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PLANO DE CARREIRA: UMA ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DA AGÊNCIA DE PALMEIRA 

D’OESTE- SP 

1- RESUMO 

O planejamento de carreira é atualmente uma importante ferramenta oferecida pelas 
organizações, este método oferece aos colaboradores a possibilidade do 
planejamento de seu futuro e sucesso profissional. Portanto, quando a empresa 
oferece um plano de carreira, o funcionário se empenha em traçar metas e tomar 
decisões para alcançar o objetivo pretendido, conquistando assim, o sucesso e 
conseqüentemente a tão esperada estabilidade financeira. Este estudo procurou 
evidenciar as perspectivas dos funcionários de uma agencia bancaria com relação 
aos fatores motivacionais de planejamento de carreira. A metodologia utilizada foi 
uma pesquisa de campo e um breve levantamento de bibliografias a cerca do tema. 
Como instrumento de coleta de dados optou-se pelo questionário, que foram 
aplicados aos 16 funcionários efetivos da agência. Como resultado, pode-se 
perceber que a empresa proporciona aos seus funcionários fatores motivacionais 
como: clima organizacional, salários e benefícios. Contudo, foi percebido que existe 
certa insatisfação em relação à compatibilidade da jornada de trabalho com as 
tarefas a serem executadas, bem como, com a extrema exigência da empresa para 
com os funcionários. Ainda foi possível identificar que a empresa disponibiliza uma 
ferramenta chamada TAO (talentos e oportunidades), para que seus colaboradores 
possam organizar e planejar suas carreiras 
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2- INTRODUÇÃO 

Atualmente, o planejamento de carreira é um dos mais importantes passos que 

uma pessoa precisa dar para alcançar seus objetivos dentro de uma organização. 

Sendo assim, em virtude de um ambiente tão competitivo é de suma importância 

que o planejamento da carreira ocorra cada vez mais cedo, e mais importante ainda 

é definir de maneira clara e objetiva qual o caminho a seguir. 

Para que o planejamento da carreira ocorra, além do envolvimento da 

organização, é preciso que o funcionário sinta-se motivado a querer continuar 

trabalhando na empresa para a qual presta serviço, pois “nenhuma organização 

pode funcionar sem certo nível de comprometimento e esforço por parte de seus 

membros” (STONER E FREEMAN, 1999, p. 322). 

A empresa em estudo proporciona opções de carreira e disponibiliza meios 

para que o funcionário concorra a essas vagas, mas é preciso desde muito cedo que 

o funcionário tenha esse desejo e defina qual o planejamento para a sua carreira. 

 

3- OBJETIVOS 



O objetivo geral da pesquisa foi identificar as perspectivas dos funcionários de 

uma agencia bancária com relação aos fatores motivacionais de planejamento de 

carreira, especificamente os relacionados à: 

- clima organizacional; 

- salários;  

- exigências da instituição; 

- jornada de trabalho; 

- benefícios e incentivos  

 

4- METODOLOGIA 

A pesquisa teve caráter exploratório, apresentando um breve relato sobre 

bibliografias relacionadas ao assunto e posteriormente foi realizado um estudo de 

caso em uma empresa do segmento bancário. O universo contou com todos os 

funcionários efetivos da agencia, totalizando 16. A população amostral representa 

100% deste universo. 

Como instrumento de coleta de dados optou-se pelo questionário que para Gil 

(2008), é considerado uma técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, sentimentos, valores, interesses e expectativas. Os 

questionários foram aplicados aos colaborados da agencia em dias e horários 

alternados conforme sua disponibilidade no período de expediente. 

  

5- DESENVOLVIMENTO 

5.1- Breve introdução sobre motivação e teorias da motivação 

A competitividade do mercado atual associada às exigências cada vez maior 

dos consumidores gera a extrema necessidade da motivação por parte de quem 

presta seus serviços, uma vez que, funcionários motivados não só apresentam 

melhores resultados na produção, como também são satisfeitos no trabalho, e tal 

satisfação influencia na diminuição de fatores como: atrasos, queixas, absenteísmo, 

enfim, quesitos que podem afetar diretamente a produção e conseqüentemente a 

rentabilidade da empresa.  

