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1. RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo demonstrar que o plano de carreira é um 
sistema essencial para as empresas de todos os ramos, como um fator motivacional 
e de retenção de talentos.  Um plano de carreira sólido e transparente é uma 
oportunidade de crescimento tanto para a organização, quanto para o colaborador, 
por ser uma ferramenta muito eficaz nas organizações para valorização do 
desenvolvimento profissional, onde a evolução dos conhecimentos, habilidades, 
atitudes e resultados, somam pontos nas avaliações dos colaboradores e permite 
que os mesmos permaneçam na organização e que ambos, empresa e empregado, 
mantenham uma relação progressiva de desenvolvimento, transmitindo uma 
segurança surpreendente para os colaboradores, proporcionando colaboradores 
talentosos, satisfeitos e comprometidos. Com a pesquisa realizada na empresa 
Elektro Eletricidade e Serviços SA, pode-se comprovar que sua gestão está voltada 
para as pessoas conseguindo melhorar muitos indicadores como: estabilidade, clima 
agradável entre colaboradores e supervisores, redução de custos pelos 
investimentos em treinamentos e a redução de perca de seus colaboradores para a 
sua concorrência. 
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2. INTRODUÇÃO 

Segundo Pontes (1996), “A demanda por um sistema de administração de 
carreiras torna-se mais efetiva após a Segunda Guerra Mundial, com o crescimento 
da complexidade organizacional das empresas”. As bases da administração de 
carreira, entretanto, nasceram com a Escola de Administração Científica, a partir do 
estabelecimento de cargos ligados a postos de trabalho e dos sistemas de 
diferenciação entre eles. Mais tarde estes mesmos conceitos transformaram das 
atividades ligadas à fabricação para as atividades administrativas e comerciais das 
empresas. 

A Influência da Escola de Administração Cientifica tornou a Administração de 
Carreiras uma atividade de competência exclusiva da empresa, cabendo às pessoas 
submeterem-se aos desígnios da mesma. 



Este quadro sofre alteração somente na década de 60, diante do aumento da 
complexidade técnica das empresas, da expansão dos mercados e de um maior 
estimulo para as pessoas refletirem sobre seu modo de vida. Como reflexo disso 
surge às primeiras preocupações dos administradores sobre o assunto, as quais se 
consolidam a preocupação na segunda metade da década de 70. É somente na 
década de 80 que surge uma consolidação da prática de administração de carreiras 
nas empresas. 

Ao constatarmos estes fatos, emergem imediatamente questões como: 
A) Por que a preocupação agora com a Administração de Carreiras? 
B) No que a preocupação atual difere da preocupação a 40 anos atrás? 

Para responder a estas questões, devemos verificar que as organizações 
complexas modernas enfrentam um momento marcado pela ruptura de vários 
paradigmas, causados por mudanças aceleradas na tecnologia, na gestão e nos 
valores sociais. Essas mudanças têm gerado um ambiente volátil e incerto, em que 
a redução do ciclo de vida dos produtos, o maior nível de exigências dos mercados 
consumidores, a globalização dos mercados e o crescimento da produção 
personalizada, implica no surgimento de empresas que conseguem encarar sua 
renovação não mais como algo episódico, mas como um importante processo 
inerente á dinâmica da organização. 

Este tipo de empresa tem se apresentado mais apto a desenvolver e manter 
diferenciais de competitividade. A renovação contínua destas empresas implica em 
trabalhar com pessoas dispostas a renovarem-se constantemente. 

 
3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo ressaltar a importância do Plano de Carreira 
para a empresa, bem como para o trabalhador.  Diante de um cenário incerto, em 
que a competitividade está em alta, manter a empregabilidade dos colaboradores 
tem sido uma questão constante das organizações.  É imprescindível que as 
empresas discutam e incentivem a carreira, oferecendo suporte ao desenvolvimento 
pessoal e profissional das pessoas.  Com essa prática aumenta a motivação dos 
funcionários e favorece à atratividade de candidatos potenciais.  Com o intuito de 
analisar se a empresa Elektro Eletricidade e Serviços SA utiliza o Plano de Carreira 
como uma ferramenta estratégica para reter/manter seus atuais talentos, 
aumentando o comprometimento dos mesmos. 



