmente; nos últimos 

meses, no entanto, não só houve uma recuperação deste indicador, como ele passou a atingir 

índices mais altos do que anteriormente. 

 A entrevistada atribui isso não só ao processo de comunicação sobre a aquisição que 

vem sendo feito, mas à força da cultura da empresa que faz com que as pessoas de fato queiram 

permanecer na organização e se dediquem à obtenção dos melhores resultados – alguns dos 

itens acessados por meio da pesquisa de engajamento. Duas falas da entrevistada evidenciam 

como a estratégia de investir em pessoas e em gestão de carreiras tem se mostrado positiva, 

especialmente em relação à aquisição: 

 

“O turnover se mantém o mesmo e o engajamento deu uma queda inicial e 

agora está chegando em patamares que nunca tiveram antes. Então, o que 

mostra essa fortaleza da organização realmente como marca empregadora 

como [...] como clima, as pessoas valorizam demais estar aqui.” 

 

“Então acho que a gestão de carreira e esses processos inclusive dão 

sustentação para o momento de instabilidade da própria organização, (...) a 

sustentação deles, as pessoas vendo que está tendo avaliação de desempenho, 

que continua estabelecendo meta, que eu continuo fazendo tudo, ajuda as 

pessoas a continuar com as suas vidas e com as suas entregas”. (Entrevistada, 

Empresa A)” 

 

Estas falas mostram outro papel do sistema de Gestão de Carreiras, que é o de 

proporcionar maior segurança em um momento de relativa incerteza da organização. As 
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práticas relacionadas à carreira na “Empresa A”, já bem estabelecidas e alinhadas entre todos 

os stakeholders, têm possibilitado a manutenção do alto desempenho e do desejo dos 

funcionários de continuarem se desenvolvendo dentro da organização – o que é evidenciado 

pela manutenção dos índices de turnover, por exemplo. Dessa forma, é possível identificar 

efeitos positivos do sistema de gestão de carreiras, talvez especialmente em um momento de 

maior instabilidade na organização: a estabilidade dessas práticas e processos ajuda a manter 

altos níveis de engajamento, o que pode impactar positivamente no desempenho das pessoas e 

da organização. 

Tais achados evidenciam também a posição central do sistema de gestão de carreiras na 

Gestão de Pessoas como um todo. Mesmo caracterizado como um processo de 

desenvolvimento, na “Empresa A” o sistema de gestão de carreira influencia processos de 

movimentação, inclusive em sua função estabilizadora, impedindo a saída massificada de 

pessoas para o mercado. Ele atua também sobre os processos de valorização, esclarecendo 

processos de crescimento profissional e, novamente, oferecendo maior segurança em um 

momento de instabilidade. 

A empresa não possui nenhum processo formal de avaliação interna da efetividade dos 

processos de carreira. Em uma comparação com outras empresas, proporcionada pela 

participação em um benchmarking organizado por uma consultoria de gestão, a entrevistada 

pôde verificar algumas questões relacionadas a determinados indicadores: em termos de 

sucessão, a “Empresa A” tem mais sucessores mapeados do que as demais empresas 

participantes, embora a prontidão destes sucessores para ocupar as próximas posições seja 

normalmente mais longa do que a do mercado; o sistema que a “Empresa A” utiliza, com todas 

as funcionalidades, não é encontrado em outras empresas do mercado, se colocando como um 

diferencial que facilita a gestão do desenvolvimento e da carreira dos funcionários.  

Para a entrevistada, um ponto que distancia a “Empresa A” do mercado é que eles estão 

investindo na robustez dos processos, com diferentes formatos de avaliações, grande quantidade 

de comitês de avaliação, um sistema que traz cada vez mais informações, enquanto ela enxerga 

que o mercado está buscando processos mais simplificados, com avaliações menos complexas. 

Embora nos últimos anos tenha havido certas simplificações na “Empresa A”, no sentido de 

avaliar menos pessoas na Avaliação de Potencial, otimizando os comitês de avaliação, na visão 

da entrevistada, o processo de avaliação, que contribui para o desenvolvimento de carreira, 

ainda é bastante complexo. Ainda assim, não há sinais de que tais processos não estejam 

adequados à estratégia da organização ou ao que é esperado pelos funcionários. 
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Para a entrevistada, os processos de carreira afetam o resultado do negócio de forma 

direta, no sentido de que eles fomentam a atração, o desenvolvimento e a retenção de pessoas 

altamente qualificadas e com alta capacidade de gestão. Uma vez que os processos de carreira 

são parte da estratégia da “Empresa A” de ser uma das melhores para se trabalhar, eles 

contribuem para a manutenção da marca empregadora proposta pela companhia e da 

atratividade.  

Além disso, o desenvolvimento das pessoas tem importância crucial para o negócio, 

pois os resultados da companhia dependem diretamente da qualidade das decisões tomadas 

pelos funcionários – um dos exemplos disso é que alguns produtos vêm da matriz, mas a decisão 

de produzi-los e comercializá-los aqui no país é tomada pela equipe brasileira, de acordo com 

seus conhecimentos do mercado local. A especificidade do negócio também traz uma 

necessidade da companhia em reter os talentos desenvolvidos, o que de certa forma requer que 

a empresa ofereça possibilidades de crescimento e novos aprendizados, questões suportadas 

pelos processos de carreira presentes na companhia.   

 

4.3. Comparações das práticas de carreira da “Empresa A” com a Pesquisa MEPT 

 

Ao analisar os dados obtidos por meio da entrevista realizada com a Coordenadora de 

Gestão de Talentos da “Empresa A” foi possível identificar uma série de práticas e processos 

referentes ao sistema de suporte à carreira que também são avaliados pela Pesquisa das 

Melhores Empresas para você Trabalhar. 

 A seguir, serão comparados os resultados verificados no grupo das participantes da 

pesquisa MEPT com os dados da “Empresa A”. Por considerar que a “Empresa A” possui 

mecanismos formais para suportar os funcionários em seu planejamento de carreira, serão feitas 

as comparações apenas com esse grupo. O Quadro 16 mostra a comparação com o primeiro 

bloco de questões analisadas na pesquisa, aquelas respondidas apenas pelas empresas com 

suporte à carreira. 
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Quadro 16: Comparação dos processos de suporte à carreira adotados pela “Empresa A” com 

empresas participantes da pesquisa MEPT. 

