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RESUMO 

 

Este trabalho pretende identificar a mudança nas práticas de gestão de carreira de uma 

empresa que passou por fusões e aquisições. A pesquisa foi conduzida com base no estudo de 

caso único do Banco Itaú S.A. no período que compreende desde a privatização dos Bancos 

Estatais até a fusão com o Banco Unibanco no ano de 2009, o que formou o maior Banco 

privado do Brasil. 

 

A justificativa para esse trabalho é contribuir para o conhecimento sobre as práticas de 

carreiras nas empresas e sobre as influências exercidas pelo ambiente estratégico sobre essas 

práticas. O referencial teórico utilizado partiu do conceito inicial de carreiras, a abordagem 

dos novos modelos e as práticas de carreiras adotadas por outras empresas. 

 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, adotando-se como estratégia o estudo de caso único. Os 

instrumentos de coleta dos dados foram a pesquisa documental e entrevistas com funcionários 

da empresa, e para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo.  

 

Os resultados obtidos mostraram que as políticas de carreira seguem os movimentos 

estratégicos da empresa e acompanham os movimentos de mercado. As pessoas entrevistadas 

percebem de modo similar o modelo de gestão de carreiras adotado pela organização e os 

papeis e responsabilidades da empresa, gestores e colaboradores no processo.  

 

Palavras-chave: 1. Práticas de carreira 2. Desenvolvimento de pessoas 3. Papel das pessoas e 

empresa  4. Performance 5. Competências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify changes in policies for career development for a company that 

goes through mergers and acquisitions. The research was conducted on the basis of single 

case study of Banco Itaú SA for the period of privatization of state banks until the recent 

merger with Banco Unibanco, which formed the largest private bank in Brazil. 

 

The justification for this work is to contribute to knowledge about the practices of careers in 

business and on the influences exerted by the strategic environment on these practices. The 

theoretical basis came from the initial concept of careers, the approach of the new models and 

practices of careers adopted by other companies.  

 

There was a qualitative study, adopting the strategy as the single case study. The instruments 

of data collection was to document research and interviews with company employees, and the 

data analysis was used content analysis. 

 

The results showed that the political career following the company's strategic moves and 

follow the movements of the market. The interviewees perceive similarly the model of career 

management adopted by the organization and the roles and responsibilities of company 

managers and employees in the process. 

 

Keywords: 1. Career practices career 2. Human development 3. Role of people and company 

4. Performance 5. Skills 
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito desse trabalho é identificar se as práticas de carreira do Banco Itaú modificaram-

se, entre os anos de 2000 e 2009, em função das movimentações estratégicas de fusões e 

aquisições no período. O estudo de caso único do Banco Itaú  serve como base para a análise 

da influência da estratégia do banco na gestão de pessoas e foi conduzida com entrevistas 

direcionadas a equipe de recursos humanos e tem como perspectiva de análise o ponto de 

vista e opiniões dos colaboradores responsáveis pelas práticas de gestão de carreiras. 

 

A motivação para o estudo das práticas de carreira tem como pano de fundo a importância do 

tema para as organizações, as quais têm como objetivo o desenvolvimento das pessoas e, 

como consequência, uma performance sustentável da organização. A mudança na tecnologia, 

na gestão e nos valores sociais tem gerado um ambiente volátil e incerto, em que a redução do 

ciclo de vida dos produtos, o maior nível de exigência dos mercados consumidores, a 

globalização dos mercados, o crescimento da produção personalizada etc., vêm alterando a 

malha de concorrência. É nesse ambiente que empresas as quais conseguem encarar sua 

renovação têm se apresentado mais aptas a desenvolver e a manter diferenciais competitivos. 

A renovação contínua das empresas implica em trabalhar com pessoas dispostas a renovarem-

se constantemente (DUTRA, 1996). 

 

Luz e Rodrigues (2001) mencionam que frente à competição de um mundo globalizado se 

pode observar uma mudança na exigência das empresas em relação à capacidade dos 

empregados em inovarem, resolverem problemas complexos e inusitados, e por, 

demonstrarem habilidades sociais e elevado grau de comprometimento com os valores da 

empresa. Ainda segundo os autores as pessoas são o capital intangível das empresas, mas 

apesar disso o emprego já não é mais vitalício e as pessoas devem ter empregabilidade e, para 

isso, é preciso que adquiram as competências necessárias ao desempenho de suas atividades. 

 

Já o que se observa na literatura internacional, é a dualidade entre o modelo tradicional e os 

novos modelos de gestão de carreiras, no qual temos como exemplos a carreira sem fronteiras 

(ARTHUR e ROUSSEAU, 1996), a carreira proteana (HALL, 1996) e a carreira 

multidirecional (BARUCH, 2004). No geral, é possível destacar que iremos conviver com 

esses e outros tipos de gestão de carreira, como também com um modelo intermediário em 

que se combina a responsabilidade compartilhada pelo funcionário e pela empresa na gestão 
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da carreira (DUTRA, 2006). A gestão das carreiras será adaptada às necessidades específicas 

de cada empresa que, como consequência, atrairá e reterá pessoas com as competências 

necessárias à execução da estratégia da empresa e, a partir de seu desempenho, essas pessoas 

serão recompensadas profissionalmente, fazendo com que se sintam motivadas, satisfeitas e 

realizadas. 

