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Cargos e Salários 

INTRODUÇÃO 

Olá, aluno! Tudo bem? Estão preparados para começarmos mais uma 

disciplina cujo aprendizado é essencial para todo profissional que trabalha ou 

vai trabalhar com o RH de uma organização?  

Pois é, iremos estudar “Cargos e Salários”. Como o próprio nome já diz, 

iremos aprender como são estruturados os cargos dentro das empresas, afinal 

de contas são os cargos que mantêm os funcionários nas organizações, e o 

salário é o resultado do trabalho que o empregado exerce no cargo em que 

ocupa. Que coisa boa, não é? 

As organizações, ou seja, as empresas podem ser concebidas como sistemas 

de papéis, onde cada funcionário que ocupa uma posição ou um cargo na 

empresa é solicitado a desempenhar um conjunto de atividades e a manter 

determinados comportamentos. Afinal de contas, os cargos não existem em 

vão; eles têm um objetivo, e a pessoa que ocupa o cargo tem as 

responsabilidades que o mesmo impõe. 

Bem aluno! Para compreender como funciona nas organizações o sistema de 

cargos e salários, é importante compreender o plano de cargos e salários, ou 

seja, como é feito, por que é feito e quais os objetivos, pois na atualidade as 

empresas precisam manter salários competitivos para atrair as pessoas 

capacitadas para compor seu quadro de funcionários. Diante disto, você pode 

perguntar: o que as empresas devem fazer para manter seus funcionários? 

Para isto é necessário trabalhar o planejamento de carreiras organizacional, 

sem deixar de lado de fazer um estudo das remunerações, ou seja, 

recompensas, fixas ou variadas, e por fim, fazer uma análise das transições, 

âncoras e trajetórias de carreiras. 

Durante esta disciplina vamos fazer uma viajem com o objetivo de: 

 Compreender o plano de cargos e salários.  
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 Trabalhar o planejamento de carreiras organizacional. 

 Fazer um estudo das remunerações fixa e variadas. 

 Fazer uma análise das transições, âncoras e trajetórias de carreiras. 

Está empolgado? Que coisa boa. Então, vamos nessa! 
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1. COMPETÊNCIA 01 | COMPREENDER O PLANO DE CARGOS E 

SALÁRIOS  

Bem! Então vamos começar a primeira competência. Está curioso? Sério? 

Então vamos começar entendendo como funciona o plano de cargos e salários 

nas organizações 

Qualquer empresa só começa a funcionar a partir do momento em que as 

pessoas, ou seja, os funcionários passam a desempenhar papéis específicos na 

organização. De acordo com Gil (2011), as organizações procuram selecionar 

seus empregados de forma tal que passem a cumprir seus papéis com a 

máxima eficácia. 

Imagine um funcionário de uma determinada empresa que ocupa um cargo x, 

ao assumir este cargo, que será da responsabilidade dele, o mesmo terá que 

prestar contas por diversas atividades que irá desempenhar enquanto ocupar 

este cargo, correto?  

As organizações por sua vez avaliam o desempenho do funcionário com o 

intuito de verificar se as atividades exigidas pelo cargo estão sendo bem 

desenvolvidas; muitas empresas observam com o objetivo de permanecer 

com este funcionário e desenvolvem um plano de cargos, oferecendo ao 

funcionário a oportunidade de permanecer na empresa e conquistar outros 

cargos, oferecendo também maiores salários e outros benefícios. 

Observe, caro aluno, que as empresas necessitam definir com clareza os 

papéis que cada um de seus empregados executam. Definir papéis não é fácil, 

pois envolve aspectos bastante claros; diante disto, precisamos saber o que 

compõe um cargo, como por exemplo, as tarefas que são confiadas aos 

empregados e a função do cargo, para depois analisar este cargo. 
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Mas, já que estamos falando de cargo, você pode se perguntar: mas o que é 

um cargo, o que é a função de um cargo e o que são tarefas de um cargo? E 

por que foi criada a análise dos cargos nas organizações? 

Vamos observar o quadro abaixo e compreender o conceito de cada item 

desses: 

Termos Definição 

Tarefa 

É a atividade executada por um individuo na 
organização, como por exemplo: 
atendimento telefônico ao cliente, arquivo 
de documentos, manutenção de 
equipamentos. 

Função 

É o agregado de tarefas atribuídas a cada 
indivíduo na organização, por exemplo, 
serviços de secretaria da área comercial, 
serviços de secretaria da área de marketing. 

Cargo 

É o conjunto de funções substancialmente 
idênticas quanto à natureza das tarefas 
executadas e às especificações exigidas dos 
ocupantes.  

Análise de cargo 

É o estudo que se faz para juntar as 
informações sobre as tarefas componentes 
do cargo e as especificações exigidas do seu 
ocupante. Da análise resulta a descrição e a 
especificação do cargo.  

Quadro 1 – Definições dos Principais Termos Empregados na Análise de Cargos 
Fonte: PONTES (2011) 

 

Querido aluno, diante do quadro mencionado acima, podemos compreender 

a importância dos diversos cargos existentes nas organizações, pois as 

pessoas trabalham nas organizações desempenhando um determinado cargo. 

Quando queremos saber o que uma pessoa faz na organização, pergunta-se 

qual é o cargo que ela desempenha.  

Diante desta resposta, identificamos imediatamente o que ela faz na 

organização e temos  uma ideia da sua importância e do nível hierárquico  que   

 
 

Saiba mais 
qual a 

diferença 
entre cargo, 

função e 
tarefa. 
Acesse: 

1. www.rhportal
.com.br/artig
os/index.php?
idc_cad=e7m

3hs6h9  
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ocupa, ou seja, compreendemos que, para a empresa, o cargo constitui a base 

da aplicação das pessoas nas tarefas organizacionais e, para pessoa, o cargo 

constitui uma das maiores fontes de expectativas e de motivação na 

organização. 

Imagine uma pessoa que acabou de entrar em uma empresa. Ela foi 

contratada porque irá ocupar algum cargo e, neste cargo, existe uma função, 

que é composta por diversas atividades que serão desenvolvidas pelo novo 

funcionário. 

Interessante, não é?! Não podemos esquecer que o novo funcionário que está 

ocupando este cargo tem uma posição definida hierarquicamente. Vejamos o 

exemplo abaixo: 

                                                              Gerente  

                                                                   

Coordenador 

                

Supervisor 

             

Operador 

Acima temos exemplos de diversos cargos, porém, veja que no cargo de 

supervisor, tem outros cargos acima e abaixo dele. Isto é o que chamamos de 

hierarquia de um cargo. 

  

 
 

Amplie seus 
conhecimen-
tos. Acesse o 

site e veja 
exemplo de 
hierarquia 

organizacional:
http://www.ch
emitac.com/da
lton/idioma_ 
portugues/   

hierarquia.as 

 



 

 

 8 

Técnico em Recursos Humanos 

  Competência 01 

Bem, já que conhecemos agora o que é um cargo, uma função, as atividades 

de um cargo e a importância da descrição do cargo, vamos agora aprender 

como “IMPLANTAR UM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS” em uma empresa. 

Está curioso para aprender? Então vamos nessa! 

O plano de cargos e salários é a definição das atribuições, autoridades e 

responsabilidades de cada cargo; é o desenvolvimento de incentivos que 

compensem o desempenho individual de cada funcionário, além de oferecer 

subsídios para outros subsistemas de RH (recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, área de medicina do trabalho). 

Observe, querido aluno, como é interessante para as empresas criarem um 

plano de cargos e salários, pois as duas partes ganham, ou seja, empregado e 

patrão são beneficiados. 

Segundo Pontes (2011), existem algumas finalidades para as empresas 

criarem planos de cargos e salários. Vamos agora conhecer algumas: 

 Criar condições para o melhor aproveitamento dos recursos humanos 

da empresa. 

 Criar uma política salarial que, norteada pelas seguintes diretrizes: 

equilíbrio interno, remunerando cada empregado, levando-se em 

consideração o seu cargo em relação aos demais cargos da empresa; e 

o equilíbrio externo, remunerando os empregados em níveis 

competitivos com o mercado de trabalho. 

Existe algum procedimento para implantação do cargo e salários em uma 

empresa? 
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Figura 01 – Dúvida  
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-saLCbphz8MA/TsbLkPVYXlI/AAAAAAAA 
Ak8/ts_LvmQKn3M/s400/pergunta.jpg 

 

Existe sim! Claro que existe! De acordo com Chiavenato (2001), são 

necessárias algumas etapas para a implantação do plano de cargos e salários 

nas organizações: 

 Análise de Cargo: é estudo que se faz para obter informações sobre as 

tarefas ou atribuições de um cargo; 

As necessidades de recursos humanos das organizações são definidas a partir 

do desenvolvimento aprimorado da análise de cargos. Daí derivam a descrição 

e a especificação de cargos, que fornecem o alicerce para sua validação, da 

qual resultam a fixação dos salários e a política salarial da empresa.(GIL, 2011) 

 Especificação de um Cargo: consiste na identificação dos requisitos 

necessários para o desempenho das tarefas ou atribuições de um cargo. Ela 

abrange as aptidões, os conhecimentos, as habilidades e as responsabilidades 

que o ocupante do cargo deve possuir, bem como as condições de trabalho e 

riscos que o envolvem. 

 Descrição de Cargo: é a exposição ordenada das tarefas ou atribuições de 

um cargo.   
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A técnica para se elaborar uma descrição de cargo obedece a três perguntas 

básicas. 

O QUE FAZ?             COMO FAZ?       PARA QUE FAZ? 

Cada tarefa deve responder “O QUE FAZ”, “COMO FAZ” e “PARA QUE FAZ”. 

Devem ser inseridos sempre que necessários, para melhor compreensão da 

atividade. Vejamos alguns exemplos. 

Exemplo 1:  

O QUE FAZ                         Arquivar documentos. 

COMO FAZ                         Separando por assunto e cronologicamente 

PARA QUE FAZ                         Para manter o arquivo organizado. 

Nesse exemplo, não há necessidade do “PARA QUE FAZ”, uma vez que isso é 

óbvio. Portanto, a tarefa pode ser descrita da seguinte forma: 

 Arquivar documentos, separando por assunto e cronologicamente. 

Exemplo 2:  

O QUE FAZ                        Preencher cheques. 

COMO FAZ                        Coletando dados de recibos 

PARA QUE FAZ                        Para pagamentos de autônomos. 

