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RESUMO 

 
 

O mundo do trabalho vem mudando ao longo das últimas décadas e acompanhando essas 
mudanças a relação das organizações e dos profissionais com as carreiras vem também se 
alterando.  Um campo de conhecimento multidisciplinar e relativamente novo na academia 
estuda estas novas configurações e formula teorias sobre novos modelos de carreiras.  Os 
teóricos da área tem demonstrado que os modelos tradicionais de carreira não mais se ajustam 
aos anseios dos profissionais e às necessidades das organizações contemporâneas.  Em meio a 
este contexto, o serviço público brasileiro tenta organizar suas atividades em carreiras desde a 
década de 30, sem lograr grande êxito.  Os principais elementos constitutivos que dão forma 
as atuais carreiras são ainda daquela época e estão relacionados ao modelo tradicional.   Este 
trabalho tem por objetivo investigar a relação entre os modelos teóricos contemporâneos e o 
funcionamento prático de uma carreira no âmbito do Poder Executivo federal.  Utilizando-se 
do estudo de caso como ferramenta metodológica foi explorada a carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental do governo federal e suas características foram 
comparadas a dois modelos teóricos modernos de carreiras: sem fronteira e proteano.  
Concluiu-se pelo achado de evidências suficientes que comprovam a presença na carreira 
estudada de elementos consistentes com os modelos teóricos referenciados.  O funcionamento 
prático desses elementos foi descrito e analisado, identificando-se as dificuldades na sua 
operacionalização em meio à cultura burocrática do setor público e à força inercial do modelo 
tradicional, habitualmente empregado no desenho de carreiras públicas.  Espera-se, com isso, 
lançar luz sobre as possibilidades dos novos modelos teóricos de carreira e sua aplicação no 
serviço público e os limites da viabilidade de implantá-los nesse contexto.  A aplicabilidade 
do trabalho encontra-se tanto na contribuição do material à superação da carência de estudos 
sobre carreiras no âmbito do serviço público brasileiro, quanto no fornecimento de 
embasamento teórico para ações de gestores públicos envolvidos com a temática da gestão de 
carreiras. 
    

Palavras-chave: carreiras; serviço público; teoria de carreiras; recursos humanos; gestão 

pública. 

 



 

ABSTRACT 
 
 

The labor world has been changing in the course of the last decades and following those shifts 
the nature of the relationship between organizations and professionals is also changing.  A 
relatively new multidisciplinary field of knowledge in the academy studies those 
configurations and has developed theories on new career models. The academics of this field 
have shown that the traditional career model is no longer responding the needs of 
professionals and contemporary organizations.  In this context, the Brazilian public service 
has been trying to organize its activities in public careers since the 30’s, without success.  
Many of the constitutive elements giving form to those careers are still based on those 
premises and are related to the traditional career model.  The present work intends to examine 
the relationship between those contemporary theoretical models and the practical operation of 
a career in the federal Executive Branch.  Using the case study as methodology, this work 
explores the career of Specialist in Public Policy and Government Management and its 
characteristics are compared to two modern theoretical models: the boundaryless and the 
protean career.  The findings point towards evidences of the presence of many elements 
consistent with those career models in the case studied, and the practical operation of those 
elements was described and analyzed, showing the difficulties in operationalizing those 
models amid the context of bureaucratic culture in the public sector and the inertial strength of 
the traditional career model.  It is hoped that this study and its conclusions will cast light on 
those possibilities brought by the career models and the viability limits in introducing them in 
the public context.  The applicability of this work relies in its corroboration in fulfilling the 
lack of academic studies on public careers in Brazil and in giving solid ground for the work of 
public managers involved in the theme of career management.        
 

 

Key-words: career; public service; career theory; human resource; public management. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

O serviço público federal vem tentando organizar seus quadros de servidores 

públicos desde o início do século XX, principalmente a partir da década de 30, na Era Vargas.  

Desde então, muitas e variadas foram as tentativas de organização e sistematização do 

conjunto de cargos e atividades públicas em carreiras (SANTOS, 1996).   

Como consequência desta busca por conciliar as atividades do serviço público e seus 

executores em um sistema de cargos, um vasto número de atos legais tentou estabelecer a 

organização das carreiras, suas estruturas, regras de ingresso, desenvolvimento, 

remunerações, dentre outros aspectos.  Tais regramentos são quase sempre vinculados a um 

modelo derivado da burocracia weberiana clássica, com uma carreira tradicional no formato 

de uma linha vertical ascendente, como uma “escada”, de posições salarias; delimitações pré-

estabelecidas de atribuições, competências e responsabilidades; e perspectivas limitadas de 

crescimento profissional (SARAVIA, 2006; SALLES; NOGUEIRA, 2006).   

Paralelamente, desde a década de 50 – principalmente nos Estados Unidos – a 

organização de cargos e carreiras vem sendo objeto de estudos acadêmicos por diversas 

disciplinas construindo o campo da “teoria de carreiras” (ARTHUR, 1994).  Este campo de 

conhecimento, relativamente recente, tem apontado que os modelos de carreira tradicionais, 

derivados da burocracia weberiana, não mais respondem às necessidades das organizações e 

dos trabalhadores contemporâneos (LEIBOWITZ, 1987; ARTHUR, 1994; HALL, 1996; 

SCHEIN, 2007; DUTRA, 2010a, 2010b).  Neste contexto, novos modelos de carreiras 

surgiram ao longo das últimas décadas, distanciando-se do modelo tradicional e trazendo 

novas perspectivas para indivíduos e organizações (SULLIVAN; BARUCH, 2009; DUTRA, 

2010; KUEN et al, 2013). 

Como ressalta Chanlat (1995) as mudanças sociais e culturais do último século vêm 

minando o modelo tradicional de carreira.  Nesta mesma direção, argumentam Da Silva, 

Balassiano e Silva (2014, p. 3) que “as carreiras acompanham um sistema social maior, 

evoluindo como resposta às transformações na sociedade, na economia e na política”.  Para 

Dutra (2010a, p. 41) a partir do novo contrato transacional1 vigente no mercado de trabalho 

                                                
1 O termo “contrato transacional” é utilizado por HALL (1996) derivado da aplicação original de Ian MacNeil 
(apud HALL, 1998), para explicar o novo contrato psicológico de trabalho entre indivíduos e organizações do 
século XXI, o qual é baseado em relações de curto prazo e troca mútua de benefícios e contribuições.  Este novo 
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“as pessoas passam a demandar das organizações a criação de condições objetivas e concretas 

para o seu desenvolvimento contínuo”.  Para o autor esse novo contrato envolve todas as 

organizações, não só as privadas, mas as públicas também. 

Neste sentido, parece haver um descompasso entre as carreiras no serviço público 

brasileiro e a evolução da teoria de carreiras.  Como afirmam autores como Salles e Nogueira 

(2006, p. 135), “o serviço público federal vem se tornando refém de modelos administrativos 

que mantêm uma relação de descompasso com as novas tecnologias presentes no mundo do 

trabalho”, especialmente no que se refere ao desenvolvimento profissional.  Para os autores, a 

percepção do trabalho na esfera pública está deslocada da realidade atual do mercado.    

Poder-se-ia argumentar que pelas características de estabilidade, legalidade, 

burocracia e rigidez do serviço público brasileiro os novos modelos de carreira não se 

aplicariam em nenhuma hipótese neste setor.  No entanto, parece-nos errado imaginar que 

com décadas de mudanças nas relações de trabalho na sociedade, no setor privado e nos 

anseios dos profissionais e das novas gerações ingressantes no mercado de trabalho, o serviço 

público fique estanque e alheio a estas mudanças.  A sociedade como um todo está se 

tornando menos limitada a padrões e a estruturas rígidas e tradicionais, bem como os 

profissionais estão desenvolvendo um individualismo associado a uma autoconsciência e 

assumindo as rédeas de seus caminhos laborais e de suas carreiras (BARUCH, 2006).  Neste 

sentido, como afirmam da Silva, Balassiano e Silva (2014, p. 6), os servidores públicos 

fazendo parte da sociedade, ao terem contato com essa lógica tendem a ser influenciados por 

esta.  Da mesma forma, afirmam De Farias e Gaetani (2002, p. 7), “as pessoas se preparam 

hoje em dia não mais para uma carreira no decorrer da vida toda, mas para uma sucessão de 

ciclos profissionais de bases tecnológicas variáveis”.   

Apesar da escassez de estudos sobre carreiras no âmbito do serviço público 

brasileiro, alguns trabalhos tem fornecido pistas empíricas de que os novos modelos de 

carreiras podem já estar de fato começando a permear o serviço público, refletindo-se no 

comportamento dos profissionais.  Lacombe e Chu (2006) estudaram as potencialidades da 

carreira de professor universitário como uma “carreira sem fronteira”2 e identificaram a 

existência de servidores atuando de forma próxima àquele modelo teórico.  Da Silva, 

Balassiano e Silva (2014) identificaram características do comportamento “proteano” - 

                                                                                                                                                   
“contrato” se contrapõe ao antigo contrato “relacional” – que se baseava em relações de longo prazo indivíduo-
organização. 
2 O modelo da carreira sem fronteira será explicado e explorado mais adiante ao longo deste trabalho. 
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relacionado à teoria da “carreira proteana”3 - em servidores públicos em meio às carreiras 

burocráticas tradicionais, levando os autores a nomear o fenômeno como um híbrido e seu 

profissional de “burocrata proteano”.     

Para Da Silva, Balassiano e Silva (2014) diante deste cenário de descompasso entre o 

modelo de relação organização-trabalhadores que o mundo do trabalho tem buscado - por 

meio de um contrato transacional em contraposição ao antigo contrato relacional - e a 

insistência inercial na utilização do modelo tradicional de carreira na burocracia pública, fará 

com que haja profissionais no serviço público influenciados por esta nova relação, mas que 

encontrarão um modelo de carreira ainda baseado no antigo contrato.    

Acreditamos que os efeitos deste descompasso podem se dar na forma de inúmeros 

entraves à gestão pública no país, desde a dificuldade de órgãos públicos em atrair e reter 

profissionais capacitados até a acomodação e desmotivação dos servidores públicos em suas 

atividades e carreiras.   

Reforçando este argumento, os estudos do Departamento Intersindical de Estatísticas 

e Estudos Socioeconômicos – DIEESE a respeito das greves ocorridas no setor público no 

país nos anos de 2010 e 2011, apontam que “os funcionários públicos federais têm como 

pleitos principais o cumprimento, elaboração ou reestruturação do Plano de Cargos e 

Salários” (DIEESE, 2012).  Ao mesmo tempo, estudos começam a ser realizados sobre o 

aumento da rotatividade de pessoal no serviço público brasileiro (DIÓGENES, 2012; 

LINHARES, 2014; AMARAL; LOPES, 2014), com profissionais não mais satisfeitos em 

permanecerem toda a sua vida laboral desempenhando as mesmas atividades, principalmente 

atuando no mesmo órgão, e estes estão abandonando a estabilidade e saindo ou voltando para 

o setor privado.  Este fenômeno tem se tornado tão notório que inclusive já repercute na mídia 

(ESTABILIDADE NO..., 2014; 8 SINAIS DE QUE…, 2015; SERVIDORES 

INSATISFEITOS TROCAM CARREIRA…, 2015), não se tratando mais de mera futurologia 

ou especulação teórica.  

Como afirma Baruch (2006), as organizações modernas necessitam alinhar a gestão 

estratégica de recursos humanos integrando-a com as mudanças nas necessidades do ambiente 

externo e dos profissionais por meio das suas práticas de gestão de carreiras.  Entretanto, as 

limitações legais características do serviço público brasileiro, no que tange às regras de 

pessoal, principalmente do servidor público estatutário parecem ser um grande obstáculo a ser 

                                                
3 O modelo teórico da carreira proteana será explicado e explorado mais adiante ao longo deste trabalho. 
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superado para a implantação de carreiras mais modernas, que fujam do modelo burocrático 

tradicional e se alinhem com as necessidades do Estado e dos profissionais (SALLES; 

NOGUEIRA, 2006; SARAVIA, 2006; MOREIRA; LÚCIO, 2012). 

Paradoxalmente, no entanto, em meio a este contexto, algumas iniciativas no Poder 

Executivo federal parecem acenar com características peculiares que podem dar uma pista 

sobre a viabilidade de se criar alternativas à inflexibilidade e ao anacronismo do modelo 

tradicional de carreiras no serviço público, mesmo dentro do arcabouço constitucional e do 

regime jurídico laboral vigente.  Isto ocorre, ainda que de forma não proposital ou consciente.  

Como exemplo, Graef e Carmo (2008), bem como Moreira e Lúcio (2012), apontam a 

tendência da criação de carreiras transversais – que sejam utilizadas por mais que um órgão 

público e que cujos profissionais possuam mobilidade.  Saravia (2006) sinaliza com a 

tendência de carreiras amplas, com descrições de cargos mais abrangentes, para permitir a 

flexibilidade na alocação dos profissionais pelos órgãos.       

 

1.2 Identificação do problema 

Neste contexto, este trabalho se propôs a abordar a temática das carreiras no serviço 

público e explorar dois modelos teóricos mais modernos de carreira retirados do estado da 

arte da teoria de carreiras, verificando seu funcionamento na prática de uma carreira do Poder 

Executivo federal. Entende-se poder, assim, contribuir para a reflexão acadêmica com 

aplicações práticas sobre o tema para a gestão pública.   

Para tanto, partiu-se do macroproblema na forma da pergunta: como os modelos 

teóricos da carreira sem fronteira e da carreira proteana atuam na prática no 

funcionamento de uma carreira no Poder Executivo federal?  

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral que este trabalho pretendeu alcançar foi investigar o funcionamento 

prático de elementos dos modelos teóricos mais modernos do campo da teoria de carreiras, no 

âmbito de uma carreira do Poder Executivo federal.   

Entendemos que ao identificar a presença de elementos dos modelos mais modernos 

de carreiras no âmbito de uma carreira pública federal, verificar e descrever seu 

funcionamento prático, pode-se encontrar pistas sobre a viabilidade de se alinhar o desenho 

das carreiras públicas com a evolução do campo teórico - para além do modelo tradicional.  
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Buscando assim, uma modernização e equiparação dessas carreiras com a evolução das 

necessidades e características do mundo do trabalho, das organizações e dos profissionais. 

Para tanto, utilizou-se como estratégia metodológica o estudo de caso, tendo como 

unidade de análise a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 

EPPGG, do Poder Executivo federal.  A escolha desta carreira como unidade de análise 

justifica-se pela diferença que apresenta em relação às demais carreiras do Poder Executivo 

federal, no que tange a sua flexibilidade, principalmente expressa por sua mobilidade, 

transversalidade e atribuições mais amplas.  Os dois primeiros conceitos dizem respeito, 

respectivamente, a esta carreira poder atuar em diferentes órgãos públicos e permitir que o 

profissional mude seu locus de trabalho de tempos em tempos, ganhando maior liberdade para 

desenhar sua própria trajetória de carreira, baseando-se em suas motivações profissionais e 

valores internos em alinhamento com os interesses da administração pública.  A terceira 

característica diz respeito a uma amplitude de atribuições que permite um vislumbre maior de 

atividades a serem desempenhadas e corrobora com os outros dois conceitos no sentido de 

dotar a carreira de maior flexibilidade e o profissional de maior possibilidade de protagonismo 

de escolhas.   

Buscou-se, assim, explorar o funcionamento desta carreira em relação aos elementos 

dos novos modelos de carreiras mais expoentes definidos pelo campo da teoria de carreiras e 

estudados no referencial teórico: a carreira sem fronteira e a carreira proteana.       

 

1.2.2 Objetivos específicos 

São objetivos específicos ou secundários do trabalho:  

- Apresentar os principais elementos teóricos do estado da arte das teorias de 

carreiras sem fronteira e proteana. 

- Relatar a evolução histórica da organização de carreiras no Poder Executivo 

federal. 

- Explorar e descrever, de forma geral, a estruturação e funcionamento de carreiras 

no Poder Executivo federal e, de forma específica, da carreira EPPGG. 

- Encontrar evidências que comprovem a existência de elementos dos modelos de 

carreira sem fronteira e proteana no âmbito da carreira EPPGG. 
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1.3 Suposições 

Como suposição, acredita-se que há uma predominância do modelo tradicional de 

carreira no formato das carreiras existentes no serviço público federal e que há um 

descompasso entre a evolução dos modelos teóricos e a gestão das carreiras, mas que apesar 

disto exista em pelo menos uma carreira do Poder Executivo federal - criada em época de 

maior viés gerencial e de modernização do serviço público – a presença de elementos dos 

modernos modelos teóricos de carreiras em atividade.   

A comprovação desta suposição e a descrição de seu funcionamento poderão 

sinalizar caminhos para se alinhar teoria e prática do campo de gestão de carreiras no âmbito 

do Poder Executivo federal.   

 

1.4 Delimitações do Estudo 

O locus do trabalho se limitou à realidade das carreiras civis do Poder Executivo 

federal brasileiro.     

1.5 Relevância do estudo 

A relevância do estudo pode ser ressaltada a começar pela escassez de trabalhos na 

área de carreiras no Brasil.  Como afirma Dutra (2010a, p. 41) “a discussão sobre carreira é 

muito pobre no Brasil, tanto no âmbito da academia quanto no âmbito das organizações”.  Isto 

se dá, em maior grau, em relação às carreiras do serviço público, como trazem Da Silva, 

Balassiano e Silva (2014, p. 2) que entendem que a compreensão de como as construções de 

carreiras “têm operado no setor público brasileiro ainda constitui uma lacuna na literatura 

atual sobre o tema”.  Já Salles e Nogueira (2006, p. 147) afirmam que “carreira no serviço 

público federal é um tema que deve ser explorado sob vários aspectos, tendo em vista as 

diversas realidades existentes”.   

Para além da contribuição acadêmica deste trabalho, ao tratar de um tema tão pouco 

explorado, há a importância para a gestão pública em si desta problemática.   

Na última década, houve uma ampliação do quantitativo de servidores públicos 

concursados na administração pública federal, principalmente no âmbito do Poder Executivo 

– preenchendo-se mais de cento e noventa e cinco mil cargos (BRASIL, MP, BOLETIM 

ESTATÍSTICO DE PESSOAL, 2015, p. 143).  Assim, forma-se uma caótica situação para a 
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gestão pública federal, que necessita administrar toda esta complexidade em termos 

quantitativos e qualitativos, ao passo em que precisa que este aparato responda às 

necessidades sociais e à agenda do governo.  Por isto, a relevância do tema de gestão de 

carreiras para o Estado tem aumentado exponencialmente.   

Ao mesmo tempo, a importância de pressões dos diversos atores impactados – 

servidores públicos, sindicatos, etc. - também tem crescido.  Como demonstram os números 

do DIEESE a respeito das greves ocorridas no serviço público federal em 2010, 2011 e 2012, 

os pleitos relacionados a estruturação/reestruturação de carreiras são os de maior frequência 

na motivação dos movimentos grevistas após o reajuste salarial (DIEESE, 2012, 2013).   

Outra questão relacionada ao tema são os casos notórios de desmotivação e de 

crescente rotatividade no serviço público, inclusive de desistência da carreira pública, 

amplamente divulgados pela mídia (ESTABILIDADE NO..., 2014; 8 SINAIS DE QUE…, 

2015; SERVIDORES INSATISFEITOS TROCAM…, 2015) e conhecidos dos profissionais 

de recursos humanos que atuam no setor.   

Alguns estudos (SANTOS, 1996; GRAEF; CARMO, 2008; BALASSIANO;  

COSTA, 2006; MOREIRA, LÚCIO, 2012) sugeriram como uma das causas para os 

problemas existentes nas carreiras do serviço público federal a inobservância de fundamentos 

teóricos e conceituais acadêmicos.  Corroborando esta percepção, em pesquisa recente 

realizada por Lúcio (2012, p. 39), a autora entrevistou 66 servidores públicos envolvidos com 

a gestão de pessoas – no âmbito estratégico, tático ou operacional - no Poder Executivo 

federal.  Em relação à afirmação: “a elaboração dos Planos de Cargos, Carreiras e Subsídio 

das carreiras típicas de Estado levam em conta os fundamentos técnicos preconizados pela 

teoria/academia?”, um total de 53% dos respondentes afirmou que “discordava totalmente” ou 

“discordava parcialmente”.  Ou seja, há uma percepção quantificada, mesmo entre os gestores 

de recursos humanos, de que as carreiras do serviço público federal não acompanham o 

campo da teoria de carreiras.  Questões como a verificação desta discrepância ou a viabilidade 

de se alinhar teoria e prática e em que aspectos da estruturação das carreiras esse alinhamento 

poderia ocorrer ainda não foram respondidas.   

Neste contexto, exige-se dos gestores públicos o desenvolvimento da temática da 

gestão de carreiras amparada na firmeza de estudos e de embasamentos teóricos modernos 

que permitam a melhor utilização da força de trabalho do serviço público, atraindo, retendo e 

motivando profissionais competentes.  Caso contrário, há o risco de os aspectos relacionados 
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às carreiras públicas padecerem sob pressões corporativistas específicas relacionadas apenas a 

aspectos remuneratórios, que não atendem às necessidades do Estado e da sociedade. 

Este trabalho, ao propor identificar a existência e qualificar o funcionamento de 

elementos dos modelos mais modernos de carreiras no bojo de uma carreira pública, poderá 

trazer à tona achados que contribuam positivamente para auxiliar na reversão do cenário 

supracitado.   

Objetiva-se, assim, o preenchimento de uma dupla lacuna existente tanto no espaço 

acadêmico - no que diz respeito a estudos de carreiras no âmbito do serviço público brasileiro 

- bem como, no embasamento teórico de ações práticas para os gestores públicos envolvidos 

com a gestão de carreiras.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao redigir o referencial teórico o pesquisador visa identificar “o que tem sido escrito 

a respeito do tema, quem o tem estudado e quem tem indicado a importância de se estudar 

essa questão” (CRESWELL, 2010, p. 53). 

Portanto, o objetivo desta seção é apresentar de forma sinóptica o estado da arte da 

discussão sobre teoria de carreiras.   

2.1 Definições de Carreira 

A dificuldade de se tratar do tema de “carreiras” começa na sua definição.  Por ser 

uma palavra muito utilizada, nos mais variados contextos, o termo apresenta várias acepções.   

Segundo Martins (2010, p. 27) a palavra carreira tem sua origem etimológica do 

latim via carraria, que significaria “estrada para carros”.  Apenas a partir do século XIX é 

que o termo passou a ser utilizado com uma conotação relacionada à vida profissional 

(CHANLAT, 1995). 

No começo do século XX, o termo “carreira” constitui uma característica do modelo 

weberiano de burocracia e pode ser entendido na visão do próprio Weber (apud SARAVIA, 

2006, p. 153) como “uma perspectiva de ascensões e progressões baseados na antiguidade, no 

merecimento ou em ambos”. O termo encontrava-se então intrinsecamente relacionado com 

as organizações e suas estruturas. 

Uma maior multiplicidade de acepções técnicas da palavra carreira começa a 

florescer nos anos 70 quando, segundo Arthur (1994), o estudo do tema se estabelece como 

multidisciplinar e ganha maior profundidade ao abordar o ponto de vista dos indivíduos.  Há a 

presença de elementos conceituais relacionando a carreira às organizações de forma 

tradicional, ou apenas à experiência individual.  É desta época a definição de Hall (1976, apud 

HALL; LAS HERAS, 2010, p. 449) ‘‘the career is the individually perceived sequence of 

attitudes and behaviors associated with work-related experiences and activities over span of 

the person’s life4.’’ 

                                                
4 Em tradução livre nossa: carreira é a sequência individualmente percebida de atitudes e comportamentos 
associados com experiências e atividades profissionais ao longo da vida da pessoa. 
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Chega-se finalmente, a partir da década de 80, em definições que entendem a 

“carreira” tanto na visão do indivíduo quanto na visão das organizações, como propõem 

Stumpf e London, (apud SANTOS, 1996, p. 66):  

Carreiras são as sequências de posições ocupadas e trabalhos realizados 
durante a vida de uma pessoa.  A 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.  A 
perspectiva do indivíduo engloba o entendimento e a avaliação de sua 
experiência profissional, enquanto a perspectiva da organização engloba 
políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis 
organizacionais, compensação e movimento de pessoal.  Estas perspectivas 
são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, 
desenvolvimento e mudança de espaços ocupacionais no interior da 
organização. 

Para Inkson (2004) o termo carreira é tão amplamente utilizado que, no limite, cada 

indivíduo pode ter sua acepção para a palavra influenciado por sua própria experiência de 

vida, entendimento e relação profissional ou pessoal com o termo.  O autor sustenta que por 

ser uma abstração o termo “carreira” é um constructo aberto para proposições e 

interpretações, podendo até se assemelhar a uma “colcha de retalhos epistemológica” 

(INKSON, 2004, p. 99).  Buscando organizar esta situação semântica o autor propõe 

classificar estas acepções para o conceito de carreira por meio de metáforas, pois estas estão 

presentes no cotidiano das pessoas e auxiliam a organizar o pensamento e os conceitos sobre o 

mundo.   

Neste contexto, o autor desenvolve nove metáforas que na sua visão podem ajudar a 

definir o que seria uma carreira.  As metáforas são baseadas na utilização do termo pela 

academia por diferentes autores da área em diversos campos das ciências humanas e sociais 

aplicadas, em pesquisa feita pelo autor.  Cada uma destas metáforas simbolizaria uma visão 

parcial e limitada do termo “carreira”, devendo por isso ser utilizadas com cuidado, mas pelo 

mesmo motivo permitem facilitar a escolha de qual olhar se quer dar para o termo, ou seja, 

qual o constructo de carreira se quer propor quando se estuda o fenômeno, sem olvidar da 

existência de outros pontos de vista (INKSON, 2004).  

 As metáforas propostas por Inkson (2004) são5: 

                                                
5 A tradução das metáforas é nossa e livre a partir do original, com adaptações, dada a dificuldade de traduzir-se 
para a língua portuguesa alguns termos da língua inglesa que se expressam em palavra única com grande 
capacidade de síntese de ideias. 
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 Legado. Carreira como herança: simboliza a visão de 

carreira como algo transmitido entre gerações, como uma profissão 

passada de pai para filho ou a influência que uma geração tem na 

escolha da carreira da próxima geração, seja por aspectos culturais, 

sociais, financeiros, de gênero ou de raça. 

 Ofício. Carreira como construção: simboliza a utilização 

do termo como uma visão de maior protagonismo do indivíduo 

sendo a carreira uma construção deste ao longo de sua vida 

profissional, suas escolhas, seu planejamento, suas preferências e 

experiências laborativas. 

 Estações. Carreira como ciclo: transmite a imagem da 

carreira como uma sequência de fases com começo, meio e fim, em 

geral relacionadas com a idade e/ou fases da vida do indivíduo 

(juventude, maternidade/paternidade, maturidade, velhice, etc.). 

 Encaixe. Carreira como compatibilização: significa a 

visão da carreira como algo que conecta a capacidade, habilidade, 

atitude, conhecimento e perfil laborativo do indivíduo com as 

necessidades do mundo do trabalho e das organizações. 

 Caminho. Carreira como uma jornada: para Inkson 

(2004) esta é a metáfora mais comum para o termo.  Simboliza a 

carreira como sendo um movimento, um deslocamento no tempo e 

no espaço.  Ou seja, o conjunto de mudanças de atividades, de 

organizações, de emprego, de cidade, de país, promoções, 

demoções, etc.  Para o autor esta jornada pode ter ou não um 

destino pré-estabelecido.  Ademais, ao adotar-se esta metáfora 

pode-se focar no comportamento do “viajante” ao longo desta 

jornada ou nas características da “paisagem e do terreno” pelo qual 

este passou. 

 Rede. Carreira como encontros e relacionamentos: 

enfatiza o lado social e político das trajetórias de carreiras e como 

estas relações a influenciam.  Ou seja, é uma metáfora que 

preocupa-se com o network, com a capacidade do indivíduo em 
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construir uma rede de relacionamentos que o impulsionem de forma 

ascendente na vida laboral. 

 Teatro. Carreira como um papel: simboliza a carreira 

como a representação de um papel, uma atuação teatral no palco 

social da vida.  Os indivíduos tem papéis a representar baseados em 

expectativas internas e externas relacionadas à sua profissão, seu 

status social e profissional, seus desejos, suas responsabilidades, 

etc.6 

 Econômico. Carreira como recurso econômico: esta 

metáfora enfoca na capacidade da carreira de gerar dinheiro.  O 

apelo da carreira como mero recurso está presente para o autor, por 

exemplo, na utilização de termos como “recursos humanos” 

(INKSON, 2004), limitando o indivíduo e sua carreira a condição 

de input em um processo produtivo das organizações, em troca de 

recompensas materiais. 

 Narrativa. Carreira como história: simboliza a narrativa 

de uma carreira de um indivíduo, uma retrospectiva feita por ele 

mesmo ou por terceiros de forma a consolidar uma trajetória de 

forma realística ou fantasiosa sobre os fatos transcorridos.  Esta 

metáfora, segundo Inkson (2004) ajuda a consolidar arquétipos de 

carreiras, como nas narrativas épicas e mitológicas, especialmente 

no caso de carreiras de celebridades ou personalidades de destaque.          

As metáforas trazidas por Inkson (2004) são importantes neste trabalho pois em 

diferentes momentos a polissemia da palavra carreira será mitigada pela escolha de um olhar 

específico para o termo, como propõe a construção das metáforas.  Neste contexto, utilizar-se-

á o termo “carreira” mormente numa acepção mais relacionada às metáforas do Ofício, 

Encaixe e Caminho.  A primeira pela visão de protagonismo e construção da própria carreira 

pelo indivíduo, a segunda pela necessidade de encaixe entre as demandas das organizações 

públicas e das competências dos profissionais e a última pela trajetória que o indivíduo pode 

ter ao longo de sua vida profissional no âmbito de sua carreira no serviço público.   

2.2 Teoria de carreiras 
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Ao mesmo tempo em que as acepções do termo “carreira” evoluíram, uma “teoria de 

carreiras” se desenvolveu ao longo das últimas décadas.  Este campo de conhecimento tem 

início na década de 70 (ARTHUR, 1994; DUTRA, 2010a) quando pesquisadores do 

Massachussets Institute of Technology – MIT nos Estados Unidos produziram três livros 

seminais sobre o tema7.  Segundo Arthur (1994) a partir de então foi possível: (1) definir 

carreira de uma forma aplicável universalmente; (2) que a dimensão tempo fosse considerada 

uma variável chave na relação trabalhador-organização; (3) estabelecer a teoria de carreiras 

como um tema multidisciplinar; (4) passar a ver as carreiras tanto sob os aspectos objetivos 

quanto subjetivos. 

Os aspectos objetivos das carreiras dizem respeito a como a organização enxerga a 

carreira; e os aspectos subjetivos, como o indivíduo a enxerga (ARTHUR, 1994; HALL, 

1998).  Ou seja, o aspecto objetivo diz respeito à sequência de trabalhos, o desenho dos 

cargos, os patamares salarias, o desenvolvimento, a complexidade laboral, a mobilidade, etc.  

O aspecto subjetivo diz respeito às experiências profissionais acumuladas, a relação da pessoa 

com seu trabalho, a valoração interna de seu trabalho, etc. 

A distinção entre os aspectos objetivos e subjetivos da carreira se faz importante, 

pois é muito referenciada pelas teorias de carreiras.  Enquanto os aspectos objetivos 

subordinavam os subjetivos na relação organizações/profissionais na carreira tradicional, os 

novos modelos teóricos começam a alterar esta relação e passam a focar-se mais na 

importância daqueles últimos.  Neste contexto, Dutra (2010a) propõe dividir a teoria de 

carreiras em “teorias tradicionais” e “teorias não tradicionais”. 

2.2.1 Teorias ou modelos tradicionais 

Os modelos tradicionais ou a teoria tradicional de carreiras preconizavam um 

desenho de carreira feito pela organização, baseado numa descrição de cargo, na evolução 

vertical da complexidade e responsabilidade acompanhada da evolução salarial 

correspondente.  O indivíduo entraria na organização e, com sorte e competência, passaria 

toda sua vida profissional nela (PEIPERL; BARUCH, 1997).  Neste modelo de carreira, “o 

sujeito é inerte e seu desenvolvimento é influenciado pelos interesses das companhias” 

(DUTRA, 2010a, p. 13).   

                                                                                                                                                   
6 Esta metáfora foi bastante explorada por Donald E. Super (vide SUPER, 1980). 
7 Os livros, segundo Dutra (2010a), eram: Career in organizations (HALL, 1976); Career Dynamics (SCHIEN, 
1978) e Organizational Careers (VAN MAANER, 1977). 
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Segundo Sullivan e Baruch (2009) estes modelos eram sustentados por um cenário 

econômico de expansão e um mercado de trabalho com inserção de novas tecnologias, além 

de estruturas sociais voltadas para o papel do homem como provedor da família.  O 

profissional era leal à empresa e, em troca, esta cuidava de sua carreira e lhe garantia emprego 

estável e remuneração adequada. 

Descrevendo este modelo tradicional de carreira numa tipologia própria como um 

modelo burocrático, Chanlat (1995, p. 73) o apresenta com as seguintes características: 

“divisão elaborada do trabalho; rígida hierarquia de papéis e estatutos; regulamentação 

onipresente; centralização de poder; impessoalidade das relações”. 

Para Wilensky (apud Dutra, 2010a, p. 138) são as seguintes características do 

modelo tradicional de carreira: 

Comprometimento intenso; vínculo trabalhista contínuo com o mundo 
organizacional; esforço para mobilidade vertical; realização de marcas 
externas de sucesso; preferencialmente trabalhando para um único 
empregador durante toda a vida; prevê ainda uma certa separação entre a 
esfera do trabalho e outras esferas da vida, sendo o emprego sempre a mais 
valorizada e com maior prioridade; a empresa controla a carreira dos seus 
funcionários.  

É importante característica deste modelo, ainda, como lembram Peiperl e Baruch 

(1997), o formato piramidal da linha hierárquica de postos de trabalho ao longo da carreira, de 

forma que a quantidade de postos de trabalho diminui conforme a proximidade do topo da 

hierarquia, gerando ao mesmo tempo competição e estagnação, respectivamente, para os 

“vencedores” e “perdedores” desta disputa. 

À guisa de conclusão, Thiry-Cherques (2006) apresenta um interessante esforço de 

síntese em três atributos fundamentais da conceituação relacionada às carreiras tradicionais: 

previsibilidade, progressão e determinação.  Ou seja, conhece-se com o que se vai trabalhar e 

as possibilidades futuras, sabe-se qual o caminho vertical e hierárquico que a carreira poderá 

ter e quais as regras que devem ser seguidas neste caminho. 

 

2.2.2 Teorias e modelos não tradicionais ou modernos 

Embora novas teorias e modelos sobre carreiras começassem a se desenhar desde o 

final da década de 70 e começo dos anos 80, foi a partir da década de 90 que de fato estas 

novas propostas ganharam força (HALL; LAS HERAS, 2010; DUTRA, 2010a).   
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Isto se deu porque naquela década chegou-se num clímax de mudanças sociais, 

econômicas e tecnológicas e de uma maior conscientização a respeito destas mudanças.   A 

globalização, a nova era do conhecimento, o avanço da internet, o modismo da reengenharia, 

a diversidade da força de trabalho, as terceirizações, fusões e aquisições, são uma relação não-

exaustiva das inúmeras mudanças no contexto das organizações daquela época.  Este “novo” 

cenário alterou a estrutura das organizações, os desenhos das carreiras, o perfil e as 

competências profissionais necessárias para as empresas e as relações empregado-

empregador.  Para Coelho (2006, p. 97): 

(...) as organizações sofreram as seguintes reestruturações: organograma 
achatado (redução dos níveis hierárquicos), estruturas e processos 
organizacionais evolutivos, liderança situacional, uso da informação para a 
tomada de decisões estratégicas, motivação com base no estímulo a 
cooperação, preocupação com o clima e cultura organizacionais, 
implantação de células de trabalho ou trabalho por projetos, integração do 
trabalho (multiespecialização, multitarefa), visão ampla do processo de 
produção, jornada de trabalho mais flexível, descentralização do local de 
trabalho (home office), remuneração variável, transparência das metas da 
organização, valorização das pessoas (capital intelectual) e visão ampla da 
Qualidade Total (foco no cliente e na qualidade de vida). 

Não foram apenas as organizações que mudaram.  Os indivíduos também 

modificaram suas percepções em relação ao trabalho, às organizações e às carreiras.  O 

profissional desta nova configuração não quer passar a vida toda numa mesma organização ou 

executando as mesmas atividades, não considera mais o trabalho como prioritário em relação 

à família e não enxerga o sucesso apenas como crescimento financeiro (CHANLAT, 1996; 

HALL, 1998; SMOLA; SUTTON 2002; GASTEIGER; BRISCOE, 2007; SULLIVAN; 

BARUCH, 2009). 

Para Weick e Berlinger (1989, apud COSTA, 2006) ao invés de focar na estabilidade 

de posições hierárquicas, os profissionais tenderão a focar em elementos subjetivos como 

parâmetro para diagnosticar seu crescimento na carreira. Mais que nos resultados, eles estarão 

interessados nos processos, nas competências ao invés dos títulos, e na realização pessoal em 

detrimento de promoção, além disso preferirão desempenhar papéis a ocupar posições. 

Nesta nova configuração do mundo do trabalho, tanto por parte das organizações 

quanto por parte dos profissionais, emergem então novos modelos de carreiras que rompem, 

em certos aspectos, com o modelo tradicional.  Destacam-se na literatura especializada dois 

modelos principais: a carreira “sem fronteira” e a carreira “proteana”.   
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Mais recentemente, outros modelos passaram a ser estudados tais como a carreira 

portfolio, a carreira caleidoscópio e a carreira pós-corporativa (LIPS-WIERSMA; HALL, 

2007; SULLIVAN; BARUCH, 2009; DUTRA, 2010a).  No entanto, estes modelos não 

atingiram, nem de perto, a divulgação e notoriedade acadêmica dos modelos da carreira sem 

fronteira e da carreira proteana (INKSON, 2006; SULLIVAN; BARUCH, 2009; 

RODRIGUES; GUEST, 2010; CHUDZIKOWSKI, 2012).    

2.2.2.1 Carreira sem fronteira 

O termo “carreira sem fronteiras”, ou no inglês boundaryless career, foi proposto por 

Michael B. Arthur em meados da década de 90, no contexto socioeconômico explicado 

anteriormente e sua nominação foi inspirada na visão do renomado administrador Jack Welch 

da empresa General Eletric sobre as “organizações sem fronteiras”.  Este termo foi utilizado 

para denominar as organizações da sociedade da informação, caracterizadas pela necessidade 

de respostas rápidas ao ambiente altamente competitivo e mutável, flexibilidade para se 

adaptar e reestruturar conforme as necessidades de mercado e capacidade de atrair e reter 

profissionais altamente capacitados (MIRVIS; HALL, 1994).  Em 1993, a organização 

estadunidense Academy of Management organizou um seminário sobre organizações sem 

fronteira que recepcionou um simpósio sobre o, então, novo termo “carreira sem fronteira”.  

Este simpósio se transformou numa edição especial de um jornal acadêmico escrito por 

Arthur, posteriormente convertendo-se num livro seminal sobre o tema (INKSON, 2006).   

A visão da carreira sem fronteira traz uma mudança importante nos papéis 

tradicionais da organização e do indivíduo em relação às carreiras.  Enquanto no modelo 

tradicional de carreira, a organização era a responsável pelo desenvolvimento dos 

profissionais - os quais apenas entravam no começo das carreiras organizacionais e seguiam 

por um trilho já pré-definido até sua aposentadoria – agora o profissional é que terá a 

responsabilidade de desenhar sua própria carreira.   

A mobilidade é o principal elemento da carreira sem fronteira que exigirá essa gestão 

mais individualizada.  No entanto, o termo mobilidade não deve ser entendido apenas do 

ponto de vista físico, o movimento pode ocorrer em relação à transposição de diversos tipos 

de fronteiras (CHUDZIKOWSKI, 2012), objetivas ou subjetivas, maiores ou menores, físicas 

ou psicológicas, intra ou interorganização.  Assim, o profissional poderá se deslocar não só 

entre níveis ou padrões de vencimentos dentro de uma organização de forma mais fluida que 

as estruturas rígidas tradicionais, mas também entre organizações e até entre diferentes 
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profissões (MIRVIS; HALL, 1994).  Portanto, ao estudar-se carreiras sem fronteiras é preciso 

saber de que tipo de fronteiras se está falando e como é possível ou viável ou desejável 

atravessá-las (INKSON, 2006).  

Neste contexto, para Inkson (2006), o termo “sem fronteira” não é totalmente 

adequado como metáfora para traduzir o conceito teórico proposto por Arthur.  O autor 

entende que não é realístico imaginar uma carreira sem fronteiras, pois sempre haverá alguma 

fronteira ou limitação na carreira de um indivíduo, sejam elas de oportunidades, de 

regramentos legais, de potencialidades, etc.  Estas fronteiras podem até ser atravessadas, mas 

não serão removidas ou deixarão de existir.  Por isso, o autor defende que a metáfora mais 

correta para este modelo de carreira seria “carreira atravessadora de fronteiras” (INKSON, 

2006, p. 54), mas esta denominação é obviamente menos atrativa que a utilizada por Arthur, 

que já se difundiu academicamente.   

Do ponto de vista das organizações, no contexto da carreira sem fronteira passa a 

ganhar espaço a visão da carreira como um repositório de conhecimento (BIRD, 1994).  

Considerando que os profissionais migrarão constantemente de uma organização para outra, 

ou de uma atividade para outra, as experiências acumuladas, as informações obtidas e a rede 

de relacionamentos ou network conquistados no âmbito de cada organização, não se perderão 

- estarão fluindo junto com a carreira destes profissionais para outras organizações. 

Por isso, as carreiras não podem mais ser vistas pelas organizações como sequências 

de posições ou de trabalhos, mas elas devem ser pensadas em termos de experiência de 

trabalho, o que nem sempre coincide com as funções ou posições ocupadas.  Ou seja, a 

carreira é vista também dentro da organização de forma menos limitada e restrita a posições e 

cargos específicos.  O objetivo dos profissionais não será mais apenas a mobilidade vertical 

na forma de promoções na organização, podendo ser mais variados e irem além dos limites ou 

fronteiras da própria organização (GRANROSE; BACCILI, 2006). 