 

Há muita discussão sobre o tema gestão de carreiras, sendo que os autores mencionam uma 

grande diversidade de práticas de carreira adotadas pelas empresas.  

 

Na década de 80 e 90, com os processos de downsinzg e reengenharia, a gestão das carreiras 

sofreu mudança significativas para atender a nova demanda das empresas e das pessoas frente 

às novas estruturas e a estratégia das empresas (BALASSIANO, VENTURA e FONTES, 

2003). E mesmo hoje ainda não se sabe o suficiente sobre a mudança e uso das práticas de 

carreiras nas organizações brasileiras dado que são poucas as pesquisas sobre o tema. Sobre o 

tem a de carreira foram encontrados 11 artigos brasileiros nos anais da EnANPAD de 1997 a 

2006 e livros publicados por Dutra (1996 e 2006) e Martins (2001).  

 

  

Objetivo da pesquisa 

 

Esta dissertação tem por objetivo verificar a mudança das práticas de gestão de carreiras 

adotadas pelo Banco Itaú do ano 2000 a 2009, período em que a empresa expandiu por meio 

dos movimentos de fusão e aquisição, sob a ótica da equipe de recursos humanos. A pergunta 

de pesquisa a ser respondida é como as mudanças nas práticas de gestão de carreiras 

acompanharam os movimentos estratégicos de fusão e aquisição do Banco Itaú? 

 

 

Justificativa e Contribuição da pesquisa 

 

Os recursos estão se tornando escassos, tanto os materiais como as pessoas, e para uma 

empresa se diferenciar e sobreviver num mundo cada vez mais competitivo e globalizado é 

preciso que as pessoas sejam muito bem gerenciadas, desenvolvidas e motivadas para que, no 

presente e no futuro, ajudem a empresa a enfrentar o mercado desse mundo atual, globalizado 

e altamente competitivo (BRANDÃO E GUIMARÃES, 1999). Diante disso, um dos desafios 
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das empresas continua a ser a gestão das pessoas, sendo as práticas de desenvolvimento da 

carreira um dos principais instrumentos para a motivação e o desempenho dos funcionários. 

 

Atuação integrada da gestão de pessoas com o pensar e fazer estratégicos da organização; a 

contribuição para a melhoria de processos; o desenvolvimento dos colaboradores, fazendo 

com que se tornem continuamente competentes e apliquem essa competência na geração de 

valor para os stakeholders; juntamente com a administração da mudança, constituem-se em 

atribuições a serem desenvolvidas dentro das organizações de forma a construir as condições 

necessárias para que essa gestão possa ser entendida como fonte de vantagem competitiva 

sustentável (HANASHIRO E TEIXEIRA E ZEBINATO, 2001).  

 

O processo de desenvolvimento de carreira traz resultado tanto as empresas como a própria 

pessoa envolvida no processo. Os colaboradores, por exemplo, são beneficiados nesse 

processo ao usufruírem de orientações que podem direcioná-los ao sucesso na carreira. No 

caso da empresa, por exemplo, o interesse está no melhor desempenho dos funcionários e na 

manutenção das pessoas que, como consequência, aumentaria o resultado da empresa e a 

remuneração aos acionistas (MASTELLA, 2002). 

 

Quando as empresas não atuam adequadamente na gestão de carreira elas podem encontrar 

dificuldade na atração de novos colaboradores, na retenção de pessoas e, ainda, a ausência do 

devido alinhamento das competências dos colaboradores que permanecem na empresa com a 

estratégia.   

 

Considera-se, portanto, importante, estudar algumas das práticas de gestão de carreiras 

adotadas pelas empresas para incentivar seus funcionários na autogestão de suas carreiras, 

bem como, analisar como essas práticas são percebidas e utilizadas pelos funcionários para 

alcançar o sucesso em suas carreiras. 

 

A escassez de estudos sobre as práticas de gestão de carreias adotadas pelas empresas 

Brasileiras é outro fator relevante para a condução desse estudo de caso, pois poucos estudos 

foram encontrados após pesquisas nos anais da EnANPAD de 1997 a 2006, mais 

especificamente 11 artigos relacionados ao tema de carreiras.  
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O estudo do caso do Banco Itaú é interessante por se tratar de uma grande empresa brasileira, 

que foi formada nos seus mais de 60 anos por fusões e aquisições de outros bancos e que, 

portanto, é a combinação e integração de culturas e valores de diferentes empresas. 