Nesse exemplo, não há necessidades do “COMO FAZ”, portanto, a tarefa pode 

ser descrita da seguinte forma: 

 Preencher cheques para pagamentos de autônomos.  
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Exemplo 3:  

O QUE FAZ                        Descrever cargos  

COMO FAZ                          A partir de dados obtidos através de entrevistas 

com os ocupantes. 

PARA QUE FAZ                          Para oferecer uma síntese padronizada e clara 

das tarefas componentes desses cargos. 

Nesse exemplo, é interessante descrever “O QUE FAZ”, “COMO FAZ” e “PARA 

QUE FAZ”, para permitir melhor compreensão da atividade. 

Portanto, o texto seria: 

 Descrever cargos a partir de dados obtidos através de entrevistas com 

os ocupantes, para oferecer uma síntese padronizada e clara das 

tarefas componentes desses cargos. 

As tarefas devem ser descritas em ordem de importância ou cronológica. 

A regra geral é descrevê-las em ordem de importância. No entanto, para 

melhor compreensão do conteúdo de alguns cargos, geralmente 

operacionais, é melhor descrevê-las de forma cronológica. 

A descrição deve ser clara, objetiva, direta e concisa, redigida com palavras 

simples, possibilitando a qualquer pessoa lê-la, dando um perfeito 

entendimento do cargo, sem que haja perda de tempo. 

1.1 Processo de Análise e Descrição de Cargos 

Estudante, segundo Gil (2011), o processo de análise e descrição de cargos 

assemelha-se ao de uma pesquisa social, abrangendo as etapas:  
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a) Determinação dos Dados Requeridos.  

b) Coleta de Dados. 

c) Análise de Dados. 

d) Descrição e Especificação de Cargos. 

Vamos começar compreendendo o que é a Determinação dos Dados 

Requeridos. 

A análise e descrição de cargos requer uma análise de dados, tais como: 

Atividades do Cargo: descrição das atividades desempenhadas (como, por 

exemplo; datilografar memorandos, recepcionar clientes, arquivar 

documentos etc.) O nível de detalhamento exigido varia de organização para 

organização. Algumas vezes, esse detalhamento envolve a especificação de 

cada uma das atividades, a periodicidade com que são desenvolvidas e sua 

importância no contexto do cargo ou da organização; 

É importante analisar máquinas, equipamentos, ferramentas e outros 

recursos utilizados no trabalho; 

Requisitos Pessoais Exigidos pelo Cargo, como: 

 Atributos pessoais (características de personalidade, nível intelectual, 

interesses, características físicas etc.); 

 Conhecimentos e habilidades relacionados ao cargo (formação, 

treinamento, experiência profissional, etc.). 

Responsabilidades: o desempenho das atribuições do cargo pode envolver 

responsabilidades como: 

 Supervisão de pessoas; 

 Materiais, ferramentas e equipamentos; 

 Dinheiro;  
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 Documentos;  

 Informações; 

Condições de Trabalho e Riscos: especificação de quão penosas, 

desagradáveis ou arriscadas são as condições de trabalho. 

A segunda etapa é a técnica de Coleta de Dados, onde os dados para análise e 

descrição de cargos podem ser obtidos a partir de diferentes técnicas. As mais 

utilizadas são: 

Questionário 

De acordo com Gil (2011), neste caso, solicita-se do ocupante do cargo, ou de 

seu supervisor direto, o preenchimento de um questionário envolvendo 

questões sobre as características do cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Questionário 
Fonte: www.pesquisadeclima.com/MyImages/Picture6.jpg  

 

O questionário, embora aparentemente constitua um instrumento bastante 

simples, requer para sua elaboração uma série de cuidados: 

 As perguntas devem ser elaboradas de forma clara e precisa; 

 O número de perguntas deve ser o mais reduzido possível; 

 Deve-se dar preferência a perguntas fechadas;  
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 Devem ser feitas apenas perguntas que possam ser respondidas sem 

maiores dificuldades; 

 As perguntas não devem sugerir respostas; 

 As perguntas devem referir-se exclusivamente aos aspectos do trabalho 

que se deseja conhecer; 

 As perguntas devem ser ordenadas logicamente. 

Não podemos esquecer, meu querido, que na análise e descrição de cargos, o 

questionário apresenta uma série de vantagens: 

 É um instrumento rápido e barato; 

 Não requer treinamento de pessoal; 

 Pode ser respondido oportunamente; 

 Pode ser aplicado a um grande numero de pessoas; 

 É adequado para a análise de cargos que envolvem atribuições 

complexas. 

O questionário, todavia, apresenta certas limitações: 

 Não pode ser aplicado a analfabetos ou pessoas com dificuldades para 

se expressar por escrito; 

 Não pode ser aplicado a analfabetos ou pessoas com dificuldades para 

se expressar por escrito; 

 Sua elaboração requer cuidadoso planejamento; 

 Tende a ser superficial, pois de modo geral envolve poucas questões.  

A elaboração do questionário varia em função da natureza do cargo. Por essa 

razão, ao se decidir por sua aplicação, costuma-se considerar os grupos 

ocupacionais que são constituídos pelo conjunto de cargos que se 

assemelham quanto à natureza do trabalho: gerencial, de profissionais de 

nível superior, de técnicos de nível médio, administrativo e operacional. Os 

questionários são, então, elaborados para ser respondidos pelos integrantes 

desses grupos.  

 
 

Acesse o site e 
veja o exemplo 
de um modelo 

de 
questionário 

para pesquisa 
de cargos e 

salários. 
www.unisc.br/
portal/upload/
.../modelo_de
_questionario_
de_pesquisa.p

d...  
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Entrevista 

Outra técnica utilizada é a entrevista, que é o mais flexível e produtivo dentre 

os diversos métodos para obtenção de dados de pessoas. Por garantir a 

interação face a face entre o analista e o empregado, possibilita a elucidação 

de dúvidas, bem como seu redirecionamento para a obtenção dos dados mais 

apropriados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – Entrevista  
Fonte: www.ciee-es.org.br/_midias/jpg/2013/05/03/entrevista_estagio-
1288-5183af48db956.jpg 

 

O sucesso da entrevista depende fundamentalmente das aptidões e 

conhecimentos do entrevistador, que precisa: 

 Dispor de certas qualidades, tais como: facilidade de relacionamento 

interpessoal, objetividade, memória e escrupulosidade; 

 Definir previamente o que ira perguntar; 

 Conhecer previamente a unidade à qual pertence o cargo e a 

terminologia relacionada, para melhor compreender os dados a serem 

recolhidos; 

 Saber formular perguntas claras, precisas e restritas ao objetivo da 

análise; e 

 Procurar obter a colaboração do entrevistado, evitando, para tanto, 

atitude de superioridade.  
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Comparando-se a entrevista a outras técnicas de coleta de dados, ficam 

evidentes muitas vantagens: 

 Maior flexibilidade; 

 Aplicação a qualquer tipo de cargo; 

 Possibilidade de esclarecimentos de dúvidas; 

 Obtenção dos dados a partir da pessoa que melhor conhece o cargo 

Como qualquer técnica, porém, a entrevista também apresenta limitações: 

 Os custos com o treinamento de pessoal e a aplicação das entrevistas; 

 A necessidade de paralisação do trabalho; 

 A possibilidade de induzir a confusão entre opiniões e fatos; 

 Frequente falta de motivação para responder as perguntas. 

Observação 

Nesta etapa de observação, o analista primeiramente mantém contato com o 

chefe ou encarregado do setor, para explicar as razões da análise e para obter 

uma visão geral do cargo a ser analisado. A seguir, recolhe toda a 

documentação disponível referente à execução das tarefas e analisa as 

circunstâncias em que o trabalho é desenvolvido. Por fim, prepara as folhas 

para o registro e procede à coleta dos dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 04 – Observação 
  Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_sEJWl0jSw4I/TJT2ln0wwMI/AAAAAAAAALg/ 
  w9BFbV6pjJg/s1600/desenho_1.jpg  

 
 

Acesse o site a 
seguir e veja o 

roteiro de 
entrevista de 
descrição de 

cargos. 
http://www. 
promerito. 

com.br/ 
jobdescriptor/ 

textos/ 
entrevistas. 

htm 
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O método da observação direta apresenta uma série de vantagens: 

 Garante a veracidade dos dados obtidos; 

 Não requer do ocupante do cargo a paralisação do trabalho; 

 É adequado para análise de tarefas simples e repetitivas. 

Apresenta, entretanto, algumas limitações: 

 É contraindicado para análise de tarefas complexas; 

 Requer tempo prolongado do analista, o que determina a elevação dos 

custos. 

Parece ser trabalhoso, não é, querido aluno? Mas essas informações são 

muito importantes para a elaboração do plano de cargos e salários em uma 

organização. 

Vejamos agora, a Descrição e a Especificação de Cargos: 

A Descrição de Cargos consiste na exposição ordenada das tarefas ou 

atribuições de um cargo, e a Especificação, na identificação dos requisitos 

necessários para o desempenho dessas tarefas ou atribuições. 

Podemos observar que, tanto a descrição quanto a especificação de cargos 

consistem basicamente num trabalho de redação. Por isso, recomenda-se a 

observação dos seguintes princípios: 

a) Clareza: deve-se dar preferência a termos simples, que não deem 

margem a ambiguidades. Caso sejam utilizados termos técnicos pouco 

conhecidos, convém que sejam definidos. Considera-se clara uma 

descrição quando alguém que não conhece o cargo é capaz de entendê-

la. 

b) Precisão: deve-se dar preferência a frases curtas, evitando-se minúcias 

desnecessárias.  
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c) Concisão: deve-se dar preferência a frases curtas, evitando-se minúcias 

desnecessárias. 

d) Impessoalidade: para tornar a descrição impessoal, recomenda-se que 

seja iniciada por um verbo no infinitivo ou na terceira pessoa do 

singular do presente do indicativo. Exemplo: Arquivar documentos ou 

arquiva documentos. 

Querido aluno, podemos observar então que a Descrição de Cargos envolve 

sua descrição sumária e seu detalhamento. 

A descrição sumária tem como objetivo fornecer uma ideia global do cargo. 

Geralmente, é constituída pela apresentação resumida das principais 

atividades do cargo. 

Exemplo: 

Cargo: CAIXA 

Efetua pagamentos ou recebimentos nos guichês da empresa, sob a 

orientação do tesoureiro. 

O detalhamento é constituído pela descrição organizada e padronizada das 

tarefas que compõem o cargo. 