É neste diapasão que Defillippi e Arthur (1994) argumentam ser um papel das 

organizações diante do cenário das carreiras sem fronteiras, tornarem-se centros de fomento 

do conhecimento e de competências para os profissionais, de forma a retê-los e aproveitar 

suas experiências e conhecimentos acumulados.  Os autores destacam que há uma relação 

importante entre as competências de uma organização e as carreiras individuais dos 

profissionais.  As organizações perdem ou ganham valor conforme o fluxo de entrada e saída 



29 
 

de competências trazidas pelos profissionais, que por sua vez se interessam mais por 

organizações que saibam fomentar suas capacidades. 

Neste sentido, Defillippi e Arhur (1994) destacam 3 competências essenciais de 

carreira que devem ser fomentadas e aproveitadas pelas organizações, pois com ela se 

relacionam: know-why (saber o porquê), know-how (saber como ou saber fazer) e know-whom 

(saber quem).  A primeira diz respeito à motivação do indivíduo em fazer o que faz e sua 

autoconsciência sobre isso, bem como a identificação disto com seus valores.  A segunda diz 

respeito ao conhecimento e experiência nas atividades.  A terceira competência trata dos 

aspectos sociais e habilidades de formar redes de contatos dentro e fora da organização. 

O quadro abaixo demonstra como as competências das organizações e das carreiras 

se relacionam, bem como quais abordagens de gestão de carreiras e de recursos humanos são 

relacionadas a estas competências: 

Quadro 1: Diferenças de competências nas carreiras tradicionais e nas carreiras sem 
fronteiras. 

Competências 
da 

organização 

Competências 
da carreira 

Diferença das competências nas 
carreiras tradicionais e nas 

carreiras sem fronteiras 

Abordagens 
relacionadas de 

gestão de 
carreiras e 
recursos 
humanos 

Tradicionais Sem Fronteiras 

Cultura 

Know-why 
Dependente 

da 
organização 

Independente da 
organização 

Socialização; 
fortalecimento do 

espírito de 
equipe; 

desenvolvimento 
na carreira 

organizacional 

Exemplo: 
Identidade, 

valores, 
interesses. 

Know-how 

Know-how 

Especializado Flexível 

Análise e 
desenho de 

cargos; avaliação 
de desempenho. 

Exemplo: 
Conhecimentos, 
Habilidades. 

Redes de 
relacionamento 

(Networks) 

Know-whom 

Intra-
organizacional 
e hierárquico 

Interorganizacional 
e não hierárquico 

Fortalecimento 
das relações 

interpessoais; 
programas de 

tutorias. 

Exemplo: Intra-
organização; 
interorganização; 
profissional; 
social  

FONTE: Autoria própria, adaptado de ARTHUR, 1994, p. 310 e 317. 
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Para Sullivan (1999) a carreira sem fronteira possui algumas características 

marcantes tais como a portabilidade de conhecimento, habilidades e atitudes de uma 

organização para outra; a identificação pessoal com o trabalho e enxergar um sentido nele; o 

aprendizado na prática ou “on-the-job”; o desenvolvimento de redes de relacionamento e 

aprendizado, ou “networking”; a responsabilidade do indivíduo na construção de sua carreira.  

O autor compara as perspectivas desse novo modelo de carreira com aquelas do modelo 

tradicional da seguinte forma: 

Quadro 2: Comparação das características do modelo tradicional de carreira e do 
modelo sem fronteira. 

Características Modelo Tradicional Modelo Sem Fronteira 

Relação de trabalho 

(profissional e empregador) 

Estabilidade em troca de 
lealdade 

Empregabilidade em troca 
de desempenho e 
flexibilidade 

Fronteiras 
Uma ou duas organizações Múltiplas organizações 

Habilidades Exclusivas para utilização 
em uma organização 

Portáteis, podem ser 
aproveitadas em várias 
organizações 

Medida do sucesso 
Salário, promoção, status Identificação com o trabalho 

e enxergar sentido no que 
faz 

Responsabilidade pela 

gestão da carreira do 

profissional 

Organização Indivíduo 

Treinamento 
Formal On-the-job (aprender 

fazendo) 

Marcos 
Relacionados com a idade Relacionados com o 

conhecimento e experiências 
adquiridos 

FONTE: SULLIVAN, 1999. p. 458. Tradução nossa. 

Em artigo mais recente, Arthur e Sullivan (2006) procuraram elaborar mais o 

conceito da carreira sem fronteira, bem como explorar a distinção ou a proximidade existentes 

no que tange às fronteiras físicas e psicológicas da carreira.  Para os autores, com o tempo os 

pesquisadores focaram nos aspectos da mobilidade física do modelo da carreira sem fronteira, 
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negligenciando com isso o aspecto psicológico do modelo.  Para Arthur e Sullivan (2006) a 

sensação psicológica de possibilidade de mobilidade por parte do profissional em sua carreira 

é muito importante, fazendo parte da definição da carreira sem fronteira quando o profissional 

consegue “perceber um futuro sem fronteiras apesar dos limites estruturais” (ARTHUR, 

SULLIVAN, 2006, p. 21) 

Com o objetivo de tornar a definição de carreira sem fronteira mais abrangente ao 

fator psicológico, portanto, Arthur e Sullivan (2006) propõem uma matriz que combina 

elementos de mobilidade física e psicológica da carreira.  Ou seja, a carreira pode transcender 

fronteiras físicas e/ou psicológicas dependendo das variáveis envolvidas no contexto, bem 

como ter mais intensidade em uma direção do que em outra, embora ambas não sejam 

mutuamente excludentes: 

 

Figura 1: Matriz de mobilidade física e psicológica da carreira sem fronteira.  

FONTE: ARTHUR; SULLIVAN, 2006, p. 22. Tradução nossa. 

Os quatro quadrantes propostos refletem os “tipos puros” de carreira sem fronteira, 

ou seja são exemplos idealizados do que pode ocorrer em termos de mobilidade física e/ou 

psicológica no modelo teórico de carreira sem fronteira de um profissional.   

O “quadrante 1” simboliza uma carreira onde há pouca ou nenhuma mobilidade 

física e psicológica.  São carreiras caracterizadas pela segurança, vitaliciedade, estabilidade, 

necessidade de um conhecimento muito específico, ou um mercado muito específico. 

O “quadrante 2” exibe um nível alto de mobilidade física, mas baixa mobilidade 

psicológica.  São carreiras em geral com necessidade de mudanças físicas, como região 

geográfica, ou organização, mas que pouco trazem de novidades em termos de perspectivas 
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psicológicas para os profissionais.  Os profissionais deste quadrante tendem a possuir 

competências que podem se tornar obsoletos com o tempo, haja vista a falta de perspectivas 

de novos aprendizados, atualização ou mudança na essência da atividade em si. 

Por sua vez, o “quadrante 3” representa o oposto do “quadrante 2”, trazendo alto 

nível de mobilidade psicológica e baixo nível de mobilidade física.  Para Arthur e Sullivan 

(2006) os profissionais deste quadrante acreditam em perspectivas de mudanças em suas 

carreiras, novos desafios, novos aprendizados e oportunidades de desenvolvimento 

profissional e pessoal – apesar de atuarem em carreiras com pouca ou nenhuma possibilidade 

de mudança física de local de trabalho ou de atividade. 

O último quadrante é reservado para carreiras com grande mobilidade física e 

psicológica.  A forma de exercer esta mobilidade variará para cada profissional e suas 

aspirações pessoais e sua compreensão do significado do sucesso profissional (ARTHUR; 

SULLIVAN, 2006), o importante é que há este potencial latente que permite perspectivas 

futuras de mudanças tanto físicas quanto psicológicas no caminho do profissional.     

É interessante notar que para Arthur e Sullivan (2006), o modelo dos quadrantes é 

dinâmico, podendo variar para um mesmo indivíduo conforme este desenvolve suas 

experiências, aprendizados, faz suas escolhas e conforme as organizações se orientam para 

organizar suas carreiras e oferecê-las como trilhas aos profissionais. 

 

2.2.2.2 Carreira Proteana 

O professor da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, Douglas T. Hall 

escreveu em 1976 em um livro intitulado Organizational Careers a respeito de uma forma de 

carreira vislumbrada por ele, na qual o indivíduo seria protagonista de seu próprio destino 

profissional e não a estrutura de carreira organizacional proposta pelas empresas (INKSON, 

2006).  Esta forma, que visava antagonizar as carreiras tradicionais estruturadas pelas 

organizações para os indivíduos, ganhou o nome de carreira proteana. 

O termo proteano é uma metáfora derivada da figura mitológica do Deus Proteu, 

citado em A Odisseia, de Homero (INKSON, 2006).  Proteu tinha a capacidade de mudar de 

forma, metamorfoseando-se para fugir de perigos ou conforme a necessidade da situação.  A 

metáfora foi escolhida pelo autor para simbolizar as características do novo profissional de 
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adaptabilidade, flexibilidade, mutação ao longo de sua carreira conforme a necessidade e as 

circunstâncias.     

Aprofundando a ideia original do modelo de carreira proteana de 76, ao examinar as 

novas relações de trabalho resultantes das mudanças econômicas, tecnológicas e sociais 

ocorridas na década de 70 e 80 nos Estados Unidos, Hall vislumbrou mais concretamente uma 

mudança de contrato psicológico ou social acontecendo entre os indivíduos e as organizações.  

O autor embasou-se na teoria de Ian Macneil (apud HALL, 1998) sobre contrato social e 

aplicou-a na identificação de dois contratos entre indivíduos e organizações: o relacional e o 

transacional.  O primeiro diz respeito a relações de longo prazo com satisfação mútua, para o 

profissional e para a organização.  O segundo refere-se a relações de curto prazo durante as 

quais há uma troca de benefícios e contribuições. 

É interessante notar que a migração das relações contratuais/sociais de mais longo 

prazo para as de curto prazo é um fenômeno que já vinha sendo estudado pela academia, 

aplicando-se não só para as relações de trabalho, mas sim como uma característica mesmo da 

nova sociedade pós-industrial ou pós-moderna (LYOTARD, 2004).  Embora longe de 

consenso acadêmico a questão da modernidade versus a pós-modernidade traz esta importante 

suposição de uma mudança de comportamento das relações laborais e demais tipos de 

contratos sociais, e encaixa-se no contexto preconizado por Hall para seu modelo da carreira 

proteana, pois como afirma Perry (1999, apud TENÓRIO, 2009): 

A condição pós-moderna, é a tendência para o contrato temporário em todas 
as áreas da existência humana: a ocupacional, a emocional, a sexual, a 
política – laços mais econômicos, flexíveis e criativos que os da 
modernidade. (PERRY, apud TENÓRIO, 2009, p. 484)   

Este contrato transacional, portanto, entendido por Hall (1998) como sendo símbolo 

do novo tipo de relação emergente entre profissionais e organizações, é a base contextual para 

o desenvolvimento do modelo da carreira proteana.  Analisando a questão, Martins (2010), no 

entanto, entende que o modelo de Hall acabou por não abandonar totalmente os aspectos do 

contrato relacional tradicional.  Esta perspectiva é importante para se entender que os novos 

modelos não chegam a propor um rompimento completo com o tradicional.  

Hall (1998) defende que na carreira proteana é o indivíduo que domina sua carreira e 

não a organização.  Ele acumula conhecimentos, experiências, treinamentos e faz suas 

escolhas de caminhos profissionais em busca de uma autorrealização, que tem como 

parâmetros de sucesso elementos internos e não externos. 
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Assim, no bojo da teoria ou do modelo de carreira proteana assentam-se alguns 

elementos importantes desenvolvidos por Hall (1996) como característicos desta nova carreira 

e seus profissionais: (a) o aprendizado contínuo; (b) o protagonismo do indivíduo; (c) o papel 

das organizações; (d) a estabilidade no trabalho; (e) a diminuição da fragmentação entre vida 

pessoal e trabalho; e (f) o conceito de sucesso psicológico.  Trataremos a seguir, de forma 

sucinta, cada um destes aspectos. 

Na carreira proteana o aprendizado é contínuo, marcado por curtos mas constantes 

estágios de desenvolvimento (HALL, 2004).  O que vai motivar e alimentar este aprendizado 

contínuo é o planejamento da pessoa em atingir suas metas profissionais, os desafios de 

trabalhos e atividades surgidos durante sua carreira e os relacionamentos interpessoais com 

colegas, chefes, subordinados.  Assim, segundo o autor, haverá menos necessidade de 

treinamentos formais.  Outra característica deste aprendizado contínuo é permitir que a idade 

cronológica do profissional seja menos importante que seu tempo de carreira.  Resumindo 

esta perspectiva num processo contínuo, Mirvis e Hall (1994) entendem que o 

desenvolvimento nas novas carreiras deve se dar na forma de um ciclo exploração-

experimentação-domínio-saída.  Ou seja, o profissional buscará uma atividade de seu 

interesse, experimentará, a dominará e depois sairá em busca de uma próxima: 

 

 

Figura 2: Ciclos da carreira proteana. 

FONTE: MIRVIS; HALL, 1994, p. 371, com adaptações. Tradução nossa. 
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O protagonismo do indivíduo na carreira proteana é bem maior que no modelo 

tradicional.  Para Martins (2010), o profissional deverá ter noção de seus objetivos de vida, 

seus valores, interesses e prioridades para, a partir daí, traçar um planejamento de carreira e 

realizá-lo.  Mais que isso, deverá ser capaz de modificar e adaptar este planejamento 

conforme o ambiente externo (mercado de trabalho) e interno (aspirações) se alterarem. 

Neste contexto, o papel das organizações se altera de gestores das carreiras dos 

indivíduos, para provedores de condições que atraiam, retenham e gerem benefícios mútuos 

para profissionais e organizações.  Para tratar sobre este novo papel da gestão de carreiras, 

Hall (1998) realizou uma pesquisa em diferentes empresas americanas tentando entender 

como estas lidavam com o novo contrato transacional.  O autor sustenta, após os achados da 

pesquisa, que as organizações que souberam aprender com a nova configuração do mercado 

de trabalho tiveram maior sucesso no novo modelo de contrato.  Estas organizações 

modificaram suas relações com seus profissionais de um enfoque na lealdade de longo prazo, 

para um enfoque no fornecimento de oportunidades de aprendizado contínuo e recompensas 

aos profissionais em troca de desempenho, agregação de valor e satisfação mútua.   

Além disso, as organizações se interessam em fornecer desafios profissionais e novas 

atribuições e atividades para os empregados, de forma a desenvolver sua capacidade de 

adaptação e de aprendizado, além de ampliar seus conhecimentos, ganhando em troca a 

motivação do profissional em se manter aprendendo com dinamismo e com aumento de sua 

empregabilidade. 

O quadro abaixo proposto por Hall (1998) sugere dez passos que as organizações 

devem seguir para promover carreiras proteanas que replicamos abaixo - menos pelo caráter 

prescritivo, mas sim porque permite visualizar melhor um possível papel das organizações 

neste novo modelo: 

Quadro 3: Ações da organização em prol da carreira proteana. 

1 - Comece reconhecendo que o indivíduo é o dono de sua própria carreira. 

2 – Crie informações e suportes para o esforço próprio de desenvolvimento do indivíduo. 

3 – Reconheça que o desenvolvimento na carreira é um processo relacional; os indivíduos e 

as organizações possuem um papel mediador. 
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4 – Integre informação de carreira, tecnologias de gestão, coaching8 e aconselhamento.  

5 – Forneça excelente comunicação de carreira (oportunidades/vagas abertas para trabalhos, 

novos desafios, etc.). 

6 – Promova o planejamento de trabalhos/atividades/projetos e não o da carreira. 

7 – Foque em relacionamentos e desafios de trabalho para o desenvolvimento. 

8 – Forneça intervenções de carreira voltadas para relacionamentos e desafios de trabalho.  

9 – Favoreça a identidade de aprendiz ao invés do atingimento da maestria em uma 

atividade. Mobilidade contínua gera aprendizado contínuo. 

10 – Utilize os recursos das atividades/trabalhos cotidianos como ferramenta de 

desenvolvimento e aprendizado. 

FONTE: HALL, 1998, p. 33. Com adaptações. Tradução nossa. 

Para Hall (1996) a estabilidade no emprego na era da carreira proteana vai estar 

relacionada à empregabilidade do profissional e não mais ao contrato de trabalho.  Este termo 

refere-se à capacidade do indivíduo de desenvolver e adaptar seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes conforme suas necessidades e as do mercado.  Neste sentido, o autor sustenta que é 

preciso ir da competência do know-how (o saber como fazer) para o learn-how (saber como 

aprender a fazer).  Esta competência será essencial para garantir a estabilidade profissional e 

financeira.  O profissional enfrentará desafios em sua carreira e deverá aprender como superá-

los.  Para tanto, é necessário desenvolver o que Hall (1996) denomina de Metacompetências 

de autoconhecimento e de adaptação.  Estas Metacompetências é que permitirão o 

desenvolvimento da competência do learn-how. 

Outra característica do modelo ou da teoria da carreira proteana é a diminuição da 

fragmentação entre vida pessoal e profissional.  Para Mirvis e Hall (1994) a vida pessoal e a 

profissional fazem parte da identidade de uma pessoa, e foram separadas ao longo do tempo 

pelo modelo de carreira tradicional, gerando insatisfações e frustrações. Segundo os autores 

há grande evidência empírica de que as pessoas estão cada vez mais priorizando dedicar mais 

                                                
8 O termo coaching não vem sendo traduzido na literatura sobre recursos humanos, sendo utilizada a palavra 
original em inglês, por isso optou-se por não traduzi-la.  
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tempo de sua vida aos aspectos pessoais, familiares e a seus relacionamentos do que ao 

trabalho.  Esta mudança torna imperativo para as organizações preocuparem-se também com 

estas questões de forma a atrair, reter e motivar os profissionais proteanos (MIRVIS; HALL, 

1994).  A flexibilização de jornada de trabalho, o trabalho em casa e outras soluções 

semelhantes tenderão a crescer.  Ademais, a própria autonomia ampliada do profissional em 

relação a sua carreira permitirá a adaptação de fases de sua vida laboral para buscar trabalhos 

em meio-período ou que permitam maior flexibilidade de horário, em prol de dedicar mais 

tempo à vida pessoal. 

O grande objetivo do profissional na teoria da carreira proteana é atingir o sucesso.  

No entanto, diferentemente do modelo tradicional de carreira, o sucesso neste caso não se 

refere necessariamente à acumulação de bens materiais, salários, status, ou a ascensão vertical 

numa organização.  Para Mirvis e Hall (1994), o sucesso psicológico é o atingimento de 

objetivos pessoais significativos para o individuo, ao invés daqueles estabelecidos pelas 

organizações, ou por outros critérios externos.  Hall e Las Heras (2010) apontam que neste 

sentido, o conceito de sucesso para o indivíduo muda ao longo do tempo, e em sistemas 

rígidos de cargos pré-definidos e carreiras tradicionais, a organização não acompanha essas 

mudanças, gerando infelicidade, sabotagem e desmotivação. 

Explorando mais o modelo conceitual da carreira proteana, em estudos mais recentes, 

Briscoe e Hall (2006) afirmam que este modelo está mais relacionado com a perspectiva do 

indivíduo sobre sua carreira do que com estruturas de carreira em si.  O grau de como esta 

visão do indivíduo se dá em relação a sua carreira pode se encaixar no modelo proteano em 

maior ou menor grau, dependendo de duas variáveis: se o indivíduo é guiado por valores e se 

sua carreira é autodirigida.  Ser guiada por valores significa que são os valores internos do 

profissional que guiam sua carreira e a medida de seu sucesso.  Ser autodirigida significa que 

o profissional planeja seu caminho, se desenvolve e se adapta.  A partir destas duas variáveis 

Briscoe e Hall (2006) estabeleceram quatro tipos de visão de carreira proteana ou de atitudes 

profissionais em relação à carreira: dependente, reativa, rígida e proteana.  Ilustramos os tipos 

teóricos na figura abaixo: 
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Figura 3: Gradações da carreira proteana. 

FONTE: Autoria própria adaptado de BRISCOE; HALL, 2006, p. 8. 

O profissional que não é nem orientado por seus valores internos nas escolhas de sua 

carreira nem é autodirecionado pode ser considerado “dependente” na tipologia proposta.  Ou 

seja, há dificuldade no estabelecimento de prioridades ou objetivos e de carreira e uma grande 

dependência das organizações e da estrutura formal de carreira proposta por elas. 

Já um indivíduo autodirecionado mas que não seja orientado por seus valores se 

enquadra numa postura “reativa” em relação a sua carreira.  Desta forma, o profissional 

carece de um objetivo ou mesmo de uma mensuração de atingimento de sucesso que venha de 

seus valores e estará sempre respondendo e orientando sua carreira de acordo com os 

estímulos mais tradicionais das carreiras nas organizações, tais como salário, promoção e 

status. 

Os profissionais com baixa capacidade de autodirecionamento e alta orientação por 

valores, segundo Briscoe e Hall (2006), tem dificuldade de se adaptar em suas carreiras e de 

desenvolver conhecimentos e habilidades que lhes permitam desenhar sua própria carreira, 

dependendo mais de carreiras tradicionais ou rígidas. 

Já o tipo puro ideal de profissional proteano, seria altamente orientado por seus 

valores internos – que lhe dariam o senso de direção e sua medida de sucesso – bem como, 

seria grandemente capaz de se autodirecionar, modelando ele mesmo sua carreira, as 
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experiências profissionais, conhecimento e habilidades que deseja desenvolver para atingir 

seus objetivos de sucesso. 

 

2.2.3 A relação da teoria da carreira proteana com a da carreira sem fronteira 

Por serem os primeiros modelos modernos de carreira a surgirem no âmbito da teoria 

de carreiras, tanto o proteano quanto o sem fronteira foram bastante estudados, criticados e 

comparados.   

O criador do modelo de carreira proteana – Douglas T. Hall – em estudo conjunto 

com Briscoe - defende que ambos os conceitos são distintos embora se entrelacem em alguns 

aspectos (BRISCOE; HALL; DEMUTH, 2006).  Na opinião dos autores a principal diferença 

entre os modelos sem fronteira e proteano é que o primeiro trata tanto de aspectos subjetivos 

quanto objetivos das carreiras, abordando a visão dos indivíduos e das organizações no novo 

contexto relacional.  Já o modelo proteano se ocupa muito mais da questão subjetiva, pois 

entende que os indivíduos terão mais autonomia em relação às organizações na gestão de suas 

carreiras, visando atingir o sucesso psicológico – que é motivado por elementos internos.   

Os autores tentaram, mais recentemente, operacionalizar os constructos como forma 

de padronizar os resultados empíricos futuros sobre os modelos teóricos de carreira proteana e 

sem fronteira, criando uma escala objetiva de mensuração estatística de atitudes relacionadas 

aos profissionais com perfil destas carreiras (BRISCOE; HALL; DEMUTH, 2006).  As 

escalas foram construídas na forma de questionário que traz comportamentos observáveis e 

percepções objetivas para os respondentes, nas quais se identificam duas variáveis principais 

sugeridas pelos autores para cada um dos modelos de carreira: autodirecionamento (da 

carreira) e orientação por valores (pessoais) - para a carreira proteana; e mentalidade sem 

fronteira e preferência de mobilidade, para a carreira sem fronteira9. 

Segundo Briscoe, Hall e Demuth (2006) os quatro constructos, derivados dos 

conceitos propostos pelos autores que originalmente propuseram os modelos teóricos, 

poderiam ser entendidos como10: 

                                                
9 Os termos autodirecionamento e orientação por valores, foram traduzidos, respectivamente, do original self-
directed e values-driven.  O mesmo ocorre com os termos “mentalidade sem fronteira” e “preferência por 
mobilidade”, do original boundaryless mindset e mobility preference.  
10 Embora não definam expressamente os constructos, ao longo do trabalho os autores dão algumas definições 
destes, as quais procuramos juntar aqui nestas definições traduzidas aqui livremente a partir do original. 
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 Autodirecionamento – ter um papel protagonista e independente no 

direcionamento de seu comportamento vocacional11; 

 Orientação por valores – ser guiado pelos seus valores pessoais em suas 

escolhas de carreira e não por valores externos; 

 Mentalidade sem fronteira – uma atitude geral de trabalhar transversalmente às 

fronteiras organizacionais, podendo significar ou não mudança física de 

organização; 

 Preferência de mobilidade – a força de interesse em permanecer numa única 

organização ou se movimentar por algumas ou várias delas.  

Para Inkson (2006), em concordância com Briscoe, Hall e Demuth (2006), os dois 

modelos são distintos, mas possuem pontos de sobreposição. O autor identifica sobreposições 

na questão das meta-competências (autoconhecimento e adaptação) da carreira proteana que 

estariam implícitas na carreira sem fronteira.  Ao mesmo tempo, as competências do know-

why, know-how e know-whom estariam explicitas na carreira sem fronteira e implícitas no 

modelo da carreira proteana.  Interessante notar, ainda, que para Inkson (2006, p. 56) em sua 

tipologia das nove metáforas de carreira, citada anteriormente neste capítulo, o modelo da 

carreira proteana se enquadraria na metáfora do “encaixe”, enquanto que o modelo de carreira 

sem fronteira se assemelharia mais à metáfora da “jornada”.  

 Dutra (2010a) enxerga alguns pontos que permitem comparação entre as duas 

teorias.  Sua sistematização é bastante útil para os fins deste trabalho e por esta razão está 

transcrita, em parte, abaixo:  

Quadro 4: Comparativo dos modelos de carreira proteana e sem fronteira. 

Pontos 

selecionados 

Perspectiva da carreira 

proteana 

Perspectiva da carreira sem 

fronteira 

As fronteiras 

organizacionais 

Fronteiras são mais permeáveis 
com movimento entre elas 
essencial, mais frequente e 
aceitável. 

Não só as organizações, mas também 
o mundo torna-se sem fronteiras e a 
organização tem seus tempos 
balizados pelos tempos de projetos. 

A função da 
Empregadores são 
responsáveis por prover 

Organizações geram episódios 
descontínuos de crescimento, durante 

                                                
11 Comportamento vocacional é um termo muito utilizado no campo da psicologia vocacional e se relaciona com 
os comportamentos do indivíduo nos processos de escolher e de adaptar-se a uma ocupação ou profissão.  Obra 
seminal sobre o assunto no Brasil pode ser encontrada em Martins, 1978. 
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Pontos 

selecionados 

Perspectiva da carreira 

proteana 

Perspectiva da carreira sem 

fronteira 

organização oportunidades para a 
aprendizagem contínua. 

os quais as pessoas se auto-
organizam para aprender. 

A relação com o 

empregador 

Empregadores e empregados 
aceitam que a outra parte 
permaneça somente durante 
necessidades imediatas. 

O trabalhador permanece com o 
mesmo empregador não pela 
lealdade, mas pelo aprendizado 
pessoal. 

A aprendizagem 

A pessoa deve aprender como 
aprender sobre ela mesma e 
sobre o trabalho. 

A pessoa se auto-organiza para 
aprender e ganhar experiência com 
esse processo. A aprendizagem 
acontece pelo movimento entre 
projetos e pelas descontinuidades da 
carreira. 

As competências 

O indivíduo deve desenvolver 
metacompetências: 
competências de 
autoconhecimento e 
adaptabilidade que o habilitam 
a adquirir novas competências 
e a lidar com as demandas do 
ambiente. 

O indivíduo deve desenvolver três 
competências básicas: knowing why, 
knowing how e knowing whom, que 
se acumulam como um capital de 
carreira. 

A identidade 
O conjunto maior de 
oportunidades torna necessário 
um claro senso de identidade 
pessoal para que a pessoa siga 
o caminho profissional 
escolhido. 

O movimento entre ocupações faz 
com que o investimento acumulado 
cristalize a identidade. 

FONTE: DUTRA, 2010a, p. 31.     

Ao explorar mais a inter-relação entre os modelos proteano e sem fronteiras, 

objetivando operacionalizar os constructos, Briscoe e Hall (2006) tentaram desenvolver uma 

tipologia de possibilidades da junção entre os dois modelos teóricos sobre a perspectiva da 

relação dos profissionais com suas carreiras.  Esta tipologia estabelece 16 tipos de 

combinação entre uma visão de carreira sem fronteira e de carreira proteana, como forma de 

tentar desenvolver mais o modelo teórico de ambas e de trazer maiores subsídios para a 

pesquisa empírica e para a aplicação prática. O quadro abaixo traz a tipologia proposta pelos 

autores: 
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Quadro 5: A tipologia combinada dos modelos de carreira proteano e sem fronteira. 

Característica 

proteana:  

autodirecioname

nto 

Característica 

proteana: 

Orientação por 

valores 

Característica 

sem fronteira: 

Mobilidade 

psicológica 

Característica 

sem fronteira: 

Mobilidade 

física  

Tipo 

Baixa Baixa Baixa Baixa Preso ou perdido 

Baixa Alta Baixa Baixa 
Fortificado (ou 

abrigado) 

Baixa Baixa Baixa Alta Errante 

Baixa Alta Alta Baixa Idealista 

Alta Baixa Alta Baixa 
O/a homem/mulher 

organizacional 

Alta Alta Alta Baixa Cidadão exemplar 

Alta Baixa Alta Alta 
Hired-gun ou 

mercenário 

Alta Alta Alta Alta 
Arquiteto proteano 

de carreira 

FONTE: Adaptado de BRISCOE; HALL, 2006, p. 11. Tradução nossa. 

Uma explicação sintética dos tipos deve ser feita para o melhor entendimento da 

teoria, conforme propuseram Briscoe e Hall (2006).  

O tipo “preso ou perdido” são aqueles profissionais interessados apenas em 

sobreviver.  Sem grandes aspirações pessoais, valores internos que os guiem, capacidade de 

autodirecionar suas escolhas de carreira ou vontade de mudar física e psicologicamente, estes 

indivíduos apenas reagem ao ambiente em que atuam nas organizações visando sempre 

manter seu status quo.  As organizações poderiam ajudar este tipo de profissional auxiliando-

os ao autoconhecimento e desenvolvendo interesses. 
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O “fortificado (ou abrigado)” tem valores internos bem desenvolvidos, mas não tem 

flexibilidade e habilidade para enxergar oportunidades em sua carreira.  Este tipo está mais 

relacionado com a carreira tradicional, estável em uma única organização, com a qual ele se 

identifique e possa ascender verticalmente numa estrutura pré-estabelecida de postos de 

trabalho e salários.  As organizações devem estimular estes indivíduos a saírem de suas zonas 

de conforto, desenvolvendo habilidades e conhecimentos para a prospecção de oportunidades. 

O tipo “errante” caracteriza-se pela busca de oportunidades em sua carreira que lhe 

deem mobilidade física.  Não há muita preocupação por parte deste profissional em variar 

suas atividades e experiências ou conciliar seu trabalho com seus valores internos.  Assim, 

estes indivíduos tendem a ir atrás de oportunidades conforme elas surjam, sem seguir uma 

direção específica guiada por um senso de identidade e de perspectiva de satisfação interna de 

seus valores pessoais.  O fato de serem oportunistas, dificulta sua relação com as 

organizações.  Segundo Briscoe e Hall (2006) as organizações se beneficiariam mais das 

experiências variadas destes indivíduos se estes fossem mais coerentes com um objetivo 

interno identificável, de forma que a satisfação deste objetivo pudesse ser oferecida em troca 

de maior permanência do profissional na organização. 

O “idealista” é o tipo de profissional que tem dificuldade em gerir sua própria 

carreira, e em mudanças psicológicas que exijam adaptação, mas que tem um alto senso de 

seus valores internos e de seus objetivos pessoais.  Estes indivíduos tendem a encontrar 

organizações com as quais se identifiquem em termos de valores e ali permanecerem numa 

zona de conforto em suas atividades rotineiras, sem grandes desejos por assumirem desafios 

ou por mudarem de setor, atividade ou equipes.  As organizações devem movê-los de suas 

zonas de conforto, encorajando-os a assumirem novas responsabilidades e a aceitarem 

oportunidades de mudança. 

O “homem/mulher organizacional” são aqueles profissionais que lidam bem com a 

mobilidade psicológica, mas não com a mobilidade física e que possuem capacidade de se 

autodirigir em suas carreiras, mas não tem tanto autoconhecimento a ponto de identificarem 

os valores que os movem.  Estes tendem a ser oportunistas nas organizações e aceitar 

mudanças, desde que possam evitar a mobilidade física (troca de organização, mudança 

geográfica, etc.).  Por não terem seus valores internos bem claros, estes profissionais podem 

atingir bons níveis de desempenho nas organizações, mas tendem a ficar aquém de dar todo 

seu potencial, por não saber em que direção focá-lo. 
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O tipo “cidadão exemplar” possui valores altos das variáveis proteanas, bem como 

possui grande capacidade de mobilidade psicológica e adaptação, porém não consegue lidar 

bem com mudanças físicas.  São profissionais, segundo Briscoe e Hall (2006), que possuem 

grande capacidade de abraçar oportunidades em suas carreiras e de se desenvolverem e se 

automotivarem, com muito a contribuir para as organizações, porém tendem a ficar 

fisicamente restritos em uma organização ou localização geográfica. 

O “hired-gun” ou “mercenário” é o tipo de profissional, na visão de Briscoe e Hall 

(2006) que não é guiado por seus valores internos, aceitando oportunidades de carreira que lhe 

derem maiores recompensas.  No entanto, a utilização do termo mercenário não tem uma 

conotação pejorativa, ou seja não quer dizer, na visão dos autores, que este profissional tenha 

valores desvirtuados, mas apenas que ele possui uma grande capacidade de adaptação e de 

ultrapassar fronteiras físicas e psicológicas em busca de oportunidades objetivas (salário, 

promoções, etc.) melhores.  Estes profissionais são uma boa mão-de-obra temporária para as 

organizações por suas experiências e conhecimentos adquiridos.  No entanto, por não serem 

guiados por seus valores internos, estes indivíduos tendem a não atingir o máximo de seus 

potenciais e as organizações também não se interessam em investir no seu desenvolvimento.          

O último tipo, o mais ideal, é o “arquiteto proteano de carreira”.  Ou seja, é o 

individuo que tem grande autoconhecimento, é guiado por seus valores, aceita muito bem a 

mobilidade psicológica e física em sua carreira e tem habilidade e flexibilidade suficiente para 

se autodirecionar.  Tais indivíduos, na visão de Briscoe e Hall (2006), são raros e poucas 

organizações o terão em suas equipes.  São líderes natos e capazes de grandes feitos.  A 

dificuldade destes profissionais é encontrar uma organização onde possam desenvolver todo 

seu potencial. Já por parte das organizações o desafio é criar um ambiente propício para que 

este profissional se sinta estimulado a se identificar, permanecer e a contribuir com a 

plenitude de suas capacidades. 

Este estudo de Briscoe e Hall (2006) embora tenha grande influência deste último 

autor numa tendência mais voltada para o modelo proteano que para o modelo sem fronteira - 

é útil para desenvolver mais os modelos teóricos e permitir uma identificação prática da 

relação entre as duas teorias e as carreiras tradicionais.  Além disso, permite perceber que os 

modelos teóricos da carreira sem fronteira e da carreira proteana não se apresentam no 

cotidiano da gestão de carreiras das organizações ou na vida profissional dos indivíduos de 

forma pura, mas sim em nuances ou matizes distintas.    
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2.2.4 Outros modelos 

A partir das reflexões sobre os modelos de carreira proteana e sem fronteira, 

estudiosos da teoria de carreiras passaram a sugerir novos modelos, alguns dois quais 

mesclam as duas teorias e outros traçam um novo caminho (SULLIVAN; BARUCH, 2006). 

Estas novas proposições possuem menos estudos a respeito e menor quantidade de 

referências na literatura especializada.  Bem como, parecem ter um potencial menor de 

contribuição para fins deste trabalho.   

De toda forma, cabe sintetizar aqui as principais ideias trazidas por estes outros 

modelos a partir de duas compilações propostas por Dutra (2010a) e por Kuen et al (2013): 

Quadro 6: Outros modelos de carreiras. 

Modelo Características 

Carreira portfolio 

Migrando de trabalho em trabalho, de uma organização para outra, o 
profissional neste modelo de carreira busca formar um portfolio de 
experiências laborais e de habilidades desenvolvidas ao longo de sua 
carreira para se tornar atrativo no mercado de trabalho. 
As organizações, por sua vez, contratam os profissionais por curto 
período de tempo e para realizar tarefas específicas, de acordo com as 
competências desejadas frente a frente o portfolio de experiências e 
habilidades dos profissionais disponíveis. 
Modelo proposto por Mallon (1998) e Handy (1989) 

Carreira pós-

corporativa 

Nesse modelo o profissional tem uma carreira permanente ao invés de 
um emprego permanente.   
Este modelo é caracterizado pelo profissional que não necessita mais 
atuar em grandes empresas para construir sua carreira.  A partir de suas 
aspirações e habilidades ele desenvolve sua rota profissional, atuando 
desde empresas pequenas até criando sua própria empresa. 
Modelo proposto por Peiperl e Baruch (1997) 

Carreira 

caleidoscópio 

Para esta teoria o indivíduo cria e modifica suas decisões de carreira 
baseado em três fatores, cuja priorização e intensidade se misturam ao 
longo da vida.  São eles: (1) autenticidade (sinceridade consigo); (2) 
equilíbrio (entre vida laboral e pessoal); (3) desafio (trabalho 
estimulante e avanços na carreira). 
O modelo foi proposto por Mainiero e Sullivan (2005) 

FONTE: Adaptado de Dutra (2010a, p. 138) e Kuen et al (2013, p. 3).   
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2.3 Da relação entre comprometimento com a organização e os novos modelos de 

carreira proteana e sem fronteira 

 
Um aspecto importante que pode vir a reboque com os novos modelos de carreira, 

principalmente aqueles que focaremos nesse trabalho, proteano e sem fronteira, é como estes 

afetam o comprometimento do profissional com a organização.  Pelas características de maior 

proatividade e protagonismo do indivíduo nas escolhas da carreira profissional trazidas pelos 

modelos de carreira proteana e sem fronteira, poder-se-ia imaginar que o nível de 

comprometimento destes novos tipos de carreira com as organizações seriam menores do que 

na visão tradicional (BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009).  Isto poderia tornar estes modelos 

desinteressantes para serem estimulados pelas organizações.  Desta forma, consideramos 

importante trazer os principais estudos e achados acadêmicos sobre a questão, identificados na 

pesquisa. 

O comprometimento organizacional é um constructo que vem sendo debatido no 

meio acadêmico com grande intensidade desde o fim da década de 50 (MEDEIROS; 

ANDERS, 1998).  Destacou-se neste período no meio acadêmico o modelo de três 

componentes propostos por Natalie J. Allen e John P. Meyer no final da década de 80 

(KONDRATUK et al., 2004; GRANROSE; BACCILI, 2006; BRISCOE; FINKELSTEIN, 

2009; HESS; JEPSEN; DRIES, 2012). 

O modelo tridimensional de comprometimento com a organização foi proposto por 

Allen e Meyer em livro de 1987 (MEYER; ALLEN, 1987 apud MEDEIROS; ENDERS, 

1998), sendo testado e validado pelos autores posteriormente em diversos trabalhos (ALLEN; 

MEYER, 1990; MEYER; ALLEN, 1991; MEYER et al., 1993; MEYER et al., 2002).  Este 

modelo já foi objeto de trabalhos no Brasil tendo seus conceitos traduzidos da língua inglesa e 

validados no âmbito brasileiro (MEDEIROS; ENDERS, 1998).   

Os três componentes do modelo de comprometimento organizacional de Meyer e 

Allen são: afetivo, instrumental e normativo12.  O componente afetivo é relacionado a um 

apego afetivo do profissional com a organização em que trabalha, o que lhe motivaria a 

permanecer nesta porque ele o quer; o componente instrumental diz respeito a necessidade do 

profissional em permanecer na organização em que trabalha, porque os custos – em diversos 

aspectos - de sair dali seriam muito altos para ele ou porque não há outras oportunidades 

                                                
12 Tradução proposta por Medeiros e Enders (1998) a partir do original: affective, continuance, normative. 
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disponíveis, significando que ele permanece porque precisa; já o componente normativo diz 

respeito ao profissional se sentir obrigado moralmente a permanecer em determinada 

organização (ALLEN; MEYER, 1990). 

Conforme Briscoe e Finkelstein (2009) o comprometimento organizacional mostrou-

se em diversos estudos acadêmicos estar diretamente relacionado com importantes aspectos 

de resultado no trabalho dos profissionais para as organizações, tais como desempenho, 

envolvimento e presença/absenteísmo.  A partir do modelo de três componentes foram 

identificados por alguns estudos relações de melhor desempenho com o comprometimento 

afetivo, e queda no desempenho com o comprometimento instrumental, enquanto que o 

comprometimento normativo não afetaria o desempenho ou também teria uma relação 

negativa com aquele, mas uma relação positiva com a rotatividade nas empresas por aumentar 

a lealdade dos funcionários (MEYER et al., 1993; MEYER; ALLEN, 2002; RIKETTA, 2002 

apud BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009; KONDRATUK et al., 2004). 

Partindo-se deste modelo de três componentes puderam-se estudar os modelos de 

carreiras proteana e sem fronteira e sua relação com o comprometimento organizacional. 

Briscoe e Finkelstein (2009) fizeram um dos primeiros estudos sobre a questão 

utilizando a escala de operacionalização do constructo de carreira proteana e sem fronteira 

desenvolvido por Briscoe, Hall e Demuth (2006).  Em seus achados identificaram, 

primeiramente, nova comprovação empírica do que já havia sido afirmado por Briscoe, Hall e 

Demuth (2006) e Hall (2004) de que os conceitos de proteano e sem fronteira são 

“semelhantes, mas distintos” (BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009, p. 250).  Em seguida, os 

autores encontraram evidência empírica de que não há uma relação negativa entre uma 

perspectiva proteana ou sem fronteira e o comprometimento organizacional. 