O conceito de motivação pode ser definido como “fatores que provocam, 

canalizam e sustentam o comportamento de um indivíduo”. (STONER E FREEMAN, 

1999, p. 322). Outro conceito apresentado por Robbins (2000, p. 342) diz que 



“motivação é a disposição de exercer um nível elevado e permanente de esforço em 

favor das metas da organização, sob a condição de que o esforço seja capaz de 

satisfazer alguma necessidade individual.” Baseado nesse conceito pode-se dizer 

que o comportamento das pessoas é sempre motivado em prol de alguma coisa. 

Dentro das organizações a motivação é adotada como uma grande ferramenta de 

trabalho, uma vez que é através do trabalho que o ser humano consegue suprir boa 

parte de suas necessidades, visto que, resultados positivos beneficiam não só a si 

próprio, como também a empresa em sua totalidade. 

No campo da administração, diversas são as teorias e estudiosos que 

buscam explicar o conceito de motivação, algumas dessas teorias podem ser 

observadas no quadro 01 a seguir. 

 

Quadro 01- Teorias da Motivação 

Teorias Características 

Hierarquia das necessidades (Maslow) Conceituou a motivação a partir das 

necessidades humanas, classificando-as em 

cinco fases: as necessidades básicas ou 

fisiológicas; as de segurança; as sociais; as 

de estima e as de auto realização. 

Teoria dos dois fatores (Herzberg) Estabeleceu que o próprio trabalho é quem 

oferece condições de motivação ou não ao 

individuo, estes motivos podem ser internos 

ou externos, essa satisfação no trabalho foi 

dividida por Herzberg em fatores: motivantes 

- em que estão os indivíduos satisfeitos e os 

fatores higiênicos - em que estão os 

insatisfeitos. 

Teoria X e Y (McGregor) Definiu a teoria X como tradicional onde o 

superior tem que disciplinar o funcionário, 

pois este não trabalha porque gosta e sim 

pela recompensa, que pode ser através da 

força, do dinheiro ou de elogios, enquanto a 

teoria Y é mais otimista e acredita que os 

funcionários trabalham porque gostam e 

procuram trazer os melhores resultados para 



sua organização. 

Teria das expectativas (Victor Vroom) Analisa as expectativas e leva em conta as 

diferenças individuais, ou seja, analisa o 

comportamento do trabalhador através de 

suas metas pessoais e como planeja 

alcança-las para receber as recompensas. 

Fonte: Stoner e Freeman (1999) 

 

5.2- Fatores Motivacionais 

Para conseguir acompanhar a competitividade cotidiana, as organizações 

buscam todos os meios possíveis para extrair o máximo que um funcionário pode 

oferecer ao desempenhar suas atividades, com isso, em meio a este cenário é 

preciso que os gestores estejam atentos aos fatores que levam estes colaboradores 

a sentir-se motivados, buscando entender as necessidades individuais e 

disponibilizando ferramentas necessárias. A seguir estão relacionados os cinco 

fatores motivacionais apresentados por Chiavenato (2010). 

 Clima organizacional: o conceito de clima organizacional deriva da 

percepção coletiva ou individual que os funcionários têm da empresa e este 

sentimento será gerado a partir do próprio ambiente organizacional, ou seja, a 

concepção que o funcionário tiver da empresa vai afetar diretamente, positiva ou 

negativamente a satisfação e motivação que o mesmo terá no trabalho. O clima 

organizacional está diretamente relacionado à motivação porque indica se as 

práticas administrativas utilizadas pela empresa estão favorecendo ou não o 

interesse e desempenho dos funcionários, portanto é muito importante estudá-lo, 

pois esta análise vai dizer se as praticas adotadas pela organização favorecem ou 

não o trabalho dos funcionários. 

 Salário: o salário é um montante em dinheiro que cada organização paga a 

seus funcionários pelas atividades desempenhadas, consiste em uma troca, onde o 

colaborador executa as tarefas e recebe uma remuneração da empresa pela venda 

de seu esforço, “o salário é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa na 

organização”, Chiavenato (2010, p. 282). Entretanto, também pode ser considerado 

um fator motivacional, por ser um dos principais motivos que levam as pessoas a 

trabalharem, uma vez que, o dinheiro supre as necessidades de consumo. 