Essas tarefas podem ser descritas por ordem de importância. Todavia, em 

alguns casos, notadamente nos de natureza operacional, o mais adequado é 

descrevê-los em ordem cronológica. 

 Observem o exemplo de detalhamento do cargo de CAIXA: 

 Receber numerário do tesoureiro para pagamentos ou troco; 

 Efetuar pagamentos e recebimentos diversos; 

 Sacar e endossar cheques, segundo normas preestabelecidas; 

 Conferir o movimento diário do guichê.  
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Especificação 

A especificação consiste no estabelecimento da qualificação requerida do 

ocupante do cargo. 

Na especificação, costumam ser considerados fatores como: 

 Formação escolar; 

 Conhecimentos especializados; 

 Experiência prévia; 

 Esforço físico; 

 Esforço mental e visual; 

 Responsabilidade por máquinas e equipamentos; 

 Responsabilidade por valores; 

 Responsabilidade por conferência de dados; 

 Responsabilidade por supervisão e treinamento; 

 Responsabilidade por contatos; 

 Condições de trabalho; 

 Riscos. 

Exemplo: 

Cargo: Analista de Treinamento 

Formação Escolar: Curso superior, preferencialmente em Administração, 

Psicologia, Pedagogia ou Ciências Sociais. 

Conhecimentos Específicos: 

 Técnicas de coleta e análise de dados; 

 Elaboração de relatórios. 
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Experiência: 

 Três anos, adquirida no próprio cargo ou em outros cargos da área de 

Recursos Humanos. 

Responsabilidade por Dados Confidenciais: 

 Acesso a dados referentes à qualificação profissional dos funcionários 

da empresa. 

Responsabilidade por Contato: 

 Contatos frequentes com funcionários e gerentes da empresa. 

Condições de Trabalho: 

 Normas de Escritório. 

Pois é! Viu como é importante para as empresas ter um sistema de cargos e 

salários? Ter todos os cargos com suas respectivas descrições ajuda a 

acompanhar e conhecer todas as atividades desenvolvidas pelos seus 

colaboradores, bem como a valorização do cargo. 

Até a próxima competência, pois daremos continuidade a tudo que vimos 

nesta competência. Iremos estudar o planejamento de carreira. Imagine uma 

empresa que possui um plano de cargos e salários muito bem estruturado; 

isto contribuirá para que seus colaboradores possam investir num 

planejamento de carreiras. É o que veremos na próxima competência. Até lá! 
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2. COMPETÊNCIA 02 | TRABALHANDO O PLANEJAMENTO DE 

CARREIRAS ORGANIZACIONAL 

Olá! Como está? Preparado para começar a segunda competência? Que coisa 

boa, não é? Na competência anterior, abordamos a importância do plano de 

cargos e salários para uma empresa; agora vamos aprender sobre o 

planejamento de carreiras. Analise o cenário abaixo: 

Você trabalha em uma empresa, ocupa um determinado cargo, só que a 

empresa não oferece outras oportunidades para você crescer 

profissionalmente, ou seja, você pode permanecer na empresa por longos 

anos, mas continuará no mesmo cargo. Como você iria se sentir? 

Desmotivado provavelmente, não é? Ou não: vamos pensar que você irá 

realizar um planejamento de carreira individual, com objetivos, metas e prazo 

para realização. Isso é bom, não é? 

Foi pensando em solucionar este problema que foi criado o plano de carreiras. 

Vamos ver o que é, para que serve, quais as vantagens que o planejamento 

oferece para empresa e também para o funcionário. 

De acordo com Pontes (2012), o plano de carreira é o instrumento que define 

as trajetórias de possibilidades de crescimento na empresa. O plano de 

carreiras, bem como a definição das políticas de crescimento, é da 

responsabilidade da empresa. Enquanto que o planejamento da carreira é de 

responsabilidade do empregado. 

Segundo Chiavenato (2010), a carreira de um profissional, significa a 

sequência de posições e atividades desenvolvidas por uma pessoa ao longo do 

tempo que permanece em uma organização. Tradicionalmente as empresas 

elaboravam um plano de carreiras para preparar as pessoas no sentido de 

ocuparem cargos gradativamente mais altos dentro da hierarquia da 

organização. Vamos analisar um cargo bem simples de um office-boy e em 

seguida elaborar um plano de carreira para este cargo.  

 
 

Amplie seus 
conhecimentos.

Acesse o site 
abaixo e veja 

uma entrevista 
de 

planejamento 
de carreira 

Acesse: 
http://www. 

youtube.com/w
atch?v=Ums2_C

BQlaU 
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Office-boy 

 

Aux. Escritório 

 

Aux. Compras 

 

Comprador 

 

Encarregado 

 

Supervisor 

Neste exemplo observamos que a pessoa pode mudar de cargo parcialmente. 

Vemos neste exemplo um modelo de plano de carreiras. 

É possível, e desejável, dar um direcionamento no planejamento de carreira, 

tanto do ponto de vista do interesse das empresas, quanto dos profissionais. 

Existem, em todas as organizações, quatro situações específicas de estágio ou 

condição profissional, cada uma merecendo um tratamento diferenciado ou 

prioritário: 

1. Profissionais em Formação e em Início ou Meio de Carreira: estes são os 

que têm mais chance de movimentação vertical, devendo ser, para eles, 
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criadas as oportunidades possíveis de progresso, estimulado e favorecido o 

autodesenvolvimento e controlados os critérios de seleção interna. 

2. Profissionais em Final de Carreira: neste caso, as saídas possíveis seriam:  

a) Retreinamento para mudança de carreira, para aprendizagem de nova 

profissão, abrindo novas possibilidades de acesso a cargos de nível 

superior. Esta solução certamente é mais viável para pessoas com idade 

menos avançada.  

b) Movimentação horizontal (job rotation). Os objetivos seriam reciclagem 

ou remotivação profissional. Tal movimentação é mais viável entre 

funções de especialização ou natureza semelhante. Por exemplo: 

transferência da função de Gerente de Engenharia de projetos 

industriais para Gerente de manutenção geral, e vice-versa; 

remanejamento de gerentes nos departamentos de produção. 

3. Profissionais Considerados “Estrelas” e Ocupantes de Cargos-Chave: além 

da preocupação e interesse em prepará-los para a função mais elevada, 

quando isto for possível, há que pensar também em preparar substitutos para 

eles, pelos planos de sucessão. Até porque esses profissionais costumam ser 

avisados pelo mercado, podendo constar na lista dos “caçadores de talentos”. 

4. Profissionais Superados e “Encostados”: normalmente são mantidos em 

consideração ao trabalho anteriormente prestado e ao tempo de empresa. 

Costumam prejudicar o desempenho e evolução de suas áreas ou atividades, 

e impedir a ascensão de pessoas capacitadas e à espera de oportunidades de 

progresso. Para este caso, as organizações deveriam desenvolver planos e 

programas de orientação e estímulo à aposentadoria, de preferência com 

favorecimento para que possam ter outras atividades adequadas à sua nova 

condição, tais como microempresários, consultores, instrutores de 

treinamento, etc. 
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Querido aluno, observamos os diversos tipos de profissionais. De acordo com 

Resende (1991), cabe às empresas disporem de estruturas de cargos com 

desdobramentos ou possibilidades semelhantes, havendo abertura frequente 

de vagas, ocorrendo movimentações em carreiras na maioria delas. 

2.1 Vantagens do Planejamento de Carreiras 

Querido aluno, vamos agora ver as principais vantagens associadas ao 

planejamento de carreiras. Podem ser assim descritas: 

 Contribuir, mediante o crescimento dos colaboradores, para que a 

organização atinja níveis mais elevados de qualidade e produtividade 

no trabalho que realiza. 

 Motivar os colaboradores na busca de maior competência técnica 

(instrução, conhecimento, experiência prática e habilidade). 

 Encorajar os colaboradores na exploração de suas capacidades 

potenciais. 

 Propiciar a ascensão do colaborador na empresa. 

 Atender às necessidades internas de preenchimento de vagas, pelo 

recrutamento interno. 

 Proporcionar maior integração do colaborador na empresa, com a 

perspectiva de crescimento profissional, provocando maior motivação e 

produtividade e, ainda, diminuição do turn-over (entrada e saída de 

funcionários na empresa). 

 Criar condições para que os colaboradores atinjam seus objetivos 

profissionais, em consonância com o alcance dos objetivos 

organizacionais. 

 Estabelecer trajetórias de carreira, assegurando que os colaboradores 

tenham perspectivas de desenvolvimento e ascensão profissional. 

Como é bom um funcionário entrar em uma empresa e saber que pode 

ocupar outros cargos acima do que ele está sendo contratado. Por sua vez, as 

empresas  precisam  estar  preparadas para desenvolver um plano de carreira.   

 
 

Acesse o site e 
veja os 10 

mandamentos 
de carreira 

apresentado 
pela revista 

Exame 2013: 
exame.abril. 

com.br/ 
carreira/.../  

os-10-
mandamentos-

do-
planejamento-

de- 
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Neste caso, a empresa precisa administrar as movimentações de pessoal, 

incluídas as de carreira; as empresas e seus órgãos de RH precisam contar 

com um mínimo de requisitos. 

Isso mesmo, as empresas para oferecer um plano de carreira, precisam ter 

uma descrição dos cargos e salários de todos os seus empregados e ter 

política salarial compatível com o mercado. Lembra da primeira competência, 

quando aprendemos sobre a análise e descrição dos cargos? Pois é, para 

implementação do plano de carreiras, as empresas precisam de alguns 

requisitos. De acordo com Resende (1938), são eles: 

 Dispor de um plano de cargos e salários bem estruturado, com 

indicações das possibilidades de carreiras vertical e horizontal.  

 Estabelecer políticas e normas de pessoal que favoreçam a 

transferência do plano, o seu apoio por parte das gerências, assim 

como sua eficiente operacionalização por parte dos administradores de 

RH. 

 Criar e utilizar instrumentos de avaliação de potencial e desempenho 

dos empregados, para alcançar-se o objetivo de “promover pessoas 

certas para os lugares certos”. 

 Dispor de condições e recursos administrativos para a necessidade de 

treinar e capacitar pessoas indicadas para ou interessadas em 

movimentações de carreira. 

 Contar com profissional(ais) responsável(eis) pela administração ou 

coordenação da atividade. 

Vamos aproveitar que falamos de carreira vertical e horizontal e comentar um 

pouco sobre cada uma delas. 