Isto derrota um grande estereótipo de profissionais da “nova carreira” como 
simples agentes independentes que não estão interessados em estabelecer 
relações de comprometimento e que vão aceitar a primeira oportunidade de 
sair [da organização] que surgir. (BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009, p. 
254)13 

Os autores também afirmam que para os resultados da organização o 

comprometimento afetivo é o mais importante no modelo de Meyer e Allen (1990).  Este 

componente não seria influenciado negativamente pelos modelos proteano e sem fronteira, 

significando que as organizações podem esperar de pessoas com atitudes proteanas e sem 
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fronteira o mesmo nível de comprometimento afetivo que as demais (BRISCOE; 

FINKELSTEIN, 2009, p. 254). 

Em relação ao elemento normativo do modelo de comprometimento de Meyer e 

Allen (1990), Briscoe e Finkelstein (2009) encontraram evidência de que este tem uma 

relação negativa com o modelo de carreira sem fronteira quando a organização não oferece 

oportunidades de desenvolvimento para seus profissionais.  Ou seja, os profissionais com 

relações de comprometimento organizacional que sejam normativas e que buscam uma 

carreira sem fronteira precisam perceber que tem oportunidades de desenvolvimento em suas 

organizações, como forma destas conseguirem resultados positivos (BRISCOE; 

FINKELSTEIN, 2009, p. 255).  Já com o modelo proteano, os autores não encontraram 

relação com o elemento normativo ou as oportunidades de desenvolvimento.  Acreditam que 

isso se deve ao fato de que na carreira proteana o indivíduo cria suas próprias oportunidades, 

dependendo menos do oferecimento destas pela organização. 

Já sobre o componente de comprometimento instrumental do modelo de Meyer e 

Allen (1990), os autores não encontraram evidências que comprovassem uma relação negativa 

ou positiva com os modelos de carreira proteana e sem fronteira. 

Os estudos, no entanto, encontram uma relação de enfraquecimento do 

comprometimento organizacional quando existe o desejo de mobilidade por parte dos 

profissionais, sendo a mobilidade física um elemento, não obrigatório, mas que está presente 

em ambos os modelos de carreira proteana e sem fronteira.     

Briscoe e Finkelstein (2009), por fim, entendem que - baseados em suas descobertas 

empíricas - organizações que ofereçam oportunidades para seus profissionais de terem mais 

autonomia em relação às escolhas para suas carreiras individuais, casando valores pessoais e 

interesses organizacionais, e ao mesmo tempo ofereçam oportunidades de desenvolvimento 

destas carreiras dentro da organização, terão melhores resultados com os modelos de carreira 

proteana e sem fronteira. 

Para Kondratuk et al. (2004), diferentemente do que encontraram Briscoe e 

Finkelstein (2009), embora não utilizando a escala de Briscoe, Hall e Demuth (2006), há 

evidências empíricas encontradas em seus estudos de que a mobilidade física não afeta 

negativamente o comprometimento organizacional.  Pelo contrário, o autor e seus pares ao 

estudarem especificamente a relação de mobilidade e comprometimento utilizando também o 

                                                                                                                                                   
13 Tradução livre de autoria própria a partir do original. 
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modelo de Meyer e Allen (1990) – ou seja, num estudo mais específico sobre a questão da 

mobilidade do que o de Briscoe e Finkelstein (2009) - encontraram evidências que a 

mobilidade física pode estimular o comprometimento afetivo. 

(…) aqueles indivíduos que se movimentaram [entre organizações] mais 
frequentemente não são necessariamente menos comprometidos em termos 
afetivos à sua organização atual.  No que diz respeito a uma movimentação, 
o comprometimento afetivo encontrado [na pesquisa] foi baixo tanto para 
movimentações internas quanto externas antes da mudança ocorrer e 
aumentou após a mudança. (…) Estes achados indicam que o crescimento da 
mobilidade sugerido pelos novos modelos de carreira (e.g. Arthur & 
Rousseau, 1996; Hall, 1996) [sem fronteira e proteano] podem não ser 
acompanhados de consequências negativas de fraco envolvimento e 
identificação com as organizações, tais como um decréscimo no desempenho 
profissional (…) (KONDRATUK et al., 2004, p. 345)              

Em outra perspectiva de estudo, mas sobre o mesmo tema, Granrose e Baccili (2006) 

analisaram a relação dos novos contratos entre organização e profissionais nos modelos de 

carreira proteana e sem fronteira e o comprometimento organizacional.   

Os autores identificaram que organizações que falham em prover perspectivas de 

desenvolvimento profissional, de mobilidade e de treinamento afetam negativamente o 

comprometimento organizacional dos indivíduos numa perspectiva de carreira proteana ou 

sem fronteira, motivando-os a deixarem a organização.  Ademais, identificaram que os 

gerentes ou as chefias que falham em oferecer aos profissionais um maior equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal, também tendem a perder a lealdade ou comprometimento dos 

profissionais e os motivam a deixarem a organização (GRANROSE; BACCILI, p. 178). 

Em mais um estudo sobre a questão Fernadez e Enache (2008) também encontraram 

evidências de que indivíduos que buscam carreiras proteanas ou sem fronteira podem possuir 

uma forte relação de comprometimento organizacional do tipo afetivo do modelo de Meyer e 

Allen (1990).  Para os autores os modelos proteano e sem fronteira de carreiras permitem 

melhores resultados para as organizações e para os indivíduos.   

Estes achados ressaltam a importância de os indivíduos terem uma 
responsabilidade ativa no gerenciamento de suas carreiras, ao invés de 
dependerem passivamente da organização que os emprega prover um 
caminho claro de carreira. (FERNADEZ; ENACHE, 2008, p. 30) 

Em estudo mais recente, Övgü Çakmak-Otluoğlu (2012) encontrou evidências que 

corroboram com os estudos de Fernadez e Enache (2008) no sentido de que um 

autogerenciamento da carreira ou um maior protagonismo nas escolhas de carreira, 
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relacionam-se positivamente com os componentes afetivo e normativo do modelo de 

comprometimento organizacional de Meyer e Allen (1990).  Os autores também encontraram 

relação negativa do desejo de autogerenciamento da carreira com o componente funcional do 

modelo de comprometimento organizacional.  Segundo eles isso ocorre porque o profissional 

que está comprometido com a organização numa perspectiva funcional – ou seja, de 

necessidade de estar ali devido ao custo que teria de sair ou pela falta de outras oportunidades 

– se sente preso à organização, sem poder fazer escolhas de carreira para si (ÖVGÜ 

ÇAKMAK-OTLUOĞLU, p. 644, 2012).  Isto corrobora a ideia de que as organizações 

precisam oferecer perspectivas de desenvolvimento interno e quiçá externo para seus 

profissionais. 

Hess, Jepsen e Dries (2012) recentemente demonstraram evidências empíricas de que 

profissionais com um alto nível de comprometimento afetivo com sua organização tem 

reduzida a vontade de deixá-la para explorar novas possibilidades em suas carreiras.   Isto 

mostra que ainda que tenham um perfil mais ligado à carreira sem fronteira ou proteana a 

criação de um comprometimento afetivo é capaz de manter o profissional na organização.  O 

contrário também se mostrou verdadeiro, significando que baixos níveis de comprometimento 

afetivo somados à vontade de explorar novas fronteiras, levarão o profissional a deixar a 

organização (HESS; JEPSEN; DRIES, 2012, p. 286).  Os autores salientam que, portanto, as 

organizações devem buscar oferecer a seus profissionais oportunidades de desenvolvimento e 

de exploração de novas possibilidades internamente, como forma de mantê-los motivados em 

permanecer.   

Pelo conjunto de estudos apresentados é possível perceber que a relação dos novos 

modelos de carreira, proteano e sem fronteira, e o comprometimento organizacional vem 

sendo estudada muito recentemente e, com algumas exceções, tem-se encontrado evidências 

que suportam resultados positivos em potencial vindo da assunção e aceitação deste tipo de 

modelo de carreira pelos indivíduos e pelas organizações.             

 
2.4 Da organização de cargos e carreiras no Poder Executivo federal 

Como já citado neste trabalho, o assunto de carreiras no Brasil ainda é pouco 

explorado, muito menos quando se trata de serviço público.  Ainda mais raros são 

documentos consolidados que remontem a história da organização dos cargos e carreiras no 

âmbito do serviço público brasileiro.  Um resgate histórico foi elaborado por Santos (1996) 
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em extensa dissertação de mestrado sobre o tema, sendo, possivelmente, o documento mais 

completo existente sobre a questão no Brasil.   

Para o autor, o desenvolvimento da organização dos cargos e das carreiras do serviço 

público brasileiro se deu em quatro fases de evolução conceitual sobre a questão: 

“embrionária, da maturação, da consolidação e da flexibilização” (SANTOS, 1996, p. 141). 

A fase embrionária teve início no começo do século XIX e se estendeu até o começo 

da Era Vargas, tendo como marco final a aprovação da Lei nº 284, de 28 de outubro de 1936.  

Até aquele momento, as tentativas de organizar o serviço público limitavam-se a tratar a 

questão remuneratória tentando dar alguma organização para os cargos existentes e suas 

respectivas remunerações (SANTOS, 1996).   

Como afirma Nascimento (1967) o governo Vargas tenta instituir no Brasil, após a 

Revolução de 1930, um Estado Administrativo, adotando o modelo burocrático weberiano 

para o estabelecimento de normas básicas para a gestão de pessoal, numa tentativa de 

profissionalizar o serviço público até então marcadamente politizado, patrimonialista e 

clientelista.   

A Constituição de 1934 traz o princípio do concurso público para os cargos de 

carreira, simbolizando o marco inicial formal de uma profissionalização e da meritocracia no 

serviço público brasileiro.  No entanto, naquele momento não foi atribuído a nenhum órgão 

em específico a implementação dos concursos.  Tratando-se de “letra morta” até 1936 

(NASCIMENTO, 1967, p. 27).   

O começo da fase da maturação vem com a Lei nº 284, de 1936, que adotava o 

“princípio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais” (BRASIL, 

1936).  Agrupava cargos e carreiras em quadros de pessoal para os respectivos órgãos 

públicos, organizava as carreiras internamente em classes, estabelecia mecanismos de 

promoção, tratava da remuneração dos servidores e dispunha sobre a criação do Conselho 

Federal de Serviço Público Civil - CFSPC, o qual seria responsável pela gestão estratégica 

das carreiras do serviço público federal e a realização de concursos públicos. 

Conforme Santos (1996), esta lei foi resultante de um processo político de disputas 

conceituais e de interesses entre técnicos e figuras políticas do governo Vargas com objetivos 

distintos na questão da organização dos cargos e carreiras.  Ocorre que em 1935, foi criada 

uma Comissão Mista do Poder Executivo e Legislativo para “eliminar as disparidades 

salariais existentes no funcionalismo” (SANTOS, 1996, p. 147).  Esta Comissão nomeou, por 
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parte do Poder Executivo, uma subcomissão chefiada pelo Diplomata Maurício Nabuco, com 

o objetivo de fazer um estudo técnico completo da questão das carreiras no serviço público 

brasileiro e propor uma reorganização geral.   

O relatório da chamada Comissão Nabuco ressaltava a desordem que havia na época 

em relação à proliferação de nomes de cargos públicos e de desigualdade remuneratória 

sugerindo um reagrupamento geral para melhor ordenação da questão.  A proposta da 

subcomissão não foi aprovada, sendo estabelecida outra subcomissão para tratar do tema – 

que ficou conhecida como Comissão do Reajustamento, pois optou pelo enfoque na questão 

salarial, deixando de lado a importante tarefa do reagrupamento de cargos e carreiras 

(SANTOS, 1996).   

Após um intenso processo político, Vargas acabou por encaminhar uma proposta 

mista dos relatórios das duas subcomissões, que deu origem a Lei nº 284, de 1936, que pode 

ser considerado o primeiro plano de classificação de cargos do serviço público brasileiro e 

ficou conhecida como Lei do Reajustamento.   

Possivelmente por conta do processo intrincado, a Lei padeceu de defeitos no que 

tange a uma carência de conceitos sobre as carreiras, um sistema de desenvolvimento nestas, 

bem como uma especificação de atribuições e responsabilidades gradativas ao longo da vida 

funcional do servidor.  Segundo Santos (1996, p. 151) “configurava-se, assim, a criação de 

carreiras por critérios incompletos, seguindo orientação pragmática que pouco contribuiu para 

a consolidação da profissionalização quadros da administração federal”. 

Apesar disto, este foi o início da administração pública baseada em concursos 

públicos, meritocracia, vencimentos previamente estabelecidos e públicos, organização em 

carreiras de profissões necessárias ao serviço público.  Conforme Barbosa (1996, p. 17), a Lei 

do Reajustamento pode ser identificada como o marco “da administração moderna no serviço 

público brasileiro”. 

Pela Lei nº 284/1936, as carreiras e cargos públicos então existentes ficaram 

enquadrados em novas carreiras, divididas em classes.  Estas carreiras formavam os Quadros 

de pessoal dos órgãos públicos.  Assim, o servidor prestaria concurso público para adentrar 

um cargo público de carreira, dentro desta iria sendo promovido – por antiguidade ou por 

merecimento – de uma classe para a outra.  Note-se que o servidor poderia ainda migrar de 

uma carreira para outra, ainda que não tivesse feito concurso para esta última, por meio de um 

mecanismo denominado pela Lei de “acesso”.  Por meio do acesso, o servidor realizava uma 



53 
 

“prova de habilitação” e passava para outra carreira, conforme fosse determinado pelo 

CFSPC. 

Após a Lei do Reajustamento, mais três eventos históricos importantes em matéria de 

organização de cargos e carreiras se seguem na Era Vargas: a previsão de concurso público 

para todos os cargos na Constituição de 1937; a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público – DASP em 1938; e o primeiro Estatuto dos servidores públicos em 1939. 

A Constituição de 1937 reforçou o sistema de mérito iniciado na Constituição de 

1934 e estabeleceu o concurso público como obrigatório para a primeira investidura em todos 

os cargos de carreira.  Segundo Nascimento (1967), tal tentativa de implantar os concursos 

públicos de maneira global e imediata foi falha, embora bem-intencionada, pois o governo 

ainda não possuía um aparato burocrático apto a implementar tal sistema em tamanha 

profundidade, levando o concurso público a se tornar letra-morta durante muitas décadas 

ainda após as Constituições de 34 e 37.  O autor afirma que de o CFSPC realizou apenas 12 

concursos até sua extinção (NASCIMENTO, 1967, p. 28). 

Em 1938 a criação do DASP, substituindo o CFSPC, representa a consolidação do 

modelo de administração pública burocrática no governo federal (PEREIRA, 2006).  Órgão 

diretamente subordinado à Presidência da República, competia ao DASP no que tange à 

pessoal, a gestão estratégica dos cargos e carreiras públicos e a realização dos concursos 

públicos.   

Em 1939 a edição do primeiro Estatuto dos servidores públicos – Decreto-Lei nº 

1.713/1939 - trouxe um aperfeiçoamento à Lei do Reajustamento (SANTOS, 1996). 

Para Saravia (2006), um estatuto dos servidores públicos é um dos elementos mais 

importantes de sistema de carreira no âmbito do serviço público.   

(...) As definições básicas e a regulamentação de seus [dos servidores 
públicos] direitos e obrigações são a matéria primordial do estatuto.  Ele 
introduz uma distinção clara em relação aos demais trabalhadores do país 
que estão sujeitos habitualmente às normas e aos princípios do direito do 
trabalho. (SARAVIA, 2006, p. 167) 

Neste primeiro estatuto passaram a existir conceitos antes omissos na lei de 1936, 

como os de cargo, carreira e classe.  Transcrevem-se estes conceitos abaixo, pois são 

necessários para o entendimento da evolução conceitual das carreiras até os dias atuais: 
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Art. 3º Cargos públicos, para os efeitos deste Estatuto, são os criados por lei, 
em número certo, com denominação própria e pagos pelos cofres da União.  

Parágrafo único. O vencimento dos cargos públicos obedecerá a padrões 
previamente fixados em lei.  

Art. 4º Os cargos são de carreira ou isolados.  

Parágrafo único. São de carreira os que se integram em classes e 
correspondem a uma profissão; isolados, os que não se podem integrar em 
classes e correspondem a certa e determinada função.  

Art. 5º Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual 
padrão de vencimento.  

Art. 6º Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas 
segundo os padrões de vencimento.  

Art. 7º As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento.  

Parágrafo único. Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a 
uma carreira podem ser cometidas, indistintamente, aos funcionários de suas 
diferentes classes.  

Art. 8º Quadro é um conjunto de carreiras e cargos isolados. (BRASIL, 
1939) 

Ou seja, a exemplo do que já trazia a Lei do Reajustamento, a organização então se 

dava como uma estrutura que poderia ser comparada ilustrativamente à famosa alegoria das 

“caixas chinesas”, ou das bonecas russas “matrioskas” - uma estrutura encaixava-se dentro de 

outra maior e assim por diante, fazendo o agrupamento a partir da menor unidade que era o 

cargo público.  Os cargos se encaixavam em classes, que por sua vez se encaixavam em 

carreiras que, por seu turno, formavam os quadros.  Exceção a este formato eram os cargos 

isolados.  Importante salientar que este modelo vigora, com algumas modificações, mas igual 

em essência, até os dias atuais. 

O Estatuto previa que após ingressar numa carreira, o servidor pudesse ser 

promovido ao longo de sua vida funcional entre as classes que compunham esta carreira.  

Estas promoções se dariam por antiguidade e por merecimento.  Uma Comissão de Eficiência 

seria responsável pela proposição das promoções de cada carreira respeitando as regras 

estabelecidas na legislação.   

Para Santos (1996), o Estatuto também permitia um sistema de desenvolvimento na 

carreira bastante flexível e amplo – por meio do mecanismo denominado “transferência” - 

pois este permitia a mobilidade de funcionários públicos entre carreiras de mesma 

denominação ou distintas, de cargo isolado para um de carreira e vice-versa, ou de um cargo 

isolado para outro.  Esta transferência se dava com o parecer do órgão de pessoal responsável 
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e com a aferição do cumprimento das habilitações necessárias à carreira para a qual estava se 

dando a transferência.  A utilização patrimonialista deste sistema sem a devida aferição 

meritória e sem transparência para a sociedade culminou com sua vedação pela Constituição 

de 1988. 

As críticas ao modelo “daspiano”, à Lei nº 284/1936 e ao primeiro Estatuto, levaram 

à fase denominada por Santos (1996) de “consolidação”.  Para Saravia (2006, p. 153): 

(...) Denunciava-se, por exemplo, a concentração nos aspectos formais da 
organização, descuidando do processo de sua modificação por fatores 
informais e, consequentemente, prestando pouca atenção à natureza humana; 
a preocupação permanente com a racionalidade e a eficiência dos meios e 
não necessariamente com a plena realização dos fins, ou seja, com a eficácia; 
a falta de flexibilidade para reagir diante das transformações situacionais; a 
deformação profissional.  Em resumo, a tendência a um enfoque 
basicamente mecanicista e a um desempenho virtualmente de sistema 
fechado. 

Neste contexto, no então segundo mandato de Getúlio Vargas, em 1952, é aprovado 

o segundo Estatuto dos servidores públicos na forma da Lei nº 1.711, de 28 de outubro 

daquele ano.  O documento ampliava critérios meritórios às promoções nas carreiras e aos 

concursos internos que permitiam a mudança de uma carreira para outra superior àquela 

primeira, limitando um pouco a ampla mobilidade e ascensão entre carreiras permitida em 

1939 e utilizada de forma patrimonialista.   

No entanto, como afirma Santos (1996, p. 156), o Estatuto “repetiu a falta verificada 

na Lei nº 284/36 ao permitir que ‘as atribuições inerentes a uma carreira poderiam ser 

cometidas, indistintamente, aos funcionários de suas diferentes classes’”.  Para o autor, este 

conceito afastava a noção de evolução gradativa de responsabilidade e complexidade ao longo 

da carreira do servidor, permitindo que antigos e novos servidores exercessem mesmas 

atribuições.  O Estatuto trouxe também pequenas alterações ao conceito de carreira e de 

classe, para incluir a previsão de que ambos podem tratar de uma atividade e não somente de 

uma profissão. 

Ademais, o segundo Estatuto determinava a criação de uma Comissão para propor 

uma nova reorganização dos cargos e carreiras em um plano de classificação.   Tal plano veio 

a cabo somente em 1960, na forma da Lei nº 3.780, de 12 de julho, já no governo do 

presidente Juscelino Kubitschek. 
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 A Lei nº 3.780/1960 trouxe novos conceitos para cargos e classes, bem como 

extinguiu o conceito de carreira, o substituindo pelo termo “série de classes”: 

(...)Art. 2º Os cargos podem ser de provimento efetivo ou de provimento em 
comissão. 

(...) 

Art. 3º Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes ou em séries 
de classes. 

Parágrafo único. As classes e séries de classes integram grupos ocupacionais 
e serviços, na conformidade do Anexo I. 

Art. 4º Para os efeitos desta lei: 

I - Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
funcionário, mantidas as características de criação por lei, denominação 
própria, número certo e pagamento pelos cofres da União. 

II - Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais 
atribuições e responsabilidades. 

III - Série de classes é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, 
dispostas hierarquicamente, de acordo com o grau de dificuldade das 
atribuições e nível de responsabilidades, e constituem a linha natural de 
promoção do funcionário. 

IV - Grupo ocupacional compreende séries de classes ou classes que dizem 
respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos 
respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados no seu 
desempenho. 

V - Serviço é a justaposição de grupos ocupacionais, tendo em vista a 
identidade, a similaridade ou a conexidade das respectivas atividades 
profissionais. (BRASIL, 1960)  

Percebe-se a manutenção da lógica do modelo alegoricamente comparado por nós à 

figura das “matrioskas”.  No entanto, os componentes se distinguem em relação ao da Lei do 

Reajustamento.  O componente básico é o cargo público – caracterizado por atribuições e 

responsabilidades, que é agrupado em classes.  Porém, as classes não mais se agrupam em 

carreiras, mas sim em “séries de classes”, que por sua vez não mais se agrupam em quadros, 

mas em “Grupo Ocupacional” e estes em “Serviço”. 

Assim, temos que um Serviço, por exemplo, seria “Administração, Escritório e 

Fisco”, dentro deste havia o “Grupo Ocupacional” (ex: Fisco), dentro do qual havia uma 

“Série de Classes”, (ex: Agente Fiscal do Imposto de Renda), a qual era subdividida nas 

classes (ex: A, B, C, D e E).  O servidor fazia o concurso público para a Série de Classes e 

seria, ao longo de sua vida funcional, sendo promovido entre as Classes por critérios de 

antiguidade e de merecimento estabelecidos na Lei.  Havia ainda a possibilidade do “acesso” 
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que o Estatuto de 1939 havia chamado de “transferência”, ou seja, a permissão de que o 

servidor migrasse de uma carreira (série de classes) para outra, sem a necessidade de fazer um 

novo concurso público, apenas por concurso interno que avaliasse sua aptidão para a nova 

carreira.  No entanto, o “acesso” trazia possibilidades de desenvolvimento mais restritas que a 

“transferência” pois somente poderia ocorrer para série de classes que fosse afim, mas de 

categoria inferior, à a anteriormente ocupado pelo servidor, na forma da Lei.  Por exemplo, 

um “Datilógrafo” poderia ser galgado à “Oficial de Administração”; um “Fiscal Auxiliar de 

Impostos” poderia ser elevado à “Agente Fiscal de Impostos”.  Ou seja, a mobilidade entre 

carreiras (ou série de classes) ficou mais restrita. 

Para Santos (1996), a substituição de “carreira” por “série de classes” tem inspiração 

no modelo americano de classificação de cargos públicos.  Para o autor, este Plano de 

Classificação, de 1960, se revela de fundamental importância na história da organização de 

cargos e carreiras do serviço público: 

A partir desta estrutura e conceitos, a Lei nº 3.780/60 instituiu um amplo e 
complexo sistema de classificação de cargos, através de diretrizes gerais e 
elementos para suas especificações, como descrições de suas atribuições e 
responsabilidades, exemplos típicos de tarefas, características especiais, 
qualificações exigidas, formas de recrutamento, linhas de promoção e 
acesso. (...) a sistemática e conceitos adotados marcaram decisivamente a 
experiência pátria no assunto, consolidando e aplicando técnicas que desde a 
fase embrionária se vinha buscando implementar no serviço público federal. 
(SANTOS, 1996, p. 159 e 161) 

A partir do Decreto-Lei nº 200, de 1967 que marcou a primeira reforma 

administrativa com viés gerencial no Brasil (PEREIRA, 2006), surge o que Santos (1996) 

denomina de fase da “flexibilização”.   

O Decreto-Lei nº 200/67 visava modernizar o Estado que se encontrava num 

contexto de estruturas burocráticas rígidas até então implementadas como forma de combate 

ao patrimonialismo e clientelismo tradicionais, que na visão da época impediam a eficiência e 

o desenvolvimento do Estado.   

Como forma para dotar o Estado de maior flexibilidade e eficiência, a administração 

indireta foi fortalecida em detrimento da administração direta, bem como o sistema de 

empregos públicos em relação aos cargos públicos acessados por concurso, com a justificativa 

de se contratar mais facilmente melhores quadros do setor privado e dinamizar o 

funcionamento da máquina pública.  No entanto, como afirma Pereira (2006, p. 244-245):  
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(...) por permitir a contratação de empregados sem concurso público, 
facilitou a sobrevivência de práticas patrimonialistas e fisiológicas.  (...) por 
não se preocupar com mudanças no âmbito da administração direta ou 
central, que era vista como ‘burocrática’ ou rígida, deixou de realizar 
concursos e de desenvolver carreiras de altos administradores. (...) Dessa 
maneira, a reforma administrativa embutida no Decretro-lei nº 200, ficou 
pela metade e fracassou.  

É neste contexto de reforma que surge outra tentativa de reorganizar os cargos e 

carreiras da administração pública federal e seu funcionamento e gestão, que vai substituir a 

Lei nº 3.780/60 e vigorar, em certa medida, por mais de 30 anos, até o ano de 2006: o 

chamado Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela Lei nº 5.645, de 1970.  A 

lei trazia diretrizes gerais para o funcionamento do esquema classificatório dos cargos e das 

carreiras existentes, o detalhamento viria numa série de Decretos.  Inicialmente, a lei previa 

que os cargos públicos seriam classificados em “provimento em comissão” e de “provimento 

efetivo”.  Sendo o primeiro classificado num “grupo” denominado “Direção e 

Assessoramento Superiores – DAS” e o último em dez “grupos”, descritos na Lei. 

Seguindo a lógica já tratada anteriormente que podemos ilustrar pela figura alegórica 

das “matrioskas”, o PCC trazia como unidade básica os cargos públicos, que eram agrupados 

em “categorias funcionais”, que por sua vez eram unificadas em “grupos”.  Conforme Santos 

(1996), foi o Decreto nº 70.320, de 1972, que trouxe conceitos para esses elementos 

constitutivos do Plano, da seguinte forma: 

I - Cargo - a soma geral de atribuições a serem exercidas por um 
funcionário;  

II - Classe - o conjunto de cargos da mesma natureza funcional e do mesmo 
grau de responsabilidade;  

III - Categoria Funcional - o conjunto de atividades desdobráveis em classes 
e identificadas pela natureza e pelo grau de conhecimentos exigível para o 
seu desempenho;  

IV - Grupo - o conjunto de Categorias Funcionais segundo a correlação e 
afinidade entre as atividades de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau 
de conhecimentos necessários ao exercício das respectivas atribuições.  

Parágrafo único. O cargo poderá ser:   

 a) Em comissão - quando, envolvendo atividades de direção e 
assessoramento, seja de livre provimento e exoneração pela autoridade 
competente, satisfeitos os requisitos legais e regulamentares cabíveis; 

b) Efetivo - quando integrar classe para o respectivo provimento, em 
classe inicial, ou única, habilitação em prova competitiva específica ou em 
concurso público de caráter eliminatório. (BRASIL, 1972) 
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Perceba-se que o PCC também não adotava expressamente o termo “carreira”, a 

exemplo da Lei 3.780/60, ao mesmo tempo o Plano substituiu o conceito de série de classes 

por “categoria funcional”.  Para Santos (1996) tratou-se de uma mudança conceitual para 

enfatizar mais a carreira do servidor ao longo de sua vida funcional e não apenas o seu cargo.  

Com isso, seria possível unificar séries de classes então existentes, cuja quantidade já não era 

favorável a uma administração eficiente.  Essa unificação se daria observando as atribuições 

assemelhadas ou complementares, o conhecimento e habilidades exigidos para desempenhar 

tarefas e o grau de instrução ou formação necessários: 

(...) o conceito de categoria funcional, substituindo o de carreira, permitiria 
que uma mesma categoria funcional viesse a ser composta por classes de 
conteúdos atributivos absolutamente distintos, envolvendo o que, na 
sistemática anterior, seria obrigatoriamente diferenciado em mais de uma 
carreira.  Bastava (...) que tivessem em comum o grau de conhecimento 
necessário, e que envolvessem atividades de natureza semelhante em cada 
classe. (SANTOS, 1996, p. 164) 

Os “grupos”, por seu turno, agrupavam categorias funcionais afins como, por 

exemplo, diplomacia, magistério, tributação e arrecadação, etc.  Aquelas categorias funcionais 

que não puderam ser agrupadas por afinidade de atribuições ou habilidades, formaram dois 

grandes grupos cuja característica em comum era o nível de formação escolar: “Grupo outras 

atividades de nível médio” e “Grupo outras atividades de nível superior” (BRASIL, 1970).  A 

Lei permitia a criação de novos grupos caso a Administração julgasse necessário.  Assim, o 

PCC iniciou com dez grupos, sendo 1 para cargos em comissão e 9 para cargos efetivos e, na 

década de 90, já possuía 19 grupos para abarcar cerca de 151 categorias funcionais 

(SANTOS, 1996).  

Ademais, as “categorias funcionais” poderiam estar relacionada com um órgão em 

específico ou com mais de um, como era o caso de atividades que poderiam ser 

desempenhadas comumente em vários órgãos do governo, como aquelas relacionadas à 

administração, à treinamento de recursos humanos, à artificies e outros profissionais 

necessários para a manutenção física de edifícios e máquinas.  Para Graef e Carmo (2008), 

estas categorias funcionais transversais refletiam, em muitos casos, também as profissões 

regulamentadas mais comuns presentes na sociedade brasileira, como médico, engenheiro, 

contador, etc., as quais poderiam desenvolver suas atividades igualmente em diversos órgãos 

do governo. 
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Estas características das categorias funcionais e dos grupos, somadas à possibilidade 

da ascensão funcional via concursos internos – que na Lei do Reajustamento chamava-se 

“acesso” e no primeiro Estatuto de 1939 e na Lei nº 3.780/60 de “transferência”, conforme já 

explicado – dava uma ampla mobilidade de desenvolvimento para os servidores ao longo de 

suas carreiras no serviço público.  A ascensão funcional foi regulamentada por diferentes 

Decretos que modificaram suas características, mas preservaram a essência de sua proposta de 

dar uma ampla e quase irrestrita mobilidade de carreira para o servidor público ao longo de 

sua vida funcional, podendo este mudar de atribuições, de vencimentos e de órgão de atuação.   

Em outras palavras, o cidadão poderia prestar concurso público para uma categoria 

funcional de nível médio de escolaridade, por exemplo, do grupo “Outras Atividades de Nível 

Médio” ou outros grupos e após obter seu diploma de graduação, ascender, via concurso 

interno - e não de ampla concorrência pública - a uma categoria funcional de nível superior do 

grupo “Outras Atividades de Nível Superior”.  Ou então, dentro do mesmo grupo, por 

exemplo, a categoria funcional de Técnico de Tributos poderia ascender a Fiscal de Tributos.  

As vagas para este tipo de provimento via concurso interno eram correspondente à metade 

daquelas disponíveis na classe inicial de cada categoria funcional, o restante deveria ser 

provido por concurso público.  Posteriormente, em 1981 estas vagas destinadas à ascensão 

funcional foram reduzidas para um terço (SANTOS, 1996). 

Tal princípio – da ascensão funcional - não se mostrou, com o tempo, compatível 

com o patrimonialismo e a falta de transparência existentes no âmbito da cultura do serviço 

público brasileiro à época, sendo objeto dos mais obscuros tipos de provimentos indevidos e 

casuísticos, voltados ao favorecimento individual.  Com isso, a Constituição de 1988 aboliu a 

figura da ascensão funcional do ordenamento jurídico.  

Outra questão importante a ser notada no PCC é a separação expressa em grupos 

distintos dos cargos em comissão de direção e assessoramento superiores, os chamados DAS, 

e dos cargos efetivos.  Com efeito, para Graef e Carmo (2008) essa divisão visava dotar o 

governo militar de amplo poder de nomeação dos superiores administrativos nos corpos dos 

órgãos públicos.  Como consequência o corpo burocrático efetivo de carreiras do Estado, 

acessados por concurso público, ficava enfraquecido.  Ademais, esta segmentação não 

permitia o vislumbre por parte dos servidores efetivos de subirem, ao longo de sua carreira, na 

hierarquia mais elevada de seus órgãos, a menos que tivessem o “apadrinhamento” político 

necessário para tanto, levando a desmotivação e falta de perspectiva (GRAEF; CARMO, 
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2008; DA SILVA; BALASSIANO; SILVA, 2014), principalmente considerando a falta de 

critérios transparentes para a nomeação nos cargos em comissão.  É interessante notar que 

esta separação, como afirma Barbosa (1996), já vinha de longa data, sendo motivo de críticas 

pretéritas como nos traz a autora nesta passagem: 

Esta tradição, de colocar os cargos mais altos da administração para as 
nomeações políticas, deu origem ao conto de Monteiro Lobato, “Luzeiro 
Agrícola”, de 1928, no qual um poeta fracassado pede emprego público a um 
chefe político. Este lhe oferece os cargos mais altos e, diante da solicitação 
do poeta para cargos mais humildes, recebe a resposta: “mas para estes, só 
com concurso”. (BARBOSA, 1996, p. 72) 

Outro problema relacionado a esta separação é que os DAS perpassam diferentes 

tipos de chefia e níveis de assessoramento, variando do nível 1 ao 6.  Como não estão ligados 

às estruturas formais das carreiras (classes e padrões) podem ser ocupados em qualquer de 

seus níveis por servidores de qualquer classe das carreiras.  Ou seja, um servidor em início de 

carreira pode ser nomeado para o nível mais elevado de DAS, assim como um servidor em 

final da estrutura formal de sua carreira pode não ocupar qualquer DAS, ou ser nomeado para 

um de nível inferior ao de outros servidores que se encontram em classes abaixo da sua.  Tal 

situação gera um cenário bastante peculiar e caótico do ponto de vista de gestão de pessoas.     

Embora o PCC tenha sido pensado para abranger os três Poderes, perpassando toda a 

administração pública federal brasileira, sua aplicação ficou bastante limitada ao âmbito do 

Poder Executivo, mormente aos órgãos da administração direta.  Desta forma, muitas 

autarquias permaneceram com planos próprios de carreiras, cargos e empregos públicos, os 

quais muitas vezes possuíam tabelas remuneratórias mais favoráveis que as do PCC.   

Este tipo de desigualdade, somado a uma previsão legal disposta na Lei nº 6.185, de 

1974, que estabelecia um tratamento diferenciado para atividades denominadas típicas de 

Estado conforme discriminadas naquele ato, acabou por minar o modelo proposto pelo Plano 

de Classificação. 

A Lei nº 6.185/1974 havia estabelecido que as atividades de “Segurança Pública, 

Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais e contribuições 

previdenciárias, e no Ministério Público” (BRASIL, 1974) seriam desempenhadas por 

servidores públicos com estatuto próprio, por serem atividades típicas de Estado.  A Lei foi 

alterada posteriormente em 1976 e 1980 e inclui o Controle Interno e a Procuradoria da 

Fazenda Nacional.  As demais atividades estariam sujeitas à legislação trabalhista comum.  
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Com isso, criaram-se dois segmentos de servidores públicos, um ao qual estaria reservada a 

estabilidade, adicional por tempo de serviço e aposentadoria integral e outro para o qual 

estaria destinado o fundo de garantia e demais direitos trabalhistas ordinários (SANTOS, 

1996).   

Observe-se que estas áreas – de atividades típicas de Estado - já representavam, na 

lógica do PCC, grupos específicos – Grupo Diplomacia, Grupo Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização, etc.  Foram justamente estas áreas que, na década de 80, passaram a sair do PCC 

e formaram carreiras específicas, utilizando-se expressamente o termo “carreira” para 

designá-las na lei.  Assim, a partir dos grupos do PCC foram criadas a Carreira de Procurador 

da Fazenda Nacional – em 1984; a Carreira Auditoria do Tesouro Nacional – em 1985; a 

Carreira de Policial Federal – em 1985; a Carreira de Diplomata – em 1986; a Carreira de 

Finanças e Controle – em 1987; a Carreira de Orçamento – também em 1987; a Carreira de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – em 1989. 

Para Graef e Carmo (2008) este movimento não descaracterizava a lógica do PCC: 

A lógica geral da classificação de cargos do PCC não era contestada com a 
criação destas carreiras. Era uma forma de melhor estruturar e valorizar estas 
atividades consideradas estratégicas pelo regime militar da época. (GRAEF; 
CARMO, 2008, p. 8) 

Já para Santos (1996), essa separação simboliza sim o início do desfazimento do 

PCC que já não respondia adequadamente às demandas da Administração e dos servidores: 

A criação de novas carreiras (...) passou a representar (...) uma forma de 
fugir (...) às limitações decorrentes da flexibilização dos requisitos de 
ingresso e desenvolvimento, no âmbito do PCC.  Além disso, a crescente 
perda de condições de se assegurar a determinadas categorias funcionais 
condições de recrutamento e retenção de seus recursos humanos, em 
decorrência da política remuneratória aplicada ao PCC, especialmente nas 
chamadas funções típicas de Estado, passou a demandar novas soluções 
que rompessem com as amarrações produzidas pelos grupos ocupacionais. 
(SANTOS, 1996, p. 177) 

No bojo das novas carreiras foram inseridas categorias funcionais trazidas do PCC, 

mas agora sob a denominação de cargo.  A divisão por classes, cada qual com um quantitativo 

de cargos, permanecia.  Algumas destas carreiras – como era o caso da Polícia Federal, da 

Auditoria e de Finanças e Controle, possuíam cargos de nível médio de escolaridade e de 

nível superior.  Continuava sendo possível a ascensão de um cargo de nível médio para outro 

de nível superior, por meio de concurso interno, porém agora isto se dava dentro da mesma 
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carreira. Assim, um Técnico do Tesouro poderia se tornar Auditor, sem necessidade de prestar 

outro concurso público, bem como um Agente de Polícia podia tornar-se Delegado. 

Não caberá, para os fins deste trabalho, tratar dos pormenores da transposição do 

PCC para as novas carreiras, das mudanças de vencimentos, ou das críticas existentes a esta 

fase14.  Busca-se focar aqui o aspecto histórico sinóptico que necessita ser compreendido para 

fins de contextualização da situação atual que, por sua vez, se faz necessária entender para 

embasar e subsidiar a pesquisa e a análise que ora se objetiva fazer nesta dissertação. 

A partir da Constituição de 1988 um novo cenário jurídico despontou para a 

organização dos cargos e carreiras do serviço público.  Ocorre que a nova Carta Cidadã, em 

seu artigo 37, inciso II, trazia a vedação à ascensão funcional ao exigir o concurso público não 

só para a primeira investidura em cargo público, mas para toda investidura em cargo público.  

Mais do que isso, esta vedação também implicaria, a rigor, o impedimento de se aproveitar 

servidores que já fizeram concurso para um cargo transpondo-os para outro cargo ou carreira 

distinta – prática muitas vezes utilizada na Administração brasileira, como visto. 

Constituía-se, assim, um ambiente em que a ascensão funcional via concursos 

internos estava vedada – obrigando os servidores que esperavam subir em suas carreiras por 

meio deste instituto a prestarem novos concursos públicos; a percepção geral dos servidores 

de que as carreiras que saíram do PCC possuíam remunerações maiores levavam à pressão 

sobre o governo para a criação de novas carreiras; a ausência de um conceito legal para o 

termo “carreira” permitia uma certa “criatividade” para a criação destas sem um formato 

uniforme: 

(...) começam a surgir outras figuras organizativas, além das “carreiras” 
numa aparente tentativa de acomodar os interesses sindicais, políticos e 
administrativos vigentes, com a observância dos princípios constitucionais - 
ou a simulação desta observância - sobre um pano de fundo da ausência de 
um conceito expresso ou consensual de “carreira” para utilização no serviço 
público, ou de uma nova política de classificação de cargos frente ao 
fracasso do PCC e sobre uma perspectiva – amparada pela realidade fática à 
época - de que “carreiras” eram mais fortes, do ponto de vista remuneratório 
e político, do que cargos agrupados em Planos ou remanescentes no PCC e 
seus grupos. (MOREIRA; LÚCIO, 2012, p. 8) 

Assim, a polissemia do termo “carreira” – a qual ocorre também no campo teórico – 

trouxe para o Poder Executivo federal inúmeras figuras organizativas de cargos públicos, por 

meio das quais se dá a carreira profissional dos servidores ao longo de sua vida funcional.   
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Este complexo cenário trazido pelas mudanças constitucionais de 1988, pelas 

jurisprudências decorrentes, pela ausência de uma definição precisa para o termo carreira no 

âmbito do serviço público, somada ao corporativismo e ao jogo político típico das barganhas 

entre categorias profissionais e o governo por melhores remunerações, levou a uma 

proliferação de carreiras no Poder Executivo federal.  Moreira e Lúcio (2012) fizeram um 

levantamento de todas estas figuras chegando a contar mais de 160 “carreiras”15 criadas por 

leis, sob a denominação efetiva de carreira, ou de plano de cargos, ou plano especial de 

cargos, e outras denominações. 

 

2.4.1 Do funcionamento das carreiras do Poder Executivo federal na atualidade 

 

Cada carreira no âmbito do Poder Executivo federal é criada e regida por uma 

legislação própria, a qual determina as atribuições do cargo ou cargos que a compõe, as regras 

de ingresso, de desenvolvimento e a remuneração, bem como situações específicas que lhes 

sejam peculiares em relação à Lei nº 8.112, de 1990.  No entanto, é possível traçar um plano 

geral do funcionamento das carreiras, que será útil para o trabalho aqui proposto.  