 Exigências da empresa: As exigências da organização estão diretamente 

voltadas para satisfação e a qualidade de vida no trabalho, uma vez que o 

funcionário possui por necessidade trabalhar em um ambiente onde ele se sinta 

satisfeito com a função que desempenha, por isso, é pertinente dizer que a empresa 

precisa estar atenta e utilizar de ferramentas que ajudem a diminuir os fatores que 

afetam a qualidade de vida do colaborador dentro da empresa, ou seja, exigir aquilo 

que cada um pode fazer.  

 Jornada de trabalho: representa o horário ao qual o funcionário deve estar 

disponível para os serviços a serem executados na empresa a qual presta seu 

trabalho, “jornada de trabalho representa o número de horas diárias, semanais ou 

mensais que o colaborador deve cumprir para atender ao seu contrato individual de 

trabalho e satisfazer a convenção coletiva de trabalho.”, Chiavenato (2010, p 512). 

 Benefícios e incentivos: é algo a mais que a organização pode oferecer a 

seu funcionário, ou seja, além de pagar o salário ela vincula a este, benefícios que 

contribuem para a satisfação das necessidades individuais e cotidianas, “benefícios 

representam a composição financeira indireta, através de recompensas e serviços 

proporcionados pela organização, além dos salários” Chiavenato (2010, p. 340). 

 

5.3- Plano de Carreira no Banco do Brasil 

Atualmente, grande parte da sociedade passa seu maior tempo de vida 

trabalhando, com isso, buscam nada mais que reconhecimento e sucesso 

profissional, e é justamente neste contexto que entra o planejamento de carreira que 

pode ser conceituado como “a sequência de posições e atividades desenvolvidas ao 

longo do tempo em uma organização.” (CHIAVENATO, 2010, p. 227).  

O Banco do Brasil é uma instituição que oferece o planejamento de carreira a 

seus colaboradores através do Programa Ascenção Profissional (PAP), segundo o 

fascículo periódico desenvolvido pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil - 

Rumos, (2006), considera para planejamento da carreira os conhecimentos 

adquiridos, as habilidades desenvolvidas e atitudes demonstradas pelo funcionário a 

partir da sua formação, considerando as experiências obtidas dentro e fora da 

empresa. Isso tudo será avaliado por uma ferramenta chamada TAO (talentos e 

oportunidades), que nada mais é do que, segundo portal do Banco do Brasil, “um 

sistema de recrutamento eletrônico e banco de talentos do BB, composto por dois 

módulos: Talentos e Oportunidades”. 



6- RESULTADOS 

Os resultados dessa pesquisa podem ser analisados a partir dos gráficos a seguir. 

Gráfico 01- Clima Organizacional 

 

Fonte: Plano de Carreira: Uma análise das perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil 

da agência de Palmeira d´Oeste – SP – 2013 

 

O gráfico 01 mostra que a população pesquisada afirmam que o clima 

organizacional é favoravel, onde 44% disseram ser ótimo ou excelente, e 56% 

consideraram o clima organizacional bom. Isso evidencia que, mesmo sendo 

considerado positivo esse clima poderia ser melhorado já que ele é um dos agentes 

responsáveis por motivar os colaboradores de uma empresa, pois quanto maior a 

satisfação e o relacionamento entre elas, melhores serão os resultados, “quando há 

elevada motivação entre os membros, o clima motivacional se eleva e se traduz em 

relações de satisfação, de animação, interesse, colaboração etc.” (CHIAVENATO 

1994, p. 116). 

 

Gráfico 02 - Motivo pelo qual trabalha na empresa 

 

Fonte: Plano de Carreira: Uma análise das perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil 

da agência de Palmeira d´Oeste – SP – 2013 



No gráfico 02 é possível perceber que 50% dos funcionários trabalham na empresa 

pelo salário, 25% dizem que o principal motivo são os benefícios oferecidos, apenas 

uma parcela de 6% encontra satisfação pessoal na empresa em que trabalha. 

 

Gráfico 03- Jornada suficiente para a execução das tarefas 

 

Fonte: Plano de Carreira: Uma análise das perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil 

da agência de Palmeira d´Oeste – SP – 2013 

 

O gráfico 03 mostra que 50% dos entrevistados acham que a jornada de tabalho é 

parcialmente suficiente para desenvolver suas tarefas, 25% acham que o tempo é 

insuficiente e ou outros 25% acreditam ser suficiente. Portanto, conclui-se que 75% 

dos funcionários consideram incompativel o volume de tarefas diante do periodo de 

execução. 