De acordo com Chiavenato (2010), algumas organizações adotam o plano de 

carreira verticalmente, também chamada de carreira em Y, onde as 

promoções    ou   substituições  podem  ser  feitas  verticalmente  (cargos mais   
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elevados) ou horizontalmente (cargos no mesmo nível, mas complexos ou 

envolvendo outras especialidades), dependendo da oportunidade. 

Por outro lado, a carreira baseada em cargos está sendo substituída pela 

carreira baseada em competências, conforme iremos mostrar na figura 

abaixo: 

Vejamos agora o esquema abaixo, que mostra a carreira baseada em cargos x 

carreiras baseada em competências. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIAVENATO (2010)  

 

 

Baseada em cargos Baseada em competências 

CARREIRA 

Ascensão vertical. Hierarquia 

de cargos da empresa. 

Ampliar as competências 

individuais e grupais. 

Encarregamento de ocupantes 

de cargos através de níveis 

hierárquicos. 

Adequada mobilização interna 

de ocupantes de cargos 

crescentemente complexos. 

Preenchimento de cargos na 

hierarquia de cargos na 

organização. 

Adequação do plano de 

sucessão. 

Ocupantes dos cargos 

mobilizados / custos do plano 

de carreira. 

Abastecer toda a organização 

de competências individuais e 

grupais. 

Adequada mobilização interna 
de competências desafiantes. 

Oferta interna de competências 

complexas em todas as áreas e 

níveis da organização. 

Disponibilidade de 

competências em todas as 

áreas e níveis da organização. 

Pessoas competentes 

mobilizadas / custos do plano 

de carreira. 

Objetivo primário 

Objetivo Final 

Eficiência 

Eficácia 

Indicador 

Retorno sobre o 
Investimento 



  
 
 
 
 
 

 

 
27 

Cargos e Salários 

  Competência 02 

O esquema acima nos mostra claramente, que a carreira baseada em cargos e 

competências olha diretamente para as competências que um empregado 

pode ter para alcançar um determinado cargo em uma organização. 

Você já se imaginou trabalhando em uma organização que tem um 

planejamento de carreira, uma empresa que te dê oportunidade de 

desenvolvimento, de crescimento, de mudança de cargos? Isto é o que todo 

funcionário espera de uma empresa, porém, na realidade ainda são poucas as 

empresas que têm este tipo de estrutura, por isso que nesta competência 

estamos enfatizando a importância das empresas criarem um plano de 

carreira e de seus colaboradores criarem um planejamento de carreira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05 – Planejamento 
Fonte: www.quarteldigital.com.br/como-montar-um-plano-de-carreira/ 

 

O que seria então um Planejamento de Carreira? 

“É o processo pelo qual a empresa identifica futuras necessidades de 

promoções e implementa os meios para preenchê-las” (CHIAVENATO, 2010). 

Para Pontes (2012), é o estabelecimento do plano de desenvolvimento 

individual com os funcionários. O planejamento de carreira é da 

responsabilidade do indivíduo. A carreira, no aspecto individual, tem como 

partida o autoconhecimento, a forma como as experiências pessoais e 

profissionais atuais irão contribuir com o trabalho das pessoas no futuro. 
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Agora que sabemos o que é planejamento de carreira, o quanto é importante 

para o desenvolvimento de um profissional, será que você não está se 

perguntando: será que eu tenho um plano de carreira na empresa que 

trabalho? Ou mesmo, quando eu começar a trabalhar, será que a empresa, 

terá um plano de carreira?  

Muitos funcionários pensam em crescer dentro da empresa que trabalham, 

porém, para isto, é preciso interesse de ambas as partes. Da parte da 

empresa, a mesma precisa ter uma estrutura de desenvolvimento de carreira; 

e da parte do empregado, ele precisa estar focado no que realmente quer, 

para não aborrecer o seu chefe com planejamentos que estão fora do foco da 

empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06 – Discussão  
Fonte: http://bancariosrio.org.br/2013/banrisul/item/22318-funcion%C3%A1rios-do-banrisul-
amea%C3%A7am-parar-pela-implanta%C3%A7%C3%A3o-do-plano-de-carreira 

 

É impossível falar de planejamento de carreira e não falar de desenvolvimento 

de carreira, gestão de carreira, autogerenciamento da carreira e 

empregabilidade. Vamos conceituar cada item destes: 

Desenvolvimento da Carreira: Envolve o planejamento e a gestão da carreira, 

bem como os meios e recursos para preparar as pessoas. 

Gestão da Carreira: é o processo pelo qual uma organização seleciona, avalia, 

dá atribuições e desenvolve as pessoas que nela trabalham, para obter um 

http://bancariosrio.org.br/2013/banrisul/item/22318-funcion%C3%A1rios-do-banrisul-amea%C3%A7am-parar-pela-implanta%C3%A7%C3%A3o-do-plano-de-carreira
http://bancariosrio.org.br/2013/banrisul/item/22318-funcion%C3%A1rios-do-banrisul-amea%C3%A7am-parar-pela-implanta%C3%A7%C3%A3o-do-plano-de-carreira
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grupo de pessoas qualificadas a atender as necessidades atuais e futuras. 

Cada organização localiza os talentos necessários para seu futuro. 

Autogerenciamento da Carreira: é o processo pelo qual cada pessoa passa a 

fazer a gestão da sua própria carreira assumindo totalmente a 

responsabilidade de se atualizar e reciclar constantemente, a fim de manter 

sua empregabilidade. 

Empregabilidade: é a condição de uma pessoa manter-se sempre empregada 

e constantemente procurada e convidada pelas organizações do mercado. 

Como é interessante, não é aluno? Estão empolgados com o planejamento de 

carreira? Já começou fazendo o seu? Ele pode ser feito a curto, médio ou 

longo prazo. London e Stumph (apud Dutra, 2002) afirmam que as pessoas 

podem conduzir seu planejamento de carreira de várias formas. Duas 

preocupações, porém, são essenciais: formar uma visão realista, clara e 

apurada das próprias qualidades, interesses e inclinações pessoais e 

estabelecer objetivos de carreira e preferências profissionais. A proposta 

desses autores apresenta-se esquematizada na figura abaixo: 

 

                              

 

 

 

                               
Figura 07 - Planejamento de Carreira 
Fonte: London e Stumph, 1982, p.32 
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Caro aluno, a figura acima nos mostra como ponto de partida a autoavaliação, 

o autoconhecimento. É a partir daí que devem ser desenvolvidos os objetivos 

de carreira e o plano de ação para a consecução dos objetivos. Com base 

nesse exercício, será possível identificar as oportunidades de carreira. 

Naturalmente tais etapas são interativas, ocorrendo contínua influência entre 

elas ao longo do processo de planejamento de carreira. Podem-se estabelecer 

as seguintes etapas para a construção de um projeto profissional. (DUTRA, 

2011) 

Está preparado para aprender passo a passo, como construir um projeto de 

carreira, com um planejamento eficaz? Então vamos nessa. 

1º passo – Autoconhecimento: é, sem dúvida, a parte mais importante e 

difícil do processo, o saber-se, o conhecer-se, olhar-se. As técnicas mais 

comuns são a análise de realizações, a análise de valores pessoais e a análise 

de personalidade. Pelo levantamento de realizações, a pessoa percebe sua 

evolução e seus pontos fortes. 

2º passo – Conhecimento do Mercado: o mercado dentro e fora da empresa 

deve ser sempre analisado, observando-se as opções, as tendências, as 

limitações e as alternativas de desenvolvimento profissional. Verifica-se, por 

meio de pesquisas, que as pessoas orientam suas carreiras considerando o 

organograma da empresa ou seu plano de cargos e salários. Esse é um grande 

equívoco, pois o organograma e os cargos refletem o passado ou o presente. 

Quando se pensa em carreira, a cabeça deve estar no amanhã, e não no 

ontem. 

3º passo – Objetivos de Carreira: uma parte significativa da literatura 

estimula as pessoas a iniciar sua reflexão estabelecendo objetivos de carreira. 

Isso, porém, pode conduzi-las ao risco de fechar demais o foco. Por exemplo: 

uma pessoa estabelece o objetivo de chegar ao cargo x na empresa y em 

cinco anos, mas nem sequer é possível saber se a empresa y e o cargo x 

existirão daqui a cinco anos. Portanto, utilizar-se de qualquer referencial 



  
 
 
 
 
 

 

 
31 

Cargos e Salários 

  Competência 02 

externo é perigoso, pois esse referencial sempre será movediço. O único 

referencial que não muda é o individual. 

4º passo – Estratégias de Carreiras: uma vez definido o objetivo, a pergunta 

seguinte será: “Qual é a estratégia para alcançá-lo?” Alguns autores propõem 

como principais estratégias o crescimento na empresa ou no mercado, a 

diversificação com a agregação de novas responsabilidades ou atribuições, a 

integração com a agregação de nova área de trabalho na empresa ou novas 

ocupações fora dela. 

5º passo – Plano de Ação: após a definição da estratégia, é importante a 

elaboração de um plano de ação. O plano de ação deve conter metas de curto 

prazo, indicadores de sucesso, fatores críticos para o sucesso e uma avaliação 

dos recursos de tempo, dinheiro e aperfeiçoamento necessários. 

6º passo – Acompanhamento do Plano: a avaliação dos resultados das 

estratégias de carreira deve ser um processo contínuo. Para isto, os objetivos 

ou metas fixados representam um padrão de mensuração essencial. Além 

disso, é importante avaliar a consistência das ações e dos próprios objetivos 

ou metas quanto a valores e interesses, demandas da empresa e da 

ocupação, demandas do ambiente, praticidade, disponibilidade de 

informações e recursos, compatibilidade com a vida familiar, lazer e 

interesses pessoais e nível dos riscos envolvidos. Muitas dessas questões não 

poderão ser respondidas com precisão, mas servirão para indicar 

necessidades de revisão do planejamento de carreira. 

E aí? Será que você está preparado para começar o seu planejamento de 

carreira? Observe como cada passo mencionado acima é importante, eles se 

complementam. É importante definir o posicionamento da empresa no 

projeto de carreira. A empresa pode estar ou não no projeto. Caso não esteja, 

é importante avaliar quais são as alternativas fora dela, tais como mudar de 

empresa, montar um negócio, transformar-se em prestador de serviços, 

dedicar-se à vida acadêmica etc. Quando colocamos a empresa no projeto de 
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carreira significa que é possível vislumbrar oportunidades dentro da 

organização. 