 

 

% de empresas 

com suporte à 

carreira que 

adotam 

processos nesta 

categoria 

Processo é 

adotado 

pela 

"Empresa 

A"? 

Evidência 

C
a
te

g
o
ri

a
 

Plano de 

Desenvolvimento 

Individual (PDI) 

78% Sim 

É realizado, formalizado em 

sistema, e discutido em comitê 

(ver Quadro 15). 

Processos de 

Desenvolvimento 

Individuais 

75% Sim 

A empresa oferece coaching e 

mentoring. O coaching é feito 

pelos gestores, que são 

capacitados em "conversas de 

coaching" e para o mentoring 

há uma formação específica 

(ver Quadro 15). 

Estruturação 62% Não 

Não há um plano de carreira 

construído, o que é apoiado 

pelo princípio de cada 

funcionário ser responsável 

pela própria carreira, de forma 

que os planos são 

individualizados (ver Quadro 

14). 

Comunicação 59% 
Não 

avaliado 
  

Divulgação de 

Requisitos 
57% Parcialmente 

Não há um formato de 

divulgação pré-definido. Isso é 

feito quando as vagas são 

divulgadas ou por meio das 

conversas individuais 

informais (ver Quadro 15). 

Job Rotation 55% Sim 

Pode ocorrer quando o 

funcionário demonstra 

interesse de atuação em outra 

área e faz essa manifestação 

(ver Quadro 15). 

Trilhas de 

Carreira 
48% Não 

Não há, em função de 

praticamente não haver 

limitações às possibilidades de 

movimentos (entre áreas e 

entre níveis hierárquicos). 

Cursos 45% Sim 

Workshop de Carreira 1 e 

Workshop de Carreira 2 (ver 

Quadro 15). 
Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 

 



92 

 

Os dados do Quadro 16 permitem identificar que a “Empresa A” adota os dois processos 

mais presentes nas empresas participantes da pesquisa MEPT, que são o PDI e os Processos de 

Desenvolvimento Individuais. Dentro da Categoria de Processos de Desenvolvimento 

Individuais, verifica-se que a configuração utilizada pela “Empresa A” é a mesmo utilizada por 

38% das empresas com suporte à carreira, que adotam uma combinação de mentoring e 

coaching – a segunda combinação mais utilizada.  

A questão da Estruturação do plano de carreira, adotado por 62% das empresas 

participantes da MEPT não está presente na “Empresa A”, uma vez que não está dentro dos 

princípios de seu sistema de carreira, bem como a questão das Trilhas de Carreira, adotadas por 

48% das empresas respondentes. Já os cursos para planejamento de carreira, presentes em 45% 

das organizações com suporte à carreira participantes da MEPT são parte relevante do sistema 

de suporte à carreira da “Empresa A”, uma vez que introduzem todos os funcionários aos 

princípios e práticas de carreira adotados e incentivam o autoconhecimento, peça fundamental 

do autogerenciamento de carreira.  

Estes achados dão certo suporte à perspectiva do ajuste externo, que menciona que o 

maior retorno das práticas de Recursos Humanos está associado ao alinhamento destas à 

estratégia específica de cada organização, e não apenas ao maior número de práticas 

consideradas “melhores” adotadas (GUEST, 1997). 

O processo sucessório da “Empresa A” pode ser caracterizado por meio de uma 

combinação dos itens avaliados na pesquisa MEPT. Os funcionários considerados para 

sucessão são aqueles avaliados como “alto potencial”, o que está mais alinhado à formação de 

um pool de talentos em todos os níveis da organização (na “Empresa A” são avaliados em 

potencial todos os funcionários com o nível acima de Analista Pleno), mas após a formação 

desse pool, é feita uma verificação dos potenciais sucessores para cargos específicos, o que se 

alinha a um outro formato identificado pela Pesquisa MEPT.  

A escolha destes dois formatos simultaneamente não era uma resposta possível na 

pesquisa, sendo que 37% das empresas com suporte à carreira informaram ter um processo de 

sucessão baseado nos cargos e 34% informaram ter um processo baseado na formação de um 

pool de talentos. 

Em relação à abrangência do plano de sucessão, o formato adotado pela “Empresa A” 

está de acordo com o adotado pela maioria (53%) das empresas com suporte à carreira, que 

engloba executivos, líderes de líderes e primeira gerência. Adicionalmente, a “Empresa A” não 

limita o planejamento de sucessão à liderança, considerando funcionários a partir dos analistas 

de nível pleno – tal alternativa de resposta não estava presente na pesquisa MEPT. 
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A “Empresa A” segue o padrão de 96% das empresas com suporte à carreira de manter 

um processo de Recrutamento Interno. Uma vez que não é objetivo do presente trabalho um 

detalhamento das práticas complementares ao sistema de suporte à carreira, o formato do RI na 

“Empresa A” não foi investigado a fundo. Foi possível identificar, no entanto, que não há uma 

obrigatoriedade de divulgação das vagas no RI – uma vez que a manifestação de interesse por 

atuar em outras áreas e o plano de sucessão são práticas bem estabelecidas na empresa, algumas 

posições em aberto são fechadas com plano de sucessão ou como resultado das Conversas 

Individuais Informais, sem que seja necessária sua divulgação como uma vaga.  

A Avaliação de Desempenho tem um papel importante no sistema de suporte à carreira 

da “Empresa A”. Na Figura 3 estão demonstrados os processos e práticas relacionados à carreira 

impactados por ela: uma vez que a AD na “Empresa A” é composta por Metas de Negócio 

(MN) e Metas de Desenvolvimento (MD), ela é necessária para a construção do PDI, que 

endereça as ações necessárias para o alcance das MD; todas as movimentações levam em conta 

o resultado da Avaliação de Desempenho, uma vez que o pressuposto para que elas ocorram é 

que o funcionário tenha no mínimo um bom desempenho; o Planejamento de Sucessão também 

é impactado pela AD pois seus resultados de desempenho são parte da metodologia que indica 

os candidatos à sucessão.  