Dividiremos este panorama em ingresso, desenvolvimento e remuneração. 

2.4.1.1 Do ingresso   

Pela própria determinação constitucional, os ingressos nas carreiras se dão por 

concurso público de provas ou de provas e títulos (Constituição federal, 1988, art. 37, II).  

Regramentos específicos de cada carreira determinarão as exigências mínimas para o ingresso 

no cargo respectivo, em geral relacionadas apenas à escolaridade.  

A escolaridade mínima exigida para o ingresso pode variar desde o nível 

fundamental16 até a pós-graduação, a depender da carreira.  Assim, de acordo com a 

escolaridade, os cargos são, em geral, divididos em três categorias: “nível auxiliar”, “nível 

intermediário” e “nível superior”, respectivamente para o nível de escolaridade fundamental, 

médio e superior.  Como exemplo, para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental - EPPGG, de que trata a Lei 7.834, de 1989, que compõe a carreira de mesmo 

                                                                                                                                                   
14 Sobre isso vide SANTOS, 1996. 
15 Na acepção genérica do termo, usualmente empregada para se referir à formas organizativas de cargos 
públicos. 
16 Via de regra, não tem mais havido concursos públicos no Poder Executivo Federal para cargos de nível de 
escolaridade fundamental.  No entanto, ainda existe um grande quantitativo de servidores ocupantes destes 
cargos em atividade.  



65 
 

nome, é exigido o nível superior completo – sendo o cargo categorizado como de “nível 

superior” (BRASIL, 1989).  Observe-se, no entanto, que o ingresso nos cargos da Carreira de 

Magistério Superior, da Lei nº 12.772, de 2012, tem como exigência de escolaridade a 

titulação de doutor, o nível do cargo é denominado também de “nível superior” (BRASIL, 

2012). 

A exigência de experiência profissional pregressa, como requisito de ingresso, e não 

apenas como pontuação atribuída à prova de títulos, existe em menor frequência no âmbito do 

Poder Executivo.  Como exemplo, os concursos públicos para o cargo de Advogado da União 

exigem a experiência prévia em prática forense. 

Outra característica importante dos ingressos nos cargos das carreiras do Poder 

Executivo federal é que o mesmo se dá, via de regra, no primeiro patamar da carreira.  A 

partir daí, dar-se-á o desenvolvimento profissional do servidor ao longo de sua vida funcional.  

Observe-se que neste quesito encontra-se um importante ponto de atenção para o trabalho 

proposto nesta dissertação, qual seja que o ingresso no cargo efetivo se dá no primeiro 

patamar da carreira, mesmo que o profissional em questão já possua experiência prévia, ainda 

que em outros cargos do Poder Executivo federal ou da administração pública em geral.  Ou 

seja, um profissional que tenha 20 anos de experiência no serviço público em cargo efetivo e 

esteja no último patamar de sua carreira, por exemplo, ao mudar de cargo público, por meio 

de outro concurso, reiniciará do primeiro patamar da estrutura formal de sua nova carreira. 

2.4.1.2 Do desenvolvimento 

Após o ingresso num cargo efetivo, o servidor passará sua vida funcional 

desenvolvendo-se por meio de um encarreiramento pré-estabelecido de padrões e classes que 

determinam seus vencimentos e, em alguns casos, o aumento da complexidade e 

responsabilidade ocupacional ao longo de sua vida.   

Segundo Moreira e Lúcio (2012) a maior parte das leis sobre carreira do Poder 

Executivo federal traz em seu bojo o conceito de desenvolvimento do servidor ao longo de 

sua carreira como sendo baseado em dois movimentos: a progressão e a promoção (BRASIL, 

2006; 2009; 2012).  O primeiro diz respeito à “passagem do servidor para o padrão de 

vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe” (BRASIL, 2009).  

Enquanto que a promoção seria “a passagem do servidor do último padrão de uma classe para 

o primeiro da classe imediatamente superior” (BRASIL, 2009). 



66 
 

Os requisitos para a progressão são, de forma generalizada, o tempo mínimo de 

serviço de doze a dezoito meses em cada patamar ou padrão da carreira, uma nota mínima a 

ser obtida nas avaliações de desempenho do período e, em alguns casos, o cumprimento de 

cargas horárias de capacitação (MOREIRA; LÚCIO, 2012).  Já para a promoção, estes 

requisitos abrangem além do tempo mínimo de permanência no último padrão da classe e os 

resultados de avaliações de desempenho, o cumprimento de requisitos de capacitação e, em 

alguns casos, a conclusão de cursos específicos, inclusive em nível de pós-graduação.  Como 

exemplo deste último caso, há as Agências Reguladoras, cujas carreiras são tratadas pela Lei 

nº 10.871, de 2004, e cujo desenvolvimento foi regulamentado pelo Decreto nº 6.530, de 

2008, que exige a conclusão de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou 

doutorado, para os servidores de cargos de nível superior das carreiras serem promovidos para 

a última classe (BRASIL, 2008).  

Há, ainda, algumas carreiras que possuem número máximo de servidores por classe, 

sendo necessária a abertura de vaga na classe superior para que haja a promoção de servidores 

da classe inferior, fazendo-se um sistema de “ranqueamento” para a elegibilidade à promoção.  

Sobre isto afirmam Moreira e Lúcio (2012): 

Neste sentido, é notória a afirmação recorrente, relacionada a este tema de 
“desenvolvimento”, de que no Poder Executivo federal existe somente uma 
“carreira” propriamente dita, que seria a de Diplomata, haja vista a 
existência de todo um processo de “encarreiramento” e de promoções, por 
meio dos quais apenas alguns servidores, a exemplo do que ocorre nas 
Forças Armadas, chegam ao final da carreira, ou seja, ao topo de uma 
pirâmide quantitativa de vagas, após sucessivo processo de aumento da 
complexidade e responsabilidade requeridas do servidor no cargo.  
(MOREIRA; LÚCIO, 2012, p. 25) 

Outra característica do desenvolvimento nas carreiras do Poder Executivo federal 

que merece ser destacada pela relevância para os estudos aqui propostos é a ausência, em 

grande parte das legislações, de uma distinção formal das atribuições ao longo da evolução na 

carreira e nos patamares salariais.  Ou seja, apesar do desenho formal da carreira prever o 

desenvolvimento vertical, por meio da progressão e promoção, na prática este não vem 

associado a um aumento de complexidade das atividades desenvolvidas pelo servidor ou da 

assunção de maiores responsabilidades.  Sobre o assunto, afirmam Moreira e Lúcio (2012): 

Um sistema de descrição de atividades por classe, que preveja a progressão 
de suas complexidades e responsabilidades ao longo da carreira do servidor 
deixou de existir junto com o PCC e já não se encontram nas leis de criação 
dos cargos e carreiras as divisões de atividades por classe, mas apenas uma 
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descrição geral das atividades de cada cargo, sem uma previsão de sua 
evolução ao longo da vida funcional do servidor. (MOREIRA, LÚCIO; 
2012, p. 26) 

A figura abaixo ilustra o movimento típico de ingresso e desenvolvimento dos 

servidores ao longo de uma carreira no âmbito do Poder Executivo federal: 

 
Figura 4: Ilustração de estrutura típica de carreira, ingresso, progressão e promoção. 

FONTE: Elaboração própria, baseada em BRASIL, MP, TABELA DE REMUNERAÇÕES, 2014. 

 
2.4.1.3 Da estrutura remuneratória 

   
Da mesma forma que as regras de ingresso e desenvolvimento, a remuneração de 

cada carreira é estabelecida em lei e contém especificidades para cada uma.  De uma maneira 

geral, entretanto, é possível classificar a estrutura remuneratória das carreiras do Poder 

Executivo federal em dois tipos: aquelas com remuneração composta por múltiplas parcelas e 

aquelas com remuneração fixada em parcela única, denominada subsídio. 

A remuneração em subsídio foi prevista na Constituição federal de 1988, para 

agentes políticos, mas também para algumas carreiras do Poder Executivo federal, tais como 

as policiais e jurídicas (Constituição federal, 1988).  No entanto, a partir da Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998, em seu art. 39, § 8º, a Carta Magna passou a permitir esta 

forma de remuneração para quaisquer cargos organizados em carreira.   

Com efeito, a Lei nº 11.358, de 2006, cumpriu o comando constitucional e 

estabeleceu o subsídio para as carreiras de: Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da 

União, Procurador Federal, Defensor Público da União, Procurador do Banco Central do 

Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil dos extintos territórios 
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(BRASIL, 2006).  Em 2008, a Lei nº 11.890, estipulou o subsídio para uma série de outras 

carreiras, tais como: Auditoria-Fiscal, Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental, Diplomacia, Analista de Comércio Exterior, Banco Central, Finanças e 

Controle, dentre outras (BRASIL, 2008).  Mais recentemente, a Lei nº 12.775, de 2012, 

incluiu neste tipo de remuneração a carreira de Fiscal Federal Agropecuário, bem como outras 

carreiras do serviço exterior (BRASIL, 2012). 

Um grupo bastante maior de carreiras tem sua remuneração percebida na forma de 

múltiplas parcelas.  Para estas há um vencimento básico, ao qual se somam, em geral, uma 

gratificação de desempenho – que é variável conforme resultados de avaliações – e outras 

gratificações relacionadas com exercícios de atividades específicas, capacitações acadêmicas 

ou outras (MOREIRA; LÚCIO, 2012).   

A figura abaixo ilustra os dois tipos de remuneração: 

 
Figura 5: Tipos de remuneração. 

FONTE: Elaboração própria. 

A remuneração associa-se aos padrões e classes das carreiras, de forma que o 

servidor ao longo de sua vida profissional vai recebendo incrementos salariais conforme 

progride e é promovido: 
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Figura 6: Evolução Remuneratória ao longo da carreira. 

FONTE: Elaboração própria, baseada em BRASIL, MP, TABELA DE REMUNERAÇÕES, 2014. 

Note-se que, como já dito, esta evolução remuneratória associada às classes e 

padrões acaba por ser, na maioria dos casos, a única evolução concreta que o servidor pode 

esperar de sua carreira, pois é a única definida formalmente.  Como dito, um aumento de 

complexidade e responsabilidades no decorrer das progressões e promoções não é estipulado 

em lei para as carreiras.  Tampouco, via de regra, uma mudança das atividades 

desempenhadas ou do locus de trabalho, ou mesmo de temática, é prevista formalmente no 

decorrer da carreira. 

 Diante do todo exposto nesta Seção, temos o pano de fundo sobre o qual se desdobra 

esta dissertação. 
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3 METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada neste trabalho buscou possibilitar a resposta ao problema de 

pesquisa e o atingimento dos objetivos pela forma própria do método científico pertinente aos 

trabalhos acadêmicos das ciências sociais aplicadas. 

Em relação ao método de abordagem, o trabalho caracteriza-se como dedutivo, pois 

se utilizou de lentes teóricas para examinar a realidade (MARCONI; LAKATOS, 2003).   

Em termos de método de pesquisa, o trabalho pode ser classificado como qualitativo, 

o qual permite a descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem e conta 

com a flexibilidade necessária para a adequação da estrutura teórica ao fenômeno 

organizacional estudado (VIEIRA; ZOUAIN, 2006).  Segundo Godoy (1995, p. 62), a 

pesquisa qualitativa permite ao pesquisador entender o funcionamento da realidade por meio 

“do estudo e da análise do mundo empírico” do qual faz parte e com o qual pode possuir 

contato direto e prolongado.  Ademais, ainda segundo Godoy (1995, p. 63), esse tipo de 

pesquisa permite entender como um fenômeno “se manifesta nas atividades, procedimentos e 

interações diárias” e dá maior ênfase à palavra escrita, tanto no processo de obtenção de 

dados, quanto na elaboração dos resultados.  Assim, este método é bastante adequado para a 

presente pesquisa, haja vista esta se dar em ambiente conhecido do pesquisador e do qual este 

faz parte e se amparar amplamente em documentos e produções acadêmicas e bibliográficas 

sobre o fenômeno estudado e em percepções dos atores envolvidos nos processos e interações 

do próprio ambiente. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta pode classificar-se em exploratória e 

descritiva (GIL, 2006).  É exploratória porque investigou uma relação pouco conhecida entre 

carreiras do Poder Executivo federal e a evolução da teoria de carreiras.  É descritiva, pois 

precisou relatar o fenômeno estudado em detalhes.   

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso.  Para Yin (2010, p. 39), o 

estudo de caso é útil quando se deseja entender “um fenômeno da vida real em profundidade”, 

englobando nesse entendimento “importantes questões contextuais”.  Ou seja, é uma 

estratégia adequada quando não se deseja isolar o fenômeno a ser compreendido do contexto 

em que ocorre, o que é comum em outros métodos e técnicas.   
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Como unidade de análise para o estudo de caso escolheu-se, no âmbito do Poder 

Executivo federal, a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 

EPPGG, criada pela Lei n. 7.834, de 6 de outubro de 1989.   

O Poder Executivo federal foi escolhido por sua relevância em termos quantitativos, 

qualitativos e históricos para a gestão de pessoas no serviço público brasileiro e pela maior 

familiaridade do pesquisador com este contexto.   

A unidade de análise, por sua vez, foi selecionada por se tratar de um caso peculiar.  

Como afirma Yin (2010, p. 71) justifica-se a escolha de uma unidade de análise única para o 

estudo de caso quando esta representa um caso “peculiar ou extremo”.  A carreira escolhida 

para o estudo possui peculiaridades que se caracterizam, principalmente, pela transversalidade 

– poder atuar em mais de um órgão público; mobilidade - permitir que o profissional mude de 

atividades e de locus de atuação ao longo do tempo; e atribuições amplas – permitem a 

atuação em uma grande gama de atividades profissionais.  Essas características são variáveis 

importantes no estudo que contribuirão para atingir os objetivos da pesquisa e os propósitos 

deste trabalho.   

Tendo em vista que no estudo de caso é sempre desejável a utilização de mais de 

uma técnica de coleta de dados (YIN, 2010; GIL, 2006), bem como este método “beneficia-se 

do desenvolvimento anterior de proposições teóricas para orientar a coleta e a análise de 

dados” (YIN, 2010, p. 40), a pesquisa para este trabalho utilizou como técnicas a pesquisa 

documental e bibliográfica, entrevistas e observação direta.  Falaremos resumidamente destas 

técnicas adiante. 

A observação direta, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 191) “é o ponto de partida 

da investigação social” e assim se deu no caso da pesquisa objeto desta dissertação, durante a 

vivência do pesquisador com a temática de gestão de carreiras do Poder Executivo federal no 

âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por um período de sete anos, 

compreendido entre os anos de 2007 e 2014. 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 
utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 190)  

Segundo Gil (2006, p. 44), a pesquisa bibliográfica possui a vantagem de permitir 

“ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 
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poderia pesquisar diretamente”.  Ademais, este tipo de pesquisa é de grande valia quando se 

refere a assuntos com perspectiva histórica, como é o caso presente no qual é importante 

conhecer o contexto evolutivo do campo teórico e da realidade estudada.  A pesquisa 

documental, por sua vez, é de grande valia quando o material necessário para o entendimento 

do fenômeno se encontra em documentos dispersos e ainda não analisados sob a ótica da 

pesquisa que se está empreendendo (GIL, 2006).     

 Para Marconi e Lakatos (2003), as entrevistas são:  

(...) um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento 
de um problema social. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 195)  

 Destacam-se entre as vantagens que motivaram o uso da entrevista as possibilidades 

de averiguação de fatos estudados em pesquisa documental e bibliográfica e conhecer a 

percepção e entendimento de profissionais sobre a unidade de análise estudada. 

 As técnicas supramencionadas foram utilizadas na pesquisa para esta dissertação de 

forma a permitir uma triangulação de dados.   

Podemos dividir a pesquisa em duas fases, a primeira voltada para a coleta de dados 

em material bibliográfico e documental, tanto para a construção do referencial teórico quanto 

para o entendimento da unidade de análise.  A segunda, baseada em entrevistas, para 

confirmação e complementação do vasto material coletado sobre a unidade de análise.   

 

3.1 Primeira fase 

Para o entendimento a respeito das estruturas e funcionamento das carreiras, seu 

contexto de criação, arcabouço legal e técnico no âmbito do Poder Executivo federal a 

pesquisa documental foi escolhida tendo em vista que o material existente sobre o assunto 

encontra-se disperso em diversos documentos oficiais, publicações administrativas e leis.  O 

material bibliográfico sobre o assunto, por sua vez, diz respeito a teses, dissertações e artigos 

acadêmicos, considerando que praticamente inexistem livros sobre o tema.   

Para a identificação dos documentos pertinentes ao contexto das carreiras no serviço 

público brasileiro e no Poder Executivo federal, foram utilizados como guias estudos 

anteriores, principalmente, o de Santos (1996) e de Moreira e Lúcio (2012).  Estes fizeram um 
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resgate histórico da evolução da criação e reestruturação de carreiras no Poder Executivo 

federal, tratando aquele primeiro autor da década de 30 até os anos 90 e os últimos dois 

autores dos anos 2000 em diante. A partir destes estudos foi possível encontrar outros 

materiais pertinentes ao trabalho utilizando-se o método da “bola de neve” e o método 

histórico para reconstrução da evolução teórica e prática do campo.  Foram utilizados como 

ferramentas de busca das legislações necessárias, os sistemas digitais de armazenamento de 

legislação da Presidência da República e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Já para o resgate do estado da arte da teoria de carreiras foram utilizados livros, 

periódicos, artigos apresentados em congressos, monografias, dissertações e teses voltadas 

para o tema.  Partiu-se da tentativa de utilizar em grande parte material nacional, acreditando-

se que este seria mais voltado para a realidade do país e do serviço público brasileiro.  No 

entanto, conforme já havia sido diagnosticado em pesquisas e trabalhos anteriores (DUTRA, 

2010a; SILVA; BALASSIANO; SILVA, 2013), a produção brasileira deste tipo de material é 

pequena, difícil de encontrar e fortemente amparada em trabalhos e em teóricos 

internacionais.  Mais rara ainda é a produção voltada especificamente para o serviço público.  

Assim, a grande maioria do material produzido sobre carreiras e utilizado na pesquisa vem de 

universidades e periódicos estrangeiros. 

O material bibliográfico pertinente para a consolidação do estado da arte da teoria de 

carreiras foi identificado por meio do método “bola de neve”.  Este método consistiu 

inicialmente em verificar o referencial bibliográfico recente sobre a temática nas bases de 

periódicos acadêmicos da área de recursos humanos, administração e gestão pública, carreiras 

e psicologia do trabalho, tais como EBSCO, JSTOR, EMERALD, CAPES, dentre outros. Em 

seguida, procedeu-se a consulta aos livros, trabalhos e periódicos referidos em seus textos e 

em suas fontes bibliográficas, repetindo para estes o mesmo procedimento, e assim por diante, 

até que se chegasse à saturação da temática17.  Após a seleção do material e a leitura analítica 

e interpretativa (GIL, 2006), foram feitos os devidos apontamentos e redigidos os conteúdos 

respectivos. 

A mesma metodologia foi aplicada para os estudos bibliográficos e documentais 

sobre a unidade de análise do estudo de caso.  Partindo-se principalmente do trabalho de 

Fernandes (2012) e dos arquivos da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, por 

                                                
17 Conforme Thiry-Cherques (2009, p. 21) a saturação é o ponto em que “o acréscimo de dados ou informações 
em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado. É um critério que permite estabelecer a 
validade de um conjunto de observações.”  
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meio do método “bola-de-neve” para os demais trabalhos sobre o tema encontrou-se vasto 

material de estudo sobre a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental na forma de artigos, registros de seminários e palestras, teses e dissertações.  

A grande parte deste material é produzida por servidores da própria carreira e, em menor 

número, por pesquisadores das áreas de administração, gestão pública e ciência política, 

interessados em explorar suas características diferenciadas ou sua relação com os processos 

de formulação de políticas públicas.  

Após a coleta, os dados foram utilizados de forma a (1) consolidar a seção sobre o 

referencial teórico e (2) caracterizar a unidade de análise e (3) desenvolver grande parte da 

seção sobre o estudo de caso.   

 

3.2 Segunda fase 

Os principais objetivos desta fase foram: (1) verificar a validade dos dados obtidos 

na primeira fase; (2) preencher lacunas de informações não obtidas na primeira fase; (3) 

verificar a percepção dos entrevistados sobre o funcionamento prático da unidade de análise 

no cotidiano; (4) conhecer a percepção da coordenação da carreira EPPGG sobre aspectos do 

funcionamento dos elementos objetivos e subjetivos da carreira.   

Ressalte-se que o material obtido na primeira fase sobre a unidade de análise já havia 

sido bastante valioso e em grande quantidade, praticamente suficiente para a identificação de 

evidencias e o suporte argumentativo na direção da concretização dos objetivos do trabalho.  

Desta forma, a segunda fase da pesquisa pôde ser bastante objetivada. 

O agendamento das entrevistas foi solicitado por correio eletrônico com antecedência 

de duas semanas.  Sua realização ocorreu no período de uma semana, na cidade de Brasília, 

no Distrito Federal, nos locais de trabalho dos entrevistados em salas reservadas.     

Para a seleção dos entrevistados estabeleceram-se os seguintes critérios 

concomitantes: (1) conhecedores de recursos humanos no serviço público federal, 

especialmente no Poder Executivo, preferencialmente tendo atuado em atividade relacionada 

à gestão tática ou estratégica de carreiras em geral ou em específico da carreira EPPGG; (2) 

mais de 5 anos de experiência profissional no serviço público; (3) conhecedores da carreira de 

EPPGG; (4) ter escrito trabalho, tese ou dissertação, ou publicado artigo sobre a temática de 

carreiras, ou de recursos humanos, no Poder Executivo federal, em especial da carreira de 

EPPGG.  
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Estes critérios assim estabelecidos visaram garantir que os entrevistados tivessem 

expertise exata no pano de fundo em que se desenvolve esta pesquisa, qual seja do contexto 

de recursos humanos no serviço público brasileiro, especialmente no Poder Executivo federal.  

Bem como, que tivessem, concomitantemente, intimidade com o funcionamento teórico e 

prático da carreira EPPGG.  Ou seja, os entrevistados necessitavam possuir conhecimento e 

experiência acumulada a respeito da carreira EPPGG – unidade de análise do estudo de caso – 

de forma a potencializar opiniões bem fundamentadas sobre os temas abordados no presente 

trabalho, gerando em sua resposta material fértil e robusto para a pesquisa.   

Considerando-se o caráter complementar das entrevistas, haja vista a grande 

quantidade de material já obtido na primeira fase e o conhecimento adquirido pela 

observação; considerando os critérios muito específicos necessários para objetivar e 

enriquecer o resultado das entrevistas; e utilizando-se, adicionalmente, o critério da 

conveniência relacionado à viabilidade logística de realização das entrevistas e temporal de 

acesso aos entrevistados em meio as suas agendas de trabalho; chegou-se a um grupo restrito 

de entrevistados.  Porém, julgou-se, após a análise do material coletado, ter sido suficiente 

para fins do propósito estabelecido.  

As entrevistas semi-estruturadas tiveram a duração de 50 a 70 minutos com cada 

profissional, totalizando mais de 6 horas de gravações de áudio. Foram colhidos 6 relatos, 

sendo 5 profissionais que se enquadraram nos requisitos supramencionados cumulativamente 

e mais o relato do coordenador-geral responsável pela gestão da carreira EPPGG.  Como um 

dos profissionais a ser entrevistados localizava-se no exterior e não sendo possível a 

realização da entrevista fisicamente encaminhou-se por correio eletrônico as perguntas na 

forma de um questionário de perguntas abertas elaborado com base nas perguntas-guia das 

entrevistas semi-estruturadas, o qual foi respondido por escrito.   

Os profissionais distinguiam-se entre si em seu tempo de serviço público, em seu 

tempo de experiência com a gestão de carreiras e de pessoas no poder executivo federal, e em 

suas áreas de atuação com a temática, de forma a garantir a possibilidade de pontos de vista 

distintos do tema.  Da amostra, 5 dos participantes são da carreira EPPGG. Dois dos 

participantes não ocupam cargo em comissão, os demais ocupam cargos de nível DAS 4 ou 

superior.   

Nas últimas entrevistas percebeu-se que entrevistas adicionais não acrescentariam em 

nada o que já se conhecia sobre o fenômeno investigado somando-se observação direta, 
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material documental e bibliográfico e as entrevistas já obtidas.  Julgou-se, neste sentido, ter 

sido atingida à saturação e ser suficiente o material coletado. 

As entrevistas foram gravadas – com a autorização dos entrevistados - e foram 

transcritas.  O material obtido foi categorizado com base no referencial teórico e posto em 

comparação com o material encontrado na primeira fase da pesquisa, permitindo a realização 

de inferências e o reforço das evidências encontradas.   

Considerando que o material obtido na segunda fase da pesquisa possui as opiniões e 

manifestações sinceras dos profissionais, algumas das quais sobre assuntos sensíveis, em 

função da conversa franca propiciada pela dinâmica da metodologia das entrevistas semi-

estruturadas; e considerando a possibilidade de haver quaisquer riscos de inconvenientes ou 

constrangimentos, ex-ante imprevisíveis, para a imagem ou para o trabalho dos profissionais 

entrevistados em razão de suas falas no caso da divulgação da íntegra destas entrevistas ou da 

identificação nominal destes associada aos trechos transcritos neste trabalho - optou-se pela 

não-divulgação da íntegra e nem da identificação nominal dos entrevistados.  Excetuam-se os 

relatos da coordenação-geral, os quais por se tratarem de uma visão da unidade organizacional 

e pela necessidade de destaque no trabalho por trazerem o ponto de vista institucional, estão 

identificados. As perguntas-guia e o questionário utilizados encontram-se nos Apêndices.     
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4 - APRESENTAÇÃO DO CASO 

 
4.1 Breve histórico da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG) 

A carreira de EPPGG tem sido objeto de diversos estudos ao longo das últimas duas 

décadas de sua existência, tanto no âmbito acadêmico - na forma de dissertações e teses - 

quanto em artigos e trabalhos apresentados em seminários nacionais e internacionais de 

administração, gestão pública e políticas públicas.  Desta forma, a origem histórica factual da 

carreira, sua concepção original e o contexto de sua criação estão bem documentados em 

diferentes trabalhos, tanto antigos quanto mais recentes (GRAEF; SANTOS; FERNANDES, 

1994; SANTOS; PINHEIRO; MACHADO, 1994; HOLANDA, 2005; FERRAREZZI; 

ZIMBRÃO, 2006; GRAEF, 2010; GUEDES, 2012).  Portanto, não cabe aqui tratar 

exaustivamente deste tema, mas apenas fazer uma retrospectiva histórica resumida que 

garanta abordar aspectos que serão importantes para o entendimento da unidade de análise do 

estudo de caso da presente dissertação. 

 

4.1.1 As dificuldades da distância entre intenção e implementação 

O nascedouro da carreira de EPPGG pode ser considerado o relatório produzido em 

1982 pelo Embaixador Sérgio Paulo Rouanet com o título “Criação no Brasil de uma Escola 

Superior de Administração Pública”, elaborado sobre encomenda do Departamento 

Administrativo do Serviço Público – DASP (SANTOS; PINHEIRO; MACHADO, 1994; 

HOLANDA, 2005; FERRAREZZI; ZIMBRÃO, 2006; SANTOS; SOUZA, 2012; GUEDES, 

2012). 

Estudando instituições de formação e de treinamento existentes no Brasil e fazendo 

um estudo comparado com instituições francesas e alemães, Rouanet concluiu que no caso 

brasileiro havia uma desarticulação entre a capacitação de Quadros e o aproveitamento destes 

recursos humanos no serviço público (SANTOS; PINHEIRO; MACHADO, 1994).  O sistema 

francês “articulava ensino e acesso à máquina burocrática”, enquanto que o alemão tinha 

como característica mais proeminente “o caráter genuinamente multidisciplinar” (SANTOS; 

PINHEIRO; MACHADO, 1994, p. 37).  Assim, Rouanet recomendava que fosse criada uma 
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instituição no Brasil capaz de formar quadros de alto nível para serem absorvidos na 

burocracia pública estatal por meio de uma carreira (SANTOS; SOUZA, 2012). 

As propostas do relatório somente viriam a ser consideradas para implementação no 

contexto da redemocratização, findo o governo Figueiredo e iniciado o governo Sarney.  

Naquele momento havia uma percepção da necessidade de se realizar uma ampla reforma 

administrativa que profissionalizasse a administração pública e mitigasse os efeitos do 

clientelismo, nepotismo e patrimonialismo fortemente presentes (GRAEF, 2010).  Ao mesmo 

tempo, a possibilidade existente naquele momento histórico de mudança de regime de 

governo para o parlamentarismo18 exigiria, na visão de membros do governo simpáticos 

àquele sistema, uma burocracia estável e altamente profissionalizada (HOLANDA, 2005; 

GUEDES, 2012).  Neste sentido, a Secretaria da Administração Pública da Presidência da 

República – SEDAP, que havia assumido as funções do extinto DASP, resolveu reavaliar as 

propostas do relatório do Embaixador Rouanet.  Novos estudos se seguiram a partir do 

relatório, conforme narra Holanda (2005), responsável à época por este trabalho, a desígnio 

do então ministro de estado do Ministério da Administração, Aloysio Alves: 

Efetivamente, ele tinha feito uma visita a ENA francesa e a duas escolas 
alemãs (…).  (…) Consideramos não apenas a experiência da ENA. Fomos 
observar outras experiências internacionais e nacionais. E uma coisa que nós 
observamos é que onde você tinha um nicho de burocracia relativamente 
eficiente, você tinha sempre uma escola por trás. (HOLANDA, 2005, p. 22)  

Neste diapasão, em 1986 o Decreto n. 93.277, de 19 de setembro, criava a Escola 

Nacional de Administração Pública – ENAP.  A escola foi absorvida na estrutura da então 

existente Fundação Centro do Servidor Público – FUNCEP, como já havia sugerido o 

relatório Rouanet.  A existência jurídica da ENAP, no entanto, não garantiu facilidades a sua 

subsistência no decorrer dos anos seguintes.  Muitas eram as pressões contrárias à criação da 

escola e ao projeto de formação de um corpo altamente qualificado de profissionais para o 

serviço público, inclusive por parte das universidades e de outras escolas e centros de 

formação de servidores públicos: 

A afirmação dos próprios defensores da proposta de que a Escola prepararia 
uma nova elite do serviço público era interpretada como uma pretensão 
arrogante e pouco afinada com o momento pelo qual passava o país 
(GUEDES, 2012, p. 160). 

                                                
18 Considerando a previsão constitucional de 1988 de convocação de plebiscito, a ocorrer em 1993, para escolha 
do regime e forma de governo a vigorar no Brasil. 
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Contemporaneamente à fundação da ENAP, encaminhou-se ao Congresso Nacional 

o projeto de Lei n. 243, de 1987, de criação de cargos de natureza especial de Especialistas 

em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com o objetivo de materializar a propositura 

original do relatório Rouanet, ratificada pelos estudos posteriores da SEDAP, de absorver os 

quadros formados da ENAP numa carreira própria. A denominação utilizada, entretanto, era 

de “cargos de natureza especial” e não de “carreira”, pois, segundo Graef (2010), o governo 

tinha a intenção de realizar uma reforma no sistema de organização de cargos então vigente 

tratado pela Lei n. 5.645, de 1970.  Esta modificação do sistema de cargos era, segundo o 

autor, um dos pilares da reforma administrativa pretendida pelo governo Sarney e foi 

materializada pelo Decreto-lei n. 2.403, de 21 de dezembro de 1987.  Graef (2010) entende 

que a carreira tinha assim sido projetada para um papel protagonista na reforma administrativa 

pretendida pelo governo à época a partir da aprovação do Decreto-lei n. 2.403: 

[os Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental] 
constituiriam um corpo de suporte ao comando político do Estado e de 
sustentação superior do sistema a ser implantado (…) (GRAEF, 2010, p. 
13) (grifo nosso) 

E segundo Santos e Souza (2012): 

A concepção, portanto, achava-se bastante próxima do que seria necessário 
para, rapidamente, constituir-se um “núcleo duro” na Administração Direta e 
Autárquica, totalmente novo, capaz de oferecer respostas imediatas às 
demandas e dotar o Estado de um corpo profissional qualificado para o 
exercício das funções de governo. (SANTOS; SOUZA, 2012, p. 48)  

Enquanto o Congresso nacional debatia o Projeto de Lei n. 243/87 e a ENAP ainda 

se organizava para dar cabo de suas finalidades precípuas, a SEDAP decidiu realizar de 

pronto o primeiro concurso para Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental.  

Segundo vários autores (SANTOS; PINHEIRO; MACHADO, 1994; FERRAREZZI; 

ZIMBRÃO, 2006; SANTOS; SOUZA, 2012; GUEDES, 2012) esta manobra se deu pelos 

projetos da ENAP e da carreira terem se tornado a vitrine da SEDAP à época, havendo o 

interesse de que ambos estivessem totalmente materializados de fato antes do término do 

governo Sarney.  Ao mesmo tempo, havia a possível intenção de se criar um fato consumado 

e facilitar a aprovação no Congresso do projeto em tramitação, que encontrava diversas 

resistências de atores contrários a sua aprovação. 

Foram aprovados 120 candidatos para o curso de formação, dentre os cerca de 

69.000 inscritos no concurso.  Segundo Ferrarezzi, Zimbrão (2006) e Santos; Pinheiro; 
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Machado (1994) a formação dos futuros profissionais seria baseada na conceituação proposta 

para a futura carreira com conteúdos multidisciplinares e aspecto generalista.   

Nesse sentido, o curso deveria formar um profissional capaz de ter uma 
visão abrangente, sistêmica e integrada dos complexos problemas da 
administração pública. Previa-se para esses profissionais uma atuação de 
forma matricial, considerada bastante inovadora, na qual guardariam uma 
razoável mobilidade institucional, com a carreira inserida horizontalmente 
em todos os ministérios. (FERRAREZZI; ZIMBRÃO, 2006, p. 65) 

(…) implícita na concepção da carreira que se delineava, estava a formação 
de um profissional generalista, capaz de uma visão abrangente e uma 
perspectiva sistêmica e integrada dos complexos problemas da administração 
pública (…) (SANTOS; PINHEIRO; MACHADO, 1994, p. 44) 

O curso iniciou-se em agosto de 1988 e teve duração de 18 meses com uma carga 

horária equivalente à 2.800 horas. 

Cabe salientar que dado este longo período, entre o início do curso de formação e a 

nomeação dos aprovados, uma série de acontecimentos políticos decorrem afetando a 

implantação da carreira.   

Ao longo da tramitação do Projeto de Lei n. 243/87 e após grande disputa de atores 

contra e a favor do Projeto no âmbito do Congresso Nacional, o relator encaminha um 

substitutivo no qual agrupa os cargos especiais de Especialistas em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental em uma única carreira de mesmo nome, com exercício descentralizado 

e com atuação na administração direta e indireta (GUEDES, 2012).  Conforme nos ensina 

Graef (2013, p. 41), a mudança seria decorrente da alteração no sistema de carreiras após a 

vedação ao provimento derivado de cargos. Segundo Santos e Souza (2012, p.73), a 

tramitação do Projeto de Lei foi bastante tumultuada “chegando, em certos momentos, a 

ameaçar o êxito da inciativa quando já se achava próxima a nomeação da primeira turma 

(…).” 

Neste ínterim, ocorre a promulgação da Constituição federal de 1988, e o Decreto-lei 

n. 2.403/87 não é votado a tempo para ser recepcionado pela nova Carta Magna, sendo 

rejeitado no ato declaratório de 14 de junho de 1989, deixando, na visão de Graef (2010, p. 

15), a carreira “sem a sustentação das diretrizes do sistema de carreira que a engendrou”.  O 

autor entende que ao não recepcionar o Decreto-lei n. 2.403/87, mantendo-se a Lei n. 

5.645/70, deixou-se de vincular os cargos de alta direção da administração pública com as 

carreiras destinadas a servidores efetivos.  Estes cargos em comissão continuaram a ser 
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acessíveis por indicação política, desprovidos de critérios técnicos ou meritocráticos e as 

carreiras, por sua vez, não teriam uma trilha hierárquica a seguir na direção superior dos 

órgãos públicos.  Neste sentido, como a carreira de EPPGG estava destinada a ocupar altos 

cargos da administração pública, a fim de garantir a continuidade das políticas e a 

profissionalização da administração, este revés jurídico/normativo prejudicaria a concepção 

original da carreira.   

Na sequência, uma reforma ministerial é iniciada pelo governo Sarney, na qual a 

SEDAP foi extinta - em março de 1989 - e suas atividades transferidas para a Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República – SEPLAN.  Segundo Guedes (2012), Ferrarezzi, 

Zimbrão (2006) e Santos; Pinheiro; Machado (1994), a composição política da nova estrutura 

era contrária à concepção original da ENAP e da carreira de EPPGG, o que causaria grandes 

dificuldades futuras para a realização de um novo concurso, o que somente ocorrerá em 1994, 

como ser verá mais adiante. 

Em função das disputas políticas dentro e fora do governo em torno da carreira, o 

Projeto de Lei n. 243/87 chega a ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas vetado pelo 

Presidente Sarney.  Posteriormente, após nova rodada de disputas políticas e pressões, o 

próprio Presidente Sarney encaminha uma Medida Provisória para a criação da carreira que é 

convertida em Lei pelo Congresso Nacional (BERTHOLDO, 2005).  Assim, em 6 de outubro 

de 1989, é aprovada a lei n. 7.834 de criação da carreira de Especialistas em Políticas Públicas 

e Gestão Governamental, com 960 cargos a serem providos por concurso público – incluído o 

já realizado, cujo curso de formação encontrava-se em andamento.  Desta forma, em fevereiro 

de 1990 foram nomeados os primeiros EPPGG, totalizando 91 servidores que tomaram posse 

no cargo da carreira (SANTOS; SOUZA, 2012). 

 

4.1.2 A descontinuidade e a retomada da carreira 

Em março de 1990, assume a Presidência da República Fernando Collor de Mello.  A 

partir daí, o panorama desfavorável aprofundava-se com a política de redução do tamanho do 

Estado imposta pelo então Presidente eleito. 

Assim, no período de 90 a 92 a subsistência da carreira EPPGG esteve ameaçada por 

manobras jurídicas fomentadas pelo governo no sentido de fundir seus cargos com o de outras 

carreiras existentes, as quais somente foram desfeitas por pressão política de seus membros, 

como relatam Santos e Souza (2012, p. 73): 
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(…) Tentativas precipitadas e juridicamente controvertidas de transformação 
dos seus cargos, sucessivamente, em Analistas de Orçamento (Lei nº 8.216, 
de 13 de agosto de 1991) e em Analistas de Planejamento e Orçamento (Lei 
nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991), consideradas inconstitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal, em abril de 1992. Em setembro de 1992, após um 
árduo trabalho promovido pela Associação Nacional dos Especialistas em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, promoveu-se a restauração da 
carreira e dos cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, por meio do art. 21 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro (…) 

A retomada dos concursos para a carreira de gestores19 só veio a ocorrer a partir de 

1995, com o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e a reforma do aparelho do 

Estado, capitaneada pelo ministro Bresser Pereira, que chamou para si a responsabilidade com 

a carreira e transferiu a lotação daquela do Ministério do Planejamento para o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, do qual era Ministro (SANTOS; SOUZA, 

2012).  Segundo Santos e Souza (2012), o governo então programou concursos regulares até o 

fim do mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, enfocando na formação e na 

alocação destes profissionais em áreas que necessitavam de revigoramento e careciam de 

pessoal qualificado no âmbito da máquina pública.   

A partir daí, a carreira EPPGG ganhou força novamente no Poder Executivo federal, 

com novos concursos públicos em 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 e, posteriormente, já 

no mandato de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, 2005, 2008 e 2009.   

Mais recentemente, em 2013, um novo concurso foi realizado, mas não chegou a ser 

concluído em função de questionamentos judiciais e de órgãos de controle sobre a legalidade 

do certame. 

A carreira conta hoje com 1.025 servidores em atividade (BRASIL, MP, BOLETIM 

ESTATÍSTICO DE PESSOAL, p. 108) distribuídos em 79 órgãos da administração direta e 

indireta do governo federal, além de, em alguns casos, atuarem cedidos em outros poderes e 

no Poder Executivo de estados e municípios da federação. O perfil dos profissionais da 

carreira é predominantemente composto por homens (65,2%) na faixa etária dos 31 aos 50 

anos (77%) (BRASIL, MP, BOLETIM ESTATÍSTICO DE PESSOAL, p. 98 e 105). 

 

4.2 Caracterização geral da carreira e arcabouço legal 

                                                
19 Os profissionais da carreira de EPPGG são comumente chamados reduzidamente de “gestores” ou “gestor 
governamental”, tanto informalmente quanto nos materiais bibliográficos sobre o tema. 
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De forma a melhor organizar os achados do caso pesquisado frente ao referencial 

teórico estudado, optamos por descrever a carreira de EPPGG em linhas gerais neste tópico, 

primeiramente, para depois pormenorizarmos seus aspectos mais importantes nos tópicos 

seguintes.  

A Lei n. 7.834, de 6 de outubro de 1989, de criação da carreira EPPGG, estabeleceu 

as seguintes atribuições para os ocupantes de seus cargos: 

(…) execução de atividades de formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas, bem assim de direção e assessoramento em escalões 
superiores da Administração Direta e Autárquica. (BRASIL, LEI n. 7.834, 
de 1989, art. 1o) 

Os servidores da carreira de EPPGG, assim como os demais servidores públicos 

federais, estão regidos pelo regime jurídico da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

Sendo assim, a nomeação para os cargos da carreira depende de aprovação em concurso 

público.  No caso específico da carreira, o concurso é de provas e títulos e possui como última 

etapa um curso específico de formação, ministrado pela ENAP. 