Aluno, mesmo diante de um excelente plano de carreira, existe um ponto que 

é fundamental e que não pode deixar de ser analisado: é a avaliação de 

oportunidades. A empresa em geral não divulga formalmente as 

oportunidades. Muitas vezes, nem tem consciência de todas as oportunidades 

existentes. Portanto, é importante estar em constante avaliação da situação. 

Agora que já aprendemos como realizar um planejamento de carreira, você 

pode perguntar: como é o processo de escolha de uma carreira? Será que é 

fácil?  

Bem, a compreensão do processo de escolha de uma carreira por parte de 

uma pessoa é importante para entender o conjunto de pressões que pesam 

sobre ela na realização de seu planejamento. 

2.2 O Papel da Empresa na Gestão de Carreira 

Quando as pessoas falam de planos de carreira, têm em mente projetos que 

deixam absolutamente claras as possibilidades de desenvolvimento 

profissional ou apontam com precisão esse horizonte. Associa-se, portanto, à 

noção de plano de carreira a ideia de uma estrada plana, asfaltada e bem 

conservada que, trilhada pela pessoa, a conduzirá ao sucesso, à riqueza e à 

satisfação profissional.  

Porém, quando se olha para realidade das empresas, verifica-se que a carreira 

é uma sucessão de acontecimentos inesperados de parte a parte, ou seja, 

tanto para a pessoa quanto para a empresa. Deve-se pensar em carreira, 

portanto, como uma estrada sempre em construção pela pessoa e pela 

empresa. Desse modo, ao olhar para frente, veremos sempre caos a ser 

ordenado   e,   olhando-se   para   trás, será   possível   enxergar   a   estrada já   
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construída. Uma empresa que administra de forma compartilhada as carreiras 

de seus profissionais terá diante de si várias estradas em construção. 

Diante disto podemos dividir o sistema de administração de carreiras, em 

algumas partes, que veremos a seguir. 

2.2.1 Princípios 

O sistema deve estar assentado sobre princípios que representam os 

compromissos acordados entre a empresa e as pessoas. Embora possam ser 

revistos ao longo do tempo para ajustar-se a novas necessidades, está 

pressuposto que sua alteração seja lenta, uma vez que dificilmente ocorre 

uma situação em que todos os princípios sejam integralmente revistos a um 

só tempo. Os princípios garantem, portanto, a consistência do sistema de 

administração de carreiras ao longo do tempo. 

2.2.2 Estrutura de Carreira 

Na estrutura de carreira, vemos a concretude ao sistema, uma vez que define 

a sucessão de posições, sua valorização e seus requisitos de acesso. 

Geralmente, ao desenhar uma carreira, se delineia sua estrutura. 

2.2.3 Instrumentos de Gestão 

Outro ponto muito interessante, os instrumentos de gestão dão suporte à 

relação contínua entre as pessoas e a empresa. São eles que garantem o nível 

de informação das pessoas em relação à empresa e vice-versa, estimulam e 

oferecem o suporte necessário para que a pessoa planeje sua carreira, 

permitem à empresa decidir sobre oportunidades de carreira e sobre a 

escolha de pessoas, garantem os espaços necessários para que pessoas e 

empresa negociem suas expectativas e sustentam a revisão contínua do 

sistema como um todo. 
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2.2.4 Definições de Papéis 

O papel da empresa é muito amplo e, para compreendê-lo, vamos dividi-lo 

em três categorias, conforme a natureza das decisões: 

Definição Estratégica: observamos nesta categoria as decisões que estão 

agrupadas e ligadas à compatibilidade do sistema de administração de 

carreiras com os princípios que balizam a gestão de recursos humanos e com 

as estratégias organizacionais e de negócios da empresa. 

Ex.: Podem ser incluídas decisões como conciliação entre desenvolvimento da 

empresa e das pessoas, definição de trajetórias de carreira e especializações 

importantes para a manutenção ou incorporação de vantagens competitivas, 

grau de liberdade dado às pessoas para efetuar opções de carreiras e de 

compartilhamento das decisões sobre trajetórias profissionais. 

Definição do Sistema de Administração de Carreiras: nesta categoria 

encontramos as decisões ligadas à configuração técnica do sistema. 

Ex.: formatação e características das estruturas de carreira, níveis (degraus) 

dentro de cada estrutura e requisitos de acesso e escolha dos instrumentos 

de gestão a serem incorporados no sistema. 

2.3 Efetividade da Carreira da Pessoa e da Empresa 

Diante do que já vimos até agora, de quem é a responsabilidade do 

desenvolvimento de carreira de um profissional? Vamos tentar responder. 

Muitas pessoas percebem o desenvolvimento de carreira como 

responsabilidade primária ou exclusiva da empresa. Há quem ache que a 

ascensão na carreira é uma questão de sorte, bastando estar no lugar certo na 

hora certa. Por sua vez, outros acreditam que, para fazer carreira, devem 

pular de empresa em empresa, uma  vez  que “santo de casa não faz milagre”.   
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Outras pessoas não veem sentido em pensar no planejamento de carreira, 

uma vez que não é possível prever o futuro. E finalmente, há aqueles que, ao 

efetuar sua autoavaliação, atitude inerente ao processo de planejamento de 

carreira, não têm coragem de encarar a si próprios ou relutam em fazer as 

mudanças necessárias ao plano de carreira. 

Vejamos agora as resistências ao planejamento de carreira por parte da 

empresa e por parte do empregado: 

Nas Pessoas: 

 É responsabilidade exclusiva da empresa. 

 Ascensão é uma questão de sorte. 

 “Santo de casa não faz milagre” – pula-pula. 

 Não dá para prever o futuro. 

 Relutam em efetuar as mudanças necessárias ao planejamento. 

Nas Empresas: 

 Baixa apetência por mudança. 

 Resistência dos gestores em serem mediadores entre necessidades da 

empresa e expectativas dos funcionários. 

 Falta de legitimidade do sistema. 

 Falta de persistência, pois não há resultados imediatos. 

De acordo com Pontes (2011), cabe à organização a responsabilidade pela 

definição de um plano de carreiras que, por trajetórias diversas, possibilite o 

crescimento e ascensão do colaborador. No entanto, carreira é decisão do 

colaborador; somente a ele cabe a escolha de sua trajetória. 

Interessante, não, querido aluno? Observe o fato ocorrido tempos atrás: 
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Certo dia, em uma organização, chamaram um colaborador torneiro-

mecânico e lhe disseram que ele iria se tornar um ferramenteiro. E assim 

fizeram, deram-lhe o treinamento adequado e, após, a promoção para 

ferramenteiro. Alguns meses depois, o então ferramenteiro pediu sua 

demissão da empresa. Perguntaram-lhe o porquê, uma vez que lhe fora dada 

uma grande oportunidade, transformaram-no em ferramenteiro e, agora, ele 

estava sendo ingrato, pedindo sua demissão. Ele respondeu – ‘Encontrei uma 

vaga, em outra empresa, como Torneiro-Mecânico, que é o que mais me dá 

prazer no trabalho’. Então, perguntaram por que ele não havia dito isso antes. 

Ele respondeu – ‘Porque não me perguntaram e, se dissesse não, 

provavelmente teria sido demitido’.  

Pois é! Na ótica da empresa, ser ferramenteiro era ótimo; na ótica do 

colaborador, não. 

Essa história mostra que cabe somente ao indivíduo a decisão pela carreira e 

que a organização deve respeitar essa decisão. Encorajar e propiciar os 

caminhos para o desenvolvimento é, isto sim, responsabilidade da 

organização. 

Onde Você Pensa em Chegar? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 08 – Crescer  
Fonte: http://serton.com.br/blog/5-atitudes-para-impulsionar-a-carreira-
apos-o-carnaval/attachment/carreira/ 

  

http://serton.com.br/blog/5-atitudes-para-impulsionar-a-carreira-apos-o-carnaval/attachment/carreira/
http://serton.com.br/blog/5-atitudes-para-impulsionar-a-carreira-apos-o-carnaval/attachment/carreira/
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Antes de estabelecer a altura da montanha que quer escalar na sua trajetória 

profissional, é preciso avaliar seus valores e seus ideais. Coloque tudo na 

balança e descubra o que você chama de sucesso. Qualquer que seja o 

objetivo profissional ambicionado, o importante é nunca deixar de persegui-

lo.  

Temos que buscar nossos objetivos, traçar nossa meta, realizar nossos 

sonhos. O planejamento de carreira visa buscarmos o que queremos, o que 

gostamos de fazer, o que nos faz feliz. 

Através do planejamento de carreira nos tornamos profissionais que 

decidimos aquilo que realmente queremos fazer em nossas vidas. 

Até a próxima competência!  
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3. COMPETÊNCIA 03 | ESTUDO DAS REMUNERAÇÕES FIXA E 

VARIÁVEL 

Que bom nos encontrarmos mais uma vez por aqui, querido aluno! Vamos 

continuar a disciplina de CARGOS & SALÁRIOS, falando dos diversos tipos de 

recompensas que os colaboradores recebem das organizações. Estão 

animados? Vamos nessa! 

A forma de recompensar um funcionário pelo trabalho desenvolvido em uma 

organização é muito distinta na atualidade, pois os funcionários querem ser 

recompensados com algo a mais do que o salário que recebem mensalmente.  

As empresas, por sua vez, criam estratégias que possam beneficiar ambas as 

partes, empregado x patrão. As diversas formas de recompensar um 

funcionário, procurar envolvê-lo na sua totalidade, é o que chamamos do 

processo de remuneração. 

Vamos começar apresentando vários conceitos de REMUNERAÇÃO, segundo 

Chiavenato (2010). 

 Remuneração é o processo que envolve todas as formas de pagamento 

ou de recompensas dadas aos funcionários e decorrentes do seu 

emprego. 

 Remuneração é a função de RH que lida com as recompensas que as 

pessoas recebem em troca do desempenho das tarefas organizacionais 

 Remuneração inclui retornos financeiros e serviços tangíveis, além de 

benefícios aos empregados como parte das relações de emprego. 

 Remuneração é o pacote de recompensas quantificáveis que um 

empregado recebe pelo seu trabalho; inclui três componentes: 

remuneração básica, incentivos salariais e remuneração 

indireta/benefícios. 