 

Figura 3: Processos e práticas de carreira impactados pela Avaliação de Desempenho na 

"Empresa A" 

 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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Além disso, o sistema em que é realizado a AD contém todas as informações de carreira 

dos funcionários, desde experiências anteriores a objetivos e aspirações de carreira, o que faz 

com que nos comitês de avaliação, ou quando algum candidato é considerado para uma 

movimentação, todas as informações sejam analisadas conjuntamente. 

 O Quadro 17 mostra as comparações com os itens avaliados na pesquisa, em que é 

possível verificar que a “Empresa A” segue todos os processos adotados pela maioria das 

empresas com suporte à carreira, reforçando a ideia de que a prática de AD tem uma forte 

ligação com o oferecimento de suporte ao planejamento de carreira dos funcionários, conforme 

indicado também pelas respostas dos funcionários das empresas participantes da pesquisa 

MEPT. 

 

Quadro 17: Comparação dos processos de Avaliação de Desempenho na "Empresa A" com 

empresas participantes da pesquisa MEPT 

Avaliação de 

Desempenho (AD) 

Empresas 

com 

mecanismos 

de suporte à 

carreira 

(N=268) 

Processo é 

adotado 

pela 

"Empresa 

A"? 

Evidência 

É realizada ao 

menos uma vez por 

ano 

97% Sim 

Processo ocorre todos os anos, em um 

ciclo com três momentos distintos (ver 

Quadro 15). 

O empregado é 

avaliado pelo chefe 
99% Sim 

Avaliação é realizada no sistema pelo 

subordinado e validada por seu 

superior imediato (ver Quadro 15). 

O empregado é 

avaliado pelo 

superior de seu 

chefe 

22% Parcialmente 

A presença do superior do gestor nos 

Comitês de Avaliação de Potencial e 

Sucessão permite afirmar que ele 

contribui para a avaliação. Aplica-se 

apenas aos avaliados em potencial e 

desempenho (ver Quadro 15). 

O empregado 

realiza sua auto 

avaliação 

80% Sim 

Avaliação é realizada no sistema pelo 

subordinado e validada por seu 

superior imediato (ver Quadro 15). 

O empregado é 

avaliado pelos 

pares 

26% Não   

O resultado da AD 

é usado para 

decisões sobre 

remuneração 

79% Sim 
O impacto ocorre na remuneração 

variável (ver Quadro 15). 

O resultado da AD 

é usado para 

decisões sobre 

86% 
Não 

avaliado 
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treinamento e 

desenvolvimento 

O resultado da AD 

é usado para 

decisões sobre 

movimentação de 

carreira 

84% Sim 

Bons índices de desempenho são pré-

requisitos para qualquer 

movimentação. Nos Comitês de 

Avaliação de Potencial e Sucessão os 

resultados de desempenho são 

considerados para posicionamento nos 

Boxes (ver Quadro 15).  
Fonte: Elaborada pela Autora (2018). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a investigar como as empresas têm estruturado seus 

sistemas de gestão de carreira no Brasil e como estes sistemas têm influenciado os indicadores 

de performance dessas organizações.  

Para isso, foram feitas análises de dados secundários da Pesquisa das Melhores 

Empresas para Você Trabalhar, realizada pelo PROGEP-FIA e foi realizado o estudo de um 

caso de uma empresa com um sistema de carreira estruturado. Os dados encontrados permitiram 

o alcance de grande parte dos objetivos do trabalho e também a verificação das proposições 

feitas antes do início do estudo. 

Foi possível verificar que, dentro da amostra de empresas analisadas, a maioria adota 

mecanismos de suporte à carreira, o que de certa forma demonstra uma preocupação destas 

organizações com o tema. Identificou-se, no entanto, que não há um formato universal, já que 

houve grande variação no percentual de adoção de cada um destes processos. Estes achados 

indicam que, de acordo com a Proposição 2, embora o oferecimento de um programa de Gestão 

de Carreiras possa ser considerado uma “boa prática” de recursos humanos, os detalhes de sua 

configuração variam bastante, sugerindo maior aderência à teoria do ajuste externo das práticas 

de Gestão de Pessoas.   

A análise do caso da “Empresa A” permite aprofundar essa questão no sentido de que o 

sistema de carreiras e seu formato são influenciados por algumas características e estratégias-

chave do negócio. O fato de a empresa ter altas margens de lucro permite o investimento 

continuo não só no desenvolvimento de seus funcionários como também na estrutura que 

permite o bom funcionamento dos processos relacionados à carreira. A característica de um 

negócio altamente especializado e focado em tecnologia aliada à estratégia de manter a 

liderança de mercado requer que que a empresa tenha uma marca empregadora forte, para atrair 

pessoas com alto conhecimento técnico, que tenha um nível alto de retenção dos talentos, pois 

a perda de conhecimentos especializados pode ter efeitos bastante negativos no negócio,  e que 

promova o desenvolvimento constante dos funcionários para que eles estejam cada vez mais 

preparados para lidar com este mercado.  

Tudo isso influencia na adoção de um sistema de gestão de carreiras que centre no 

funcionário as principais decisões e iniciativas, permitindo a ocorrência de caminhos não 

lineares de carreira, que promova o desenvolvimento de conhecimentos em diferentes áreas 

funcionais e que prepare as pessoas para novas posições, com o suporte adicional de um 

software que confere eficiência e tecnologia aos processos. 



97 

 

 Fica evidente que o sistema de gestão de carreiras na “Empresa A” está intimamente 

ligado com seu posicionamento de mercado e estratégias específicas. Organizações com 

menores margens de lucro, outros posicionamentos estratégicos e outras necessidades de mão-

de-obra possivelmente terão mais sucesso com outras configurações do sistema de gestão de 

carreiras ou até mesmo não terão necessidade estratégica de ter uma estrutura de suporte à 

carreira de seus funcionários. 