 
4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho refere-se à pesquisa realizada junto 
aos funcionários da empresa Elektro Eletricidade e Serviços SA na unidade 
localizada na cidade de Santa Fé do Sul/SP, onde foi aplicado um questionário 
contendo 16 questões acerca da forma como é feita a implementação do Plano de 
Carreira da empresa citada.  Foram respondidos 30 questionários, perfazendo a 
totalidade de colaboradores da unidade.   

 
5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 PLANOS DE CARGOS E CARREIRA 

Quando falamos em plano de carreira em uma organização, obrigatoriamente 
estamos enfocando a valorização do colaborador. O colaborador não como mero 
recurso, mas como ser que contribui e se compromete com os objetivos 
organizacionais, que busca objetivos para si e que deseja o crescimento profissional. 
A confiança deve ser mutua, entre a organização e o empregado, num clima 
participativo, que propicie o desenvolvimento profissional e gere estabilidade ao 
colaborador por longo prazo. Esses são os principais objetivos de um plano de 
carreira, no entanto, a maioria dos programas de Administração de Pessoal nas 
organizações está muito abaixo dessas premissas. 

 
“Um plano de carreira é uma série de passos que você deve tomar 
para atingir uma meta de carreira que tenha proposto para si mesmo. A concepção de um plano de carreira vem de uma época em que o 
mundo girava mais lento e as profissões não mudavam com a velocidade que mudam hoje. Portanto hoje um plano é importante, 
mas não tanto quanto uma visão estratégica de mercado. ” (Pontes 1996, p,285) 
 Hoje, dentro deste mercado cada vez mais competitivo e globalizado, onde a 

decisão tem que ser tomada em um espaço de tempo cada vez menor, as 
organizações estão percebendo que um fator de sucesso para o seu crescimento e 
mesmo para a sua sobrevivência no mercado é estabelecer um plano de carreira. 

Um plano de carreira contém normas que disciplinam o ingresso e instituem 
oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
trabalhadores de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelas 



empresas e instituições, constituindo-se em instrumento de gestão da politica de 
pessoal. 

Os profissionais que realmente farão o diferencial nas empresas, hoje, são 
motivados não pela remuneração imediata, e sim, pela possibilidade de crescimento 
pessoal, status social e motivação, portanto, uma empresa que apresenta um plano 
de carreira bem definido, terá a oportunidade de recrutar os melhores do mercado. 

 
4.2 CARACTERÍSTICAS QUE AJUDAM A CARREIRA 

“ Qual o perfil adequado para se subir nesta empresa? “ Essa é uma pergunta 
frequente feita por um profissional novo de casa, querendo se ajustar com os 
padrões vigentes e copiar os executivos bem-sucedidos, ele altera sua aparência, 
muda os hábitos, adota o oportunismo do “ eu também” e inibe a sua 
espontaneidade. 

Não há o mapa de tesouro para se chegar ao topo da pirâmide para uma 
organização específica, mas existem características e posições que, de maneira 
genérica, ajudam o profissional a entender e alavancar sua carreira. O indivíduo tem 
que ser o dono da sua própria carreira, direcionando as possibilidades do momento 
e das oportunidades de trabalho hoje e no futuro. 

Conforme Lacombe, ( 2005, p.42): 
 “Carreira é uma série de posições exercidas por uma pessoa ao longo de sua vida profissional, com uma boa avaliação de pessoal e 
um bom plano sucessório, é possível programar a carreira de cada pessoa para exercer funções para as quais demonstre aptidões”.  

 Administrar a própria carreira será planejar e procurar os caminhos para a 
auto realização, encarando a organização como uma parceira e não como uma 
obrigação. Essa atitude implicará o esforço prioritário de desenvolvimento, com o 
investimento de tempo e recursos próprios, sem depender dos esquemas 
institucionais de treinamento. 

 
5.3 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

A importância do planejamento de carreira surge em dois momentos: 
Primeiro, pode ser realizado como forma antecipada, para todo o quadro de 
colaboradores, através da realização de reuniões e retorno de desempenho.  O 
planejamento de carreira acontece ainda em outra situação: quando o colaborador 



vai ser desligado da empresa, onde consiste em oferecer um programa de relocação 
em um momento delicado de transição do profissional. 