  

 
 

Diferentes 
tipos de 

remuneração. 
Acesse o site: 

http:// 
quintessa.org. 
br/blog/2011/

09/26/os-
diferentes-
tipos-de-

remuneracao/ 
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 Remuneração é um processo de troca: de um lado, as expectativas de 

trabalho por parte da organização e, de outro, a recompensa que uma 

pessoa recebe pelo seu trabalho. 

Existem três componentes básicos da REMUNERAÇÃO: 

Na maioria das organizações, o principal componente da remuneração total é 

a remuneração básica, que é o pagamento fixo que o funcionário recebe de 

maneira regular na forma de salário mensal ou na forma de salário por hora. 

O segundo componente da remuneração total são os incentivos salariais, que 

são programas desenhados para recompensar funcionários com bom 

desempenho. E terceiro componente da remuneração total são os benefícios, 

quase sempre denominados remuneração indireta. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 09 - Remuneração Total 
Fonte: O Autor (2013)  

 

Por isso que hoje se fala em sistema de remuneração, que segundo Pontes 

(2011), consiste em empregar diferentes maneiras de remunerar as pessoas, 

dividindo a remuneração em FIXA e parte VARIÁVEL e complementando com 

benefícios que irão constituir-se em salário indireto. No entanto, o emprego 

de qualquer tipo de remuneração deve estar vinculado às estratégias 

organizacionais.  
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As empresas, hoje, têm-se preocupado em criar remunerações estratégicas, 

ou seja, se utilizam de várias modalidades cujo objetivo é de estimular os 

funcionários a trabalharem em prol dos objetivos organizacionais. A 

remuneração estratégica deve estabelecer, portanto, vínculo entre as ações 

das pessoas e os objetivos estratégicos da empresa. 

Que bom não é aluno? Pois a remuneração é a forma para que os funcionários 

compartilhem das conquistas do seu trabalho, através de várias alternativas 

de remuneração. 

3.1 Componentes do Sistema de Remuneração Estratégica 

Para explicar melhor vamos ver o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pontes, (2011) 

Figura 10  -:Sistema de Remuneração Estratégica 
Fonte: Pontes, (2011) 

 

De acordo com o quadro acima, observamos que a parte fixa, salário, pode ser 

atribuída de duas formas: funcional ou por competências.  

Componentes da 

Remuneração 

Estratégica 

Tipos 

Sugestões 

premiadas 

 

Parte Fixa (salário) 

Parte Móvel 

(Remuneração 

variável) 

Salário indireto 

Competências Funcional 

Participação 

nos lucros 

Participação 

acionaria 

Benefícios Flexíveis Benefícios Fixos 

 
 

Amplie seus 
conhecimentos. 

Veja como 
surgiu a 

remuneração 
estratégica. 

Acesse o site: 
http://www. 
ebah.com.br/ 

content/ABAAA
e5zcAF/ 

remuneracao-
estrategica 

 

http://www/
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Mas o que é salário funcional? É o salário atribuído em função do cargo 

ocupado pelo funcionário. Condiz mais com empresas cujas culturas são mais 

predominantemente hierárquicas; as pessoas são remuneradas em função do 

cargo ocupado, e não há relação com suas competências. 

O salário por competência estimula a busca contínua da qualificação 

profissional, apresenta desafios para que os funcionários melhorem suas 

capacidades profissionais. O crescimento salarial está atrelado à melhoria da 

qualificação do profissional. Condiz mais com empresas que necessitem de 

profissionais atentos à atualização do conhecimento e melhoria constante de 

suas competências. Essa forma de estabelecer o salário FIXO, desde que 

condizente com as necessidades de competências necessárias da empresa, 

pode levar a melhores resultados. 

De acordo com Chiavenato (2010), existem vários tipos de salários: 

 Salário Nominal, que representa o volume de dinheiro fixado em 

contrato individual pelo cargo ocupado. 

 Salário Real, que representa a quantidade de bens que o empregado 

pode adquirir com o volume de dinheiro que recebe mensal ou 

semanalmente e corresponde ao poder aquisitivo. 

 Salário Mínimo, que é a menor remuneração permitida por lei para 

trabalhadores de um país ou ramo de atividade econômica. 

Assim, o salário pode ser considerado sob vários aspectos diferentes:  

 É o pagamento de um trabalho. 

 Constitui uma medida do valor de um individuo na organização. 

 Coloca a pessoa em uma hierarquia de status dentro da organização. 

 Define o padrão de vida do colaborador. 

 Representa um investimento para a organização que produz retorno. 

  

 
 

Curiosidades: 
conheça a 
história do 

salário mínimo 
no Brasil. 

Acesse o site: 
http://www. 

gazetadeitauna. 
com.br/ 

historioc_ 
salario.htm 
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Quando falamos de remuneração fixa, estamos nos referindo a salário que é a 

parcela fixa da remuneração, paga regularmente. O salário fixo também faz 

parte das recompensas organizacionais. Observe, na figura a seguir, os 

componentes de um sistema de recompensas. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Sistema de Recompensas. 
Fonte: Chiavenato (2010). 

 

Analisando o esquema acima, as práticas de recompensa, historicamente, 

definem o salário de acordo com o cargo ocupado pelo profissional, 

possibilitando pequenas diferenciações em função de seu nível de 

maturidade, tempo de atuação na empresa, conjunto de conhecimentos ou 

habilidades, dentre outros. 

Já a remuneração VARIÁVEL é normalmente atrelada ao desempenho do 

profissional, do seu setor ou da empresa. Este tipo de remuneração pode ter 

várias modalidades: sugestões premiadas, participação acionária, participação 

nos lucros ou resultados, bônus, comissão e prêmios. 

Imagine a situação: 

Um vendedor que tem seu salário fixo, mais comissão pelas vendas que fizer, 

e ainda pode ganhar um bônus se bater a meta estabelecida pela loja. 
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Neste caso a comissão e bônus, são as remunerações variáveis que o 

funcionário pode ganhar além do salário fixo. 

A remuneração variável não é novidade. Sempre foi muito comum o emprego 

desse tipo de remuneração para profissionais de vendas, como já vimos 

(bônus e comissões), executivos (bônus) e pessoal operacional (prêmios); no 

entanto, mais recentemente passou a ser mais adotada para todos os 

profissionais da empresa através da modalidade participação nos lucros ou 

resultados. 

A remuneração variável, desde que interligada aos objetivos empresariais, é a 

principal modalidade de remuneração estratégica, porque incentiva o “ganha-

ganha” organizacional, pois propõe um ganho adicional ao salário fixo. 

Existem diversas formas de remuneração variável, podendo-se oferecer ao 

funcionário: 

 Sugestões Premiadas: tipo de remuneração que surgiu das caixas de 

sugestões premiadas. A ideia foi estimular a participação dos 

trabalhadores e dessa forma obter melhorias principalmente nos 

processos que levem a reduzir custos. 

 Participação Acionária: em todas as empresas que possuem ações 

negociadas em bolsa, é possível a participação dos colaboradores em 

seu capital. 

 Comissão: é uma forma de remuneração variável, normalmente 

utilizada para o pessoal de vendas (vendedores, representantes e 

televendas). Geralmente, constitui-se de um percentual sobre valores 

vendidos. 

 Prêmios: são constituídos quando se deseja uma melhora em certos 

processos das companhias. Uma das formas mais comuns são os 

prêmios instituídos para pessoal de produção em função e ganhos de 

produtividade ou qualidade. 

 
 

Entre no site: 
meusalario.com

.org e amplie 
seus 

conhecimentos 
entendendo 

como funciona 
a remuneração 

variável. 
Acesse o site: 

http://meusalar
io.uol.com.br/ 
main/salario-e-
renda/entenda-

o-que-e-e-
como-funciona-
a-remuneracao-

variavel 
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 Salário Indireto: que, traduzindo, podemos dizer que é um pacote de 

benefícios. Alguns benefícios passaram a ter exigência por força da lei, 

como vale-transporte, e outros, por força de convenção coletiva de 

trabalho (sindicatos). 

Na atualidade, a maioria das empresas tem procurado oferecer uma 

remuneração atrativa para seus funcionários, benefícios que vão além do 

estabelecido pela lei ou convenção coletiva. Vamos ver a seguir os principais 

benefícios espontâneos oferecidos por algumas empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 02 -  Benefícios 
Fonte: Pontes (2011) 

 

3.2 Critérios para Construção de um Plano de Remuneração 

De acordo com Chiavenato, temos nove critérios básicos na construção de um 

plano de remuneração.  

1. Equilíbrio Interno Versus Equilíbrio Externo: é quando o plano de 

remuneração pode ser percebido como justo dentro da organização ou 

como justo em relação ao salário de outras organizações do mesmo 

cargo.  

Tipos de Beneficios 
Status do Funcionário 

Operacionais Administrativos Gerentes Executivos 

Assistência médica x x     

Seguro saúde     x x 

Auxilio odontológico x x x x 

Seguro de vida x x x x 

Auxilio refeição x x x x 

Previdência privada x x x x 

Telefone celular     x x 

Carro     x x 

Reembolso de 
combustível     x x 

Educação x x x x 

Jornais e revistas     x x 
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2. Remuneração Fixa ou Remuneração Variável: de que já falamos, pois 

pode ser paga em uma base fixa – através de salários mensais ou por 

hora – outros optam por valores variáveis, como pagos a vendedores 

(na base de comissões de vendas). 

3. Desempenho ou Tempo de Casa: a remuneração pode enfatizar o 

desempenho e remunerá-lo de acordo com as contribuições individuais 

ou grupais ou pode enfatizar o tempo do funcionário. 

4. Remuneração do Cargo ou Remuneração da Pessoa: a compensação 

pode focalizar como um cargo contribui para os valores da organização  

ou como os conhecimentos e competências da pessoa contribuem para 

o trabalho ou para a organização. 

5. Igualitarismo ou Elitismo: a remuneração pode incluir o maior número 

possível de colaboradores sob o mesmo sistema de remuneração 

(igualitarismo) ou pode estabelecer diferentes planos conforme os 

níveis hierárquicos ou grupos de funcionários (elitismo). 

6. Remuneração Abaixo do Mercado ou Acima do Mercado: os 

funcionários podem ser remunerados em nível percentual abaixo ou 

acima do mercado. Essa escolha afeta os custos da organização e a 

satisfação dos colaboradores. 

7. Prêmios Monetários ou Prêmios Não Monetários: o plano de 

remuneração pode enfatizar colaboradores motivados através de 

recompensas monetárias, como salários, ou pode enfatizar 

recompensas não monetárias, como trabalhos mais interessantes ou 

segurança no emprego. 