A tradução prática das abordagens teóricas de carreira também pôde ser examinada por 

meio dos dados obtidos no presente trabalho. A maior prevalência de sistemas de gestão de 

carreira que utilizam processos e planos de desenvolvimento individuais indica que há uma 

tendência para um entendimento da carreira mais próximo às abordagens não tradicionais, que 

centram no indivíduo a função de gestor de carreira. De qualquer forma, ainda há um número 

grande de organizações que estruturam os planos e as trilhas de carreira, característica mais 

próxima das abordagens tradicionais, que colocam a necessidade da organização de mostrar 

quais são os passos de carreira, conferindo a eles maior previsibilidade.  

No caso estudado, embora o sistema de gestão de carreiras pareça bastante ligado às 

abordagens não tradicionais, foi possível identificar que a organização ainda não atua como 

uma “organização sem fronteiras”, tendo poucas interações com mercado e não incentivando 

isso em seus funcionários. Estes achados estão de acordo com a Proposição 1, pois em termos 

conceituais das abordagens de carreira tradicionais ou não tradicionais, as empresas no Brasil 

têm configurações mistas para seu sistema de gestão de carreiras. 

Em termos do impacto do sistema de gestão de carreiras nos indicadores de 

performance, questão checada na etapa de estudo de caso, não foi possível identificar a evolução 

numérica dos indicadores, mas foi possível depreender algumas relações importantes.  

O indicador de Recursos Humanos mencionado pela entrevistada como o mais 

importante foi o engajamento (resultado da pesquisa conduzida internamente) e embora ele seja 

afetado por múltiplos fatores além do sistema de gestão de carreiras, o momento específico da 

empresa evidenciou a importância e o impacto do sistema de gestão de carreiras sobre ele. Com 

a aquisição da empresa, os índices de engajamento tiveram uma reação inicial de queda. Sua 

recuperação posterior foi em grande parte atribuída ao fato de as pessoas verem que o sistema 

de gestão de carreiras estava em pleno funcionamento, conferindo a elas uma segurança maior 

de que podem continuar se desenvolvendo, se movimentando e crescendo na organização, 

independentemente do que ocorrerá quando a aquisição se concretizar.  

Independentemente da assunção geral de que adotar um sistema de gestão de carreiras 

tem um impacto positivo no clima e no engajamento, o caso estudado permitiu identificar no 
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sistema de gestão de carreiras um poder de reversão de um indicador em um momento adverso. 

O fato de o indicador de turnover não ter sofrido alterações no período desde o anúncio da 

aquisição também mostra que as pessoas desejam permanecer na organização, o que certamente 

é influenciado pelo fato de a empresa sustentar todos os processos de gestão de carreiras. A 

gestão de carreiras também suporta a organização em sua estratégia de ser e se manter como 

uma das melhores empresas para se trabalhar.  

Pensando nos indicadores gerais da organização, que são em sua maioria financeiros, o 

efeito do sistema de carreiras reside em especial no fato de ele contribuir para que a empresa 

tenha uma equipe de alta performance que irá atuar para a melhor tomada de decisões – como 

o negócio da empresa é altamente dependente do conhecimento especializado de seus 

funcionários, a qualidade da tomada de decisão realmente pode ter um impacto direto no 

resultado financeiro do negócio.  

Dessa forma, para a “Empresa A” não só o sistema de carreira permite a manutenção e 

até reversão dos indicadores de Recursos Humanos, como tem uma influência bastante 

marcante nos indicadores do negócio. Nos termos da Proposição 3, é de fato mais evidente a 

relação com indicadores como engajamento e turnover, mas talvez a natureza específica do 

negócio da empresa permita identificar com certa clareza como o investimento no 

desenvolvimento e na carreira dos funcionários traz retornos financeiros.  

Uma vez que não foi possível comparar as amostras de funcionários da pesquisa MEPT 

de forma estatística, não é possível afirmar categoricamente que há um efeito da adoção de um 

sistema de gestão de carreiras na satisfação dos funcionários e em sua percepção das 

possibilidades de carreira dentro das organizações, conforme indica a Proposição 4.   

De forma geral, os achados do presente estudo permitem identificar não só que diversas 

empresas no Brasil têm estruturado programas de gestão de carreira, mas que em sua maioria 

eles estão mais apoiados no conceito de que o indivíduo é o principal gestor de sua carreira.  

O fato de as empresas, mesmo com o um conceito não tradicional de carreira, 

oferecerem uma serie de mecanismos que ajudem os funcionários a fazer a gestão da própria 

carreira, está alinhado com o conceito da “Nova carreira organizacional”, proposta por Clarke 

(2013), que prega um gerenciamento conjunto das carreiras, compartilhado entre indivíduo e 

organização, com propostas de desenvolvimento focadas nas necessidades de ambos e 

progressão não linear e um contrato psicológico fundamentado no relacionamento entre 

empresa e empregado.  

A influência do sistema de gestão de carreiras nos indicadores de performance 

evidenciada neste estudo indica que a adoção de um sistema de gestão de carreiras permite à 
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organização dar mais segurança aos funcionários, em especial em momentos de maior 

instabilidade e incerteza. Isso garante a manutenção de alguns indicadores de performance de 

Gestão de Pessoas em níveis mais positivos e estáveis, dando sustentação aos resultados do 

negócio.  

Diante disso, este estudo traz indicações de que o investimento em um sistema e em 

práticas de suporte à carreira pode trazer vantagens competitivas para a organização, como o 

engajamento dos funcionários, a atração e retenção de pessoas com alto conhecimento e 

performance. O funcionamento do sistema de gestão de carreiras como um apoio ao sistema de 

gestão de pessoas, inclusive em momentos de maior instabilidade no ambiente, se mostra 

também como uma importante vantagem competitiva da organização.  

 

5.1. Limitações e indicações para próximos estudos 

 

Como uma pesquisa baseada em um estudo de caso e em análises de dados secundários 

cuja representatividade da população não pode ser atestada, uma das limitações deste estudo é 

a impossibilidade de se proceder com generalizações estatísticas (YIN, 2015). Embora alguns 

dos objetivos da pesquisa estivessem ligados ao estudo em profundidade de algumas questões, 

a utilização de um único caso pode ter limitado as possibilidades de compreensão do fenômeno 

de forma mais ampla.  