Desde a edição da Lei n. 11.890, de 24 de dezembro de 2008, resultante da conversão 

de Medida Provisória daquele mesmo ano, os membros da carreira estão sujeitos ao regime de 

dedicação exclusiva.  Ou seja, é vedado ao servidor pertencente à carreira de EPPGG a 

execução de outras atividades remuneradas públicas ou privadas, que possam causar conflito 

de interesses, sendo-lhes permitido o magistério - quando houver compatibilidade de horário 

(BRASIL, LEI n. 11.890, de 2008).  

A estrutura formal-legal da carreira, assim entendido o caminho que seus membros 

perpassam do ingresso ao final da carreira, que determina a evolução remuneratória 

equivalente, é composta de forma assemelhada às demais carreiras do Poder Executivo federal 

– como já tratado em Seção anterior deste trabalho – por classes e padrões, da seguinte forma: 
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Figura 7:Estrutura formal da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 

FONTE: Lei n. 11.890, de 24 de dezembro de 2008. 

O desenvolvimento nas classes e padrões de vencimento se dá por meio da 

progressão e promoção20.  Estas dependem do cumprimento de três critérios: avaliação de 

desempenho satisfatória, interstício mínimo de permanência em cada padrão de doze meses e, 

no caso da promoção, cumprimento de carga horária mínima de cursos de formação 

continuada ministrados pela ENAP (BRASIL, DECRETO n. 5.176, de 2004).   

A carreira de EPPGG é remunerada na forma de subsídio, ou seja, por meio de 

parcela remuneratória única - à qual é vedado o acréscimo de gratificações, vantagens ou 

adicionais – excetuando-se a gratificação natalina (décimo terceiro), o adicional de férias, 

abono de permanência, parcelas indenizatórias (BRASIL, LEI n. 11.890, de 2008).  Os 

valores remuneratórios da carreira figuram entre os mais elevados do Poder Executivo federal, 

iniciando com R$15.003,70 e podendo chegar ao topo de R$21.391,10 (BRASIL, MP, 

CADERNO DE REMUNERAÇÕES, p. 62). 

O órgão responsável pela supervisão e gestão da carreira de EPPGG é a Secretaria de 

Gestão Pública – SEGEP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, e a 

atividade é desempenhada pelo Departamento de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras 

Transversais, conforme estabelecido no Decreto n. 8.189, de 21 de janeiro de 2014, art. 33, 

inciso XIV.  As atividades de gestão da carreira compreendem a definição dos termos do 

edital do concurso público, o estabelecimento do conteúdo do curso de formação e dos demais 

cursos de capacitação para a carreira, o planejamento da distribuição dos servidores da 
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carreira pelos órgãos do Poder Executivo federal, bem como o estabelecimento de regras e 

normativos específicos referentes à organização e ao funcionamento da carreira em si 

(BRASIL, LEI n. 9.625, de 7 de abril de 1998, art. 4o). 

Os cargos da carreira de EPPGG são lotados no MP, ou seja, pertencem àquele 

órgão.  No entanto, os servidores da carreira podem ser realocados para qualquer órgão da 

administração direta e indireta do Poder Executivo federal.  Esta realocação do servidor de um 

órgão público para outro é gerenciada pela SEGEP e denomina-se de “exercício 

descentralizado”.  Esta característica é bastante peculiar da carreira de EPPGG, sendo um 

grande diferencial da mesma e um dos principais pontos de interesse ao objeto deste trabalho, 

como será tratado em profundidade mais adiante. 

A regulamentação do funcionamento desta mobilidade acima citada, bem como de 

demais aspectos da carreira foi feita mais recentemente pelo Decreto n. 5.176, de 10 de agosto 

de 2004 e por Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, editadas ao 

longo dos últimos anos.   

A carreira de EPPGG possui um Comitê Consultivo, composto por seis membros da 

carreira nomeados pela SEGEP.  Este Comitê é responsável por assessorar e acompanhar os 

temas relevantes à carreira no âmbito das decisões tomadas pela Secretaria, de forma 

opinativa. 

Em termos de representação laboral, a carreira de EPPGG possui uma Associação, 

denominada Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental – ANESP.  O papel da ANESP como entidade representativa é de defender os 

interesses dos membros da carreira no que concerne às decisões tomadas pelo órgão gestor e 

também no âmbito do Congresso Nacional e em outras instâncias políticas.  Ademais, a 

associação também visa promover a capacitação profissional, espaços de interação e debate 

entre os associados e destes com a sociedade, além da divulgação da carreira na mídia e nos 

meios sociais. 

 

  
                                                                                                                                                   
20 Para uma explicação sobre o conceito de progressão e promoção vide a Seção sobre Carreiras no Poder 
Executivo Federal. 
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5 ESTUDO DO CASO  

 

Nesta Seção trataremos da análise do que foi encontrado em todo o material coletado 

na pesquisa sobre a unidade do estudo de caso e como este se relaciona com o referencial 

teórico.   

 

5.1 De que fronteiras estamos falando?  

Como afirma Inkson (2006) ao analisarmos uma carreira sem fronteira ou para 

entendermos uma carreira como “sem fronteira” é importante caracterizarmos de que 

fronteiras estamos falando e como é possível ultrapassá-las.  Desta forma, explicaremos aqui 

as eventuais fronteiras que poderiam existir para a carreira EPPGG e para os indivíduos 

ocupantes de seus cargos, tomando como base de comparação a realidade das demais carreiras 

do Poder Executivo federal, explorada na Seção do referencial teórico.  Em seguida, 

exploraremos qual a real relação da carreira EPPGG com estas fronteiras e como estas são 

transpostas no caso em específico.  Pontuaremos também elementos do modelo proteano na 

conjuntura dessa transposição de fronteiras onde estes foram identificados. 

Começaremos situando a carreira de EPPGG no contexto do serviço público 

brasileiro, mais precisamente no Poder Executivo federal.  Temos aí uma primeira e grande 

fronteira. Esta igualaria a carreira EPPGG com as demais 160 “carreiras”21 (MOREIRA; 

LÚCIO, 2012) do Poder Executivo federal. 

Uma segunda fronteira que poderia ser imaginada é a do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MP, como o órgão de lotação da carreira EPPGG.  As carreiras do 

Poder Executivo federal possuem órgão ao qual estão associadas e ao qual estão legalmente 

vinculados os quantitativos de cargos respectivos.  Os ocupantes destes cargos ficam, via de 

regra, em exercício22 neste mesmo órgão, ou seja, ali se localizam fisicamente e exercem suas 

atividades do cotidiano durante toda sua vida laboral. 

Em seguida, podemos especular uma terceira possível fronteira para a carreira 

EPPGG que seriam as atribuições, ou seja, os limites legais de atuação do respectivo cargo.  

Como já explicado na seção sobre a organização de cargos e carreiras do serviço público 

                                                
21 Utilizando-se o termo no sentido amplo, como explicado na seção sobre carreiras no Poder Executivo federal 
brasileiro. 
22 Conforme art. 15 da Lei n. 8.112, de 1990, o exercício é “o efetivo desempenho das atribuições do cargo 
público ou da função de confiança”. 
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federal, os cargos são a unidade nuclear do sistema organizativo de atividades em carreira e 

correspondem a “um conjunto de atribuições e responsabilidades” (BRASIL, LEI n. 8.112, de 

1990). 

Uma seguinte quarta fronteira que poderia se imaginar para a carreira e 

respectivamente para os ocupantes de seus cargos seria a das atribuições de cada Classe.  

Como vista anteriormente a carreira EPPGG é formada por 4 classes, as quais se subdividem 

em padrões de vencimentos, numa estrutura semelhante, em forma, à maior parte das carreiras 

do Poder Executivo federal23. 

Outro nível de fronteiras poderia se apresentar quando imaginamos a formação 

profissional, as competências e o perfil desejado para a carreira de EPPGG e as preferências 

ou interesses dos indivíduos ocupantes dos cargos da carreira.  Estas questões e a forma como 

se compatibilizam são uma fronteira na medida em que afetam as possibilidades para a 

atuação da carreira EPPGG e para a carreira dos profissionais em si.  Este nível está também 

mais associado à teoria da carreira proteana, a qual foca o protagonismo do indivíduo em 

relação às escolhas para sua carreira e seus valores e preferências pessoais como 

determinantes do conceito de sucesso e a forma como isto se relaciona com as estruturas 

objetivas de carreira da organização (HALL, 2004). 

O esquema ilustrativo abaixo apresenta as fronteiras que propusemos aqui e que 

poderiam, a priori e com base no funcionamento das demais carreiras do Poder Executivo 

federal, ser imaginadas para a carreira de EPPGG e para os indivíduos ocupantes de seus 

cargos: 

                                                
23 Como explicado na Seção de referencial teórico na qual adotou-se a metáfora ilustrativa das “matrioskas”. 
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Figura 8: De que fronteiras estamos falando? 

FONTE: Autoria própria. 

5.2 Qual a real relação da carreira com estas fronteiras? 

5.2.1 O serviço público 

Por tratar-se de uma carreira e um cargo público a carreira de EPPGG obviamente 

está limitada em sua atuação ao âmbito do serviço público brasileiro.  Esta é a fronteira final, 

a derradeira e intransponível fronteira para o indivíduo e para a carreira.  Mas é justamente da 

perspectiva da possibilidade da existência de carreiras sem fronteira e proteanas dentro deste 

universo do serviço público que este trabalho se interessa.  Ou seja, nos interessam as 

fronteiras abaixo deste nível derradeiro do serviço público e suas transposições, que permitam 

à carreira e aos indivíduos que dela se ocupam uma perspectiva de mobilidade física e 

psicológica (ARTHUR; SULLIVAN, 2006) e de autodeterminação proteana em busca de 

sucesso profissional (HALL, 2004), ainda que no contexto do serviço público - neste contexto 

mesmo de estabilidade e burocracia, que à primeira vista pode parecer contraditório a estas 

novas teorias ou modelos de carreiras.   

É interessante perceber, de toda forma, que mesmo neste último nível de fronteira, o 

do serviço público, do ponto de vista do indivíduo ocupante de cargo da carreira de EPPGG a 
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Poder Executivo 
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Classe/padrão

Atribuições 
do cargo
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perspectiva de atuação profissional, ou de carreira, pode ir além, pois em paralelo, pode-se 

atuar no setor privado - desde que a atividade desenvolvida não seja incompatível do ponto de 

vista ético e em relação aos horários de trabalho: 

Aos titulares dos cargos integrantes das Carreiras de que trata o art. 10 desta 
Lei aplica-se o regime de dedicação exclusiva, com o impedimento do 
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, potencialmente 
causadora de conflito de interesses, ressalvado o exercício do magistério, 
havendo compatibilidade de horários. (BRASIL, LEI n. 11.890, de 2008) 

Ou seja, pelo menos do ponto de vista do profissional a fronteira do serviço público 

também pode ser relativizada, pois há espaço para uma perspectiva de carreira – numa 

acepção mais ampla do termo - que vai além daquela desempenhada no setor público, com 

potencial inclusive de fomentar atividades mutuamente e estas incentivarem o 

desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que poderão ser úteis tanto para o 

indivíduo quanto para a organização pública em que este atua. 

 

5.2.2 O Poder Executivo federal 

A carreira de EPPGG, unidade do presente estudo de caso, foi criada para atuação na 

administração direta e indireta do Poder Executivo federal, esta é outra fronteira bem 

delimitada.  No entanto, a possibilidade de atuação em outros Poderes, e até em outros Entes, 

não está excluída podendo ocorrer, excepcionalmente, por meio de cessão ou requisição.  Esta 

característica não é exclusiva da carreira, pois a cessão e a requisição são previstas na Lei n. 

8.112, de 1990, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos.  No caso da carreira 

EPPGG, em verdade, esta possibilidade foi mais recentemente limitada, a partir da edição da 

Lei n. 11.890 que regulamentou os casos possíveis de atuação do servidor fora do âmbito do 

Poder Executivo federal.   

A lei n. 11.890/2008 limitou a cessão para outros Poderes da União para a ocupação 

de cargos em comissão que sejam equivalentes aos de Natureza Especial ou DAS-4, 5 e 6.  

Bem como, o exercício em outros Entes da Federação para a ocupação de cargos também 

equivalentes aos retromencionados e de Secretário de Estado ou do Distrito Federal, ou em 

municípios ou no Distrito Federal de dirigente máximo de entidade da administração pública, 

desde que o município tenha mais que 500.000 habitantes (BRASIL, LEI n. 11.890, 2008). 
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De fato, em levantamento realizado pela Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, datado de janeiro de 2015, encontravam-se fora do Poder Executivo menos de 

5% do total de servidores da carreira (MP, SEGEP, 2015). 

Assim, tem-se o Poder Executivo como uma forte fronteira para a atuação da 

carreira.  No entanto, a carreira permite ainda, no nível individual, o vislumbre da 

possibilidade de atuação para fora daquele Poder, o que poderíamos enquadrar como um 

elemento favorável para uma característica de mobilidade psicológica (ARTHUR, 

SULLIVAN, 2006) de uma carreira sem fronteira. 

 

5.2.3 Órgão de lotação – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) 

Atuar além da fronteira de seu órgão de lotação, no caso o MP, é uma das principais 

características ou, quiçá, a mais importante da carreira de EPPGG.  Esta possibilidade é 

operacionalizada por meio da figura jurídico-administrativa do “exercício descentralizado”.  

Como já vimos, o exercício é o desempenho efetivo e cotidiano das atividades de um cargo e 

o termo “descentralizado” adjetiva este exercício que ocorre em órgão ou entidade distinto 

daquele de lotação do cargo, sem necessidade de cessão ou requisição, e sem prejuízo da 

remuneração.   

Esta prerrogativa especial da carreira EPPGG foi regulamentada pelo Decreto n. 

5.176, de 10 de agosto de 2004, em seu art. 14: 

Art.14.  O Órgão Supervisor coordenará a definição da unidade de exercício 
dos servidores nomeados para o cargo de EPPGG, com base nos seguintes 
critérios: 

        I - o interesse e as necessidades dos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e 

        II - a correlação entre as atividades a serem exercidas no órgão ou na 
entidade da administração pública federal e as competências e atribuições 
inerentes ao exercício do cargo de EPPGG. (…) (BRASIL, DECRETO n. 
5.176, de 2004) 

Com isso, pode-se dizer que a carreira de EPPGG tem como cenário de atuação a 

totalidade do Poder Executivo federal, não estando circunscrita a atuar no Ministério do 

Planejamento.  A esta característica nomearemos de transversalidade, como vem sendo 

sugerido em trabalhos anteriores que já mencionaram ou estudaram a atuação da carreira 

como “transversal” (CRUZ, 2010; MIOTO, 2011; MOREIRA; LÚCIO, 2012; REIS; 

FERRAREZZI; ANTICO, 2012; FERNANDES, 2012).  Entendemos a transversalidade como 



91 
 

um atributo de uma minoria de carreiras do Poder Executivo federal, de sua atuação legal 

perpassar transversalmente dois ou mais órgãos ou entidades.   

São exemplos não-exaustivos de outras carreiras que possuem este atributo a Carreira 

de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei n. 8.691, de 1993; a Carreira de Finanças e 

Controle, de que trata o Decreto-Lei n. 2.346, de 1987; a Carreira de Analista de 

Infraestrutura, criada pela Lei n. 11.539, de 2008; a Carreira de Desenvolvimento de Políticas 

Sociais, criada pela Lei n. 12.094, de 2009.  No entanto, ao analisarmos a legislação destas 

carreiras retromencionadas veremos que não são tão transversais ou abrangentes – ou seja, 

não podem atuar em tantos órgãos e entidades do Poder Executivo federal – quanto a carreira 

EPPGG.  Estas estão restritas a uma quantidade de órgãos de atuação arrolados em Lei ou em 

ato infralegal, ou ainda, a um setor específico do governo, enquanto a carreira EPPGG pode 

ter atuação em praticamente todos os órgãos e entidades na administração direta, autárquica e 

fundacional federais. 

Os números da distribuição dos 1.025 EPPGG em atividade ao longo da 

Administração ilustram a questão na prática: 

Quadro 7: Distribuição dos EPPGG em janeiro de 2015 

ÓRGÃO DE EXERCÍCIO EPPGG ÓRGÃO DE EXERCÍCIO EPPGG 

MP 179 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 3 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 131 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 3 

MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMB FOME 75 MINISTERIO DO TURISMO 3 

MINISTERIO DA JUSTICA 58 FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR 3 

MINISTERIO DA FAZENDA 54 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS 3 

CONSELHO ADMINIST.DE DEFESA ECONOMICA 49 AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA 3 

MINISTERIO DA EDUCACAO 36 INST. BR. MEIO AMB. REC. NAT. RENOVAVEIS 3 

MINISTERIO DA SAUDE 36 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 31 FUND.JORGE DUPRAT FIG. SEG. MED.TRABALHO 2 

MINISTERIO DAS COMUNICACOES 25 MINISTERIO DOS TRANSPORTES 2 

MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 22 MINISTERIO DE PESCA E AQUICULTURA 2 

MINISTERIO DA CULTURA 21 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 2 

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 19 EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A. 2 

MINIST.DO DESENV.INDUST.E COMER.EXTERIOR 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1 

MINIST.DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 16 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1 
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ÓRGÃO DE EXERCÍCIO EPPGG ÓRGÃO DE EXERCÍCIO EPPGG 

FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 15 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 1 

MINIST.DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABAST. 14 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 14 AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES 1 

MINISTERIO DAS CIDADES 13 DEPARTAMENTO NAC. DE PRODUCAO MINERAL 1 

AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 1 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 12 DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST. DE TRANSP. 1 

ESTADOS / MUNICIPIOS / EMPRESAS 11 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 1 

MINISTERIO DA DEFESA 10 INSTITUTO DE PESQ. JARDIM BOTANICO DO RJ 1 

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 9 FUNDACAO CULTURAL PALMARES 1 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 9 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 1 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 8 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 1 

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 7 COMANDO DA MARINHA 1 

CAMARA DOS DEPUTADOS 6 COMANDO DA AERONAUTICA 1 

INSTITUTO DO PATR.HIST.E ART. NACIONAL 6 CASA DA MOEDA DO BRASIL 1 

SENADO FEDERAL 6 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 1 

INSTITUTO CHICO MENDES CONSERV.BIODIVER. 5 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 1 

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 5 ESTADOS/MUNICIPIOS/ADM.DIR-AUT/FUNDACOES 1 

MINISTERIO DO ESPORTE 5 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 1 

AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI 5 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA 1 

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 4 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS 1 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA 
EDUCACAO 

4 FUND. INST. BRASIL. GEOG. E ESTATISTICA 1 

FUNDACAO OSWALDO CRUZ 4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 4 INST.NAC.METROLOGIA,NORM.E QUAL.INDL. 1 

INSTITUTO NAC. DE COLONIZ E REF AGRARIA 4 INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS 1 

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 4 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

A diferença qualitativa entre a transversalidade da carreira EPPGG e as demais não 

se restringe apenas à quantidade de órgãos e entidades que ela perpassa, mas ao fato desta 
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somar-se a outro atributo que as demais carreiras não possuem24, qual seja, a mobilidade por 

meio do exercício descentralizado. 

Utilizamos aqui o termo “mobilidade” para nomear a característica de movimentação 

física do servidor da carreira EPPGG, ou seja, a possibilidade de modificação de seu local de 

exercício descentralizado, intra e interorganizações do Poder Executivo federal. 

A mobilidade associada à transversalidade possibilitam à carreira uma ampla gama 

de possibilidades.  Como afirma Cruz (2010, p. 22), “o EPPGG tem a sua frente a 

administração direta e indireta a ser explorada, com possibilidades quase que ilimitadas de 

trajetória de carreira”. 

 

5.2.4 Atribuições do cargo e das classes e padrões 

Trataremos aqui conjuntamente de duas das fronteiras constantes da Figura 8 - 

ilustrada mais acima nesta seção - pois há uma relação entre elas. 

As atribuições da carreira EPPGG estão estabelecidas na lei de criação da carreira da 

seguinte forma: 

Art. 1º (…) execução de atividades de formulação, implementação e 
avaliação de políticas públicas, bem assim de direção e assessoramento em 
escalões superiores da Administração Direta e Autárquica. (BRASIL, LEI n. 
7.834, de 1989) 

Por sua vez, o Decreto n. 5.176, de 2004, que regulamentou a carreira mais 

recentemente - após o Decreto n. 98.895, de 1990 - trouxe a seguinte redação para descrever 

as suas atribuições: 

Art. 1º  Aos titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG 
compete o exercício de atividades de gestão governamental nos aspectos 
técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas 
públicas, bem assim de direção e assessoramento em escalões superiores da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em graus 
variados de complexidade, responsabilidade e autonomia. (BRASIL, 
DECRETO n. 5.176, de 2004) 

Ou seja, percebe-se pelas transcrições acima que as atribuições da carreira EPPGG 

são bastante amplas.  De fato, uma característica principal da carreira é a de ser generalista, 

                                                
24 Excetuando-se a carreira de Analista de Infraestrutura que a partir de 2012, passou a ter esta prerrogativa 
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sendo a especialização em determinada área ou assunto uma decorrência das escolhas dos 

indivíduos ocupantes dos seus cargos em seu caminho profissional, como se verá mais 

adiante.  Assim, a redação legal das atribuições da carreira EPPGG está em linha com os 

objetivos da criação da carreira à época, já tratados anteriormente na explicação do contexto 

histórico da mesma, em que, como afirma Graef (2010, p. 14), a carreira destinava-se ao 

“suprimento das necessidades de quadros profissionais de alto nível e de formação generalista 

para os escalões superiores da Administração”. 

Para Graef (2010), considerando que políticas públicas são relacionadas às ações de 

governo de uma forma geral, a Lei n. 7.834, de 1989, propôs a atuação da carreira em cargos 

de direção e assessoramento em toda a abrangência do Poder Executivo.  No entanto, segundo 

o autor, isso não deve ser interpretado como uma exclusividade de atuação da carreira nos 

escalões superiores de todas as áreas daquele Poder.  Graef (2010, p. 21) lembra que há áreas 

com natureza bastante diversa da gestão pública em que as atividades de direção e 

assessoramento exigem conhecimentos técnicos muito específicos e próprios de outras 

carreiras do Poder Executivo federal.  Seriam atividades como a diplomacia, a fiscalização 

tributária, as atividades relacionadas ao poder de polícia, hospitais e universidades, dentre 

outras.  Assim, a abrangência das atribuições genéricas trazidas na Lei não é irrestrita.  Por 

outro lado, tampouco houve uma especificação mais detalhada destes limites, ficando a 

questão sujeita – naquilo em que não há legislação restritiva específica ou exclusividade legal 

de competência de outra carreira - à interpretação e a prática adotada pelo órgão gestor da 

carreira e pelos demais órgãos e entidades que recebem os profissionais EPPGG. 

Como afirmam Godoy e Teixeira (2010, p. 8) este generalismo permite ao 

profissional da carreira EPPGG uma atuação em “diversas funções, com atividades de 

diferentes graus de reconhecimento público e relevância”.  Aumentam, assim, as 

possibilidades de atuação tanto intra quanto interorganizações no Poder Executivo federal.  

Santos e Souza (2012, p. 61) confirmam que a “versatilidade” do profissional da carreira 

EPPGG “está diretamente relacionada à amplitude de suas atribuições”.   

É interessante perceber o Decreto n. 5.176, de 2004, estabeleceu que haveria 

diferentes “graus de complexidade, responsabilidade e autonomia”. No entanto, ao 

analisarmos a legislação legal e infralegal da carreira EPPGG, bem como o material 

bibliográfico e acadêmico existente sobre a mesma, veremos que não há uma divisão de 

                                                                                                                                                   
prevista em Lei. 
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atribuições, responsabilidades e complexidade de atividades de acordo com as classes da 

carreira ou os padrões de vencimento.  Isto significa dizer que o indivíduo ocupante de cargo 

da carreira EPPGG que esteja em início de carreira - na Classe A, padrão I - pode executar as 

mesmas atividades que um indivíduo que esteja na classe final da carreira - a Classe Especial. 

As atribuições são aquelas definidas na Lei para todos os profissionais e não há uma 

diferenciação das mesmas para a posição em que o profissional se encontre na estrutura 

formal de classes da carreira. 

Embora desde 1990, o Decreto n. 98.895, já previsse esta regulamentação com 

detalhamento das atribuições por classe, isso não ocorreu.  Ou seja, não há um 

sequenciamento hierárquico de complexidade de atribuições e responsabilidades para a 

carreira, como é de praxe nos modelos de carreiras tradicionais descritos pelos teóricos e que 

estão previstos no framework legal da carreira.  Assim, apesar das restrições formais do 

desenvolvimento na carreira25, previsto na legislação em classes e padrões, estes estão 

factualmente mais vinculados à remuneração ou recompensa material sem, no entanto, 

implicar no tipo de atividade que o indivíduo irá desenvolver.   

Esta característica, das atribuições amplas e da ausência de uma limitação de 

atividades por classe, ou seja, uma ausência de limitações ou um ultrapassar de “fronteiras” 

nas possibilidades de atuação do profissional ao longo das etapas formais de sua carreira, 

podem ser consideradas, em nossa visão, um elemento propiciador de uma carreira sem 

fronteira, mesmo no âmbito do serviço público habitualmente tradicional e burocrático.  Bem 

como, geram potencial para o comportamento proteano de carreira no indivíduo, que poderá 

mais facilmente protagonizar suas escolhas dentro deste universo de possibilidades.   

Desta forma, as atribuições amplas, somadas com a transversalidade e a 

mobilidade, tratadas anteriormente, aproximam a carreira EPPGG, a nosso ver, dos modelos 

de carreira sem fronteira e proteano.  A figura a seguir ilustra o potencial de mobilidade física 

e psicológica e de protagonismo do indivíduo gerado pelas 3 dimensões propostas: 

                                                
25 Referimo-nos à progressão e promoção, o interstício e demais regras relacionadas, conforme já explicado na 
Seção sobre Carreiras no Poder Executivo Federal. 
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Figura 9: Transversalidade, mobilidade e atribuições amplas – flexibilidade da carreira EPPGG 

FONTE: autoria própria. 

Desta forma, podemos aqui afirmar que com a soma da característica de 

transversalidade, da mobilidade e das atribuições amplas, as possibilidades que isto representa 

em termos profissionais, permitem ao servidor público ocupante de cargo da carreira EPPGG 

o vislumbre de atravessar fronteiras que as demais carreiras do serviço público, em geral, não 

conseguem.   

Note-se que isto se coaduna com a mobilidade física típica da carreira sem fronteira, 

mas também com a definição de Arthur e Sullivan (2006, p. 21) sobre a mobilidade 

psicológica – ambos elementos centrais do modelo teórico da carreira sem fronteira, por 

serem os atributos fundamentais e característicos que permitem ao profissional a percepção da 

capacidade de fazer transições26 em sua carreira, ainda que não as faça necessariamente. 

5.2.5 Formação, perfil e competências; preferências e interesses 

Falaremos aqui do papel e da característica da formação inicial e continuada da 

carreira EPPGG; do perfil e das competências desejadas para o profissional; e de como as 

preferências e interesses dos profissionais afetam sua trilha ao longo da carreira, de forma a 

                                                
26 Transições aqui entendido como “movimentos através de diferentes tipos de fronteiras, que podem criar 
maiores ou menores descontinuidades e interrupções na carreira de um indivíduo e a magnitude de seu impacto 
depende da natureza da fronteira atravessada” (Chudzikowski, 2012, p. 298)  
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corroborar no atravessamento de fronteiras ou constituírem-se em barreiras mais resistentes e 

como incentivadores ou não do comportamento proteano. 

5.2.5.1 Formação inicial 

O ingresso na carreira de EPPGG é feito por meio de aprovação em concurso de 

provas e títulos, e no curso de formação realizado pela ENAP.  Não é exigida uma formação 

universitária específica do candidato, sendo aceito qualquer curso superior no nível de 

graduação (BRASIL, LEI n. 9.625, de 1998, art. 11, §1o). 

Isto significa que há diferentes perfis de profissionais, com as formações mais 

distintas possíveis, ingressando na carreira.  Em análise sobre este tema, Monteiro (2012, p. 

19) aponta que a maioria dos profissionais ingressantes na carreira são formados em 

administração, economia ou engenharia, destacando-se, ainda, as formações em direito e 

relações internacionais.  No entanto, pelo que demonstra Monteiro (2012), podem haver mais 

de 20 formações distintas em uma turma27 de ingressantes na carreira.   

Além disso, coexistem na turma de formação diferentes níveis de experiência 

profissional pregressa seja no setor público - incluindo o governo federal, estados e 

municípios - ou no setor privado.  Da mesma forma, há indivíduos com doutorado, mestrado, 

especialização, ou apenas a graduação.    

Assim, um dos papéis do curso de formação da ENAP – além de constituir-se como a 

etapa final do concurso público - é de nivelar o conhecimento dos indivíduos sobre a realidade 

profissional em que atuarão, bem como ampliar o conhecimento que possuem e aprimorar de 

alguma forma sua capacidade prática.  Para Nicollini (2007), que realizou estudo sobre o 

aprendizado na carreira EPPGG, o papel do curso é cada vez menos de fornecer o conteúdo 

acadêmico – posto que há uma tendência de os candidatos já possuírem cada vez mais 

formação acadêmica e titulações prévias – e mais de demonstrar a realidade com que vão 

trabalhar, as tendências da administração pública e as necessidades de Estado.      

Como afirmam Reis, Ferrarezzi e Antico (2012, p. 3):     

Uma vez que o servidor público é um ser adulto que traz consigo repertório 
de aquisições anteriores e experiência profissional, os processos de 
capacitação e formação não podem se reduzir à transmissão de 

                                                
27 Como o concurso para a carreira EPPGG é sempre constituído do curso de formação da ENAP como etapa 
final, os profissionais ingressos na carreira são comumente agrupados para fins de identificação coletiva formal 
ou informal, por turma de formação.  Ou seja, cada turma representa uma leva de profissionais que ingressaram 
temporalmente juntos na carreira. Atualmente a carreira já conta com 16 turmas. 
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conhecimentos, envolvendo a revisão e a modificação de conhecimento 
consolidados e a consideração do conhecimento tácito.      

Para obter sucesso neste contexto, segundo Reis, Ferrarezzi e Antico (2012), a ENAP 

tem usado como estratégia o ensino aplicado, que consiste em “um modo de estruturar os 

processos de ensino-aprendizagem que incorpora à intervenção didática a prática e a vivência 

profissional dos participantes” (REIS; FERRAREZZI; ANTICO, 2012, p. 3).  Desta forma, 

opta-se por não depender-se exclusivamente da transmissão de conhecimentos por meio do 

professor, que passa a ter um papel maior de mediação de debates críticos e de estudos de 

caso.  É neste sentido que entende Nicollini (2008), que o aprendizado não se relaciona 

apenas com o que “foi aprendido em sala de aula ou nos livros, mas, também, ao 

conhecimento que vai sendo adquirido a partir de situações, vivências e desafios relacionados 

à prática” (NICOLLINI, 2008, p. 2). 

Assim, o curso de formação para a carreira EPPGG vem sendo aperfeiçoado desde a 

sua primeira edição em 1988, quando contava, como afirmam Ferrarezzi e Zimbrão (2006, p. 

67), com 18 meses de duração e 2.800 horas, sendo 1.300 horas de embasamento, 1.000 horas 

de estágio e mais 500 horas de complementação.     

Desde aquele ano, o perfil de ingressos do concurso alterou-se muito, bem como as 

necessidades da administração pública e o aperfeiçoamento das técnicas de aprendizagem.  

Ferrarezzi, Zimbrão e Amorim (2008) fizeram um extenso e detalhado estudo sobre a 

evolução dos cursos de formação da carreira, seu conteúdo, estrutura curricular, falhas e 

sucessos.  Em síntese apertada, as autoras constataram pelo menos três fatores que impactam 

essencialmente o planejamento e a execução destes cursos: (a) a visão que o órgão gestor tem 

para o presente e futuro da carreira - que oscila conforme a troca de comando do órgão e de 

governo; (b) as prioridades político-econômicas vigentes na época do concurso - que 

influenciam as carências de profissionais em determinadas áreas do governo; e (c) as 

condições de capacidade operacional da ENAP e a perspectiva dos gestores da escola no 

momento.   

   Neste cenário, impactado principalmente pelos 3 fatores supramencionados, o 

desafio permanente do curso de formação e por conseguinte da ENAP é, conforme apontam 

Ferrarezzi, Zimbrão e Amorim (2008, p. 134) e Ferrarezzi e Zimbrão (2006, p. 78), preservar 

a característica de generalista da carreira e garantir a transmissão da multiplicidade de 

conhecimentos exigidos nas atividades decorrentes da sua complexa atuação. 
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Após diversos formatos de estruturas curriculares, chegou-se numa divisão do curso 

em 4 eixos: (1) Estado, Sociedade e Democracia; (2) Economia e Desenvolvimento; (3) 

Administração Pública e (4) Políticas Públicas (REIS; FERRAREZZI; ANTICO, 2012, p. 1).  

Estes eixos tem por objetivo fornecer os conhecimentos teóricos básicos de nivelamento sobre 

os temas pertinentes à área de atuação da carreira.   

Um módulo à parte, semelhante a um “trabalho de campo”, denominado “Práticas de 

Governo”, com 100 horas de duração, consiste de atividades práticas na realidade de órgãos 

do governo.  Em 2009, este módulo teve o formato de um estágio supervisionado, que 

consistiu em visitas técnicas a órgãos do governo para observação e análise de políticas 

públicas e ações de governo em andamento (REIS; FERRAREZZI; ANTICO, 2012, p. 5).  

Para a análise eram levadas em conta todas as etapas do ciclo de uma política pública, por 

meio de um roteiro de observação pré-estabelecido.  O módulo contava ainda com uma 

Oficina para debate dos achados nas visitas técnicas entre os alunos e especialistas nas áreas.  

Posteriormente, em 2011 e 2012, algumas modificações foram feitas, preservando-se a ideia 

geral da proposta prática do módulo.  A carga horária do curso passou a conter em torno de 

540 horas. 

5.2.5.2 Formação continuada 

Além do curso de formação inicial a ENAP é também responsável pela formação 

continuada do profissional da carreira EPPGG.  Esta formação, constituída de cursos de curta 

duração, em geral 30 horas, oferecidos regularmente pela Escola, é obrigatória como requisito 

para a promoção na estrutura formal da carreira EPPGG (BRASIL, DECRETO n. 5.176, arts. 

11 e 12).  Atualmente, o servidor deve completar 120 horas de capacitação para cumprir o 

requisito de promoção.   

No entanto, os propósitos da capacitação continuada vão além do mero cumprimento 

de requisitos legais.  Como afirma Reis (2009, p. 2) objetiva-se “desenvolver as competências 

necessárias para o desenvolvimento profissional associado à melhoria da administração 

pública na gestão das políticas públicas”.  Para isso, a ENAP fornece um grande número de 

cursos sobre temas distintos tentando abranger as principais competências necessárias para as 

atribuições da carreira.  Dentre este leque dos cursos ofertados cabe ao profissional a escolha 

de quais ele irá realizar.  Ou seja, é permitido ao indivíduo que escolha quais cursos quer fazer 

e trilhe seu próprio caminho de aprendizado e desenvolvimento de conhecimentos de “acordo 

com seu tempo, seus interesses e motivações profissionais” (NICOLLINI, 2007, p. 149). 
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Como afirma Reis: 

A aposta é de que o EPPGG, como gestor de sua própria trajetória 
profissional, na identificação dos desafios específicos a cada contexto em 
que venha a atuar, vai optar pelos cursos que melhor responderem à sua 
demanda de conhecimento. (REIS, 2009, p. 3)  

Podemos encontrar aqui mais uma evidência de presença de elementos na carreira 

EPPGG que se assemelham aos elementos previstos nos modelos de carreira proteana e sem 

fronteira.  Como visto no referencial teórico, as modernas teorias de carreira preconizam o 

controle do indivíduo sobre sua carreira, envolvendo a capacidade de desenvolver habilidades 

e conhecimentos que aumentem tanto sua atratividade para as organizações quanto sua 

capacidade de se mover de atividade para atividade.  Do ponto de vista proteano, isto está 

relacionado com as metacompetências propostas por Hall (2004) de autoconhecimento e de 

adaptação, que permitem o desenvolvimento da competência de learn-how – ou seja, o saber 

o que se deseja aprender, saber como aprender, e ir atrás do conhecimento necessário para as 

novas atividades que se deseja desempenhar onde ele estiver.  Ademais, coaduna-se também 

com o autodirecionamento, elemento fundamental da constituição do modelo proteano de 

carreira (HALL, 2004), uma vez que o profissional deverá escolher dos cursos disponíveis na 

“prateleira” aquele conhecimento que deseja pra si naquele momento de sua carreira ou para 

prepara-lo para uma nova fase do ciclo de exploração-experimentação-domínio-saída.   

Já numa perspectiva da carreira sem fronteira, ao adquirir novos conhecimentos e 

competências o profissional está mantendo ou aumentando suas possibilidades de atravessar 

fronteiras, sejam elas para novas atividades que deseja desempenhar ou para novas 

organizações em que deseje atuar, isto aumenta a perspectiva de desenvolvimento profissional 

e do sucesso na carreira tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo (ARTHUR, 

SULLIVAN, 2006).    

 
5.2.5.3 Perfil desejado e competências 

No que tange ao perfil desejado para o profissional da carreira EPPGG, alguns 

autores se debruçaram sobre o tema, bem como o órgão gestor da carreira, sendo possível 

identificar uma semelhança em diversos pontos de opinião e de achados.   

Para Santos e Souza (2012), o profissional da carreira EPPGG se diferencia do 

burocrata comum do serviço público, em face de suas atribuições e do ambiente de atuação 

nas hierarquias mais elevadas dos órgãos e entidades.  Na visão dos autores, o profissional 
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deve em síntese: (a) ter um grande conhecimento teórico e prático do Estado; (b) ser capaz de 

negociar e articular dentro do Estado nos diversos Poderes e instâncias; (c) compromisso com 

a ética pública; (d) capacidade de comando e liderança; (e) formação generalista; (f) visão 

crítica e sistêmica. 

Em conclusão bastante semelhante sobre o perfil desejado do EPPGG, Cruz (2010, p. 

7), relatando discussão ocorrida sobre o tema no âmbito do órgão gestor da carreira em 2009, 

compilou o seguinte rol:  

(…) elevada qualificação; capacidade de resolver problemas; 
comportamento ético; capacidade de negociação, coordenação e articulação, 
mobilização intra e intergovernamental;  capacidade de exercer funções de 
direção e assessoramento; visão crítica da realidade socioeconômica do país; 
visão estratégica das políticas públicas e de suas relações com a organização 
e funcionamento da administração pública e conhecimento teórico e prático 
dos problemas de governo e das políticas públicas (CRUZ, 2010, p. 7). 

Características semelhantes são também sugeridas por Goldsworthy (2009), 

consultora internacional em recursos humanos no governo, contratada pelo MP para estudar a 

carreira EPPGG e propor mudanças na condução da sua gestão.  O relatório final da 

especialista, no entanto, acrescenta características mais modernas ao perfil desejado do 

profissional EPPGG, que a nosso ver estão alinhadas com aquelas defendidas pelo modelo de 

carreira proteana e também pelo modelo de carreira sem fronteira: (a) visão estratégica, 

global, sistêmica; (b) proatividade; (c) capacidade de aprender rápido; (d) capacidade de 

trabalho em time e em redes; (e) comunicabilidade; (d) capacidade de identificar e resolver 

problemas; (e) comportamento ético (GOLDSWORHTY, 2009, p. 12).  Características 

semelhantes também podem ser encontradas nos trabalhos de Reis (2009) e Ferrarezzi e 

Zimbrão (2012).    

De forma a desenvolver empiricamente uma identificação das competências 

necessárias para a carreira EPPGG, Santos (2013) buscou validar uma escala de competências 

e conduzir uma pesquisa de campo com a referida escala, atendendo a demanda do órgão 

gestor da carreira (CRUZ, 2010, p. 8).  Após aplicação de questionário em 274 servidores da 

carreira, obteve-se 38 competências agrupadas em 5 fatores ou macrocompetências.  Os 

fatores são (1) políticas públicas e aperfeiçoamento da gestão; (2) relacionamento pessoal e 

comportamento profissional; (3) habilidades gerenciais; (4) apoio à formulação de políticas 

públicas; (5) instrumentos e suporte ao trabalho.  As competências dentro destes fatores, para 

fins metodológicos, foram estabelecidas na forma de comportamentos observáveis e não de 
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constructos puros ou termos únicos (SANTOS, 2013, p. 8) os quais foram utilizados para 

compor o questionário aplicado na pesquisa de campo, no qual os profissionais assinalavam o 

quanto se identificavam com estes comportamentos em seu cotidiano profissional.   

Deste estudo de Santos (2013) é interessante para nós extrair que os resultados 

apontaram, primeiramente, para uma validação da escala de competências proposta, segundo 

para a confirmação de que a amostra de profissionais respondentes expressou as competências 

relacionadas ao perfil de profissional desejado para a carreira EPPGG.  Ademais, a autora 

encontrou fortes evidências de expressão de competências dos profissionais da carreira 

EPPGG relacionadas a todos os fatores estudados, mas principalmente ao fator 

“relacionamento pessoal e comportamento profissional”, o qual inclui: capacidade de 

adaptação, capacidade de construir redes de relacionamentos, compartilhamento de 

informações e conhecimentos, autogerenciamento de metas e objetivos, capacidade de 

aprimorar competências profissionais por si próprio - busca por autodesenvolvimento, ação de 

acordo com valores e princípios éticos.   

Perceba-se que estas competências de que tratamos acima encontradas por Santos 

(2013), como componente da escala por ela construída e como expressadas pelos profissionais 

da amostra pesquisada, podem ser assemelhadas em certa medida aos comportamentos 

observáveis da operacionalização dos constructos de carreira proteana e sem fronteira 

proposta por Briscoe, Hall e Demuth (2006).   

Estas competências além de possuírem paralelo nos modelos modernos de carreira 

são essenciais na relação da carreira EPPGG e dos seus profissionais com a superação das 

fronteiras que estamos tratando na figura 8.   