8. Remuneração Aberta ou Remuneração Confidencial: os colaboradores 

podem ter acesso aberto à informação sobre remuneração de outros 

colegas e como as decisões salariais são tomadas (remuneração 

aberta), ou esse conhecimento é evitado entre os funcionários 

(remuneração confidencial). 

9. Centralização ou Descentralização das Decisões Salariais: as decisões 

sobre remuneração podem ser controladas em um órgão central ou 

podem ser delegadas aos gerentes das unidades organizacionais. No 

sistema centralizado, as  decisões  são  tomadas  e controladas geralmente   
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pelo RH. No sistema descentralizado, as decisões são delegadas aos gerentes 

de linha. 

Diante de tudo que já vimos, podemos perguntar “Qual é o foco da 

remuneração?”. 

Bem, poderíamos responder, fazendo outra pergunta: o foco da remuneração 

está baseado no cargo ou nas competências? Vejamos o quadro a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2010)  

 

 

Baseada em cargos Baseada em competências 

CARREIRA 

Pagar de acordo com a 

avaliação do cargo ocupado. 

Pagar de acordo com a 

avaliação das competências. 

Justiça equitativa e 

manutenção do equilíbrio 

interno e externo dos salários. 

Adequação da remuneração 

ao cargo ocupado. 

Percepção dos ocupantes em 

relação à adequação da 

remuneração ao cargo ocupado. 

Cargos adequadamente 

remunerados. 

Desempenho da força de 

trabalho / custos de 

remuneração. 

Justiça equitativa e dinâmica 

interno / externo. 

Adequação da remuneração às 
competências. 

Percepção das pessoas quanto à 

remuneração em relação às 

suas competências. 

Competências adequadamente 

remuneradas. 

Contribuição ou grupal / 

custos de remuneração. 

Objetivo primário 

Objetivo Final 

Eficiência 

Eficácia 

Indicador 

Retorno sobre o 
Investimento 
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Observe como é interessante este processo de remuneração baseado nos 

cargos e competências do colaborador. Os modelos de remuneração com foco 

em competências e habilidades enquadram-se dentro do conceito de 

remuneração estratégica e nasceram inseridos nesse contexto de 

competitividade crescente, como uma forma inovadora e inteligente de 

atender as novas demandas dos ambientes organizacionais. 

Aluno, é importante deixar bem claro que quando falamos de competência, 

nos referimos aos conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões 

que possibilitam maior probabilidade de obtenção de sucesso na execução de 

determinadas atividades. 

Quando as organizações identificam essas competências através das 

descrições de cada função, as ações de seleção, acompanhamento, avaliação, 

desenvolvimento e remuneração dos profissionais, facilitando a identificação 

dos profissionais mais qualificados da organização. 

Outro fator importante dentro deste processo é a política salarial. 

 

 
Figura 12 – Pergunta 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-
26C3y44cgt8/TxlKoXX3ohI/AAAAAAAAA1k/n3TxpVnSpsE/s1600/p_m
age.png 

  

O que seria, 

então, Politica 

Salarial... 

http://4.bp.blogspot.com/-26C3y44cgt8/TxlKoXX3ohI/AAAAAAAAA1k/n3TxpVnSpsE/s1600/p_mage.png
http://4.bp.blogspot.com/-26C3y44cgt8/TxlKoXX3ohI/AAAAAAAAA1k/n3TxpVnSpsE/s1600/p_mage.png
http://4.bp.blogspot.com/-26C3y44cgt8/TxlKoXX3ohI/AAAAAAAAA1k/n3TxpVnSpsE/s1600/p_mage.png
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Para responder esta pergunta, vamos começar falando das decisões que as 

empresas tomam referentes a seus funcionários, relacionadas à remuneração 

e benefícios que são dados a eles. 

Diante disto, de acordo com Chiavenato (2010), a política salarial é o conjunto 

de decisões organizacionais a respeito de assuntos relacionados com a 

remuneração e benefícios concedidos aos colaboradores. 

O principal objetivo da remuneração é criar um sistema de recompensas que 

seja equitativo tanto para a organização como para os funcionários. Uma 

política salarial deve atender simultaneamente a sete critérios para ser eficaz: 

 Adequada. A compensação deve distanciar-se dos padrões mínimos 

estabelecidos pelo governo ou pelo acordo sindical. 

 Equitativa. Cada pessoa deve ser paga proporcionalmente de acordo 

com seu esforço, habilidades e capacitação profissional. 

 Balanceada. Salário, benefícios e outras recompensas devem 

proporcionar um pacote total de recompensas que seja razoável. 

 Eficaz quanto a Custos. Os salários não podem ser excessivos, em 

função do que a organização pode pagar. 

 Segura. Os salários devem ser suficientes para ajudar os empregados a 

sentirem-se seguros e ajudá-los a satisfazer as suas necessidades 

básicas. 

 Incentivadora. Os salários devem motivar eficazmente o trabalho 

produtivo. 

 Aceitável para os Empregados. As pessoas devem compreender o 

sistema de salários e sentir que ele representa um sistema razoável 

para eles e também para a organização. 

Pois é, o processo de remuneração nas organizações é vista como uma ponte 

entre os indivíduos e a nova realidade. Segundo Gil (2011), essa ponte ocorre 

de duas maneiras:  
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 Primeiro, no sentido de considerar todo o contexto organizacional, ou 

seja, de levar em conta as grandes categorias que dão forma e 

conteúdo à empresa: a estratégia, a estrutura e o estilo gerencial. Além 

disso, a concepção de um sistema de remuneração estratégica parte 

não somente do que a empresa é hoje, mas também considera o que 

ela deseja ser amanhã (usa visão de futuro). 

 Segundo, à medida que os indivíduos passam a ser remunerados de 

acordo com o conjunto de fatores que afeta sua contribuição para o 

sucesso do negócio: características pessoais, características do cargo e 

vínculo com a organização. Além das atividades e responsabilidades, o 

projeto de um sistema de remuneração estratégica também considera: 

conhecimento, habilidades, competências, desempenho e resultados. 

Imagine a preocupação das organizações em criar e oferecer cada vez mais 

um plano de remuneração atrativo para seus colaboradores, porém, é 

importante analisar todo cenário organizacional e juntamente com todos os 

benefícios oferecidos, além dos que são direitos do trabalhador de acordo 

com a CLT – Consolidação das leis trabalhistas. 

Até a próxima competência! 
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4. COMPETÊNCIA 04 | ANÁLISE DAS TRANSIÇÕES, ÂNCORAS E 

TRAJETÓRIAS DE CARREIRA 

Caro aluno, chegamos à última competência desta disciplina. Depois de 

compreender o plano de cargos e salários, de trabalhar o planejamento de 

carreiras, estudar o processo das remunerações fixa e variável, vamos agora 

estudar as transições, âncoras e trajetórias de carreira de um profissional.  

Uma das características mais marcantes do mundo atual é o elevado grau de 

internalização da economia. Nesse contexto, competitividade constitui 

palavra-chave, pois só terão condições de se integrar nesse cenário, países 

cujas economias possuam essa peculiaridade. Atualmente as empresas 

passam por uma transição tão necessária por causa das novas tecnologias de 

administração e de produção.  

Diante deste pressuposto, caberá às organizações a tarefa fundamental no 

processo de preparação do trabalhador, do qual as empresas dependerão 

para atingir o novo padrão tecnológico imposto pela concorrência (PONTES, 

2011). 

Nesse contexto, a interação entre o colaborador e a empresa é essencial, por 

isso as organizações vêm criando cada vez mais programas de recursos 

humanos, que devem constituir condições facilitadoras, para que as 

organizações não só atinjam níveis mais elevados de qualidade e 

produtividade no trabalho que realizam, como também garantam maior 

satisfação das pessoas nele envolvidas. 

Estudante, para que isto aconteça, além do clima organizacional positivo, 

decorrente dos estilos de gestão e das condições oferecidas pela empresa, 

torna-se necessária a geração de oportunidade de crescimento profissional, 

por meio de um plano claro de ascensão.  
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Esses planos devem propiciar carreiras profissionais. Segundo Pontes (2011), 

as políticas devem funcionar e levar à valorização do homem na empresa. 

Todo programa deve ser do pleno conhecimento dos colaboradores, isto é, 

estes devem ter acesso às descrições e especificações, à hierarquia dos 

cargos, podendo até conhecer as faixas salariais, uma vez que servirá até 

como incentivo ao seu crescimento profissional. 

O funcionário, diante destas premissas, deverá então, se autoavaliar, 

refletindo sobre seus objetivos na organização ou para o mercado, fazendo 

um paralelo com as âncoras que lhe darão sustentação e guia para sua 

trajetória de carreira. 

Vamos analisar o cenário abaixo: 

 

 

 
Figura 13 – Conversas 
Fonte: http://www.canstockphoto.com.br/incorporado-conversando-3526612.html 

 

Analisando os diálogos acima, observamos que cada casal está conversando, 

falando da vida profissional: de um lado, um casal fala que gostaria de mudar 

de organização, ou seja, passa por um processo de transição; e de outro lado, 

um casal  que está convicto  do que quer, tem planejamento de carreira como   

Sei o que eu quero, 

meu planejamento de 

carreira é meu guia 

profissional. 

 

 

 

 

Gostaria de mudar 

de empresa, já estou 

aqui há 10 anos. 
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guia (âncoras). Nas duas falas observarmos também que o contexto é sobre a 

trajetória de carreira de cada um. 

4.1 Trajetória de Carreira 

Interessante, não é? As pessoas procuram sempre um significado para o seu 

trabalho, e essa procura de um significado para aquilo que fazemos constitui 

uma força motivacional nos seres humanos. Milhões de pessoas procuram no 

local de trabalho as respostas para as suas dúvidas, quer dizer, uma função 

laboral com significado.  

No esquema mencionado acima, observamos um dos motivos das transições 

(mudanças) ocorrerem nas organizações e, por outro lado, observamos 

também as âncoras, que servem, portanto, para guiar, balizar, estabilizar e 

integrar a carreira de uma pessoa. 

A trajetória de carreira passa a ideia de um caminho estruturado e organizado 

no tempo e no espaço, que pode ser percorrido por alguém. Para Dutra 

(2002), a carreira são as sequências de posições e de trabalhos realizados 

durante a vida de uma pessoa. A trajetória de carreira envolve uma série de 

estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e 

aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da 

sociedade. 