Dessa forma, futuros estudos poderão ampliar o número de casos estudados, de forma a 

investigar em profundidade outros formatos do sistema de gestão de carreiras e outras possíveis 

influências nos indicadores de performance. 

Outra limitação do presente trabalho refere-se à questão da impossibilidade de verificar 

o impacto do sistema de gestão de carreiras na percepção das pessoas que atuam nas 

organizações estudadas, em função dos dados escolhidos para realização desta etapa. Dessa 

forma, esta questão poderia ser investigada de forma direta em pesquisas futuras, possivelmente 

com dados voltados a isso de forma mais específica. 

A restrição ao acesso de algumas informações referentes aos resultados dos indicadores 

na empresa em que foi feito o estudo de caso impossibilitou a demonstração mais assertiva da 

magnitude dos impactos do sistema de gestão de carreira sobre a performance. Apesar disso, a 

abertura da entrevistada permitiu o desenho de um panorama bastante completo sobre a 

organização, seu sistema de gestão de carreira e da utilização dos indicadores. Dessa forma a 

recomendação feita a partir deste estudo é que a seleção do caso estudado precisa atender não 
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só aos critérios teóricos da pesquisa, mas também precisam ser verificadas questões de 

disponibilidade e de níveis de abertura de dados e informações.   
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO DE ENREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

 

Parte A – Sistema de Suporte / Gerenciamento de Carreira 

Princípios 

A1) Há quanto tempo a empresa possui um sistema / programas de suporte ao 

planejamento de carreira dos funcionários? 

A2) A partir de quais fontes ou dados foi verificada a necessidade de estruturar esse 

sistema? 

A3) Considerando a estratégia de Gestão de Pessoas adotada pela empresa atualmente, 

qual é o papel do sistema / programas de Gestão de Carreiras e como ele se conecta a ela? 

A4) Considerando os principais objetivos estratégicos da companhia, qual o papel e 

contribuição geral do programa de carreira? 

 

Estrutura e Instrumentos 

A5) De que forma está estruturado o sistema de Gestão de Carreiras na empresa? 

Pontos de Investigação para esta pergunta: 

A5a-) Há diferenças em seu formato de acordo com o nível hierárquico? Se sim, quais 

as principais? 

A5b) Por quais motivos a diferenciação foi ou não adotada? 

A5c) A empresa possui trilhas e trajetórias de carreira desenhadas? Quais são elas? 

Como são divulgadas? 

A5d) São divulgados os requisitos para as posições contempladas pelo sistema de 

Gestão de Carreiras? De que forma? 

A5e) As possibilidades de movimentação dentro das trilhas de carreira e entre elas são 

divulgadas? De que forma?  

A6) Quais práticas de Gestão de Pessoas estão associadas ao sistema de Gestão de 

Carreiras? 

Pontos de Investigação para esta pergunta: 

A6a) A empresa adota a prática de divulgação das vagas e oportunidades? Quais são 

os níveis de vagas contemplados? Como é feita a divulgação? 

A6b) Existem cursos e / ou eventos para estimular o planejamento de carreira dos 

funcionários? Se sim, com qual frequência eles ocorrem? 
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A6c) A avaliação de performance / desempenho está conectada ao sistema de Gestão 

de carreira? De que forma essa conexão acontece? 

A6d) A construção de Planos de Desenvolvimento Individuais é uma prática formal 

na empresa? Se sim, o foco são as posições atuais ou as intenções de carreira dos funcionários? 

A6e) A participação dos funcionários em treinamentos e programas de 

desenvolvimento foca no aprimoramento de seu desempenho nas posições atuais ou há casos 

em que que a participação objetiva o desenvolvimento específico para posições futuras? 

A6f) São realizados assessments focados no desenvolvimento de carreira para algum 

grupo específico de funcionários? 

A6g) Existem programas de orientação, como mentoring, coaching ou counseling? 

Como eles funcionam? Eles são feitos com quais objetivos? 

A6h) A estrutura de remuneração está atrelada às estruturas de carreira? A estrutura 

de remuneração é divulgada aos participantes do programa de carreiras? 

A6i) Existe alguma outra prática voltada ao desenvolvimento de carreira não 

abordada? 

A7) Entre as demais práticas de Recursos Humanos adotadas na empresa, quais têm 

alguma conexão, mesmo que indireta, com o sistema de Gestão de Carreiras? Como esta 

conexão ocorre? 

 

Papéis 

A8) Considerando o sistema / programas para suporte a Carreiras que existe hoje na 

empresa, qual é o papel desempenhado por cada um dos stakeholders abaixo? 

 A8a) Funcionários 

 A8b) Gestores 

 A8c) Área de Gestão de Pessoas 

 A8d) Executivos (Diretoria / Presidência) 

A9) Estes papéis são plenamente conhecidos e exercidos? 

A10) Você identifica alguma oportunidade para que estes stakeholders exerçam seu 

papel de forma mais assertiva?  

 

Parte B – Indicadores de Performance (Gerais e de Gestão de Pessoas) 

Gerais 

B1) A empresa possui um sistema formal de acompanhamento dos indicadores de 

negócios? Se sim, o descreva de forma geral. 
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B2) Quais são os principais indicadores de negócio monitorados pela empresa? 

 

Gestão de Pessoas 

B3) Quais são os indicadores de Gestão de Pessoas utilizados e monitorados? Liste todos 

eles. 

B4) Entre estes indicadores de Gestão de Pessoas, quais você diria serem os mais 

relevantes, em termos de serem acompanhados não só pela área de Gestão de Pessoas, mas por 

toda a empresa? 

 

Conexões 

B5) Quais você apontaria como as principais conexões e efeitos existentes hoje na 

empresa entre os Indicadores de Gestão de Pessoas e os Indicadores de Negócios?  

 

Parte C – Efeitos do Sistema de Suporte / Gerenciamento de Carreira nos Indicadores 

de Performance 

Efeitos Diretos 

C1) Quais dos indicadores de Gestão de Pessoas mencionados anteriormente você 

entende que são impactados pelo Sistema de Gestão de Carreiras? 

C1a) Houve melhorias significativas nos resultados de algum destes indicadores nos 

últimos anos? Quais? É possível mencionar algum % de melhoria? 