5.2.5.4 Preferências e interesses do indivíduo 

Além dos aspectos da carreira tratados até aqui, afetam em muito a questão do 

atravessamento de fronteiras as preferências e interesses dos profissionais.  Explicaremos a 

seguir os mecanismos da carreira em que estas se manifestam. 

O primeiro órgão de exercício do profissional da carreira EPPGG é, via de regra, 

definido pelo MP.  Este processo é considerado de grande importância para a carreira e seus 

profissionais, e vem sendo constantemente criticado pela forma como foi realizado ao longo 

dos anos (FERRAREZZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008; NICOLLINI, 2007; GODOY; 

TEIXEIRA, 2009; GOLDSWORTHY, 2009; CRUZ, 2010; SANTOS; SOUZA, 2012; REIS; 
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FERRAREZZI; ANTICO, 2012).  Por esta razão, o processo já sofreu inúmeras modificações 

e inclusive alterações de texto infralegal para regulamentá-lo de diferentes formas.   

Percebeu-se, da pesquisa documental empreendida, que estas alterações tentaram 

equilibrar os interesses de pelo menos 3 atores: o órgão gestor da carreira, os órgãos do Poder 

Executivo que demandam profissionais EPPGG, o interesse dos profissionais ingressantes.  

No entanto, o equilíbrio destes atores depende de transparência e acesso a informações que 

nem sempre estão disponíveis, como constatou Goldsworthy (2009) e também Cruz (2010), a 

exemplo do excerto abaixo:   

(…) há uma grande assimetria de informação das partes envolvidas: (i) da 
Secretaria de Gestão, que dificilmente pode detectar as reais demandas dos 
órgãos uma vez que estes, por não arcarem com a remuneração desses 
servidores, tendem a superestimar sua demanda; (ii) dos órgãos que irão 
receber os novos servidores sem conhecer previamente seu perfil e (iii) dos 
próprios gestores, que ficam a depender da qualidade das informações 
repassadas pela Secretaria de Gestão. (CRUZ, 2010, p. 8)          

 Neste cenário, os profissionais nem sempre iniciam suas atividades na carreira 

EPPGG em órgãos com os quais tenham alguma afinidade de interesse temático ou tampouco 

em tarefas para as quais possuam as competências necessárias.  Este é um contexto 

interessante do ponto de vista de conter elementos relacionados à carreira proteana, pois é 

exigida uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade por parte do indivíduo, bem 

como uma capacidade de learn-how (HALL, 1996), ou seja, aprender como aprender e de 

forma rápida estar apto para novas atividades.  São estas metacompetências desejadas para 

aquele modelo de carreira proposto por Hall (2004). 

  Neste sentido, corroboram as evidências que encontrou Nicollini (2008) após 

entrevistas com profissionais da carreira EPPGG, afirmando que “como o cargo foi criado 

para ser uma carreira de elite (…) há pouco espaço e calma para que aprendam lentamente”.  

Corrobora também o entendimento de Ferrarezzi, Zimbrão e Amorim (2008, p. 135), ao 

afirmarem que a formação inicial dos profissionais EPPGG deve permitir que eles ganhem a 

“capacidade de aprender permanentemente”, buscando os conhecimentos faltantes em sua 

formação e necessários para suas atividades. 

Considerando que a primeira alocação não determina o local de atuação do 

profissional para o resto de sua carreira, como já relatado anteriormente, após o período 

mínimo de dois anos previsto no Decreto n. 5.176, de 2004, o EPPGG poderá ser realocado 
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para outro órgão que tenha interesse em atuar28, desde que também haja interesse da 

Administração expressado pela autorização do órgão gestor da carreira para a movimentação.  

A partir daí, podem entrar em cena mais fortemente os interesses e preferências dos 

indivíduos. 

Neste ponto, identificou-se na pesquisa que para alguns autores (CRUZ, 2008, p. 

129; GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 12; GOLDSWORTHY, 2009, p. 19) o EPPGG insere-se 

numa espécie de mercado de trabalho, ou um quase-mercado, que semelhantemente ao setor 

privado possui ofertas de oportunidades de trabalho pelos órgãos.  Muitas vezes, estas ofertas 

incluem cargos em comissão de direção e assessoramento – os DAS e equivalentes - como 

atrativo para os profissionais com as expertises e competências desejadas, e/ou com a 

capacidade de relacionamento interpessoal e criação de redes de contatos apuradas.   

As ofertas de oportunidades de trabalho chegam a estar disponíveis formalmente, por 

exemplo, no sítio eletrônico da ANESP, como uma espécie de painel de oportunidades.  Este 

é mais um cenário que, a nosso ver, possui características que permitem afirmar que mesmo 

dentro do serviço público é possível constatar um contexto favorável à existência de carreiras 

nos moldes da carreira sem fronteira (ARTHUR, 1994) e proteana (HALL, 1996), que num 

primeiro momento aparentam somente ter lugar no setor privado, especialmente neste caso da 

unidade de análise em questão pelas características que aqui estamos analisando.   

O profissional poderá neste ambiente autodirecionar sua carreira conforme suas 

preferências vocacionais e ao mesmo tempo ser guiado em suas escolhas por seus valores 

internos na busca do sucesso psicológico, duas das características principais da carreira 

proteana (BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009).  Ademais, o profissional precisará ou poderá 

querer manter sua “empregabilidade” ou atratividade para as organizações de forma a 

ascender na carreira.   

Embora no contexto do serviço público e do quase-mercado que estamos tratando a 

ausência de “empregabilidade” não diga respeito a perda do emprego em si, haja vista a 

estabilidade no cargo, pode impactar nas chances do profissional de receber ofertas de 

ocupação de cargos de maior projeção financeira e profissional ou de postos de trabalho em 

                                                
28 Excepcionalmente, a movimentação pode ocorrer também antes do período mínimo de dois anos nos casos 
específicos delimitados no Decreto. 
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organizações que despertem maior motivação por parte do profissional da carreira EPPGG.29  

Neste contexto, cabe lembrar que esta troca da relação de fidelidade com apenas uma 

organização por uma vontade de se manter capacitado e com destaque profissional a fim de 

obter maiores ofertas de oportunidades de aprendizado e crescimento é outra característica 

que tipifica o modelo teórico da carreira proteana (HALL, 1996), como visto no referencial 

teórico.  

Este quase-mercado de ofertas e demandas entre os profissionais e órgãos e entidades 

do Poder Executivo (GOLDSWORTHY, 2009) também está relacionado, a nosso ver, com a 

teoria da carreira sem fronteira.  Não é difícil identificar que este ambiente pode proporcionar 

ao profissional, a depender de suas escolhas e capacidades, uma mobilidade física e 

psicológica típicas daquele modelo de carreira.  Ou seja, ele pode atuar em diversas 

organizações e atividades ou pode escolher permanecer em uma mesma organização, mas 

vislumbrar várias possibilidades para sua carreira (ARTHUR; SULLIVAN, 2006).  Como 

afirma Monteiro (2012, p. 18) os próprios EPPGG constroem suas carreiras, “a partir de suas 

competências profissionais e da oferta de cargos comissionados”. 

 

5.3 O conflito entre o modelo tradicional e os novos modelos de carreira  

Ao longo da pesquisa, foi possível identificar alguns pontos de conflito entre o 

modelo tradicional de carreira - que entendemos ser balizador da estrutura formal-legal das 

carreiras do serviço público federal - e as características que tornam a carreira EPPGG mais 

distinta destas e a aproximam, a nosso ver, dos modelos sem fronteira e proteano.   

Estes conflitos ou pontos de tensão são perceptíveis tanto nos trabalhos acadêmicos 

sobre a carreira EPPGG, quanto nos relatos obtidos das entrevistas realizadas na segunda fase 

da pesquisa, que surgem frequentemente no cotidiano dos profissionais e dos órgãos em que 

atuam e, principalmente, aparecem como problemas para o órgão gestor e para a carreira.  

Note-se que estes conflitos são previstos pelos autores dos modelos teóricos, de forma que 

buscamos organizá-los nesta seção em subtítulos categóricos baseados em dicotomias tratadas 

nas referencias teóricas. 

Desta forma, na sequencia da análise que vem sendo traçada continuaremos 

detalhando os elementos que foram apontados na seção anterior, porém exploraremos a forma 

                                                
29 Evidentemente, há um componente de relações interpessoais e redes de contato, ou networking, que atua 
informalmente sobre as ofertas de oportunidades, como será tratado mais adiante.  Não obstante esta também é 
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como estes entram em conflito com o modelo tradicional de carreira, mais típico do serviço 

público.  Buscaremos explorar também o papel do órgão gestor e sua tentativa de mediar, 

mitigar ou solucionar os problemas derivados destas diferenças ao longo do tempo.  É 

importante lembrar que o conflito entre os modelos de carreira tradicional e modernos passa 

pelo deslocamento do protagonismo da carreira para o indivíduo e isto afeta as organizações 

(LIPS-WIERSMA; HALL, 2007).   

Reforçando os achados de pesquisa, os relatos obtidos nas entrevistas realizadas com 

os sujeitos imersos nessa realidade – como detalhado na Seção da metodologia – trouxeram 

elementos sobre a percepção prática dos entrevistados sobre estas temáticas abordadas que 

julgamos interessante transcrever nesta seção quando relevante. 

Assim, entendemos que estas questões são ainda mais importantes para a 

identificação na carreira EPPGG dos elementos componentes dos modelos de carreira 

proteano e sem fronteira que o referencial teórico descreveu - pois estes contrastes fazem 

saltar aos olhos estes elementos, auxiliando no atingimento do objetivo principal desta 

dissertação.  

 

5.3.1 Carreira Transversal vs. Carreira Especializada  

Como vimos, a carreira EPPGG possui características de generalista e transversal, 

ratificadas pela abrangência de suas atribuições e de sua finalidade.  Ao associarmos estes 

elementos com a mobilidade, abre-se uma ampla gama de possibilidades para a atuação da 

carreira e do profissional que a ela pertence.     

Esta “flexibilidade” ou “versatilidade profissional” como nomeiam alguns autores 

(GODOY, TEIXEIRA, 2009; MIOTO, 2011; SANTOS, SOUZA; 2012), está em linha, em 

nosso entender, com os modelos mais contemporâneos de carreira, notadamente o “sem 

fronteira” (ARTHUR, 1994) e o “proteano” (HALL, 1996) - que possuem características de 

maior dinamismo, mobilidade e adaptação do que a carreira típica do serviço público.  E estas 

características da carreira EPPGG permitem aos profissionais que nela atuam, como afirmam 

Santos e Souza (2012, p. 52), “ir além dos limites do arquétipo do burocrata”.  Ou, ainda, são 

as características que tornam a carreira EPPGG e seu profissional singulares no âmbito do 

Poder Executivo federal (MORERA I BALADA, 2009, p. 15). 

                                                                                                                                                   
uma característica fortemente presente em ambos os modelos da carreira sem fronteira e proteana. 
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Assim como nos modelos teóricos estudados - da carreira sem fronteira e da carreira 

proteana - o profissional EPPGG tem diante dele a possibilidade de trilhar caminhos de 

carreira distintos da linha reta vertical que caracteriza as carreiras tradicionais.  Assim, ainda 

que possa se encontrar alguma mobilidade ou flexibilidade nas demais carreiras do Poder 

Executivo federal para atuação para além do desenho formal-legal estabelecido, por meio de 

mecanismos como a cessão, a requisição ou o DAS, estas não possuem nem de perto as 

possibilidades profissionais inerentes à estrutura formal-legal da carreira de EPPGG.  É o que 

ilustram as perspectivas de diferentes entrevistados, sendo algumas delas abaixo transcritas: 

“Grande parte dos gestores quando escolhem - muitas pessoas eu já ouvi 
falando isso - quando escolhem vir para esta carreira é justamente por essa 
característica, a possibilidade de ter múltiplas trajetórias, desenvolver 
experiência tanto na gestão quanto no desenho [de políticas públicas]. Então 
a carreira sempre permitiu isso.” 

“É uma carreira de exercício mais amplo, uma carreira que demanda dos 
seus ocupantes essa vontade de querer saber mais, essa vontade de aprender 
mais, de abraçar o mundo com as pernas e a questão de a gente não estar tão 
colado na burocracia.” 

“(...) Para quem quer construir uma trilha profissional, a carreira se difere em 
muito dos outros. Essas outras carreiras, você tem uma atuação mais 
engessada, mais rígida e o gestor não, o gestor tem uma amplitude, onde ele 
pode sim construir essa trajetória profissional com protagonismo.” 

“Esta questão de você ter inúmeras possibilidades é boa. No governo eu acho 
que é bom porque você vai ficar muito tempo, então você ter mais 
possibilidades, eu acho que é o mais interessante na carreira, 
individualmente.” 

“Não parece haver um caminho formal pré-estabelecido. Pelo contrário, os 
EPPGG realmente fazem uso da mobilidade para projetar-se na direção 
profissional almejada ou simplesmente para se reinventar.” 

Como visto no referencial teórico, uma das características principais da carreira sem 

fronteira é a possibilidade de portabilidade de conhecimentos e habilidades (SULLIVAN, 

1999), intra e interorganizações, e evidentemente isto é muito mais facilitado quando a 

carreira possui atribuições abrangentes e transversalidade, como no caso em análise.  É o que 

aponta, por exemplo, o relato prático deste entrevistado sobre os benefícios destas 

características de flexibilidade e versatilidade da carreira EPPGG para a administração 

pública: 

“É totalmente benéfico para a Administração, porque a pessoa tem uma 
experiência e uma base de conhecimento aqui que ela indo para outra área 
ela tem como levar isso, fazer essa troca, contribuir, aproveitar esses 
relacionamentos de um para contribuir no outro... a vivência dela de uma 
área contribui na outra.” 
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  Neste mesmo sentido, Arthur (1994) defende que o know-how da carreira 

tradicional é especializado, enquanto que o da carreira sem fronteira é flexível, justamente 

para se adaptar às mudanças no ambiente de trabalho, nas atividades desempenhadas e nas 

organizações abrangidas.  O relato de um dos entrevistados, transcrito abaixo, mostra bem a 

característica de transpor fronteiras presente na carreira EPPGG: 

“[o EPPGG] É um executivo público.  Os problemas, eles não respeitam 
competências estabelecidas em leis e decretos; os problemas eles se 
espalham.  Então para você resolver os problemas não adianta você querer 
ficar olhando só para as caixinhas [organizacionais]. Então a carreira, ela é 
desenvolvida para você meio que romper essas barreiras.” 

Por sua vez, a adaptação é o mote para a carreira proteana, cuja metáfora deriva 

justamente desta capacidade presente no personagem mítico Proteu (INKSON, 2006).  Neste 

sentido, atribuições mais genéricas e amplas aplicadas juntamente com a transversalidade e a 

mobilidade permitem que a carreira EPPGG, operacionalizada por seus profissionais, possa se 

adaptar conforme a organização pública em que se encontre e às atividades que necessite 

desenvolver - dentro do escopo geral de atribuições previsto na Lei n. 7.834, de 1989, que a 

criou.  Uma ilustração dessa capacidade pode ser extraída de um relato de um entrevistado ao 

descrever o perfil desejado, na sua visão, do profissional EPPGG: 

“Então esse [o EPPGG] é o cara que consegue transitar entre uma área e 
outra.  E esse cara, não pode ser um cara com formação muito específica, ele 
tem que ter uma formação... o leque de formação dele tem que ser mais 
amplo.  (...) A formulação de política envolve exatamente isso.  Você recebe 
um problema, você não se concentra no problema, você consegue olhar o 
entorno (...).” 

No entanto, esta característica de abrangência de atuação, mobilidade e 

transversalidade com a falta de uma definição mais precisa ou detalhada de atribuições que 

comumente é encontrada para as carreiras tradicionais do serviço público, parece, por vezes, 

ser percebida negativamente por parte dos órgãos e entidades onde a carreira EPPGG atua.  

Para Goldsworthy (2009, p. 7) alguns órgãos públicos, principalmente Ministérios, tem 

manifestado o desejo de que a carreira “tivesse funções mais especializadas ou, pelo menos, 

maior precisão sobre suas funções”.  A autora defende que a falta de precisão sobre as 

atribuições da carreira tem causado sua utilização inapropriada por órgãos ou, em outros 

casos, seu papel estratégico tem sido subestimado ou não-compreendido.  Ademais, 

Goldsworhty (2009) afirma que a falta de uma especialização maior na carreira tem feito 
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Ministérios demandarem profissionais mais especializados, inclusive com demandas por 

criação de novas carreiras para suprirem esta lacuna.   

De fato, ao analisarmos a legislação recente de criação de carreiras no âmbito do 

Poder Executivo, podemos encontrar a Lei n. 11.539, de 2008 e a n. 12.094, de 2012, que 

criaram, respectivamente, a Carreira de Analista em Infraestrutura e a Carreira de 

Desenvolvimento de Políticas Sociais.  Ou seja, carreiras relacionadas a políticas públicas, 

mas para atuação específica em determinados setores, com transversalidade reduzida e pouca 

mobilidade, o que pode corroborar com a tese de Goldsworthy (2009). 

Assim, os órgãos parecem, em alguns momentos, sentir falta de uma especificidade 

maior de atribuições, típica do modelo de carreira tradicional, e não compreendem bem como 

utilizar o caráter amplo da carreira EPPGG.  Essa percepção advinda da pesquisa documental 

é ratificada pelo relato dos entrevistados, como exemplificam os excertos de transcrição 

seguintes de dois entrevistados distintos: 

“Qual é a grande briga entre a carreira mais transversal e as carreiras 
específicas?  O quê que o dirigente do órgão quer?  Ele quer o ‘cara’ para 
sentar na cadeira e dizer “é meu”, o ‘cara’ que não vai sair, o ‘cara’ que não 
vai andar.  Na cabeça dos dirigentes de muitas organizações é isso, “eu quero 
uma carreira para ficar aqui, para não sair”.  O ‘cara’ esquece que as pessoas 
andam pra lá e pra cá.  Esse dilema da lotação versus exercício para a gente 
[EPPGG] está resolvido, para o gestor está resolvido, para as outras carreiras 
não.” 

“(...) Porque os órgãos terminam achando que eles tem que ter a carreira 
deles.  É uma coisa de propriedade, ‘se eu não tiver a minha carreira eu não 
sou órgão. Não posso depender de gestor, gestor não é daqui’.  Então a gente 
tem os ministérios com essa mentalidade ainda.  Os ministérios querem sua 
carreira própria.” 

Neste mesmo diapasão, Maia et al. (2012) entrevistaram um grupo de três 

profissionais da carreira a respeito da motivação e satisfação no trabalho no serviço público.  

Segundo os autores, o enriquecimento do cargo por meio da ampliação de atividades é uma 

forma de motivar profissionais e, neste sentido, a carreira EPPGG conseguiria dar este tipo de 

estímulo por “possuir uma flexibilidade que não se costuma ver em outros cargos da 

administração pública” (MAIA et al., 2012, p. 144).  No entanto, alguns órgãos nos quais a 

carreira atua acabam por não entender as potencialidades desta característica, subutilizando-a 

e causando desmotivação: 



110 
 

Observou-se que, em alguns órgãos, o caráter generalista da carreira, pode 
ser entendido como “topa tudo”, desvirtuando a finalidade do cargo. 
Conforme os entrevistados, isso ocorre mais no início da carreira. Acredita-
se que isso pode levar a insatisfação do servidor e provável falta de 
motivação, pois, entende-se que uma coisa é o caráter generalista com 
possibilidade de atuação em várias funções e outra é não se ter uma função 
com atribuições bem definidas. (MAIA et al., 2012, p. 150) 

Em suma, verifica-se o que Godoy e Teixeira (2009) também identificaram em seu 

trabalho, que a não especificação de atividades pode ser positiva ao dar uma ampla gama de 

possibilidades ao profissional EPPGG, mas ao mesmo tempo pode ser negativa ao ser 

“encarada como ausência de funcionalidade, acarretando a delegação de tarefas mais 

simplórias e não valorizadas” (GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 8). 

O relato de alguns entrevistados também traz à tona este cenário que denota um revés 

da maior liberdade e versatilidade da carreira – que se alinha aos modelos teóricos mais 

modernos – que é a dificuldade advinda em não encontrar um espaço bem demarcado de 

atuação, um nicho, no ambiente tipicamente formal e racional-legal da administração pública, 

causando uma utilização subótima: 

“De tanta liberdade [a carreira EPPGG] perdeu um pouco o espaço. Que é 
isso que a carreira tradicional permite: você ter um espaço segmentado que é 
seu, que ninguém te toma, como tem os Auditores, como tem a AGU; então 
é um espaço deles.  A gente [os EPPGG] com tanta liberdade perdeu esse 
espaço, a gente ficou diluído dentro da esplanada toda.” 

“Então essa possibilidade de se movimentar pela administração pública toda, 
sem ser uma cessão, trabalhar com gestão pública e com gerenciamento 
executivo, são dois temas amplos que envolvem qualquer coisa praticamente 
na administração pública, então ela não tem um nicho de atuação.” 

“Eu acho que a carreira permite tudo hoje e aí a gente tem desvios mesmo, 
com certeza deve ter gestor fazendo papel de um analista administrativo, 
fazendo ofícios, memorandos; com certeza a gente deve ter alguém no 
trabalho fazendo assim, mas aí eu acho que devia entrar a gestão da carreira 
e corrigir esses desvios.”        

O papel da gestão da carreira neste assunto tem sido mais, pelo que nos demonstrou a 

pesquisa documental, de atuar a favor do perfil generalista como foi relatado por Cruz (2010, 

p. 7).  Corrobora esta visão a entrevista realizada na segunda fase da pesquisa para este 

trabalho com a atual Coordenação-Geral. Há uma preocupação com esta temática da 

subutilização da carreira e dos profissionais, no entanto há uma dificuldade clara em 

operacionalizar esse modelo de carreira na prática cotidiana.   
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Primeiramente, o direcionamento estratégico da carreira EPPGG na forma da 

alocação de seus profissionais nas áreas prioritárias para o governo e condizentes com a 

finalidade motivadora da criação da carreira enfrenta dificuldades.  Estas ocorrem tanto em 

função da distância entre o órgão gestor da carreira e o centro decisório do Poder Executivo 

federal, na Presidência da República, quanto pela distância entre o órgão gestor e os órgãos 

nos quais se dá a atuação da carreira.  Esses dois hiatos ficam mais claros na exemplificação 

trazida dos relatos obtidos em entrevistas com dois profissionais com experiência pretérita na 

gestão da carreira.  O primeiro demonstra a distância entre o centro decisório do governo e o 

órgão central, que deveria buscar a otimização da alocação de profissionais da carreira; e o 

segundo, a falta de comunicação entre os órgãos setoriais e o órgão gestor: 

“Para o órgão central é muito complicado, porque eu tenho gestor e qual é a 
prioridade de alocação? É a Presidência da República, é a cultura, é a 
educação, é a saúde? O órgão central não tem condição de estruturar isso 
adequadamente.  Então aqui você já tem um problema grande na gestão, que 
é o [órgão] supervisor da carreira não ter condições de estabelecer as 
prioridades [de governo] (...).  Essa é a grande dificuldade.  Talvez se a 
carreira estivesse na Presidência da República (...) poderia dizer qual é a 
prioridade. (...) É difícil quem não é o dono do ‘negócio’ ter que gerir, 
porque o ‘negócio’ é toda a Administração Pública.” 

“Sempre acreditei muito que a chave para a gestão da carreira está nessa 
interlocução contínua do órgão supervisor da carreira com cada Ministério, 
por meio de esclarecimentos sobre o perfil dos EPPGG, colaboração para 
identificar oportunidades para sua atuação, realocação no próprio órgão de 
EPPGG que ambicionem novas funções.” 

Outro relato importante das entrevistas e que demonstra a dificuldade de 

comunicação e coordenação entre o órgão central que gere a carreira e os órgãos setoriais em 

que esta atua, pôde ser obtido em entrevista com a atual coordenação-geral da carreira: 

“A estrutura construída do exercício descentralizado ela é positiva.  Um fator 
negativo do exercício descentralizado, aliás (...) são dois fatores negativos: o 
primeiro é o desconhecimento, ou, como eu posso dizer, a despreocupação 
em se colocar um gestor para atuar de acordo com suas atribuições na 
essência - quer dizer, aí é um problema de gestão setorial do órgão. (...) E a 
gente não tem mecanismos hoje para poder identificar este tipo de coisa.  
Então esta inserção muito pulverizada, ela pode provocar este tipo de coisa.  
O outro ponto negativo é a autonomia que o órgão tem de ele não se sentir 
obrigado perante o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de ele 
dar satisfação sobre o que efetivamente o gestor está fazendo.”   

Ademais, o órgão gestor da carreira parece padecer de falta de recursos tecnológicos 

e humanos suficientes para fazer esse acompanhamento em tempo real da atuação dos mais de 
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1.000 servidores ativos da carreira.  Desta forma, situações como as supramencionadas – de 

subutilização ou desvio de finalidade do profissional ou da carreira em si acabam ocorrendo.   

Em entrevista com a Coordenação-Geral responsável pela gestão da carreira, cujos 

titulares foram recentemente empossados, foi relatada a intenção de aprimorar estas questões: 

“Os instrumentos que a gente possui hoje não nos permitem ter essa visão 
clara da atuação específica do gestor, do que ele está fazendo.  A gente tem a 
noção sim de que ministério que ele atuou. Então, assim, você não sabe hoje 
ainda em que este gestor está atuando naquele local que ele está em 
exercício.  Mas nós estamos com um projeto, uma intenção de em médio 
prazo, no curto para o médio prazo, de tentar estruturar isso - que é um 
acompanhamento da atuação dos gestores, no sentido de fazer uma gestão de 
talentos, uma gestão de conhecimentos - na verdade - através de a gente ter 
um banco de dados mais consistente, de onde estão os gestores - não só de 
onde estão os gestores - mas também do que eles estão fazendo.”     

Ademais, há a visão de que o modelo da carreira com sua transversalidade e maior 

versatilidade é benéfico para a Administração, mas devem ser sanadas estas dificuldades 

operacionais: 

“Então o caminho pra mim são dois: conscientizar a gerência que não se 
deve alocar de forma incorreta, esclarecer aos órgãos a importância do papel 
dos gestores e no âmbito da administração como um todo ter um raio-x (...) a 
visão da distribuição destes gestores e, tendo conhecimento das prioridades 
de governo, você alocar estes profissionais nessas prioridades de governo.  
Esse é o grande ganho para a administração dessa natureza que tem os 
gestores de atuação de forma descentralizada.” 

A coordenação responsável pela gestão da carreira afirmou, ainda, entender a 

necessidade de direcionar suas ações “para uma ação estratégica proporcional a importância 

estratégica da carreira”. 

5.3.2 Flexibilidade vs. especificação de papéis nas classes 

Outra discussão sobre as atribuições da carreira EPPGG que parece conter também o 

antagonismo entre o modelo de carreira tradicional e os modelos mais modernos, no que tange 

às atribuições mais amplas, é a pormenorização destas por Classe.  Melhor ilustrando, seria a 

diferença entre como a carreira se dá de fato e como ela está prevista para se dar na legislação 

em seu caminho profissional.   

Como vimos, não há uma diferença formal regulamentada entre as atividades que um 

profissional da carreira EPPGG pode ou deve desempenhar ao longo das classes que 

compõem a estrutura objetiva da carreira, apesar de a Lei originalmente prever esta 
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diferenciação.  Assim, um profissional em início da carreira - na Classe A - pode 

desempenhar as mesmas atividades de um que se encontre no final daquela – na Classe 

Especial - a depender de suas competências pessoais, preferências e interesses individuais, 

bem como oportunidades aproveitadas no âmbito da Administração.   

Na verdade, ressalte-se que esta falta de uma pormenorização de atividades por 

classe ocorre para a grande parte das carreiras do Poder Executivo federal desde o fim do 

PCC da década de 70, como visto em Seção anterior desta dissertação.  Esta característica 

pode fazer alguns autores, e pode-se perceber isto no relato de pelo menos dois entrevistados, 

defenderem que não haveria - salvo exceções (ex: diplomatas) - carreiras burocráticas 

tradicionais no serviço público brasileiro.  De toda forma, entendemos com base no 

referencial teórico estudado que estas carreiras se tratam sim de carreiras vinculadas ao 

modelo tradicional, pois a sua concepção formal, seu desenho, utiliza ainda claramente 

premissas deste modelo – como a verticalidade, o escalonamento consecutivo na forma de 

escada, e algumas, ainda, um formato hierárquico piramidal forçado por normas legais30.  

Assim, ainda que em sua execução não se tenha quisto ou não se tenha conseguido implantá-

las rigorosamente assim na prática, elas estão embasadas no modelo tradicional.  Já a carreira 

EPPGG como temos visto não parece correr, pelo menos em alguns aspectos, neste mesmo 

trilho.     

 Dessa forma, com a ampla mobilidade e transversalidade exclusivas da carreira 

EPPGG, bem como com a oferta de cargos em comissão que aflui para os profissionais, o 

descolamento desta carreira em seu desenho formal para seu funcionamento fático se torna 

expressivamente mais evidente do que as demais carreiras, pois o servidor não só pode 

desempenhar diferentes tarefas de níveis de complexidade e responsabilidade distintos, mas 

pode fazê-lo em diversos órgãos e entidades, sendo inclusive mais difícil o controle pelo 

órgão gestor sobre quais atividades ele está de fato desenvolvendo. 

 Perceba-se que a característica supramencionada, faz o desenvolvimento do 

profissional ao longo da estrutura formal-legal da carreira – classes e padrões - por meio das 

progressões e promoções na carreira, ser meramente associado ao aumento da remuneração.  

Ou seja, não há associado ao desenvolvimento formal do profissional na “escada” prevista na 

legislação um equivalente aumento de complexidade ou de responsabilidade, ou mesmo uma 

alteração das atividades por ele desempenhadas.  Estas modificações ficam a cargo do próprio 
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profissional.  Tal característica fica evidenciada no discurso dos entrevistados, que chegam a 

denomina-la de uma “esquizofrenia”, e apontam o seguinte31: 

“Então, você vai ter servidores em níveis muito distintos dentro, por 
exemplo, de uma mesma classe.  Você pode pegar a classe Especial, onde 
você vai ter gente que é Secretário-Executivo, gente que é Coordenador-
Geral, servidor que está sem cargo [em comissão], servidor que está fazendo 
atividade burocrática, entendeu? Ela [a carreira formal] não permite essa... 
ela não acompanha essa trilha; não tem mecanismos para acompanhar essa 
trilha, é mais cada um dentro da flexibilidade que a carreira permite 
trilhando seu próprio caminho. (...) às vezes você tem um servidor na classe 
inicial que ele está fazendo as mesmas coisas que um que está na classe 
final, a gente não tem desenvolvimento na carreira... está todo mundo 
misturado.  Então eu tenho um cara que entrou na carreira e virou Secretário-
Executivo, e eu tenho um que está no último nível e é Secretário-Executivo, 
teoricamente eles estão desempenhando as mesmas competências.”      

Neste contexto, Goldsworthy (2009, p. 18) sugeriu que as atribuições da carreira 

sejam especificadas para cada classe, na forma de competências para que “haja uma clara 

distinção entre cada nível profissional”.  

Para Graef (2010, p. 19) a pormenorização das atribuições por classe ajudaria a 

clarear para os dirigentes dos órgãos o papel da carreira, bem como impedir interpretações 

restritivas ou generalizações exacerbadas que acabam por desvirtuar o profissional do papel 

estratégico da carreira como visto acima: 

(…) a vulgarização dos conceitos relacionados às atribuições da carreira 
pode levar a generalizações inadequadas ou a interpretações profundamente 
restritivas, dependendo do enfoque ou dos interesses corporativos em jogo. 
(…) É necessário, pois, descer ao nível da descrição das atividades a serem 
desenvolvidas pelos gestores, em cada uma das classes, para que seu papel 
se torne claro para a administração pública em sua totalidade, inclusive para 
os dirigentes políticos aos quais estão subordinados. (GRAEF, 2010, p. 19) 

Ressalte-se que esta discrepância entre estrutura formal-legal e desenvolvimento 

fático na carreira por meio das escolhas do profissional perpassam em grande medida as 

discussões da teoria de carreiras e as diferenças entre o modelo tradicional e os mais 

contemporâneos.  Percebe-se que em disputa na dicotomia entre a delimitação ou não de 

atribuições por classe está a perspectiva de tornar ou não uma fronteira mais difícil de 

atravessar, como a que ilustramos na Figura 8, no que tange às possibilidades de escolha por 

                                                                                                                                                   
30 Vide como exemplo a Lei n. 10.871, de 20 de maio de 2004, em seu art. 10, III; e a Lei n. 11.171, de 2 de 
setembro de 2005 em seu art. 12. 
31 Este tema se relaciona diretamente com a polaridade “desenvolvimento tradicional vs. desenvolvimento 
proteano” que será aprofundada mais adiante no item 5.3.5. 
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parte dos profissionais e, em seu conjunto para a carreira EPPGG, em termos de atividades a 

desempenhar.  A polaridade entre pormenorizar ou não as atividades passa, a nosso ver, 

portanto, na polaridade encontrada no referencial teórico entre a maior flexibilidade e 

protagonismo individual preconizada pelos modelos contemporâneos e a maior rigidez e 

previsibilidade típicas do modelo tradicional.   

Neste sentido, agregam mais elementos à discussão as evidências encontradas por 

Santos (2013, p. 18) em estudo de campo sobre a escala de competências para a carreira 

EPPGG, no qual identificou que os profissionais da classe inicial da carreira expressaram 

competências de forma semelhante aos da última classe.  Se assim for, não pareceria 

justificável, a priori, uma limitação de atividades por classe em razão de suposta 

diferenciação de conhecimentos formais, habilidades e atitudes em função do tempo de 

carreira, mas sim pelos aspectos de organização da força de trabalho e previsibilidade que tal 

divisão possa trazer para facilitar a gestão e alocação de pessoas.         

Ao mesmo tempo, embora o Decreto n. 5.176, de 2004, preveja a pormenorização 

das atribuições por classe, a ser editada pelo órgão gestor, isto não ocorreu até o momento – 

passados quase 12 anos.  O órgão gestor ao longo dos anos, por meio de uma não-ação, parece 

ter sido mais favorável a uma maior flexibilidade da carreira, aproximando-a, ainda que não 

intencionalmente, dos modelos mais modernos preconizados pela teoria de carreiras em 

oposição à tendência mais tradicionalista. 

 

5.3.3 Generalismo vs. Especialização do profissional     

Outro tema que transparece como decorrente da maior flexibilidade da carreira e da 

possibilidade de um protagonismo de escolha do indivíduo sobre os caminhos que percorrerá, 

é a dualidade do perfil generalista vs especialista do profissional. 

Em estudo sobre esta dualidade, a partir da visão dos profissionais na carreira 

EPPGG, Godoy e Teixeira (2009) realizaram uma pesquisa de campo na qual entrevistaram 

10 integrantes e ex-integrantes da carreira.  Os autores identificaram 3 “caminhos” ou 

possibilidades de carreira para os profissionais, gerados por aquela dicotomia e pela forma 

como lidam com ela: (1) o profissional consegue se manter como um generalista, possuindo 

“capital pessoal” e formando sólidas redes de contato, tendo um perfil técnico-político; (2) o 

profissional encontra um nicho no governo e se especializa naquele assunto ou atividade, suas 

redes de contato são menores que a dos generalistas, tendo um perfil técnico; (3) o 
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profissional acaba subaproveitado em seu papel estratégico em algum órgão do governo 

desempenhando atividades diversas, em nível não-estratégico, e “frequentemente se frustra 

com a carreira” (GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 12).   

Tomando esta análise de Godoy e Teixeira (2009) como referência, podemos 

encontrar uma relação entre estes 3 caminhos diagnosticados pelos autores como 

consequência da dualidade generalista/especialista, com as competências da carreira sem 

fronteira de que tratam Defillippi e Arthur (1994): know-how, know-why e know-whom.  

Como vimos no referencial teórico, a primeira diz respeito ao conhecimento e experiência nas 

atividades, à capacidade de buscar novos conhecimentos e aprimorar os existentes; a segunda 

diz respeito à motivação do indivíduo em fazer o que faz e sua autoconsciência sobre isso, 

bem como à identificação disto com seus valores; já a terceira competência simboliza os 

aspectos de habilidade social e de formar redes de contatos dentro e fora da organização.  

Assim, o quadro abaixo traz uma relação que entendemos ser possível assumir entre os 3 

caminhos propostos por Godoy e Teixeira (2009), supramencionados, e as competências 

previstas no modelo de carreira sem fronteira: 

Quadro 8: Relação das competências da carreira sem fronteira com os caminhos de 
carreira dos profissionais EPPGG identificados por Godoy e Teixeira (2009). 

Competências da carreira sem fronteira 

Possíveis consequências na forma dos 

caminhos de carreira diagnosticados 

por Godoy e Teixeira (2009)32 

Know-whom 

Habilidades interpessoais de criação de 

contatos e formação de redes ou 

networking, denominada de “capital 

pessoal” por Godoy e Teixeira (2009) 

permitem ao profissional saber de 

oportunidades de mudança intra e 

interorganizações e de crescimento em sua 

carreira com antecipação aos demais e 

criam uma situação privilegiada para 

                                                
32 Sabemos que as combinações da ausência ou presença, e intensidade de expressão, das 3 competências, bem 
como sua eventual interrelação, podem resultar em inúmeras consequências ou possibilidades para o caminho de 
carreira dos profissionais, mas ocupamo-nos aqui apenas com os 3 caminhos propostos por Godoy e Teixeira 
(2009) em seu estudo.  Outras possibilidades de caminho relacionadas ao perfil dos profissionais são exploradas 
mais adiante nesta Seção.  
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Competências da carreira sem fronteira 

Possíveis consequências na forma dos 

caminhos de carreira diagnosticados 

por Godoy e Teixeira (2009)32 

receber propostas de trabalho atrativas.  

Isto permite maior mobilidade física e a 

permanência do profissional EPPGG 

como um generalista, sem atuar muito 

tempo em uma única organização a ponto 

de especializar-se num só tema (caminho 

1 descrito por Godoy e Teixeira (2009))  

Know-how 

O profissional que expressa mais a 

competência do know-how, tenderá a 

especializar-se em um tema e a 

movimentar-se menos entre organizações, 

encontrando um nicho no governo que 

domine tecnicamente e estabelecendo-se 

profissionalmente ali (caminho 2 descrito 

por Godoy e Teixeira (2009)) 

Know-why 

O profissional que não souber identificar 

seus valores pessoais, suas preferências 

vocacionais e os elementos que o fazem 

sentir ter sucesso em sua carreira, e/ou que 

não agir movido por estes para suas 

escolhas na carreira, poderá acabar 

subutilizado em suas capacidades e em 

atividades com as quais não possua 

afinidade ou interesse em função da ampla 

gama de possibilidades de atuação do 

EPPGG, frustrando-se com a carreira 

(caminho 3 proposto por Godoy e Teixeira 

(2009)).  

FONTE: Autoria própria. 
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Este ponto parece-nos importante, pois permite perceber que a dicotomia entre 

generalismo/especialização pode ser abordada sobre um prisma diferente.  A ampla gama de 

possibilidades de atuação que a carreira EPPGG possui pode trazer tanto oportunidades de 

desenvolvimento, quanto frustração e sentimentos de inadequação para o profissional.  Estes 

comportamentos e reações dos indivíduos, como unidades, repercutirão, quando observados 

em conjunto, para a carreira EPPGG como um todo institucional. É o que podem demonstrar 

as observações de Goldsworthy (2009) sobre as impressões de alguns órgãos a respeito da 

carreira.      

Foi possível observar no relato dos entrevistados na pesquisa para este trabalho a 

presença na realidade cotidiana da carreira EPPGG dos três tipos de caminho profissional 

propostos por Godoy e Teixeira (2009).  Ao mesmo tempo, ficou evidenciado que os 

entrevistados entendem ser importante que o profissional não fique superespecializado, que 

siga a vocação generalista da carreira, pois a excessiva especialização limitaria a visão global 

que a carreira foi desenhada para possuir.  Os fragmentos dos relatos transcritos abaixo 

permitem ilustrar estas situações: 

“Por isso que eu defendo que o gestor também não pode ficar muito tempo 
no mesmo lugar. Por quê? Porque a tendência do ‘cara’ quando fica muito 
tempo num lugar é verticalizar. O ‘cara’ perde essa visão da Administração, 
do todo. Ele ganha um conhecimento verticalizado, mas ele perde a visão do 
todo; ele se burocratiza.” 

“(...) eu acho que devia ter tempo máximo [de permanência do gestor num 
órgão], não sei se no Planejamento que é órgão de casa, mas eu acho que em 
alguns ministérios. Porque você termina criando o gestor do Ministério da 
Fazenda, e o cara não é gestor do Ministério da Fazenda ele é gestor: então 
ele tem que circular, transitar.” 

“Existem perfis diferentes também.  Existe aquele profissional que entra 
numa área e vai permanecer naquela área na carreira, ao longo da sua 
carreira.  E eu acho que é a questão das pessoas se situarem também - qual é 
a contribuição que elas tem a dar em cada área também.  Porque eu acho que 
o cargo de gestor é um cargo generalista, mas que a maioria das pessoas se 
especializa em uma área do conhecimento.  Agora, a visão generalista 
também ajuda, a visão de gestão pública é uma visão generalista; ajuda 
muito em qualquer área.  (...) Para a administração pública é um benefício 
muito grande, esse profissional que tá rodando ele traz essa bagagem.  Então 
aonde ele for ele já está mais imbuído do contexto da administração pública 
para entender aquela realidade.” 

 Perceba-se que a tendência maior à necessidade de uma visão ampla e de 

conhecimentos abrangentes também está em linha com os modelos mais contemporâneos de 
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carreira, tanto o sem fronteira quanto o proteano, nos quais o conhecimento do profissional é 

menos específico que os do modelo de carreira tradicional (BRISCOE, 2009). 