Da perspectiva do funcionário, engloba o entendimento e a avaliação de sua 

experiência profissional; enquanto da perspectiva da organização, engloba 

compensação e movimento de pessoas. Estas perspectivas são conciliadas 

pela carreira, dentro de um contexto de constante ajuste, desenvolvimento e 

mudança. 

Analise o termo e conceitos adotados em carreiras, de acordo com Pontes 

(2011):  

 
 

Amplie seus 
conhecimentos, 

veja no site 
abaixo a 

trajetória de 
carreira como 

uma construção 
teórico/prático. 

Acesse o site: 
http://www.rev
istas.usp.br/cps
t/article/view/2

5750 
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 Plano de Carreira – É o instrumento que define as trajetórias de 

carreiras existentes na empresa. 

 Trajetória de Carreira - Sucessão de cargos que exigem requisitos 

crescentes. 

 Trajetória de Carreira – Linha de Especialização – Sucessão de cargos 

de uma mesma família (atividades correlatas e de mesma natureza) que 

exigem requisitos crescentes. 

 Trajetória de Carreira – Linha Generalista – Sucessão de cargos de 

famílias diferentes que exigem requisitos crescentes. 

 Trajetória de Carreira – Linha Hierárquica – Sucessão de cargos 

executivos que exigem requisitos crescentes e alocados em graus 

superiores aos cargos técnicos e administrativos. 

 Trajetória de Carreira Y – Sucessão de cargos técnicos ou 

administrativos com complexidade similar aos cargos executivos. 

Permite ao profissional crescer na organização através da ocupação de 

cargos técnicos ou gerenciais 

 Segmento de Carreira – Cargos configurados de forma ampla e 

dispostos em níveis crescentes de complexidade. 

 Planejamento de Carreira – É o estabelecimento do plano de 

desenvolvimento individual com os funcionários.  

 Carreira Individual – É a sucessão de cargos ocupados por um indivíduo 

em sua trajetória profissional. 

 Plano de Desenvolvimento Individual (Pdi) – É o objetivo de 

desenvolvimento futuro do profissional e o acompanhamento 

constante desse objetivo. PDI refere-se ao aprendizado atual com as 

experiências profissionais do indivíduo que possam melhorar as 

competências para atingir o objetivo de desenvolvimento. 

A trajetória de carreira em Y é uma das mais utilizadas nas organizações. 

  

 
 

Veja no site 
abaixo, a 

carreira em Y e 
a retenção de 

talentos: 
Acesse o site: 

http://www.rev
istabsp.com.br/

edicao-julho-
2011/2011/07/
27/carreira-em-
%E2%80%9Cy%
E2%80%9D-e-
retencao-de-

talentos-
reconhecer-as-

diferencas-
entre-

especialistas-e-
generalistas-

contribui-para-
atracao-e-

retencao-de-
talentos/ 
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4.2 Âncoras de Carreira 

Vamos definir agora o que seriam âncoras de carreiras. Segundo Shein (1993), 

âncora de carreira é o conjunto de autopercepções relativas a talentos e 

habilidades, motivos e necessidade, e atitudes e valores que as pessoas têm 

com relação ao trabalho que desenvolvem ou buscam desenvolver.  

As âncoras profissionais são uma combinação de competências, interesses, 

aspirações e valores que representam a essência do trabalhador. Esta âncora 

de carreira na vida de uma pessoa pode ser utilizada como forma de organizar 

experiências, identificar áreas de contribuição ao longo de sua trajetória, 

gerar critérios para tipos de trabalho e identificar padrões de ambição e 

sucesso que a pessoa pode determinar para si mesma. 

Um estudo realizado por Shein (1993) possibilitou a realização de um 

“inventário de Âncoras de Carreiras”, vamos destacar a seguir: 

 Empreendedorismo: quando um funcionário está com a preocupação e 

com a criação de algo novo, envolvendo a motivação para ultrapassar 

obstáculos, a vontade de correr riscos e o desejo de proeminência 

pessoal naquilo que é alcançado. 

 Competência Técnico-Profissional: preocupação com o 

desenvolvimento da perícia pessoal e especialização, construindo a 

carreira em uma área técnica específica ou determinada profissão. 

 Estilo de Vida: preocupação em desenvolver um estilo de vida capaz de 

equilibrar as necessidades da carreira e da família, de modo que 

nenhuma delas se torne dominante. 

 Desafio Puro: preocupação primária com a resolução de problemas 

aparentemente irresolúveis, com a possibilidade de vencer oponentes 

duros e de ultrapassar obstáculos difíceis.  
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 Autonomia: preocupação com a liberdade e a independência, com o 

não ser constrangido pelas regras da organização, com o fazer as coisas 

a sua maneira; 

 Segurança no Emprego: preocupação com a estabilidade e com a 

garantia de emprego, segurança, benefícios e boas condições de 

aposentadoria. 

 Serviço e Dedicação: utilização das capacidades interpessoais e de 

ajuda em serviço dos outros, comprometimento com uma causa 

importante na vida e a consequente devoção a ela. 

 Gerir Pessoas: preocupação central com a integração dos esforços dos 

outros para a obtenção de resultados e com a articulação das diferentes 

funções de uma organização. 

Pois é, gente, muito interessante, a âncora serve, para dar uma “sustentação 

no profissional”, fazendo com que ele não saia da trajetória, pois a âncora é o 

seu guia, que o orienta na busca pelo desenvolvimento profissional. 

4.3 Transições de Carreiras 

Por outro lado, vemos também as transições, ou seja, as mudanças que 

podem ocorrer na vida de qualquer profissional. 

Todo empregado de qualquer empresa um dia irá se defrontar com o tão 

temido momento de transição de carreira; isto pode acontecer diante de 

diversos motivos, seja um curso que irá realizar, uma graduação, ou outra 

oportunidade de emprego, que é onde fica mais evidenciada a transição. 

Mas o que levaria um funcionário a procurar outro emprego? Lembrem que já 

estudamos nas competências anteriores todo fluxo de plano de cargos, 

remuneração, planejamento de carreira, enfim, estratégias utilizadas ou não 

pelas empresas para reter seus colaboradores. 
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Imaginemos um profissional que está trabalhando em uma determinada 

empresa e deseja se realocar no mercado, ou seja, ir em busca de outras 

oportunidades. Para isto, o profissional precisa estar preparado, capacitado 

para enfrentar a concorrência do mercado. Não podemos esquecer que as 

empresas podem realizar a recolocação de um profissional no mercado. 

É importante para qualquer profissional que deseja a recolocação no 

mercado, responder algumas perguntas, tais como: 

 Por que quero um novo emprego? 

 Onde quero estar daqui a 5 anos? 

 Que empresa me contrataria? 

 O que preciso fazer para melhorar minha empregabilidade? 

 Quanto quero ganhar e qual a importância deste fator na próxima 

oportunidade? 

Pessoal, vamos: analisem o quadro abaixo e vejam as principais etapas no 

processo de recolocação. 

Principais Etapas do Processo de Realocação 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do 

perfil 

Definição de 

estratégias 

Divulgação Assessoria 

contínua 

Análise do perfil 

profissional. 

Definição dos 

objetivos de 

carreira e plano de 

ação para atingi-

los. 

Desenvolvimento 

histórico da 

carreira (currículo). 

Orientação sobre 

competências a 

serem 

desenvolvidas. 

Definições das 

ações para 

abordagem do 

mercado alvo. 

Inserção do perfil 

no banco de 

oportunidades. 

Divulgação do 

perfil – 

headhunters e 
networking. 

 

Acompanhamento 

do consultor ao 

longo de toda a 
consultoria 
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Pois é caro aluno, não é tão simples uma transição de um profissional, porém, 

quanto mais bem preparado ele estiver, mais facilidade ele terá de se 

recolocar no mercado.  

Expectativas dos Profissionais com Relação ao Futuro nas Organizações 

Traçar as metas pessoais e profissionais é ter foco na carreira. Estudos 

demonstram, cada vez mais, que como muitos acreditam, ganhar salários 

cada vez maiores não quer dizer a empresa estar retendo este profissional. 

Hoje a maioria dos profissionais deseja ter seu valor individual recompensado. 

Eles querem, de modo especial, conhecer suas possibilidades e perspectivas 

de evolução profissional. 

O desenvolvimento das pessoas está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento de suas carreiras; eis a razão de se estabelecer uma 

trajetória de carreira, balizada e ancorada pelas características pessoais e 

profissionais do profissional. Neste caso, a carreira pressupõe 

desenvolvimento profissional gradativo e cargos crescentemente mais 

elevados e complexos. 

“O desenvolvimento de carreira é um processo formalizado e sequencial que 

focaliza o planejamento de carreira futura dos funcionários que têm 

potencial para ocupar cargos mais elevados”. (CHIAVENATO, 2010) 

O desenvolvimento de carreiras só é alcançado quando as organizações 

conseguem integrar os programas de gestão de pessoas, como avaliação de 

desempenho, Treinamento e Desenvolvimento e Planejamento de Gestão de 

Pessoas. 

Então, viram como vale a pena o profissional estar preparado? Como é 

importante estar em um ritmo acelerado de desenvolvimento? Isto engloba 

todas as competências que estudamos nesta disciplina, seja através da 

compreensão  do  plano de  cargos  e salários, trabalhando o planejamento de   
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carreira, mediante os estudos das remunerações fixa e variável, que podem 

mobilizar os profissionais a permanecer ou não nas organizações e, assim, 

fazer uma análise pessoal do tipo profissional que você é e saber se vale a 

pena realizar ou não uma transição na sua vida. Ou até mesmo se for 

dispensado de uma organização, é importante ter um guia, um foco, uma 

direção, que são as âncoras, e assim estar pronto para uma trajetória de 

carreira, seja na organização que o colaborador faz parte ou mesmo no 

mercado de trabalho. 

Vamos encerrar esta disciplina com uma mensagem do Joel Dutra, que diz: 

Planejar o futuro profissional e pensar o rumo que se 

deseja para a carreira não é uma prática comum para a 

maioria dos brasileiros, a maioria apenas analisa o que o 

mercado pode oferecer e, a partir disso, orienta sua vida 

profissional. Raramente analisam quais são os seus 

pontos fortes, o que gostam de fazer, para a partir daí, 

identificar as oportunidades para a construção da 

trajetória profissional. Portanto, cabe às empresas a 

responsabilidade pela evolução de suas próprias 

carreiras. 

Forte abraço! 

Amaro Ferreira 
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