C1b) Caso tenha havido melhorias, qual você entende ter sido o papel do sistema de 

Gestão de Carreiras nestes resultados? 

C2) Na concepção do sistema de Gestão de Carreiras no modelo atual havia a 

necessidade de reversão de algum indicador? Qual? Essa reversão foi alcançada?  

C3) Existe alguma forma através da qual vocês avaliam a efetividade / adequação do 

sistema de gestão de carreiras às necessidades da empresa? Como e com qual frequência isso é 

feito? 

 

Efeitos Indiretos 

C4) Pensando nos efeitos dos indicadores de Gestão de Pessoas no Indicadores de 

Negócios, como você entende que o sistema de Gestão de Carreiras impacta nos resultados do 

negócio? 
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APÊNDICE 2 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

ANÁLISE DO PANORAMA DA GESTÃO DE CARREIRAS NO BRASIL E ESTUDO 

DA INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE CARREIRAS SOBRE OS 

INDICADORES DE PERFORMANCE EM UMA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE 

BASE 

 

A. Visão geral do Estudo de Caso 

 

A.1 – Objetivos 

 

O objetivo do estudo de caso dento do presente trabalho é analisar de forma aprofundada 

a estrutura de um sistema de Gestão de Carreira e como ele impacta na performance 

organizacional. Este exame será feito a partir de uma análise de todos os processos e práticas 

que compõem o sistema de Gestão de Carreiras na organização e da identificação dos 

indicadores de performance da área de Gestão de Pessoas e indicadores gerais do negócio 

utilizados pela companhia. O impacto do sistema de carreira nestes indicadores será investigado 

a partir da percepção do entrevistado, responsável pelo sistema de Gestão de Carreiras na 

organização. Além disso, o estudo de caso poderá prover informações adicionais a um dos 

objetivos relacionados à primeira etapa deste trabalho, que é a investigação de eventuais 

impactos do sistema de Gestão de Carreiras na satisfação dos funcionários com seu ambiente 

de trabalho. 

 

A.2 – Proposições 

As proposições apresentadas referem-se não só ao estudo de caso, mas também à 

primeira parte do presente trabalho, que analisará os sistemas de Gestão de Carreiras nas 

empresas participantes da pesquisa das Melhores Empresas para Você Trabalhar realizada em 

2017 pelo PROGEP-FIA. O estudo de caso trará informações adicionais que poderão auxiliar 

na comprovação ou na rejeição de tais proposições. 

 

 Proposição 1: as empresas brasileiras têm estruturado seus programas de gestão de 

carreira com base nas abordagens não tradicionais de carreira, mas ainda com 

elementos mais adequados a abordagens tradicionais; 
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 Proposição 2: embora possa ser considerada uma “boa prática de Recursos Humanos” 

o sistema de gestão de carreiras pode assumir diferentes configurações, de forma a se 

tornar mais adequado à estratégia de cada organização; 

 Proposição 3: é possível identificar a influência do sistema de gestão de carreira de 

forma direta nos indicadores de performance, em especial nos indicadores de 

performance de Recursos Humanos. 

 Proposição 4: é possível identificar um impacto positivo da adoção ou não de sistemas 

de gestão de carreiras na satisfação dos funcionários com o ambiente de trabalho e com 

suas possibilidades de carreira dentro da organização.  

 

A.3 – Estrutura teórica 

Para responder à questão de pesquisa e atingir os objetivos do presente estudo, o 

referencial teórico foi estruturado em três grandes temas, referindo-se ao ambiente de 

negócios e à gestão de pessoas, às diferentes abordagens teóricas sobre carreira e aos 

sistemas de gestão de carreiras nas organizações. A seguir está demonstrada a lógica do 

referencial teórico utilizado e seus objetivos para compreensão geral do estudo. 

 

Referencial Teórico Suporte a 

Contexto Empresarial 

- Teorias da administração 

- Contextos econômicos e sociais 

- Gestão Estratégica 

- Compreensão dos diferentes contextos e 

evolução do ambiente competitivo das 

organizações; 

- Entendimento da importância do 

posicionamento estratégico e 

estabelecimento de indicadores de 

performance 

Gestão de Pessoas na organização 

- Contexto histórico da gestão de pessoas 

- Importância do Capital Humano nas 

organizações 

- Gestão estratégica de Recursos Humanos 

e indicadores de performance 

- Entendimento de como a gestão de pessoas 

e suas práticas foram se alterando ao longo 

do tempo, influenciadas pelo contexto do 

ambiente competitivo 

- Identificação das possibilidades de 

relações entre esta “nova” Gestão de 

Pessoas e a performance do negócio, 

traduzida através de indicadores de 

performance 

Abordagens Teóricas de Carreira 

- Contextos e evolução  

- Tipos de abordagens (tradicionais e não-

tradicionais) 

- Obtenção de uma visão geral de como as 

abordagens de carreira se modificaram ao 

longo dos anos, acompanhando as 

mudanças nas relações de trabalho e 

ambiente de negócios 

- Identificação das questões teóricas das 

abordagens de carreira para posterior 
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comparações com os achados das etapas de 

pesquisa  

Sistemas de Gerenciamento de Carreira 

- Definições do que é um sistema de 

gerenciamento de carreira 

- Papel do sistema de gestão de carreira na 

gestão estratégica de pessoas 

- Compreensão dos sistemas de carreira de 

acordo com a sua composição e papel dentro 

da organização; 

- Identificação dos efeitos dos sistemas de 

gestão de carreira na organização e nos 

resultados da performance organizacional  

 

A.4 Papel do Protocolo de Estudo de Caso 

O papel do protocolo do estudo de caso na presente pesquisa é orientar a pesquisadora 

na obtenção dos dados do estudo de caso e facilitar a análise e comparação com os demais dados 

obtidos através de outros métodos. 

 

B. Procedimentos de coleta de dados 

B.1 Contatos iniciais 

Deverão ser realizados contatos iniciais com representantes de organizações que sejam 

potenciais participantes para checar não só disponibilidade de participação no estudo, mas 

também para identificar o atendimento aos critérios necessários, em função dos objetivos do 

estudo, apresentados na tabela a seguir. Idealmente, estes contatos iniciais devem ser feitos com 

o gestor responsável pelo sistema de gestão de carreiras da organização. 