5.3.4 Gestão da carreira pelo indivíduo vs. gestão pela organização  

A flexibilidade característica da carreira EPPGG trazida pela mobilidade, 

transversalidade e generalidade de atribuições associada à demanda por profissionais 

qualificados pelos órgãos federais, cria uma espécie de mercado de trabalho ou quase-

mercado – tendo em vista as delimitações legais da esfera pública (GOLDSWORTHY, 2009; 

GODOY; TEIXEIRA, 2009) - no qual demandas organizacionais e oferta de profissionais 

qualificados se encontram.  Este cenário torna-se mais intenso com a dinâmica do 

funcionamento dos cargos em comissão no Poder Executivo federal. 

Como já explicado na seção do referencial teórico, os cargos em comissão do Poder 

Executivo federal são de livre nomeação e exoneração33, bem como, via de regra34, não estão 

reservados a carreiras específicas ou a classes de carreiras.  Desta forma, um servidor em 

início de carreira pode ser nomeado para um cargo em comissão de nível elevado, como um 

DAS 5 ou 6, da mesma forma que um servidor em final de carreira pode ser nomeado para 

cargos em comissão de níveis mais baixos, tais como um DAS 1 ou 2.  Além disso, o servidor 

pode ser cedido de seu órgão ou entidade para outro, a fim de ocupar um cargo em comissão.  

No entanto, para a grande parte das carreiras do Poder Executivo federal no caso do servidor 

sair de seu órgão de lotação para ocupar um DAS ou cargo em comissão equivalente aos 

níveis 1, 2 e 3, haverá perda de remuneração35.  Em alguns casos, a lei da carreira é até mais 

rigorosa e veda esta possibilidade.   

No caso da carreira EPPGG estas restrições inexistem.  Some-se isto ao fato de o 

profissional da carreira ter sido recrutado após rigoroso exame público e ter uma expectativa 

de alta qualificação e desempenho, haja vista a carreira ter sido originalmente desenhada 

justamente para a ocupação de cargos de direção e assessoramento na gestão pública 

(GRAEF, 2010; CRUZ, 2010; MONTEIRO, 2012). Como resultante, a procura dos órgãos 

por estes profissionais é elevada, possivelmente mais do que as demais carreiras do Poder 

                                                
33 Vide Constituição Federal, art. 31, incisos II e V.  O Decreto n. 5.497 de 21 de julho de 2005, estabeleceu 
percentuais mínimos de ocupação dos cargos em comissão DAS 1 a 4 exclusivamente por servidores de carreira. 
34 Após a edição do Decreto n. 5.497, de 21 de julho de 2005, pode, em tese, haver destinação de cargos em 
comissão de determinado órgão com exclusividade a servidores de determinada carreira (vide art. 1º, §6º). 
35 Vide, por exemplo, Lei n. 11.539, de 2007; Lei n. 11.907, de 2009; Lei n. 11.784, de 2008; Lei n. 11.890, de 
2009; Lei n. 12.094, de 2009.  
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Executivo federal e essa procura pode em muito se dar - como forma de aumentar a 

atratividade - por meio da oferta de cargos em comissão pelos órgãos interessados. 

A oferta de cargos em comissão nos órgãos públicos chega aos profissionais da 

carreira EPPGG tanto por meios formais quanto informais (GODOY; TEIXEIRA, 2009), 

sendo este último o mais comum segundo os estudos pesquisados e o relato dos entrevistados, 

principalmente para os cargos em comissão mais elevados.  Os mecanismos formais se 

caracterizam pela divulgação das oportunidades pelo próprio MP – que é informado pelos 

órgãos ofertantes.  Um mecanismo informal é, por exemplo, a divulgação das oportunidades 

por meio da ANESP, que é informada pelos profissionais EPPGG associados e organiza estas 

oportunidades em seu sítio eletrônico, que é de livre acesso para os seus associados.  Outro 

mecanismo informal ocorre entre os profissionais que se conhecem e se indicam mutuamente, 

num sistema de networking, ofertando oportunidades que muitas vezes não chegam a figurar 

nos outros mecanismos.   

Para Godoy e Teixeira (2009), o sistema informal funciona melhor que os 

mecanismos formais de alocação, pois permite a inserção do profissional trazido para um 

determinado ambiente de trabalho por alguém que já lhe conhece e lhe dá respaldo e para 

atividades previamente pactuadas, ao invés de simplesmente inseri-lo em um ambiente de 

trabalho qualquer para desempenhar atividades que serão descobertas ao longo do trabalho.  A 

inserção formal ocorre tipicamente na primeira alocação do profissional EPPGG, após o 

término do curso de formação, e mostra-se muitas vezes dificultosa e, frequentemente, 

frustrante para o indivíduo (GODOY; TEIXEIRA, 2009; CRUZ, 2010; REIS; FERRAREZZI; 

ANTICO, 2012). 

Os mecanismos informais gerados pelo mercado ou quase-mercado de trabalho 

proporcionados pelo networking, no entanto, apesar de possuírem vantagens podem também 

gerar externalidades negativas, principalmente no contexto da dinâmica de provimento dos 

cargos em comissão, para os quais não há critérios mínimos estabelecidos ou transparência 

sobre as competências associadas ao cargo em comissão e a equivalente capacidade do 

ocupante (GOLDSWORTHY, 2009).  Na visão de Godoy e Teixeira (2009), estes 

mecanismos informais favorecem práticas clientelistas, por meio das quais os interesses e 

preferências dos profissionais serão priorizados em relação às necessidades da administração 

pública:  



121 
 

A carreira de gestor consolida-se como uma estrutura onde meritocracia e 
práticas clientelistas se misturam. O primeiro processo seletivo baseia-se em 
critérios meritocráticos weberianos, o concurso público, já os mecanismos 
subsequentes que permitem a ascensão na carreira orientam-se pela lógica da 
pessoalidade, o que abre espaço para o clientelismo (GODOY; TEXEIRA, 
2009, p. 9) 

A questão dos cargos em comissão e como estes simbolizam o crescimento ou 

desenvolvimento do profissional na carreira - mais do que a ascensão vertical entre classes e 

padrões prevista na legislação, é patente tanto nos estudos pesquisados quanto no relato dos 

entrevistados.  A temática surge nesses relatos em geral não como uma questão negativa em 

si, mas sim associada à ausência de outros mecanismos de crescimento na carreira e à 

ausência de critérios de uma forma geral no serviço público brasileiro para a assunção de 

cargos em comissão: 

“A carreira está muito atrelada à questão do DAS, então parece que não ter 
DAS é não desenvolver na carreira, então tinha que ter outros mecanismos 
para permitir o desenvolvimento, parece que você só cresce na carreira se 
você crescer de DAS, então ela tá muito atrelada a isso como uma forma de 
desenvolvimento, de competência.  Eu não acho isso necessariamente ruim 
eu só acho que vai acontecer sempre na nossa carreira de ter pessoas que não 
vão se encaixar nesse perfil e a gente não tá monitorando não tá sabendo o 
que acontece, não tá podendo intervir.”  

“Eu acho que assim, ela [a rede informal] tem os dois lados, o lado 
corporativista da panelinha – que algumas pessoas se mantêm em algumas 
posições até mais estratégicas sem demonstrar uma capacidade para isso - e 
que faz parte do sistema mesmo.  E você tem pessoas de fora [do serviço 
público] também que tem essa ingerência interna que acontece a mesma 
coisa.  Mas eu diria que a maior parte das pessoas que se mantém e que 
crescem no cargo em comissão são fruto - no meu entendimento - são fruto 
do bom trabalho mesmo, do comprometimento e, outra coisa, você vê a 
maioria das pessoas interessadas e dedicadas buscando construir alguma 
coisa.” 

Esta dinâmica aparece também nos relatos de entrevista como forma de preocupação 

em potencial para o órgão gestor a respeito dos profissionais que não tem o perfil de construir 

redes de contatos e de autogerir sua carreira e dependeriam de uma atuação mais ativa da 

gestão institucional da carreira: 

“Parece-me que nem todo EPPGG tem o perfil esperado para a carreira: o de 
um servidor que quer se desenvolver continuamente e que aceita e busca 
novos desafios. Aí é que entra o órgão gestor da carreira. Creio que não deve 
interferir naqueles que fazem voo solo, especialmente quando há cargo em 
comissão envolvido. Todavia, para uma parte dos EPPGG seria de valia uma 
orientação profissional aliada a um panorama de alocação em cada órgão.” 
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A preocupação com estas questões, dos mecanismos informais pelos quais 

funcionam as trocas de posições e a dinâmica da vida real da carreira, e a subjetividade nisto 

envolvida, é tema recorrente do órgão gestor.   

O MP, por meio da SEGEP, teria a função de “regular” este mercado ou quase-

mercado de oferta e demanda, de forma a perseguir e garantir o interesse da Administração, 

ao mesmo tempo em que mantenha os profissionais motivados e em atividades compatíveis 

com suas competências.  Esta regulação dos níveis ótimos, no entanto, se mostra, ao longo da 

pesquisa documental e nas entrevistas realizadas, ter sido feita apenas por meio da restrição da 

característica de mobilidade da carreira EPPGG.   

Santos e Souza (2012), em estudo elaborado pelos autores no ano 2000, 

demonstraram a evolução do tratamento da questão desde a criação da carreira até aquele ano: 

Quadro 9: Evolução da restrição de mobilidade 1990-2000 

1990 1996 1997 a 2000 – Lei 9.625 

Ampla mobilidade Mobilidade restrita durante o 

estágio probatório, exceto 

mediante permuta ou para 

ocupação de cargos 

comissionados superiores 

Redução expressa da 

mobilidade em caráter 

permanente. Vinculação ao 

órgão de exercício inicial 

durante o estágio probatório, 

exceto mediante permuta ou 

cargos comissionados 

superiores. 

FONTE: SANTOS; SOUZA, 2012, p. 18, com adaptações. 

A previsão da Lei n. 9.625, de 1998, de que os servidores da carreira EPPGG 

passariam a ser lotados no primeiro órgão ao qual fossem destinados, restringindo assim sua 

mobilidade severamente, não chegou a ser regulamentada (SEGES, 2008, p. 9).  No ano de 

2004, o Decreto n. 5.176 passou a estabelecer os seguintes regramentos amplos, válidos até o 

momento, para a mobilidade: 

Art.14.  O Órgão Supervisor coordenará a definição da unidade de exercício 
dos servidores nomeados para o cargo de EPPGG, com base nos seguintes 
critérios: 

I - o interesse e as necessidades dos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional; e 
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II - a correlação entre as atividades a serem exercidas no órgão ou na 
entidade da administração pública federal e as competências e atribuições 
inerentes ao exercício do cargo de EPPGG. 

§ 1º  Somente após dois anos de efetivo exercício do servidor no mesmo 
órgão ou entidade poderá ocorrer modificação da unidade de exercício, 
mediante solicitação formal do órgão interessado ao Órgão Supervisor, com 
anuência do órgão ou entidade de exercício. 

§ 2º  A modificação de unidade de exercício em decorrência de cessão para o 
exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS, níveis 4, 5 ou 6, e cargos de natureza especial, ou outro 
cargo em comissão ou função de confiança de nível hierárquico equivalente, 
ocorrerá a pedido do órgão ou entidade interessada ao Órgão Supervisor. 

§ 3º  São irrecusáveis as requisições de EPPGG na situação prevista no art. 
2º da Lei nº 9.007, de 17 de março de 1995, e em situações previstas em lei 
específica. 

§ 4º  A modificação de unidade de exercício, nas demais situações não 
previstas nos §§ 1º, 2º e 3º, só poderá ser deferida pelo Órgão Supervisor 
com fundamento em excepcional interesse da administração. 

§ 5º  O servidor titular de cargo da carreira de EPPGG somente terá 
exercício em unidades localizadas fora do Distrito Federal quando para 
ocupar cargo em comissão ou função de confiança ou para participar em 
projeto compatível com as atribuições da carreira, a critério do Órgão 
Supervisor, ou, ainda, para exercício provisório, nos termos do § 2º do art. 
84 da Lei nº 8.112, de 1990. 

§ 6º  Regulamento específico estabelecerá critérios e mecanismos especiais 
de acompanhamento da inserção e das atividades exercidas pelo servidor no 
órgão de exercício durante o período de duração do estágio probatório, 
visando o seu melhor aproveitamento e adaptação. (BRASIL, DECRETO n. 
5.176, de 2004, art. 14. Grifo nosso.)    

Percebe-se pelo texto infralegal a intenção de garantir que o profissional da carreira 

EPPGG permaneça no mínimo dois anos em cada órgão público em que atue e que a 

mobilidade seja sempre norteada pelos interesses da Administração e mediada pelo órgão 

gestor da carreira.    

Mais recentemente, em 2013, portaria36 do órgão gestor da carreira EPPGG voltou a 

restringir a mobilidade, na tentativa de regular o mercado ou quase-mercado de oferta e 

demanda de profissionais.  O referido normativo criou um Processo Integrado de Mobilidade 

– PROIM para a carreira EPPGG, “com o objetivo de organizar e sistematizar a 

movimentação dos seus membros, propiciando previsibilidade, transparência e igualdade de 

tratamento” tanto aos servidores quanto aos órgãos envolvidos (BRASIL, MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, Portaria n. 202, de 24 de maio de 2013, art. 1o).   

                                                
36 Portaria n. 202, de 24 de maio de 2013. 



124 
 

O PROIM consistia em regular as possibilidades de movimentação dos profissionais 

da carreira EPPGG, enquadrando-a em um procedimento formal, temporalmente definido, de 

conciliação de oferta das oportunidades de vagas nos órgãos e entidades e dos interesses por 

mudança de órgão de exercício informados pelos profissionais da carreira - sendo tudo 

mediado pelo órgão gestor da carreira.  Em suma, o órgão gestor informaria as vagas 

disponíveis, os profissionais escolheriam até três vagas que os interessassem em ordem de 

prioridade, o órgão gestor verificaria se as competências necessárias para as vagas eram 

compatíveis com os candidatos que as escolheram.  Após isto, começariam as entrevistas dos 

órgãos interessados aos candidatos e o processo seletivo em si.  Caso o profissional não fosse 

aprovado em até três entrevistas para órgãos distintos ele deveria permanecer onde estava.  

Em caso de sucesso no processo seletivo, o profissional estaria autorizado a se movimentar e 

deveria permanecer no novo órgão por, pelo menos, dois anos.  Somente poderiam participar 

do PROIM até 30% dos profissionais da carreira EPPGG que se encontrassem em 

determinado órgão ou entidade.  Caso houvesse menos de 4 profissionais em determinado 

órgão ou entidade, somente 1 poderia participar do PROIM. 

Percebe-se, portanto, que o procedimento implantado em 2013 acabou por diminuir 

bastante a liberdade de movimentação dos profissionais da carreira EPPGG e tornou mais 

forte o papel do órgão gestor da carreira na regulação do mercado de oferta de oportunidades 

para os profissionais da carreira.  Assim, o referido procedimento reduziu o protagonismo 

individual dos profissionais no desenho de suas carreiras. 

Recentemente, o referido normativo foi suspenso pela nova gestão que assumiu a 

Secretaria de Gestão Pública em meados de 2015.  A nova gestão sinalizou para uma redução 

da rigidez excessiva do PROIM, desde que preservada a necessidade da regulação do 

protagonismo individual dos profissionais em prol dos interesses da Administração. Em relato 

obtido na pesquisa entrevistando-se a Coordenação-Geral responsável pela gestão da carreira, 

extraiu-se o seguinte: 

“A gente veio agora de uma regulação excessiva. (...) A atual gestão enxerga 
que a gente precisa regular sim, (...) focado na prioridade de governo. Então 
a gente vai focar em três pilares que é: primeiro, a prioridade do governo; o 
segundo (...) a coerência ou o link que existe nestas prioridades em 
atividades que tem a ver com as atribuições dos gestores; e (...) quem são os 
gestores que poderiam estar atuando. (...) Então a gente vai ter essa 
movimentação aberta, mas regulada.”    
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Entendemos que o movimento descrito acima de idas e vindas de normas, 

identificado na pesquisa feita para este trabalho, demonstra a polaridade entre o pensamento 

do modelo tradicional de carreira e o novo pensamento dos modelos de carreira 

contemporâneos - nos quais elementos subjetivos estão constantemente presentes, desafiando 

a necessidade de objetividade e previsibilidade da burocracia.  Aponta a ocasional vontade do 

órgão gestor da carreira de exercer um papel maior na interferência sobre os caminhos de 

carreira dos indivíduos, aproximando-se mais do papel das organizações no modelo 

tradicional de carreira e, do outro lado, os profissionais querendo maior protagonismo no 

desenho de suas trajetórias como já vaticinavam os modelos teóricos mais recentes. 

Estas questões demonstram a dificuldade que os elementos dos modelos teóricos 

proteano e sem fronteira trazem em termos de operacionalização prática num ambiente 

habituado ao modelo tradicional de carreira e a previsibilidade e racionalidade que este 

proporciona. 

5.3.5 Desenvolvimento na carreira nos modelos novos vs. desenvolvimento na carreira 

tradicional 

Como temos demonstrado, a carreira EPPGG possui atributos que a tornam bastante 

flexível, determinando uma gama de possibilidades para os seus profissionais, compatível 

com os modelos teóricos de carreiras mais modernos.  Com efeito, para Monteiro (2012, p. 

27), por exemplo, o “servidor [EPPGG] constrói sua carreira, após o concurso” e para Cruz 

(2010, p. 22) possui “o [EPPGG] possibilidades quase que ilimitadas de trajetórias de 

carreira”.   

O mercado ou quase-mercado (GOLDSWORTHY, 2009; GODOY; TEIXEIRA, 

2009) de ofertas de oportunidades profissionais para a carreira EPPGG decorre como uma 

expressão dessa flexibilidade e por meio da qual esta poderá ser exercida nos moldes mais 

modernos e assemelhados ao mercado de trabalho do setor privado contemporâneo - a partir 

dos quais se desenvolveram os modelos teóricos da carreira sem fronteira e da carreira 

proteana.  No entanto, há uma necessidade de preservar, ao mesmo tempo, prerrogativas 

típicas de uma carreira do serviço público, tais como a estabilidade e as obrigações legais e 

éticas e a finalidade de atender aos interesses da Administração.                 

É possível demonstrar este entendimento a partir da comparação trazida por 

Sullivan (1999, p 458) entre o modelo tradicional de carreira o modelo sem fronteira, ao 

inseri-la no contexto do caso em estudo. Considerando o que já expusemos até o momento, e 
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as dualidades que ora oscilam para um lado ora para o outro, um instantâneo fotográfico nos 

revelaria um hibridismo como proposto no quadro abaixo:   

 

Quadro 10: A carreira EPPGG entre o modelo tradicional e sem fronteira de carreira. 

Características 

Modelo de 

Carreira 

Tradicional 

Modelo de 

Carreira Sem 

Fronteira 

Aplicação no caso da carreira 

EPGG 

Relação de 
trabalho 

(profissional e 
empregador) 

Estabilidade 
em troca de 

lealdade 

Empregabilida
de em troca de 
desempenho e 
flexibilidade 

A estabilidade permanece, por 
tratar-se de cargo público.  A 
“empregabilidade” se torna 
necessária na forma de atratividade 
para as organizações públicas para 
o melhor aproveitamento das 
oportunidades profissionais que 
surgem no quase-mercado.  

Fronteiras 
Uma ou duas 
organizações 

Múltiplas 
organizações 

A mobilidade e o quase-mercado 
permitem o trabalho em múltiplas 
organizações públicas.  Mas o 
profissional pode escolher 
permanecer em uma ou duas 
organizações ao longo de sua 
carreira. 

Habilidades 

Exclusivas 
para 

utilização em 
uma 

organização 

Portáteis, 
podem ser 

aproveitadas 
em várias 

organizações 

As habilidades do EPPGG são 
portáteis tendo em vista a 
amplitude de suas atribuições e as 
características transversais do 
trabalho com políticas públicas e 
gestão pública. 

Medida do 
sucesso 

Salário, 
promoção, 

status 

Identificação 
com o trabalho 
e ver sentido 
no que faz 

Tanto os referenciais tradicionais 
quanto os da carreira sem fronteira 
podem estar presentes na escolha 
dos profissionais ao construírem 
seu caminho de carreira. 

Responsabilidad
e pela gestão da 

carreira do 
profissional 

Organização Indivíduo 

A responsabilidade formal pela 
gestão da carreira é do MP, mas é a 
gestão do indivíduo que determina 
seu crescimento profissional e seu 
caminho de carreira. 

Treinamento Formal 
On-the-job 
(aprender 
fazendo) 

O aprendizado formal é fornecido 
pela ENAP. Mas como as 
atividades desenvolvidas pelo 
EPPGG podem ser as mais diversas 
e em diferentes órgãos, o aprender 
fazendo estará sempre sendo 
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Características 

Modelo de 

Carreira 

Tradicional 

Modelo de 

Carreira Sem 

Fronteira 

Aplicação no caso da carreira 

EPGG 

exigido. 

Marcos 
Relacionados 
com a idade 

Relacionados 
com o 

conhecimento 
e experiências 

adquiridos 

A idade e a posição na estrutura 
formal da carreira (classe e padrão) 
são menos determinantes que os 
conhecimentos e experiências 
adquiridos, como marco da 
carreira. 

FONTE: Autoria própria a partir de SULLIVAN (1999, p. 459). 

Além da comparação acima, derivada do modelo sem fronteira, a dinâmica do quase-

mercado de oportunidades de trabalho nos órgãos públicos e de oferta de profissionais, gerado 

pela flexibilidade da carreira EPPGG, também nos permite explorar o modelo proteano de 

carreira de Hall (1996).  Naquele modelo, o aprendizado é contínuo e marcado por curtos e 

constantes estágios de desenvolvimento, delimitados por mudanças.  Estas últimas estão 

relacionadas às escolhas de carreira do profissional, a experiência acumulada em suas 

atividades, as redes de contatos criadas, e não estão necessariamente vinculadas à idade ou 

tempo de carreira.   

Este modelo de desenvolvimento é, em certa medida, oposto ao modelo tradicional 

de desenvolvimento em escada, com patamares lineares delimitados pelo tempo de carreira e 

por uma ascensão vertical e hierárquica.  De fato, a pesquisa sobre o caso em estudo, da 

carreira EPPGG, demonstrou evidências já expostas ao longo deste trabalho de que a estrutura 

formal de desenvolvimento estabelecida na legislação da carreira via progressão e promoção 

está em desalinho com a realidade do cotidiano da carreira e de seus profissionais, 

principalmente quando se considera a inexistência de diferenciação de atribuições por classes 

e a desvinculação de cargos gerenciais às classes mais elevadas (GOLDSWORTHY, 2009; 

GODOY; TEIXEIRA, 2009).  A figura abaixo ilustra a polarização das duas formas de 

desenvolvimento, uma associada aos modelos mais modernos de carreira e que se dá na 

prática para os profissionais EPPGG, e a outra associada aos modelos teóricos tradicionais de 

carreira, que é prevista em lei: 
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Figura 10: Polaridade entre os modelos de desenvolvimento proteano e tradicional. 

FONTE: Autoria própria, baseada em Mirvis e Hall (1994, p. 371) e na Lei n. 11.890, de 2008. 

Esta polaridade se mostra, a nosso ver, nas medidas normativas que tendem mais 

para o modelo tradicional de carreira.  Como exemplo, enquanto que no desenho formal da 

carreira os interstícios de progressão (passagem de um padrão para outro) são de pelo menos 

12 meses e de promoção (passagem de uma classe para a outra) a cada 36 meses, a 

regulamentação infralegal fixou o tempo mínimo de 2 anos de permanência num mesmo 

órgão para que o profissional EPPGG possa mover-se para outra organização.  Perceba-se que 

há um descolamento da lógica temporal de desenvolvimento entre uma e outra regra.  Aquele 

prazo de 2 anos mínimos de permanência pode garantir, ou estimular, o cumprimento de algo 

semelhante ao ciclo de exploração, experimentação, afirmação, domínio e saída proposto por 

Hall (1996) e ilustrado na figura acima.  Ou seja, o profissional pode buscar uma atividade de 

seu interesse, experimentá-la, dominá-la e seguir para uma próxima atividade ou área de 

interesse.  Já os prazos de 12 meses e de 36 meses pouco dizem respeito a alguma lógica 

aparente com o tempo de 2 anos de experiência mínimo no órgão, e parecem apenas derivar 

de um padrão aplicado tradicionalmente para a grande parte das carreiras e planos de cargos 

do Poder Executivo federal37.   

O relato de dois entrevistados ilustra algo semelhante ao ciclo proposto por Hall 

(1996) aplicado na vida prática da carreira EPPGG: 

“Se ele encerrou o tempo dele num lugar, ele diz assim: “não já encerrou o 
meu tempo aqui, já rendi o que eu tinha para render, já contribuí o que eu 

                                                
37 Vide como exemplo leis ns. 11.355, de 2006; 11.907, de 2009. 
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tinha para contribuir, agora eu quero ir para outro lugar - levar o meu 
conhecimento para lá.” 

“Surge uma oportunidade aqui, aí você vai para lá, conhece aquilo, se 
interessa, aí de repente surge uma oportunidade em outro assunto totalmente 
diferente ou você se especializa mais num assunto ou no outro, mas isso vai 
se construindo com o tempo. Então aquela visão tradicional que você 
ingressou aqui e é uma linha reta até você terminar (...) isso é um modelo 
simplificado, muito teórico, na prática isso não acontece.  Enfim, é cheio de 
vai-e-vem e mudanças ao longo do caminho.”   

No corolário da visão mais burocrática e tradicional de carreira, no contexto dessa 

dualidade entre o modelo tradicional e os contemporâneos, a Lei n. 11.890, de 2008, trouxe 

um “Sistema de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC”, aplicável, entre outras, à carreira 

EPPGG.  O sistema estabelece um percentual máximo de profissionais por cada classe da 

carreira, forçando uma figura piramidal hierárquica, típica dos modelos tradicionais de 

carreira burocrática.  Assim, o desenvolvimento do profissional na carreira EPPGG estaria 

ligado ao mérito aferido por avaliações de desempenho e ao tempo de carreira, sendo limitado 

por fatores numéricos relacionados a um escalonamento quantitativo hierárquico vertical.  

Mesmo possuindo resultados favoráveis de desempenho e tempo de carreira, o profissional 

deverá aguardar a abertura de vaga para ter sua promoção na carreira. A proposta não chegou 

a ser regulamentada, não sendo aplicada até o momento, mas pode entregar em vigor a 

qualquer momento. A figura abaixo ilustra a determinação legal e os percentuais máximos do 

total de profissionais em cada classe: 

 

Figura 11: Modelo piramidal do SIDEC. 

FONTE: Elaboração própria, com base na Lei n. 11.890, de 2008, Capítulo II. 

Interessante notar que o referido SIDEC foi estudado por Martins Filho (2010), que 

diagnosticou que, matematicamente, em poucos anos as promoções na carreira EPPGG 

cessariam de ocorrer no caso da implantação do sistema, criando uma situação de estagnação 
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forçada nos profissionais em termos de perspectivas de evolução formal e de remuneração, 

por falta de vagas nas classes, haja vista que já há um grande número de servidores na última 

classe e o tempo necessário para percorrer as classes é pequeno em relação ao tempo total de 

contribuição necessário para a aposentadoria de um servidor.  Não somente, esta estrutura 

piramidal continuaria descolada de posições hierárquicas ou de maior complexidade e 

responsabilidade ao longo da evolução vertical.   

Ou seja, aparentemente, há de tempos em tempos uma tentativa de formatar 

forçosamente uma dinâmica do funcionamento do desenvolvimento na carreira mais próxima 

do modelo tradicional, aproximando-se dos moldes universalistas, lineares e racionais da 

burocracia e afastando-se de um modelo mais autogerido e individual.  A dificuldade de lidar 

com a subjetividade e falta de previsibilidade destes elementos compatíveis com os modelos 

teóricos mais modernos de carreira, parece tentar ser solucionada por meio de sua eliminação 

e da aproximação com o modelo tradicional, mais conhecido e mais previsível e mais fácil de 

gerir do ponto de vista organizacional. 

Assim, a nosso ver, não só há a existência de elementos dos modelos mais modernos 

de carreira no caso em estudo, mas também um conflito entre estes elementos e a cultura do 

serviço público que tende a vincular-se aos modelos mais tradicionais de carreira típicos da 

burocracia weberiana (DA SILVA, BALASSIANO, SILVA, 2014). 

Como resultado deste conflito e das diferentes visões das autoridades políticas 

responsáveis pela gestão da carreira EPPGG ao longo do tempo, parece haver ora uma 

tendência normativa a forçar estruturas a se encaixarem nos moldes mais tradicionais, ora um 

protagonismo maior por parte dos profissionais criado por elementos que fogem a estes 

padrões e se aproximam mais dos modelos contemporâneos de carreira.  É interessante notar 

que essa percepção aparece no relato de dois dos entrevistados, transcritos abaixo: 

“Os movimentos [normativos] são pendulares, em alguns momentos eles 
contribuem para você ter uma base normativa que propicia uma gestão 
adequada, embora o indivíduo ele sinta que está perdendo alguma autonomia 
– o que é natural, porque eu tenho que gerir mil, eu não posso tratar um por 
um.  Em outros momentos, (...), há falta do entendimento do papel da 
carreira, vem uma alta direção que quer impor limites como uma carreira 
tradicional. Então é muito pendular mesmo.  Então você nunca sabe, quando 
você acha que a carreira está avançando, muda a direção.” 

“(...) parece que há uma oscilação entre uma liberdade total à mobilidade, 
que resulta em abusos (...) seguida de uma tentativa de restringir essa 
movimentação, que por sua vez não resiste à pressão dos EPPGG. A fase de 
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restrição à mobilidade tem sido geralmente casuística, a critério do 
Secretário de Gestão, e não coloca parâmetros razoáveis, o que também 
contribui para voltar-se à liberdade de movimentação.” 

5.3.6 Profissionais afeitos aos modelos mais modernos vs profissionais afeitos ao modelo 

tradicional 

Este conflito entre os modelos mais modernos e tradicionais de carreira não é só 

expresso nas normativas emanadas pelo órgão gestor, mas é também sentido pelos próprios 

profissionais na gestão de suas trajetórias.  Godoy e Teixeira (2009), como já dito, 

diagnosticaram a presença dos elementos formais e informais da carreira EPPGG, 

principalmente no que tange a questão da construção da trajetória dos profissionais.  Para os 

autores a carreira EPPGG “mescla critérios universais-meritocráticos e critérios pessoais” 

(GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 13).  Estes últimos estariam fortemente relacionados com a 

prática do networking e a dinâmica do quase-mercado: 

O planejamento da Administração não institucionaliza uma rota única a ser 
seguida pelo gestor, desde sua aprovação no concurso até o alcance dos mais 
altos escalões. Como a mensuração da capacidade política é altamente 
subjetiva, é complicado (se não impossível) a criação de um mecanismo 
ajustado e "seguro" que institucionalize um trajeto para o gestor, desde sua 
aprovação no concurso até cargos da alta administração. A capacidade de 
relacionamento do indivíduo é que será a prova de sua "capacidade política" 
– política entendida aqui como capacidade de formar rede de contatos, não 
como partidarização. A capacidade técnica já está garantida com o concurso 
e o próprio curso de formação. (GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 13) 

Dentro deste contexto, os autores identificaram em sua pesquisa dois grupos de 

profissionais da carreira EPPGG: aqueles que são favoráveis ao sistema “misto” de 

procedimentos formais e informais que permitem um desenho da trajetória de carreira 

individual mais dependente da auto-gestão, e um segundo grupo que é contra a presença da 

subjetividade no desenvolvimento da carreira e que são favoráveis a regramentos rígidos e 

mais típicos da burocracia pública (GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 10).  

A identificação destes dois grupos por Godoy e Teixeira (2009), a nosso ver, 

expressa um conflito típico aos novos modelos teóricos de carreira e reforça as evidências no 

sentido de que há elementos destes modelos no caso em estudo38. O conflito se dá entre a 

insegurança trazida pelo modelo sem fronteira e proteano de carreira, em oposição ao modelo 

tradicional, no qual o indivíduo tem um caminho pré-determinado pela organização e 
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procedimentos racionais pré-definidos para o atingimento dos patamares superiores de sua 

ascensão vertical e hierárquica.   

Esta tensão já havia sido prevista por Mirvis e Hall (1994) e Defillippi e Arthur 

(1994) e foi estudada mais recentemente por Colakoglu (2011), especificamente para o 

modelo de carreira sem fronteira, para o qual o autor identificou o viés positivo como o 

potencial de atingimento do sucesso psicológico39 pela autonomia na gestão da carreira – haja 

vista que a trajetória profissional derivou das escolhas individuais - e o viés negativo, que 

seria o estresse e a insegurança do profissional – pela necessidade de fazer estas escolhas e 

autogerir sua carreira.  Este lado negativo, que gera estresse e tensão para o profissional, 

poderia ser mitigado, de acordo com os estudos do autor, pelo desenvolvimento das 

competências do know-why, know-how e know-whom: 

 

Figura 12: Consequências do modelo de carreira sem fronteira e relação com as competências necessárias 

FONTE: Adaptado de COLAKOGLU (2011, p. 48), tradução nossa. 

Pela proposição de Colakoglu (2011) exposta no esquema acima, indivíduos com a 

competência de know-why bem desenvolvida - semelhantemente ao self-awareness proposto 

por Hall (1996) para a carreira proteana - terão maior capacidade de identificar seus 

interesses, habilidades, valores, aspirações e preferências relacionadas à sua carreira 

profissional e traçar objetivos de carreira e persegui-los. 

                                                                                                                                                   
38 Vide a semelhança disto com os quadrantes de que tratam as Figuras 1 e 3 desta dissertação na Seção de 
Referencial Teórico. 
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Por sua vez, a competência de know-how permitiria que o profissional desenvolvesse 

conhecimentos e habilidades com características de portabilidade de uma atividade para outra 

que venha a realizar, bem como que possa aprender e saber buscar o aprendizado necessário 

para desenvolver suas tarefas – semelhantemente a competência de learn-how, proposta por 

Hall (1996) para a carreira proteana.   

E, por fim, o know-whom que permite a utilização pelo profissional de sua rede de 

contatos como forma de obter informações, auxílio, orientação, suporte na carreira.   

Entendemos, com isso, que no caso da unidade de análise em questão – a carreira 

EPPGG - quanto maior a expressão destas 3 competências, maior será a atratividade deste 

indivíduo para receber oportunidades de trabalho e cargos em comissão nas organizações 

públicas e a capacidade de usufruir da mobilidade, transversalidade e generalidade. 

Com efeito, durante a pesquisa ficou evidenciada a presença daquelas competências 

exploradas pelo modelo da carreira sem fronteira no caso em estudo.  Em Godoy e Teixeira 

(2009) há uma importante constatação sobre o papel do know-whom no desenvolvimento 

profissional do EPPGG, ao que os autores denominam de “capacidade de relacionamento”, 

“capital pessoal” ou “capacidade política” (GODOY; TEIXEIRA, 2009, p. 13).  Esta mesma 

competência é tratada também por Goldsworthy (2009, p. 27), inclusive com a recomendação 

de que seja estimulada pelo órgão gestor da carreira.   Em Cruz (2008, p. 132; 2010, p. 25) a 

prática da rede de relacionamentos, ou networking é vista como um elemento gerador de 

coesão e compensador da dispersão dos profissionais ao longo das organizações públicas, bem 

como permite uma visão global da administração pública.  Em Santos (2013) a autora 

encontrou fortes evidências da expressão de competências voltadas para o fator de 

“relacionamento interpessoal” (SANTOS, 2013, p. 17), associado ao networking, e, a nosso 

ver, relacionado ao conceito de know-whom proposto por Defillippi e Arthur (1994).   

A importância desta competência do know-whom na carreira EPPGG é talvez das 

mais patentes, também, no relato dos entrevistados, motivo pelo qual entendemos interessante 

expor uma miríade destes, abaixo. Perceba-se nos relatos que, dependendo da visão dos 

entrevistados, a rede ou o networking, atende a uma dupla função - condizente com a 

competência do know-whom proposta por Arthur (1994) – a de criar oportunidades para a 

carreira do indivíduo e a de trazer benefícios para as organizações em termos de trocas de 

                                                                                                                                                   
39 Vide o conceito de sucesso psicológico na Seção do Referencial Teórico deste trabalho, conforme o 
propuseram Mirvis e Hall (1994). 
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experiência e conhecimento entre os profissionais que ali atuam e os que estão além da 

fronteira da organização: 

“Eu acho que hoje o desenvolvimento na carreira está sustentando pela rede.  
Então a rede informal que você monta, não sei como assim, pelos 
relacionamentos informais que você vai tendo.  Seja da sua própria turma [de 
formação após o concurso], porque a rede da turma geralmente é forte... e na 
turma sempre você tem algum amigo que vai se destacar, vai virar diretor, 
Secretário-Executivo, alguma coisa e você vai trabalhar com ele; seja pela 
rede dentro da carreira. Então eu acho que hoje o que sustenta o 
desenvolvimento dos gestores em termos de cargo, DAS, é a rede.” 

“A coisa dos grupos, dos contatos e tudo o mais, você está num lugar, você 
sabe que tem alguém da carreira no tal lugar, você entra em contato com ele: 
‘fulano, olha, eu recebi uma demanda aí de vocês, assim, assim, assim, me 
explica melhor qual é o problema que vocês estão querendo resolver’.” 

“[O networking] é importantíssimo.  Não só de apoio para saber “olha, como 
é que vocês lidaram com essa situação aí, que a gente tá aqui?” – essa troca 
de experiências.  Quanto para a troca de oportunidades. É importantíssimo.” 

“Às vezes [a rede] é mais importante do que qualquer outra coisa.  Muito 
importante.  Até porque, assim, alguém que trabalhou comigo, alguém me 
liga, e fala assim: ‘como é o fulano?’. É isso que as pessoas querem saber, 
porque o currículo a gente sabe: tem currículos brilhantes (...). Na hora que 
tá no papel é lindo e maravilhoso, mas na hora que chega é que você vai 
saber, como ela fala, como ela se posiciona, numa entrevista você já vê, mas 
não dá pra captar tudo, então esse networking funciona um pouco assim, 
‘fulana é boa nisso; olha, ela tem essa limitação, mas ela é muito boa nisso’.  
E isso você não pega numa entrevista, que é a convivência e tal.  Então isso 
ajuda; ajuda bastante.  O papel da rede é fundamental.  Acho importante e 
positivo.” 

“As redes profissionais são muito importantes na carreira de EPPGG, pois é 
partir delas que o EPPGG vislumbra trajetórias de carreira alternativas e 
identifica oportunidades. (...) Pertencer ou não a uma rede, e ser bem quisto 
por ela pode ser decisivo para se ter acesso a novas oportunidades.” 

Por sua vez, a competência do know-how é explorada, por exemplo, em Nicolini 

(2007; 2008), conciliando a necessidade de aprendizado formal com o informal, como pelas 

redes de contatos ou pelas experiências on-the-job.  O know-how é ainda explorado por 

Ferrarezzi e Zimbrão (2006), Ferrarezzi, Zimbrão e Amorim (2008) e Reis, Ferrarezzi e 

Antico (2012), ao falarem do aprendizado formal, do desenvolvimento de competências, da 

importância do aprendizado contínuo e da busca do profissional EPPGG pelo seu próprio 

aprendizado.  A consciência da necessidade desta competência também foi notada durante as 

entrevistas, como no excerto abaixo: 
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“O conceito de empregabilidade está sempre no meu radar como 
profissional.  O profissional tem que estar sempre preocupado com isso.  O 
gestor, pela sua natureza, o bom gestor, ele se preocupa com a 
empregabilidade, ele se desenvolve.” 

É interessante notar que nas entrevistas dois dos entrevistados afirmaram acreditar 

mais na competência do know-whom que a do know-how como forma de desenvolvimento na 

carreira.  Estes apontaram, ainda, que a preocupação com o autodesenvolvimento em termos 

de se manter aprendendo não é presente em todos os profissionais da carreira, havendo os que 

se acomodam por preferirem uma carreira mais estática ou por terem dificuldade de se 

autogerir, enquanto há outros que se acomodam pelo tempo de carreira, principalmente após 

mais de 10 anos.   

Um dos entrevistados acredita na importância do profissional se mostrar capaz de 

assumir responsabilidades e tarefas de maiores complexidades para que possa crescer em sua 

carreira, que viria principalmente da ocupação de cargos em comissão, que seria capaz de 

“chancelar” essa experiência e não do conhecimento formal: 

“Logo, a dinâmica não se parece muito com o setor privado no que se refere 
à preocupação de manter-se empregável ou o risco de tornar-se obsoleto.  
Mas se parece no que se refere a chancelar seu currículo com determinadas 
experiências em determinado nível decisório.”  

A competência do know-why é menos tratada no material de pesquisa documental e 

bibliográfica e possivelmente seria a mais subjetiva e a mais complexa de se identificar no 

contexto do serviço público, haja vista que trata do foro íntimo dos profissionais e de seus 

valores internos, enquanto que no ambiente burocrático de Estado é o interesse da 

Administração e seus valores que devem sempre prevalecer.  Isto também ocorre para o 

constructo proposto por Briscoe e Hall (2006) da orientação por valores.  Sendo assim, esta 

competência ficou mais patente durante a fase de entrevistas da pesquisa, como foi possível 

observar em alguns relatos como estes abaixo: 

“A pessoa tem que saber, tem que fazer um autodiagnostico, (...), você tem 
que saber onde é bom e onde que você precisa melhorar. Acho que é, 
qualquer profissional, é igual no mercado público e privado de trabalho, tem 
que saber onde gerenciar sua própria carreira: ‘pra onde que eu quero ir, o 
que eu preciso melhorar?’” 

“A carreira, você não... no seu começo... você não já traçou a sua carreira até 
o final, ela vai se construindo nos caminhos que você vai fazendo. (...) Ele [o 
profissional] precisa ter uma noção [do que quer] senão ele vai sendo levado 
também.” 
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A ausência destas competências – do know-whom, know-how e do know-why - 

poderá levar à insegurança e ao estresse de não saber que caminhos escolher diante de tantas 

possibilidades e do medo de cometer erros (COLAKOGLU, 2011).  Este estresse no caso do 

setor público é minimizado, pois sabe-se da estabilidade do cargo, de forma que se houver 

escolhas erradas de carreira estas não levarão à perda do emprego - como ocorre com os 

trabalhadores do setor privado - mas sim, poderão levar à frustração, infelicidade e 

desmotivação - com consequente perda da qualidade e produtividade do trabalho para o órgão 

público, como visto nos estudos sobre os modelos mais modernos de carreira e o 

comprometimento organizacional no referencial teórico desta dissertação.   