 
Este trabalho oferece um suporte ao funcionário desligado, em um período inicial e difícil, após o rompimento de contrato. Junto com um 
consultor, por exemplo, são realizadas reuniões de planejamento de carreira, levando em conta o perfil pessoal e profissional, a analise do mercado, o projeto de vida pessoal e profissional. Elabora-se, 
então, uma estratégia de abordagem em relação ao mercado e serão dadas orientações sobre como se comunicar com o mercado. 
(CHRISTIANNE SAUA .2008). 

 A filosofia de liderança é preciso estimular discussões em relação à carreira 
com seus funcionários e, na medida do possível, oferecer suporte efetivo para o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos. Trabalhando seus recursos 
internos, o gestor manterá assim uma boa linha de sucessão preparada para futuras 
possibilidades e necessidades da organização. Outro fator relevante é que ao 
oferecer um programa de relocação como um beneficio extra, no momento de 
rescisão de contrato, a organização passará a mensagem aos colaboradores de 
respeito e cuidado, a preocupação com a carreira, com as melhorias para um 
próximo emprego e tudo isso poderá minimizar as possibilidades de uma ação 
trabalhista contra a empresa. 

Os benefícios que o planejamento de carreira oferece não param por aí, essa 
prática pode também trazer redução de custo com consultorias de seleção e de 
investimentos em treinamentos iniciais para novos funcionários, diminuir o risco de 
uma contratação errada e manter um fluxo saudável de crescimento dentro da 
organização. Somam-se a esses, outros benefícios que podem ser gerados às 
organizações: aumento da motivação dos colaboradores e favorecimento à 
atratividade de candidatos potenciais.  CHRISTIANNE SAUA ( 2008) explica:   

 
 “Quando estimula o planejamento de carreira, o gestor desenvolve sua liderança efetiva, pois em discussões sobre carreira é necessário 
ter habilidade de dar feedback, saber ouvir, propor e negociar alternativas e ser assertivo. Observa-se também o aumento da 
maturidade de ambos, ou seja, líder e liderado”. 

 Erros de gestão são comuns acontecerem em muitas empresas, o medo de 
perder seus colaboradores ao dizer que a empresa não tem um plano definido de 
carreira e também alimentar esperanças falsas de promoção são os erros que mais 
acontecem. Faz parte da ética profissional “jogar limpo” passando para o próprio 



colaborador decidir por si próprio continuar na empresa no mesmo cargo, buscar 
novas posições na organização ou até mesmo uma relocação externa. 

“O profissional de RH ficar em meio a este conflito não é nada bom. A sugestão é preparar os gestores e os funcionários sobre a 
necessidade de sempre promover uma conversa franca e pontual sobre carreira. Um bom RH e um bom gestor são os que analisam a estrutura organizacional necessária para a condução dos negócios, 
desde a complexidade das funções, requisitos do cargo até a análise do potencial de seus colaboradores. Que deixem claro aos 
colaboradores esta estrutura, requisitos de uma próxima função e resultados para uma análise do potencial (CHRISTIANNE SAUA . 2008). 

 Mas, quem deve participar da elaboração de um plano de carreira? Para 
CHRISTIANNE SAUA (2008), é importante a presença do colaborador, do 
supervisor, juntamente com o apoio de um consultor interno de Recursos Humanos. 
Todos deverão ter ciência e oferecer suporte efetivo, comprometimento e tomada de 
decisões em momentos oportunos. 

Para Pontes (1996), todo e qualquer profissional deve ter um plano de 
carreira e é fundamental que se comesse a refletir sobre esse assunto desde cedo. 

O plano de carreira retém o colaborador, pois esse o profissional sente que a 
empresa possui planos efetivos e tem compromisso com ele. Este assunto deve 
fazer parte da cultura organizacional, sempre oferecendo suporte e condições 
necessárias de desenvolvimento e feedback constante. 
 Segundo Márcio Fernandes, presidente da Elektro, desde 2011: “A melhor 
maneira de aumentar a rentabilidade de uma empresa não é fazer cortes, e sim 
investir na valorização e no engajamento diário de seus colaboradores...” O CEO da 
Elektro acredita “que injetar capital na formação de seus colaboradores – como 
prefere chamar o time que lidera – pode gerar o péssimo hábito da inércia.  Márcio 
acredita que investir no próprio aprimoramento liberta do obstaculismo e faz vencer.” 
 