Critério Especificação 

Configuração - Sistema de 

Carreiras 

A organização deve ter um sistema de gestão de 

carreira que siga uma destas formas: 

- Plano de Carreira estruturado, com a previsão das 

possibilidades de movimentação; 

- Conjunto de processos e práticas estabelecidos com 

o objetivo de dar suporte ao planejamento de carreira 

dos funcionários. 

Abrangência -  Sistema de 

Carreiras 

Independente da configuração, o Plano ou o conjunto 

de práticas deve abranger níveis operacionais e de 

liderança. 

Tempo – Sistema de 

Carreiras 

A configuração utilizada deve estar em andamento há 

pelo menos 3 anos no mesmo formato ou em formato 

semelhante. 

Definição - Indicadores de 

Performance 

A organização e a área de gestão de pessoas devem ter 

alguns indicadores de performance definidos. 

 

B.2 Plano de Coleta de Dados 

Os dados coletados para o estudo de caso consistirão basicamente da entrevista 

realizada com o gestor da área de Gestão de Pessoas / Recursos Humanos que é responsável 
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pelo sistema de Gestão de Carreiras. Caso seja possível, deve ocorrer a disponibilização de 

documentos relacionados ao sistema de gestão de carreiras ou aos indicadores de performance. 

Além disso, poderão ser verificadas informações públicas da organização para caracterização. 

Embora não sejam parte do estudo de caso, os dados obtidos com as análises dos dados 

obtidos através da Pesquisa das Melhores Empresas para Você Trabalhar serão comparados 

posteriormente com os achados obtidos pelo estudo de caso. 

 

Método Fonte Dados Objetivos 

Entrevista Gestor responsável 

pelo sistema de 

gestão de carreiras 

- Informações sobre o 

sistema de gestão de 

carreiras e sua 

composição  

- Informações sobre os 

indicadores utilizados na 

organização 

- Efeitos do sistema de 

gestão de carreiras sobre 

os indicadores de 

performance 

 

- Estabelecer a 

configuração do sistema 

de carreira na 

organização estudada 

- Identificar os 

indicadores de 

performance utilizados e 

mais relevantes na 

organização 

- Entender a interação e 

os efeitos do sistema de 

carreira nos indicadores 

de performance 

Análise 

documental 

Website da 

organização, 

políticas, relatórios 

ou pesquisas 

internas 

- Dados da organização 

(nº de funcionários, 

origem do capital, etc.) 

- Informações detalhadas 

sobre as políticas e 

práticas ligadas ao 

sistema de carreira 

- Dados dos indicadores 

de performance 

- Caracterização da 

organização 

- Maior entendimento das 

políticas mencionadas na 

etapa de entrevista 

- Verificação da evolução 

dos indicadores ao longo 

do tempo 

 

B.3 Preparação para a coleta de dados 

Uma vez selecionada a organização participante através dos critérios descritos no item 

B.1, a coleta de dados, em especial a realizada através da entrevista, deverá ocorrer após a 

leitura de alguns documentos, disponíveis através da internet: 

- História da organização (em caso de multinacional, no país de origem e no Brasil); 

- Dados gerais como número de funcionários e distribuição geográfica; 

- Principais produtos e mercados em que a organização atua; 

- Informações sobre a empresa presentes no Guia das 150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar, publicado pela revista Você/SA em parceria com o PROGEP-FIA, caso a empresa 

seja uma das selecionada. 
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C. Questões de coleta de dados 

No geral, as questões de coleta de dados serão respondidas através da entrevista 

realizada com o gestor de Recursos Humano responsável pelo sistema de gestão de carreiras. A 

análise documental, se puder ser realizada, servirá como complemento ao entendimento das 

práticas e os indicadores. Será identificado em cada uma das questões o método a ser utilizado, 

considerando E = Entrevista e AD = Análise documental  

C.1 Sistema de Gestão de Carreiras 

- Entender se a implementação do sistema de gestão de carreiras foi feita em resposta a 

algum indicador ou momento específico da organização e há quanto tempo isso ocorreu (E). 

- Identificar a estratégia subjacente ao sistema de gestão de carreiras e em quais 

princípios de carreira a organização apoia suas estratégias (E). 

- Identificar e entender como funciona cada uma das práticas atreladas ao sistema de 

gestão de carreiras da organização (E + AD). 

- Entender o funcionamento do sistema de gestão de carreiras como um todo, através da 

combinação das práticas utilizadas (E + AD). 

- Entender o papel do sistema de gestão de carreiras dentro da estratégia de gestão de 

pessoas e estratégia geral da organização (E). 

C.2 Indicadores de Performance 

- Identificar todos os indicadores de performance de Gestão de Pessoas utilizados e 

monitorados na organização e quais são os mais relevantes (E+AD). 

- Identificar quais são os indicadores gerais do negócio monitorados pela organização 

(E+AD). 

- Entender como são acompanhados os indicadores de performance na organização 

(E+AD). 

- Compreender as relações entre os indicadores de Gestão de Pessoas utilizados e as 

estratégias de Gestão de Pessoas e da organização (E). 

C.3 Efeitos do sistema de gestão de carreiras nos indicadores de performance 

- Compreender, na percepção do entrevistado, como se dá a relação entre o sistema de 

gestão de carreiras e os indicadores de Gestão de Pessoas e do negócio (E). 

- Identificar se houve mudanças nos resultados de algum indicador de performance que 

pode ser atribuída ou que seja diretamente relacionada ao sistema de gestão de carreiras 

(E+AD). 
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- Entender se o sistema de gestão de carreiras em si é avaliado, até para eventuais 

modificações em sua configuração, e se isso é feito através de algum indicador (E). 