É interessante notar que podemos encontrar evidências da potencial existência desta 

insegurança em meio aos profissionais da carreira EPPGG, principalmente no início da vida 

profissional – corroborando com o acima exposto - em experiências realizadas por parte do 

próprio órgão gestor para mitigar esse fato.  Por exemplo, em 2009, quando foi tentado um 

sistema de tutoria.   

O programa de tutoria foi implantado pela Portaria SEGES n. 94, de 2009.  Os 

tutores seriam membros da carreira voluntariamente disponíveis para esta atividade, com no 

mínimo mais de 3 anos de tempo de serviço na carreira EPPGG, e deveriam orientar os 

profissionais ingressantes na turma daquele ano sobre “questões de inserção profissional e 

trajetória de carreira” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, PORTARIA SEGES 94, 2009, 

art. 6º).  A portaria previa que cada tutor pudesse acompanhar por até 3 anos seus tutorados e 

num máximo de 10 profissionais ao mesmo tempo.  Haveria uma avaliação da tutoria e com 

eventual substituição do tutor em caso de desempenho insatisfatório.  Segundo Cruz (2010, p. 

16) foram selecionados cerca de 22 tutores para um total de 122 ingressantes na carreira 

naquele ano de 2009.   

Conforme Cruz (2010, p. 17), foi possível identificar, analisando a motivação escrita 

dos tutores para participarem do programa, uma percepção de carência e demanda deste tipo 

de ação para as turmas anteriores.  Destacamos abaixo alguns dos motivos, levantados por 

Cruz (2010) expressos pelos candidatos a tutores que nos interessam exemplificar: 

‘necessitam de apoio na construção de sua rede de relacionamentos que lhes 
pode ser bastante útil no exercício da função nos órgãos em que estão 
lotados’ 

‘tive dificuldades nos primeiros anos na carreira e acredito que esta 
experiência pode ser útil’ 
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‘contribuir  para  que  os  tutorados  tenham uma visão mais abrangente do 
setor público e da carreira, com suas oportunidades e desafios’ 

‘desenvolvimento do tutorado em sua trajetória profissional’ 

‘necessidade de acompanhamento/orientação para serem melhores alocados  
e terem seu potencial aproveitado com eficácia’ (CRUZ, 2010, p. 18) 

Miotto (2011) estudou este programa e o comparou com o marco teórico do coaching 

e com outras iniciativas em governos estrangeiros.  A iniciativa, segundo a autora, trazia 

potencial em beneficiar tanto os novos profissionais quanto os antigos e permitia o 

desenvolvimento de habilidades, competências e flexibilidade (MIOTTO, 2011, p. 69). 

É interessante notar também que o coaching é uma das recomendações de Hall 

(1998) para as organizações lidarem com os novos modelos de carreira e criarem mecanismos 

de suporte ao desenvolvimento dos profissionais40.   

 

5.3.7 A mobilidade e o quase-mercado como expressão do protagonismo individual na 

gestão da carreira vs. o interesse da Administração e o compromisso organizacional 

O conflito entre interesses individuais e interesse da Administração, entendemos, 

pode estar presente na motivação do conjunto de normativos que tentaram regulamentar e, em 

certa medida, restringir a mobilidade da carreira EPPGG ao longo dos anos, que vimos 

anteriormente, e de regular o “quase-mercado” de oferta e demanda profissionais que ocorre 

na carreira.   

Parece-nos haver nestes normativos uma tentativa, muitas vezes expressa – como no 

caso do programa lançado em 2013 – PROIM - de garantir, ou até forçar, que os valores 

motivacionais e os interesses dos profissionais sejam compatíveis com os do ethos do serviço 

público e que o autodirecionamento seja relativizado neste contexto, sendo mediado pelo 

órgão gestor para que o interesse público seja assegurado.  Talvez com esse objetivo, o órgão 

gestor tente nestes atos atrair para si o controle sobre os “interesses da administração” e os 

interesses dos profissionais no que tange a seu sucesso objetivo de carreira, mas acabando por 

desconsiderar os aspectos subjetivos de sucesso – haja vista que nestes novos modelos 

teóricos de carreira são, conceitualmente (MIRVIS; HALL, 1994), identificáveis apenas pelos 

próprios profissionais: 

                                                
40 Vide Quadro 3 desta dissertação na Seção de Referencial Teórico. 
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Figura 13: Quase-mercado autorregulado 

FONTE: Autoria própria. 

 

 

Figura 14: Expectativas do quase-mercado regulado pelo órgão 

FONTE: Autoria própria. 

Esta tendência, como já visto, parece estar arraigada na forte identificação do serviço 

público com o modelo tradicional de carreira (DA SILVA; BALASSIANO; DA SILVA, 

2014), pelo qual a gestão da carreira é de responsabilidade da organização e não do 

profissional.  Eventualmente também, advém de uma percepção pelos órgãos públicos, ainda, 

de que o maior protagonismo do profissional - característico dos modelos mais modernos de 
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carreira - poderia afastá-los do comprometimento organizacional e da priorização de objetivos 

pessoais em detrimento dos interesses da Administração. 

É interessante notar, no entanto, que como visto na parte do referencial teórico deste 

trabalho há evidências que demonstram uma relação positiva entre comprometimento 

organizacional e os novos modelos de carreira, como a sem fronteira e a proteana 

(FERNANDES E ENACHE, 2008; BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009; ÖVGÜ ÇAKMAK-

OTLUOĞLU, 2012).   

Poderia, ainda, ser levantada como causa das tentativas de regulação a questão do 

desejo de mobilidade física ser incentivado pelo quase-mercado e esta mobilidade prejudicar 

o comprometimento organizacional.  No entanto, como visto no referencial teórico, há 

também evidências empíricas que encontraram ligação positiva do desejo de mobilidade e do 

comprometimento organizacional (KONDRATUK et al., 2004). 

 Em estudo mais focado no universo das carreiras do Poder Executivo federal e sobre 

a questão do comprometimento com a carreira, o desempenho do indivíduo e a forma como 

estes são afetados pela mobilidade, Santos (2012) identificou uma relação positiva do 

comprometimento e do desempenho com a mobilidade.  Segundo a autora, os profissionais 

que tem uma perspectiva de mobilidade maior, tem níveis mais altos de desempenho e de 

comprometimento e níveis menores de entrincheiramento de carreira - ou a permanência na 

carreira a contragosto, por falta de outras perspectivas melhores ou pelo custo da mudança 

(SANTOS, 2012, p.226-261).   

Ademais, ainda sobre este ponto, Cruz (2010) encontrou evidências de que, apesar de 

um possível estímulo à mobilidade física, esta ocorre com menor frequência do que se poderia 

supor no âmbito da carreira EPPGG: 

Entretanto, em que pese haver incentivos para a mobilidade, não se verifica 
uma corrida indiscriminada por melhores postos de trabalho. Em primeiro 
lugar, por conta da regulamentação do Decreto no 5.176/2004, que estipula 
um prazo mínimo de dois anos para a movimentação (…).  Em segundo 
lugar, porque a movimentação gera custos ao gestor, como o de adaptação 
no novo órgão e do desgaste para o desligamento no órgão atual. (CRUZ, 
2010, p. 22) 

Na pesquisa por estudos a respeito do assunto, encontramos apenas um estudo 

estatístico sobre a questão, elaborado por Santos e Codes (2011), que analisaram a 

movimentação dos EPPGG de 2004 a 2011 e concluíram que “50% dos EPPGG permanecem 
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mais do que 38 meses no [mesmo] órgão” e “23% dos EPPGG chegam a ficar 84 meses ou 

mais no [mesmo] órgão”.  Aqueles que se movimentaram no período estudado mais do que 1 

uma vez por ano resultaram em cerca de 7% do total (SANTOS; CODES, 2011, p. 2). 

Esta observação estatística é interessante, pois pode simbolizar que o desejo de 

mobilidade dos profissionais EPPGG pode estar mais relacionado ao conceito de mobilidade 

psicológica (ARTHUR; SULLIVAN, 2006) do que ao exercício da mobilidade física de fato.  

Ou seja, pode ser que na prática os profissionais desejam ter a possibilidade e o vislumbre das 

opções e escolhas de mudanças a serem feitas em sua carreira, sem necessariamente chegarem 

a realiza-las de fato, pois que a mera existência de opções já simboliza uma perspectiva de 

desenvolvimento mais rica que a limitação do modelo tradicional de carreira.  Esta suposição, 

no entanto, carece da produção de mais material empírico e quantitativo sobre o tema, que não 

foram encontrados ao longo da pesquisa e não parecem ter sido produzidos ao longo dos 20 

anos de existência da carreira.  

A ausência de material sobre o assunto foi ratificado pelo relato dos entrevistados 

que indicaram que a regulação da mobilidade pelo órgão gestor é feita sem base em estudos 

empíricos.  Parece haver, na opinião dos entrevistados, uma ausência de evidências factuais 

antes da tomada de decisões regulamentares referentes à mobilidade e ao quase-mercado que 

funciona para a carreira EPPGG.   

Em entrevista com a coordenação-geral responsável pela gestão da carreira, 

recentemente empossada, foi possível perceber a consciência desta prática pretérita, ao 

afirmarem que: “alguns mitos a gente já comprovou que eram mitos mesmo: essa questão da 

excessiva movimentação, isso não existe”. 

Outra questão que também transpareceu nas entrevistas é a importância de que a 

regulação exista, mas sem que chegue a impedir o protagonismo de carreira dos indivíduos e 

que eles mesmos desenhem sua carreira, desde que em sintonia com as necessidades da 

Administração: 

“(...) Então tem que ter regulação dessa coisa da movimentação? Tem. Mas 
isso é a característica principal da carreira, isso que dá riqueza (...) este tipo 
de profissional é que o setor público precisa cada vez mais.” 

“Eu acho que o controle excessivo é pernicioso para esse desenvolvimento. 
Eu acho que assim, é claro que tem que ter um controle sobre os caminhos 
que as pessoas estão seguindo, tem que ser caminhos pertinentes com a 
carreira.  Mas a rigidez do controle impede, atrapalha um pouquinho essas 
possibilidades de caminho que são salutares para toda a Administração.” 
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“Aqueles instrumentos que eles criaram não são suficientes para dizer ‘ah, 
você é bom pra cá, você é bom pra lá’.  Então isso não quer dizer que isso 
não tenha que existir – tem, porque o Estado tem que alocar as pessoas onde 
elas são necessárias, onde elas são mais necessárias. (...) Acho que tem que 
ter uma regulação sim, mas tem que desenvolver uma metodologia um 
pouco mais detalhada, mais sofisticada entre o Ministério do Planejamento, a 
pessoa e o órgão que está precisando [de profissionais].” 

Neste mesmo diapasão, segundo Machado (2003, p. 112) os principais motivos para 

a mudança de uma organização pública para outra, por parte do profissional EPPGG, estão 

ligados a “ausência de espaço de atuação, tarefas muito rotineiras, dificuldade de realizar um 

bom trabalho, falta de perspectiva de assunção de responsabilidades (...) e a impossibilidade 

de obtenção de DAS” (MACHADO, 2003, p. 112).  Este diagnóstico corrobora com os 

achados da literatura acadêmica vistos no referencial teórico, que mostram que os desejos de 

mudança de organização ligados à queda de comprometimento organizacional não estão 

relacionados com a mobilidade física e psicológica proporcionada e desejadas pelos modelos 

de carreira proteano e sem fronteira, mas sim com uma percepção de falta de identificação 

com a atividade, ausência de oportunidades de crescimento, não oferecimento de capacitação 

ou, ainda, falta de perspectiva financeira, percebidos por parte dos profissionais na 

organização em que se encontrem (FERNANDES E ENACHE, 2008; BRISCOE; 

FINKELSTEIN, 2009; ÖVGÜ ÇAKMAK-OTLUOĞLU, 2012). 

Ainda neste contexto, mostra-se também aplicável ao caso em estudo o referencial 

teórico no que diz respeito aos tipos ideais traçados por Briscoe e Hall (2006, p. 11).  A nosso 

ver, pelo menos 6 dos 8 tipos propostos poderiam refletir os comportamentos possíveis para 

os profissionais EPPGG decorrente da dinâmica da oferta de possibilidades de trabalho 

advinda da mobilidade e do quase-mercado para a construção de carreira.  Ponderemos que a 

existência factual de alguns desses tipos arquétipos, inclusive, podem ser a origem dos 

movimentos mais restritivos relacionados à regulação da mobilidade e do quase-mercado.  

Ademais, a dificuldade da Administração em lidar com todos estes perfis acrescenta mais um 

motivador para o estabelecimento de regramentos mais rígidos de tempos em tempos.  É 

possível perceber isso no relato de alguns entrevistados e neste trecho em específico: 

“Talvez um outro perfil é... de pessoas que são mais inquietas, que querem 
estar sempre mudando de lugar, e sirva um pouquinho de mote para a 
Administração dizer: ‘preciso controlar’.  Mas este também pode ser um 
perfil necessário, da pessoa que fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, 
um pouquinho ali - ela tem também um tipo de contribuição diferente que 
ela dá com isso.  Agora, eu estou considerando apenas as pessoas que tem 
interesses legítimos em trabalhar e que tenham competências para 
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desenvolver.  Porque tem pessoas, claro, que querem se aproveitar dessas 
condições, ou que não tem o nível de competências.” 

Esta percepção da existência de múltiplos perfis a partir das condicionalidades 

propiciadas pelo modelo de carreira é corroborada na entrevista com a coordenação-geral, 

gestora da carreira: 

“A gente tem aquele que quer se fincar num lugar só, tem aquele que quer 
atuar, tem aquele que quer circular.  Um quer atuar verticalmente, outro quer 
atuar horizontalmente, a carreira permite todos os dois casos e isso é uma 
riqueza para nós. (...) eu vejo que essa facilidade e essa prática de exercícios 
variados, descentralizados e constantes (...) é muito positivo isso para a 
carreira mesmo.   Mas o que precisa - e aí vem o papel da coordenação da 
carreira - é haver uma regulação dessa movimentação.   A partir do momento 
que eu conseguir identificar o que cada gestor está fazendo (...) eu vou 
conseguir perceber as movimentações que não tem lógica.”  

Como ilustração dos diversos perfis profissionais que podem derivar da flexibilidade 

maior de opções da carreira EPPGG, sem pretensões de ser uma lista exaustiva das 

possibilidades, propomos o quadro abaixo41 com uma adaptação das tipologias arquetípicas 

propostas por Briscoe e Hall (2006, p.11) contextualizadas para o caso em estudo: 

Quadro 11: Tipos de comportamento profissional em relação a carreira passíveis de 
observação no quase-mercado da carreira EPPGG, segundo os tipos ideais do modelo 

teórico de Briscoe e Hall (2006). 

Tipo ideal proposto por 

Briscoe e Hall (2006) 

Potencial comportamento profissional no contexto do 

estudo de caso 

Preso ou perdido 

O EPPGG que visa a acomodação e manutenção de seu status 
quo, por falta de grandes aspirações ou valores internos que o 
guiem, falta de capacidade de se autodirecionar e ausência de 
vontade de mudar física e psicologicamente. 

Fortificado (ou abrigado) 

O profissional da carreira que tem valores internos bem 
desenvolvidos mas não tem flexibilidade e habilidade para 
enxergar oportunidades.  Se identifica mais com a carreira 
tradicional, e os mecanismos racionais-burocráticos de 
desenvolvimento, preferindo ficar em uma única organização 

Errante 
Representa o profissional mais oportunista, que tende a ir 
atrás de oportunidades conforme elas surjam, sem seguir uma 
direção específica guiada por um senso de identidade e de 
perspectiva de satisfação interna de seus valores pessoais.  

                                                
41 Uma explicação de cada tipo ideal na forma original proposta pelos autores é dada na Seção de Referencial 
Teórico deste trabalho.  
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Tipo ideal proposto por 

Briscoe e Hall (2006) 

Potencial comportamento profissional no contexto do 

estudo de caso 

Não há coesão em suas escolhas de carreira. 

Idealista 

Seria o EPPGG que tem um alto senso de seus valores 
internos e de seus objetivos pessoais. Tendem a encontrar 
organizações com as quais se identifiquem em termos de 
valores, para ali permanecerem numa zona de conforto. 

Hired-gun 

Representaria o EPPGG que não é guiado por seus valores 
internos, aceitando oportunidades de carreira que lhe derem 
maiores recompensas.  Como afirmam os autores, a 
denominação não pretende ser pejorativa, mas sim designar 
um tipo que possui grande capacidade de adaptação e de 
ultrapassar fronteiras, físicas e psicológicas, em busca de 
oportunidades melhores mensuráveis objetivamente 
(remuneração, poder, etc.) 

Arquiteto proteano de 

carreira 

Seriam os profissionais que tem grande auto-conhecimento, 
são guiados por seus valores, aceitam muito bem a 
mobilidade psicológica e física em sua carreira e tem 
habilidade e flexibilidade suficiente para se autodirecionar ao 
fazer suas escolhas de carreira.   

FONTE: Autoria própria.   

A confirmação destes arquétipos poderá vir a ser testada empiricamente em futuros 

trabalhos sobre o tema que aqui tratamos.  De toda forma, é interessante perceber que tais 

comportamentos profissionais previstos pelo referencial teórico podem se desenvolver neste 

contexto da carreira EPPGG.   

Como exemplo, em texto resultante da transcrição de uma palestra em evento que 

debateu a carreira EPPGG, Gaetani (2005) tratava sobre a polarização entre especialistas e 

generalistas e sobre as motivações de profissionais e alguns dos perfis citados pelo autor se 

assemelham bastante ao modelo sugerido supra, adaptado de Briscoe e Hall (2006):   

Há profissionais que vão sempre optar pelo salário, pela posição que pode 
pagar mais. A pessoa vai sempre se mover profissionalmente para o lugar 
que pagar mais. Este é um perfil. (...) Há o perfil dos que trabalham por uma 
causa. Na cabeça da pessoa, ela está trabalhando por uma causa, está 
comprometida com aquilo, é missionária, é visionária e tem valores 
profundos. (...) Outros buscam visibilidade, qualquer lugar que dê mais 
holofote. (...) Outros querem é ter status, uma coisa que seja importante para 
elas. (...) Outros querem poder mesmo. Outros buscam ter mobilidade 
funcional. Outros querem lidar com implementação, pois buscam resultados. 
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Outros querem se realizar profissionalmente. Outros querem trabalhar onde 
possam viajar. Enfim, para muitos a motivação é uma combinação de tudo 
isso. (GAETANI, 2005, p. 146) 

Note-se, por fim, sobre esta questão da pluralidade de perfis que esta é mais uma 

dificuldade da Administração em operacionalizar a carreira EPPGG, e que as próprias 

tentativas de redução do protagonismo dos profissionais e aumento do controle organizacional 

- por meio de atos normativos que deslocam o protagonismo de volta para a organização, 

como é o típico do modelo tradicional – tentam trazer um maior conforto á gestão reduzindo a 

ação destes comportamentos arquetípicos.  Há dificuldade inerente na gestão das 

subjetividades atreladas aos modelos teóricos de carreia mais modernos e isso ocorre em 

especial quando se trata de um ambiente típico de racionalidade, formalismo e previsibilidade 

característicos da burocracia pública. 
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6 CONCLUSÃO 

  

Esta dissertação teve como propósito lançar luz sobre o tema de carreiras no serviço 

público brasileiro, mais especificamente no âmbito do Poder Executivo federal.  Motivou-se 

pela necessidade latente, naquele universo, de modernização das carreiras para acompanhar a 

evolução do mundo do trabalho nas últimas décadas e do comportamento geracional dos 

profissionais que estão ingressando no setor público, amparando-se pela evolução do campo 

da teoria de carreiras.   

Para tanto, buscou-se investigar o funcionamento prático de elementos dos modelos 

teóricos mais modernos do campo da teoria de carreiras no âmbito de uma carreira do Poder 

Executivo federal, buscando-se encontrar pistas sobre a viabilidade de se alinhar as carreiras 

públicas com a evolução do campo teórico - para além do modelo tradicional. 

A partir deste objetivo traçado, rumou-se para uma análise do referencial teórico que 

ambicionasse explicar a evolução das teorias sobre carreiras e o contexto histórico de 

funcionamento das carreiras no Poder Executivo federal.  Ao longo da pesquisa, deparou-se 

com grande dificuldade de se encontrar referenciais sobre o assunto, dada a carência desta 

área temática de carreiras em material bibliográfico e documental no país – em especial 

quando se trata do serviço público.  Fato notório e relatado pelos pesquisadores brasileiros 

que estudaram o tema. 

A leitura analítica do material teórico selecionado permitiu a identificação de dois 

principais modelos teóricos recentes que buscaram refletir a modificação no mundo do 

trabalho, no que tange à relação das carreiras com as organizações e com os indivíduos.  

Carreiras mais modernas e adaptadas ao contexto contemporâneo do mundo do trabalho, 

como as que refletem os modelos “proteano” e “sem fronteiras”, permitem ao indivíduo uma 

maior liberdade e protagonismo de escolha nas trilhas que vai desenhando ao longo de sua 

vida laboral, bem como possibilitam um desenvolvimento menos previsível e mais 

enriquecedor tanto para os profissionais quanto para as organizações, em contraposição à 

rigidez e previsibilidade inerentes ao modelo tradicional.   

Mais que isso, estes modelos teóricos relatam a maior flexibilidade nas relações entre 

os profissionais e as organizações; a diminuição da dependência do indivíduo no que se refere 

à administração de sua carreira; e a possibilidade das organizações, ao abrirem mão do 

modelo tradicional de carreira, atraírem profissionais diversificados e capazes de se adaptar às 
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diferentes necessidades e à fluidez das necessidades organizacionais - com maiores níveis de 

comprometimento e motivação.     

Nestes modelos contemporâneos de carreira, passa a ser exigido do profissional um 

maior autoconhecimento e senso de direção e, das organizações, o fomento de ambientes mais 

criativos, mais flexíveis e que estimulem o desenvolvimento do profissional, gerando retornos 

na forma de maiores níveis de satisfação e comprometimento.  As trocas de atividades 

laborais e as mudanças intra e interorganizações são mais constantes e enriquecem a gama de 

experiências e competências dos profissionais, ao mesmo tempo em que permitem às 

organizações absorver e prover mão-de-obra mais versátil e mais preparada, proporcionando 

trocas em níveis verticais e horizontais de atividades. 

Destacam-se nos modelos três competências principais: o know-how, know-whom e 

know-why – que foram amplamente exploradas ao longo deste trabalho.  Destacam-se, ainda, 

o learn-how, o autodirecionamento de carreira e a orientação por valores.  Com base nestes 

elementos, o desenvolvimento não ocorre mais de forma linear na carreira, mas sim em ciclos 

de experiências laborais.  O papel do networking fica cada vez mais evidenciado tanto para os 

profissionais em suas carreiras como para as carreiras nas organizações, criando um fluxo de 

informações, conteúdo e oportunidades.  O vislumbre de possibilidades de atuação distintas 

ao longo do tempo por parte dos profissionais em suas carreiras no âmbito das organizações 

passa a ser condição desejada, a ser estimulada e induzida por estas e desejada por aqueles, 

em troca de maiores níveis de satisfação e desempenho.          

Após o referencial teórico revisado e o contexto das carreiras no Poder Executivo 

federal explicado, partiu-se então para a investigação de forma específica, abordando-se como 

unidade de análise de estudo de caso a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental.  Esta foi escolhida pela sua peculiaridade e indícios da presença de 

características diferenciadas que poderiam se aproximar mais aos elementos constitutivos dos 

modelos teóricos estudados. 

Uma razoável produção acadêmica e documental sobre a carreira EPPGG gerou 

profícuas evidências para os fins da pesquisa.  Não obstante, entendeu-se que a pesquisa 

necessitaria de uma abordagem metodológica complementar tendo em vista a necessidade de 

estudos de caso se valerem de diferentes meios de coletas de dados.  Assim, numa segunda 

fase da pesquisa, por meio de entrevistas semi-estruturadas foi possível verificar in loco junto 

a profissionais da carreira e de áreas relacionadas à gestão estratégica de recursos humanos no 
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âmbito do Poder Executivo federal, bem como com a coordenação-geral responsável pela 

gestão da carreira EPPGG, a realidade fática da dinâmica dos elementos e evidências 

coletados na primeira fase da pesquisa. 

 O conjunto de dados obtidos nas duas fases da pesquisa triangulados com a 

observação direta do fenômeno pelo pesquisador permitiu identificar elementos presentes na 

carreira de EPPGG que dialogam com os elementos de destaque dos modelos teóricos da 

carreira proteana e da carreira sem fronteira.  Permitiu, ainda, identificar como se dá esta 

relação da teoria com a prática e os principais conflitos que estes elementos e sua maior 

subjetividade geram com o ambiente racional-legal burocrático - intrínseco ao serviço público 

- e com a força inercial da utilização histórica de elementos do modelo tradicional de carreira 

naquele universo.     

Ficou claro na dissertação que características da carreira EPPGG – das quais se 

destacam as atribuições mais amplas, a transversalidade e a mobilidade – ao mesmo tempo em 

que dotam a carreira de flexibilidade, permitem ao seu profissional um maior protagonismo 

de escolha e uma maior mobilidade física e psicológica do que tradicionalmente se possui na 

vida laboral do serviço público.  Essa maior flexibilidade, tanto nos estudos bibliográficos e 

documentais, quanto na visão dos entrevistados, aparenta gerar múltiplos benefícios para os 

profissionais, para as organizações públicas em que atuam e para a administração pública 

como um todo.   

Por outro lado, ficou também patente a dificuldade existente para a administração 

pública em gerir elementos propiciadores de flexibilidade na carreira quando somados aos 

aspectos subjetivos inerentes ao protagonismo de escolha do profissional, ao 

autodesenvolvimento e à autogestão da carreira.   

A carência de recursos físicos e tecnológicos adequados; a estranheza dos operadores 

de recursos humanos e dos próprios profissionais EPPGG ao se depararem com a necessidade 

de gestão de uma carreira que não possui um caminho pré-determinado; a presença híbrida, 

por vezes paradoxal, de elementos do modelo de carreira tradicional, tão historicamente 

impregnado nas legislações de carreira do serviço público; e os conflitos gerados pela 

subjetividade inerente aos modelos mais modernos, em contraposição às características de 

objetividade, linearidade e impessoalidade da burocracia; de tudo isso emergem falhas, 

dúvidas, desvirtuamentos e disfuncionalidades, encontrados nos relatos dos entrevistados e 

nos estudos documentais e bibliográficos sobre a carreira EPPGG e sua gestão institucional.  
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Ao mesmo tempo, parece-nos faltar por parte do órgão gestor a reflexão sobre qual modelo de 

carreira se deseja de fato. Algo semelhante ao que se referiu Brousseau et al. (1996) na 

discussão sobre gestão de carreiras em ambientes diferenciados, de alinhar a cultura 

organizacional e a gestão de carreira e vice-versa, que ilustramos abaixo: 

 

Figura 15: Cultura organizacional, modelo de carreira e gestão de carreira 

FONTE: BROUSSEAU et al., 1996, p. 64, com adaptações, tradução nossa. 

 

As dificuldades encontradas para o funcionamento de modelos teóricos mais 

modernos na estrutura do serviço público permite vaticinar, a nosso ver, que apesar da 

viabilidade da inserção desses elementos naquele contexto, tal expediente não seria, sozinho, 

suficiente para fazer as carreiras funcionarem melhor em prol tanto das organizações públicas 

quanto dos profissionais.  A mudança institucional - a contemporaneidade administrativa a ser 

introjetada na cultura burocrática do serviço público na dosagem necessária - bem como a 

modernização da tecnologia se fariam também prementes como complementação àquela 

mudança, como bem relatou um dos entrevistados: 

“Você colocar uma carreira nova, com cargos mais flexíveis, com pessoas 
com formação diferenciada... numa organização que funciona ainda no 
século XIX, não vai, não encaixa.  (...) Então o desenho que eu vejo é mudar 
os processos de trabalho.” 

É preciso deixar claro também que o que se pretendeu demonstrar neste trabalho não 

se presta à missão de promover uma inserção generalizada desses elementos diferenciados em 
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todas as carreiras do Poder Executivo federal.  Medida de tamanho vulto tornaria a gestão de 

pessoal bastante dificultada - como se percebeu na dificuldade da operacionalização cotidiana 

destas possibilidades para um grupo de apenas 1.000 profissionais – e como pontuou também 

um dos entrevistados: “se você tiver seiscentos mil servidores com essas mesmas 

características, seria o caos”.   

Antes disso, porém, acreditamos que o diagnóstico da existência de carreira 

assemelhada - ainda que em parte - aos modelos teóricos mais modernos de carreira e 

subsistindo há pelo menos 20 anos - em meio ao arcabouço legal do regime jurídico dos 

servidores públicos, permite sim inferir a viabilidade, apesar das dificuldades, de se romper 

com o corolário do modelo tradicional mesmo dentro da burocracia pública brasileira.   

Ademais, a identificação dos elementos dos modelos teóricos da carreira sem 

fronteira e da carreira proteana e a descrição de seu funcionamento permitem olhar a própria 

carreira EPPGG sobre um prisma diferenciado, que pode subsidiar a gestão com novas 

abordagens para o tratamento das dificuldades na operacionalização.  Como exemplo, pode-se 

extrair da dissertação que processos que auxiliem o profissional na identificação de seus 

valores, interesses e preferências vocacionais e que permitam uma escolha mais clara de 

caminho de carreira podem prevenir situações de sub-aproveitamento e frustração.  Ao 

mesmo tempo, podem prevenir comportamentos de mudanças constante de atividade ou de 

órgão, voltados apenas por interesses financeiros.  Profissionais que tenham esta competência 

bem desenvolvida serão mais propensos a fazer escolhas acertadas dentre as possibilidades 

fornecidas pela carreira EPPGG, resultando em maior potencial de satisfação para o órgão ou 

entidade de exercício e para o indivíduo na busca de seu sucesso na carreira.  

Outra implicação dos achados aqui tratados é que quando enxergado do ponto de 

vista coletivo os know-how individuais formam um pool de conhecimentos que estarão 

disponíveis para o órgão gestor fornecer à administração pública.  Por isso, são importantes 

processos que auxiliem os profissionais a identificar suas necessidades de capacitação e supri-

las.  Além disso, o know-how é acumulável, possui portabilidade e interage com o know-

whom, sendo transmitido pelas redes de contatos.  Ademais, as redes formadas pelos 

profissionais da carreira podem trazer e fazer circular informações e conhecimentos que são 

importantes para as organizações públicas e que possivelmente não chegariam a estas por 

outros meios ou não com a mesma velocidade.  Processos que fomentem a criação e 

ampliação de redes de contatos, bem como desenvolvam este tipo de competência nos 
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profissionais que não as possuem, podem trazer, a médio e longo prazo, importantes ganhos 

para os órgãos e entidades onde a carreira EPPGG atua.      

É interessante notar que o modelo da carreira EPPGG já está servindo de molde para 

outros entes da federação, estados e municípios, criarem carreiras assemelhadas para suas 

áreas de gestão (ANDRADE, 2011; PALOTTI; PEREIRA; CAMÕES, 2015).  Não é difícil 

imaginar, portanto, que debruçar-se sobre suas características mais diferenciadas e explorar a 

partir daí esses elementos, com a consciência de como estes se relacionam com o campo 

teórico, para implantá-los em carreiras públicas selecionadas no futuro poderia, a nosso ver, 

possibilitar-lhes melhorias.  Estas iriam desde uma acomodação mais efetiva da nova geração 

de trabalhadores “hiperativos” no cotidiano potencialmente maçante das burocracias públicas, 

por meio da expansão da mobilidade física e psicológica dos profissionais; até a flexibilidade 

maior na alocação e aproveitamento de pessoal por parte da Administração, com a otimização 

de recursos.   

Ganham com isso os profissionais ingressantes no serviço público e que ali 

permanecerão por mais 30 ou 40 anos, e também as organizações, na flexibilidade de 

alocação de pessoal, na troca de experiências, na formação de redes, no acúmulo exponencial 

de conhecimentos, na motivação e comprometimento em níveis mais elevados. 

Poder debruçar-se sobre campo temático tão carente de estudos, ora obscurecido aos 

olhares acadêmicos – pela dificuldade de acesso às práticas ou pelo desinteresse ao tema; ora 

inacessível para os operadores práticos – pela distância e desconhecimento das fontes 

referenciais teóricas; é, a nosso ver, construir uma necessária ponte entre teoria e prática, pela 

qual, quiçá, poderão passar estudos posteriores advindos de uma ou outra direção.   

Assim, sem pretensões prescritivas, espera-se que os resultados desta dissertação 

possam contribuir com mais uma visão analítica e crítica-avaliativa sobre o tema e que se 

acumule com os outros estudos da área de forma a sedimentar conhecimento.   

Acreditamos que é por meio de profissionais, organizações e carreiras compatíveis 

com a contemporaneidade, que será possível construir melhorias no serviço público brasileiro.      
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APÊNDICE A 

 
ROTEIRO-GUIA DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS COM PROFISSIONAIS 

 
1 - Na sua visão há espaço na carreira EPPGG para o profissional desenhar sua carreira mais 
livremente, ou seja, um protagonismo de escolha de caminho na carreira ao invés de um 
caminho formal já pré-estabelecido? Como a mobilidade, a transversalidade e as atribuições 
mais genéricas da carreira, contribuem para isso? 

2 - Em relação às demais carreiras do Poder Executivo Federal, na de EPPGG essa maior 
flexibilidade de escolha de caminho na carreira ocorre em maior grau?  

3 - E neste contexto da pergunta anterior, há uma possibilidade ou necessidade maior do 
profissional EPPGG em saber “autogerir” sua carreira?   

4 - Para o profissional é vantajoso poder gerir sua própria carreira, ao invés de seguir uma 
"rota" pré-estabelecida? Pode haver dificuldade por parte do indivíduo em lidar com uma 
carreira mais flexível e com a necessidade de geri-la, do que as carreiras burocráticas mais 
tradicionais?  

5 – Na sua visão, essa maior flexibilidade da carreira EPPGG, ao possibilitar a incorporação 
de elementos subjetivos (como os interesses e preferências temáticas do profissional, suas 
redes de contatos, suas competências), como fatores que influenciam nas possibilidades de 
caminho de carreira a ser trilhado, conflita com a burocracia tradicional?  

6 - No seu entendimento, como os atos que regulamentam a carreira tem tratado ao longo dos 
anos esses elementos de flexibilidade, subjetividade e o maior protagonismo do indivíduo? E 
em relação ao eventual conflito resultante destes com a burocracia tradicional?  Estes atos 
tendem mais para a preservação desta liberdade e protagonismo maior do indivíduo ou mais 
para adotar mecanismos que a delimitem mais explicitamente, ou seja, que a aproximem mais 
do modelo tradicional de carreira? 

7 – E, na sua experiência, como os órgãos onde os gestores atuam tem lidado com essas 
características diferenciadas da carreira e sua maior flexibilidade?   

8 – Na sua visão, a carreira EPPGG, pelas suas características já mencionadas, estimula ou 
exige do profissional a desenvolver uma capacidade de adaptação? De que forma? 

9 – Qual o papel e a importância do “networking” ou da capacidade de criar e saber utilizar 
uma boa rede de contatos na carreira EPPGG? Na sua visão isto funcionaria de forma 
semelhante no setor privado? Seria compatível com o mundo burocrático tradicional do 
serviço público? 

10 – Na sua opinião, as características da carreira quando somadas ao que alguns autores 
denominam de “quase-mercado”, ou seja, as ofertas de oportunidades profissionais e de 
cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo Federal, aproximam o funcionamento da 
carreira ao do mercado de trabalho do setor privado?  Isso faz os profissionais terem uma 
maior necessidade de se manterem “empregáveis”, ou seja, atrativos para os órgãos públicos 
em termos de sua formação, sua rede de contatos, suas competências? 
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APÊNDICE B 

 
ROTEIRO-GUIA DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A COORDENAÇÃO-

GERAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA CARREIRA 
 

1 - Na visão da Coordenação-Geral há na carreira EPPGG uma maior possibilidade para o 
profissional desenhar sua carreira, ou seja, um certo protagonismo de escolha ao invés de um 
caminho rígido formal já pré-estabelecido?  Há uma possibilidade do profissional “autogerir” 
sua carreira?  

2 – Neste contexto, buscar oportunidades de atuação, conhecimentos, treinamentos, e um 
caminho de crescimento na carreira, é uma tarefa mais do próprio profissional ou da 
Coordenação-Geral de Gestão da Carreira, ou compartilhada? 

3 – E os profissionais, como lidam com essa flexibilidade e maiores possibilidades da 
carreira?  

4 - Como a Coordenação-Geral de Gestão da Carreira enxerga essa flexibilidade maior da 
carreira EPPGG em termos de benefícios para o profissional? E para a Administração?   

5 - Essa maior flexibilidade da carreira quando somada à oferta de oportunidades de trabalho, 
incluindo cargos em comissão, exige ou incentiva o profissional a se manter “atrativo” ou 
“empregável” para os órgãos públicos?   

6 – A carreira permite ao profissional se guiar pelos seus interesses pessoais e suas afinidades 
temáticas ao construir seu caminho de carreira? Isto se torna conflitante em alguns momentos 
com os interesses da Administração e dos órgãos onde os gestores atuam? Há uma 
necessidade de criar mecanismos para conciliar estes interesses dos profissionais e da 
necessidade dos órgãos ou o sistema se auto-equilibra?  

7 – Vários atos foram editados ao longo dos anos para regulamentar os elementos que geram 
flexibilidade na carreira de gestor, principalmente a mobilidade, e de “regular” o a procura e 
oferta de oportunidades de trabalho e cargos em comissão.  Muitas vezes, estes movimentos 
foram no sentido de adotar procedimentos que diminuem a subjetividade e adotam critérios 
mais racionalizados, com universalismo de procedimentos, elementos mais típicos dos 
modelos tradicionais de carreira e do funcionamento racional-legal do serviço público.  Há 
um conflito potencial entre a maior subjetividade presente na flexibilidade da carreira 
EPPGG, onde influenciam elementos como as preferências individuais e o “networking”, com 
o cenário de racional-legal da burocracia pública? Como atua a Coordenação-Geral da 
Carreira neste contexto? 

8 - Como os órgãos em que atuam os EPPGG tem lidado com essa flexibilidade maior da 
carreira? 

9 – As características da carreira EPPGG estimulam/exigem do profissional a desenvolver 
uma capacidade de adaptação, conforme muda de atividade/área de atuação?   

10 – Como a Coordenação-Geral atua em suporte aos profissionais da carreira no sentido do 
desenvolvimento de competências? E da formação de redes de contatos? 
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APÊNDICE C 

 
QUESTIONÁRIO ENVIADO POR CORREIO ELETRÔNICO  

 

1 - Na sua visão há espaço na carreira EPPGG para o profissional desenhar sua carreira mais 
livremente, ou seja, um protagonismo de escolha de caminho na carreira ao invés de um 
caminho formal já pré-estabelecido? Como a mobilidade, a transversalidade e as atribuições 
mais genéricas da carreira, contribuem para isso? 

2 - Em relação às demais carreiras do Poder Executivo Federal, na de EPPGG essa 
flexibilidade de escolha de caminho na carreira ocorre em maior grau? Ou seja, a carreira 
EPPGG permite ao servidor vislumbrar e/ou exercer uma gama de possibilidades maiores de 
atuação profissional, do que as demais carreiras do Poder Executivo Federal? 

3 - E neste contexto da pergunta anterior, há uma possibilidade ou necessidade maior do 
profissional EPPGG em saber “autogerir” sua carreira?   

4 - Para o profissional é vantajoso poder “gerir” sua própria carreira, ao invés de seguir uma 
"rota" pré-estabelecida? Pode haver dificuldade por parte do indivíduo em lidar com uma 
carreira mais flexível e com a necessidade de geri-la, do que as carreiras burocráticas mais 
tradicionais? Isso exigiria um maior autoconhecimento deste profissional para fazer suas 
escolhas? 

5 – Na sua visão, essa maior flexibilidade da carreira EPPGG, ao possibilitar a incorporação 
de elementos subjetivos (como os interesses e preferências temáticas do profissional, suas 
redes de contatos, suas competências), como fatores que influenciam nas possibilidades de 
caminho de carreira a ser trilhado, conflita com a burocracia tradicional (com suas 
características de universalismo de procedimentos, racionalidade, impessoalidade, e rigidez)?  

6 - No seu entendimento, como os atos que regulamentam a carreira tem tratado ao longo dos 
anos esses elementos de flexibilidade, subjetividade e o maior protagonismo do indivíduo? E 
em relação ao eventual conflito resultante destes com a burocracia tradicional -  estes atos 
tendem mais para a preservação desta liberdade e protagonismo maior do indivíduo ou mais 
para adotar mecanismos que a delimitem mais explicitamente, ou seja, que a aproximem mais 
do modelo tradicional de carreira? 

7 – E, na sua experiência, como os órgãos onde os gestores atuam tem lidado com essas 
características diferenciadas da carreira (a mobilidade, transversalidade e as atribuições 
generalistas)?   

8 – Na sua visão, a carreira EPPGG, pelas suas características já mencionadas, estimula ou 
exige do profissional a desenvolver uma capacidade de adaptação? De que forma? 

9 – Qual o papel e a importância do networking ou da capacidade de criar e saber utilizar uma 
boa rede de contatos na carreira EPPGG? Na sua visão isto funcionaria de forma semelhante 
no setor privado?  E seria compatível com o mundo burocrático tradicional do serviço 
público? 

10 – Na sua opinião, as características da carreira quando somadas às ofertas de oportunidades 
profissionais e de cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo Federal, aproximam o 
funcionamento da carreira ao do mercado de trabalho do setor privado?  Isso faz os 
profissionais terem uma maior necessidade de se manterem “empregáveis”, ou seja, atrativos 
para os órgãos públicos em termos de sua formação, sua rede de contatos, suas competências? 