Gráfico 04- Exigência da instituição 

 

Fonte: Plano de Carreira: Uma análise das perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil 

da agência de Palmeira d´Oeste – SP – 2013 



No gráfico 04 pode-se observar que 100% dos funcionários entrevistados afirmam 

que a instituição é exigente, considerando o excesso de tarefas e cobrança diária, 

fazendo com que sintam-se sobrecarregados e isso os levam a considerar que a 

jornada de trabalho diária não é suficiente para que todas as tarefas possam ser 

realizadas. Vale ressaltar, que mais da metade, ou seja, 62% consideram a empresa 

extremamente exigente. 

 

Gráfico 05- Seguir carreira na empresa 

 

Fonte: Plano de Carreira: Uma análise das perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil 

da agência de Palmeira d´Oeste – SP – 2013 

 

O grafico mostra que 56% dos funcionários pretendem seguir carreira na empresa, 

porém, 44% disseram não pretender, podendo inferir que aqueles que não 

pretendem planejar sua carreira na empresa, podem estar insatisfeitos com alguns 

fatores, dentre eles como citado no grafico 04, pode ser o elevado grau de exigencia 

da empresa para realização das tarefas. 

 

Gráfico :06 - Conhece o TAO ( Talentos e Oportunidades) 

 

Fonte: Plano de Carreira: Uma análise das perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil 

da agência de Palmeira d´Oeste – SP – 2013 



 

O gráfico 06 mostra que a maior parte dos funcionários, 56%, afirmam conhecerem 

o programa TAO ( talentos e oportunidades), porém, 31% dessa população amostral 

dizem conhecer em parte e 13% diz não conhecer a ferramenta, com isso, vale 

enfatizar a necessidade da empresa em melhorar a disseminação dessa ferramenta 

para que todos os funcionários conheçam o planejamento de carreira oferecido pela 

empresa. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O plano de carreira é uma importante ferramenta para a organização que 

pretende reter grandes profissionais, além despertar motivação aos funcionários que 

pretendem construir um futuro na empresa em que prestam seus serviços, podendo 

ainda, contribuir para melhoria do desempenho da empresa. Por meio desta 

pesquisa foi possível observar que a empresa em estudo proporciona aos seus 

funcionários fatores motivacionais como clima organizacional, salários e benefícios, 

como mostrou o gráfico 01 e 02. Contudo, foi percebido que existe certa insatisfação 

em relação à jornada de trabalho, não sendo considerada plenamente suficiente 

para exercer todas as atividades diárias. Outro fator apresentado é a extrema 

exigência da empresa para com os funcionários. 

Ao analisar estes resultados sugere-se a empresa melhora nos aspectos 

motivacionais (jornada de trabalho e exigências da organização), elevando o grau de 

satisfação de seus colaboradores, podendo reduzir o percentual daqueles que até 

então não se sentem motivados em planejar sua carreira profissional na empresa, 

conforme mostra o gráfico 05. Todavia, é importante salientar que os 44% que não 

pretendem seguir carreira na empresa pode estar correlacionado a falta de 

conhecimento da ferramenta TAO (talentos e oportunidades). 

Esta ferramenta é disponibilizada pela organização para que todos os 

funcionarios possam organizar e planejar suas carreiras, porem, diante do resultado 

da pesquisa seria importante que o gestor da instituição procurasse melhorar o 

acesso e conhecimento dessa ferramenta para todos os funcionários. 

 

8- FONTES CONSULTADAS 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3ª ed. – Rio de Janeiro: Editora 

Elsevier, 2010. 



_____________, Recursos Humanos na empresa, São Paulo: Atlas, 1994. 

_____________,Teoria Geral da Administração: abordagens descritivas  

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

KEITH, Davis; NEWSTROM, John W. Comportamento Humano no Trabalho; 

tradução de Cecília Whitaker Bergamini, Roberto Coda. São Paulo: Pioneira, 1992. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amari. Introdução à Administração, 6º Ed., São 

Paulo: Atlas, 2004. 

ROBBINS, Stephen Paul. Administração: Mudanças e Perspectivas. 1ª ed. – São 

Paulo: Editora Saraiva, 2000. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Cientpifica. 4ª ed. – São Paulo: Editora Atlas, 

1996. 

STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. Tradução de Alves 

Calado, 5º ed., Rio de Janeiro: JC, 1999. 