 

D. Relatório do estudo de caso 

O relatório do estudo será feito com através da descrição dos achados, incluindo alguns 

trechos literais da entrevista realizada, sendo complementado por quadros que facilitem a 

disposição de algumas informações. Os achados serão analisados e comparados ao referencial 

teórico utilizado no trabalho. A disposição das informações obtidas com o estudo de caso deverá 

seguir o esquema abaixo: 

 

- Caracterização da empresa: informações gerais sobre a empresa, como setor de 

atividade, número de funcionários, tempo de atuação, fatos recentes importantes, etc. 

- Análise dos achados da entrevista e da análise documental: a apresentação do caso será 

feita como um produto da análise de cada um dos temas a seguir: 

 - Sistema de gestão de carreiras: estabelecimento dos princípios, estrutura, 

instrumentos e papeis do sistema de gestão de carreiras da organização; 

 - Indicadores de performance: apresentação dos indicadores de performance 

utilizados pela organização estudada, tanto de Gestão de Pessoas quanto os gerais do negócio; 

demonstração das relações entre estes indicadores e das relações entre eles e as estratégias da 

organização; 

 - Efeitos do sistema de suporte / gestão de carreiras nos indicadores de 

performance: demonstração de como o sistema de carreiras da organização afeta e impacta os 

indicadores de performance, através da percepção e conhecimentos do entrevistado. 

- Comparação dos achados do estudo de caso com os achados nas análises da pesquisa 

das Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPT): serão comparadas as configurações do 

sistema de carreira da organização do estudo de caso com as configurações encontradas entre 

os participantes da pesquisa MEPT; as práticas utilizadas como suporte ao sistema de carreiras 

também serão comparadas.  
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA MEPT 

Nome completo do solicitante: Patrícia Aiala Piñeiro 

 

(Preenchimento pela equipe de pesquisa) 

Prazo estimado para envio dos dados: [   /   /  ]  

 

Delineamento da pesquisa 

 

Área de estudo:  
Recursos Humanos – 

Gestão de Carreiras 

Curso: 

Graduação () 

Mestrado (X) 

Doutorado (   ) 

Especialização (   ) 

MBA (   ) 

Tipo de trabalho: 

Tese (   ) 

Dissertação (X) 

Trabalho de disciplina (   ) 

Artigo acadêmico (   ) 

Trabalho de conclusão de curso (  

) 

Apresentação de aula  

(   ) 1. Objetivo 

O objetivo principal do trabalho é analisar os resultados 

organizacionais obtidos com os programas / sistemas de gestão e 

suporte a carreira em empresas brasileiras. 

2. Tema 
Programas de Gestão de Carreira nas Empresas e seus Resultados 

3. Problema da pesquisa 

As empresas brasileiras com programas de gestão ou suporte a 

carreira têm obtido que tipo de resultados organizacionais com 

estes programas? 

4. Metodologia 

A pesquisa será baseada no estudo de alguns casos específicos de 

empresas brasileiras que possuem programas de suporte às 

carreiras de seus funcionários em andamento há pelo menos 3 

anos. Os dados da Pesquisa do Progep/Fia serão utilizados para 

triangulação com os dados encontrados nos casos estudados. 

5. Plano de análise 

Para os dados obtidos através do estudo de caso (entrevistas e 

análise de documentos) serão feitas análises de conteúdo. Para os 

dados da Pesquisa do Progep serão cruzadas as avaliações dos 

funcionários sobre os programas de carreira e práticas 

relacionadas com medidas de satisfação geral. As percepções dos 

funcionários também serão cruzadas com a caracterização da 

Gestão de Carreira feita pela empresa. Com isso, busco avaliar se 

as empresas com programas de gestão de carreira mais 

estruturados obtêm melhor percepção dos funcionários neste 

quesito e também na satisfação geral. 
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Solicitação dos dados 

- Análise dos Cadernos de Evidências  () 

 (só é possível na sala da pesquisa)  

 
- Variáveis: Planilha Excel anexa (X) 
 
- Cruzamentos: Planilha Excel anexa (x) 
Código da empresa para cruzamento das respostas da empresa e respostas dos 

funcionários 
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ANEXO 2 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECIPROCIDADE ENVIADO Á EQUIPE DO 

PROGEP-FIA PARA OBTENÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA MEPT 
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GLOSSÁRIO 

 

Business Partner (BP) – literalmente traduzido como parceiro de negócio, deve ser entendido 

no presente estudo como um membro da equipe de Recursos Humanos que atua direcionado a 

determinada área de negócio como parceiro estratégico, disseminando políticas e práticas de 

RH, facilitando processos relativos a área de RH e também atuando como coach dos gestores 

destas áreas. 

Coaching – pode ser traduzido como uma relação de apoio entre o coach (provedor de 

orientação) e o coachee (orientado), com foco no alcance de objetivos ou metas ligados à 

organização. Em organizações, o papel de coach normalmente é assumido por um líder, que 

pode orientar pessoas de dentro ou de fora de sua equipe (baseado em DINGMAN, 2004). 

Counseling – processo de aconselhamento voltado ao aprendizado ou aquisição de novas 

habilidades, que podem estar relacionadas com a vida profissional, mas são requeridas também 

na vida pessoal. O foco é auxiliar o aconselhado a encontrar seu máximo de eficácia e minimizar 

eventuais disfunções encontradas. Normalmente é realizado por pessoa especializada de fora 

da organização, uma vez que o foco deste trabalho não é apenas a vida profissional (baseado 

em DINGMAN, 2004). 

Matriz 9 Box – Matriz utilizada por diversas organizações com vistas ao planejamento da 

sucessão. A matriz normalmente cruza dados individuais de desempenho e potencial de 

crescimento, resultando em uma plotagem de cada indivíduo em um Box específico. São 

utilizados 9 boxes em função do cruzamento de 3 níveis de potencial com 3 níveis de 

desempenho (baseado em CHARAN et al, 2012). 

Mentoring – processo de aconselhamento e apoio no qual indivíduos com experiência em uma 

área de especialidade (mentores) partilham conhecimentos e experiências profissionais com os 

mentorados, com foco no desenvolvimento de carreira (baseado em DINGMAN, 2004). 

Networking – termo em inglês, traduzido como rede, comumente utilizado para caracterizar a 

construção e utilização de uma rede de relacionamentos profissionais, existentes dentro de fora 

da organização. 

 