5. RESULTADOS 

1. Quantos anos você trabalha na empresa 



23,3%

50,0%

26,7%

0 à 5 anos6 à 11 anosacima de 12 anos  
Fonte: Plano de Carreira da Empresa Elektro Eletricidade e Serviços S.A. de Santa Fé do Sul/SP 
 No Gráfico 1 percebe-se que a maioria dos colaboradores trabalham na 
empresa à mais de seis anos, perfazendo um total de 50% dos colaboradores, 
indicando que enxergam possibilidade de crescimento na empresa.  

 
2. Quantos programas de desenvolvimento a Elektro oferece para te preparar 

para uma futura promoção 

6,7%

46,7% 46,7%

0,0%

1 2 3 Não existe nenhum programa

 
Fonte: Plano de Carreira da Empresa Elektro Eletricidade e Serviços S.A. de Santa Fé do Sul/SP 



Analisando o Gráfico 2, verifica-se que a empresa possui programas de 
desenvolvimento para os colaboradores, ficando com um total entre 2 a 3 programas 
preparatórios para futura promoção de seus colaboradores. 
 

3. A Elektro estimula seus funcionários a buscar ascensão profissional na 
organização

83%

17%

Sim Não  
 
Fonte: Plano de Carreira da Empresa Elektro Eletricidade e Serviços S.A. de Santa Fé do Sul/SP 
 
Já no Gráfico 3, nota-se que a empresa Elektro estimula seus funcionários a buscar 
uma ascensão profissional quase na sua totalidade, somando 83% dos 
entrevistados. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Século XXI. Era da globalização, marcada por grande competitividade, 
mudanças e incertezas, onde todos estão voltados para resultados e, por 
consequência, preocupados com desempenhos. Tornou-se imprescindível, então, 
que para a obtenção da eficiência e eficácia, cada empresa elabore e mantenha 
sempre atualizado o plano de carreira de seus colaboradores. 

   O plano de carreira contribui para que a organização não apenas sobreviva 
neste mercado altamente competitivo, mas faça o seu diferencial, se tornando 



sólida, através do que a empresa tem de melhor: seus colaboradores. Ela deve ir ao 
encontro da missão e visão da própria empresa, conciliando objetivos e benefícios 
organizacionais, com os dos profissionais. Assim, pautados na ética, nos valores, 
princípios e na cultura organizacional, o plano de carreira deve cooperar para o 
alcance do desenvolvimento e crescimento tanto do profissional como da 
corporação, alcançando diferencial no mercado e gerando sucesso. 

   A empresa do Século XXI tem plena consciência que a causa maior de sua 
existência, são seus clientes, seja no âmbito interno e/ou externo. Por isso, deve 
zelar e cuidar dos mesmos, buscando sempre satisfazer às suas reais 
necessidades. Verifica-se que, quando há satisfação, existe uma relação de doação, 
de prazer, de entrega que somente um colaborador motivado irá conseguir realizar a 
excelência. 

   A partir da elaboração de um Plano de Cargos e Salários é que a empresa 
deverá implantar e programar o Plano de Carreira. Portanto, ao elaborá-lo, a 
organização deverá fazer um diagnostico de suas reais necessidades. Além disso, 
verificar perfis dos profissionais coerentes com os cargos, metas, capacidades e 
competências, visando sempre atender os objetivos e às expectativas da 
organização e dos profissionais que compõem tal organização. 

   Para nós, o plano de carreira irá colaborar para a valorização dos 
profissionais da empresa, concebendo-os como um ser humano, que pensa e possui 
talentos, conhecimentos, capacidades, anseios e necessidades diversas e é capaz 
de contribuir e muito para que a empresa faça a diferença no mercado. 

   Realizando essa pesquisa na empresa Elektro, pode-se ver que o Plano de 
Carreira que possui tem influência direta em todos os prêmios e reconhecimentos de 
nível mundial como: melhor empresa para se trabalhar no Brasil desde 2012 
segundo a pesquisa Great Place to Work/Época, melhor empresa para se trabalhar 
na América Latina em 2015 também pela pesquisadora Great Place to Work/Época, 
premio nacional da qualidade pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), melhor 
distribuidora de energia elétrica do País pela ABRADEE em 2016. 
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