 

A narrativa sobre o tema de fusões e aquisições, tratado no estudo de caso do Banco Itaú, é 

relevante por trazer a discussão sobre essa estratégia empresarial que vem sendo adotada por 

empresas em todo o mundo. No Brasil o crescimento do número de fusões e aquisições 

acompanhou o processo de liberalização econômica, que associado a desregulamentação do 

mercado e tendência internacional de globalização permitiu a empresas estrangeiras adquirir 

empresas brasileiras; os programas de privatização como o do próprio setor bancário 

permitiram que empresas brasileiras e estrangeiras adquirissem grandes operações; e a 

competição internacional que obrigou as empresas a se consolidarem. (WOOD Jr; 

VASCONCELOS; CALDAS, nov 2003 a jan 2004) 

 

WOOD Jr, VASCONCELOS e CALDAS (nov 2003 a jan 2004), mencionam que as fusões e 

aquisições são justificadas pela busca de crescimento, mudanças econômicas ou tecnológicas, 

reunir recursos para pesquisa e desenvolvimento, ganho com sinergia, corte de custos e 

economias de escala e escopo. Ainda segundo os autores a reação ou antecipação a um 

movimento dos concorrentes está entre a razão mais citada na amostra pesquisa realizada no 

estudo. 

 

A pesquisa também revelou os efeitos colaterais graves enfrentados pelos indivíduos e pelas  

organizações que passam por fusões e aquisições. O quadro 1 abaixo resume esses efeitos 

colaterais identificados na pesquisa. 

 

Consequencias inesperadas para o 

indivíduo 

Consequencias inesperadas para a 

empresa 

Raiva e ressentimento em relação à empresa Perda de visão estratégica 

Queda na criatividade e na capacidade de 

inovação 
Perda de espírito de equipe  

Perda do comprometimento 
Perda de experiência e memória 

organizacional 

Aumento da resistência em participar das 

iniciativas da empresa 
Perda de liderança 

Queda no desempenho e na produtividade 

individuais 
Aumento de burocracia 

Perda de atitude empreendedora Crise de comunicação 
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Perda de confiança na empresa Deterioração do clima organizacional 

Quadro 1: Efeitos colaterais – impactos negativos gerados pelos processos de fusões e 

aquisições.  

Fonte: WOOD Jr; VASCONCELOS; CALDAS, nov 2003 a jan 2004. 

 

WOOD Jr, VASCONCELOS e CALDAS (nov 2003 a jan 2004), mencionam que a maneira 

como o processo de fusão e aquisição é conduzido e a abordagem reducionista dos executivos 

e consultorias envolvidas afeta o resultado da integração. Segundo os autores, cinco formas de 

reducionismo ajudam a compreender os problemas na condução da integração como, por 

exemplo, o financeiro, o da liderança, o burocrático, o estratégico e o cultural. O 

reducionismo burocrático leva os agentes envolvidos a focarem exclusivamente nos 

processos, sistemas e estruturas relegando a um segundo plano a dimensão estratégica e a 

dimensão humana.  

   

O caso do Banco Itaú é relevante dada a relevância do tema de fusões e aquisições, tanto em 

sua formação ao longo desses anos como ao desafio de integrar mais de 100 mil de pessoas da 

recente e inédita integração entre dois dos maiores banco privados e, controlados pelas 

famílias fundadoras, do Brasil. 

 

Outro ponto relevante está no fato do banco ser uma empresa prestadora de serviços e 

diferentemente de uma empresa de bens de consumo não tem seu diferencial estratégico 

focado nos produtos, mas sim nas pessoas. Por isso, o estudo de caso do Banco Itaú irá 

descrever a realidade de uma empresa que depende dos funcionários para o seu sucesso 

contínuo.  

 

 

Estrutura da pesquisa 

 

Esta dissertação está estrutura em sete partes. A primeira parte refere-se à introdução do 

trabalho, em seguida apresenta-se o capítulo 1, composto pelo referencial teórico. 

Posteriormente, no capitulo 2 a metodologia de pesquisa utilizada. No capitulo 3 descreve-se 

a empresa do estudo de caso único, o Banco Itaú. Do capitulo 4 depreende-se o resultado da 

pesquisa e a seguir no capitulo 5 a discussão dos resultados dessa pesquisa. Na última parte  

apresentam-se as conclusões, limitações do estudo e indicações e pesquisas futuras. 
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No capítulo 1 é apresentado o referencial teórico necessário para o desenvolvimento da 

dissertação,  introduzindo breve síntese acerca do modelo de carreiras tradicional e os novos 

modelos. A seguir, com o objetivo de orientar o estudo de caso, são apresentados estudos 

sobre práticas de gestão de carreiras e seu uso em organizações.  

  

A metodologia de pesquisa necessária para a realização desse estudo de caso é abrangida no 

capítulo 2, que em sua primeira parte justifica a escolha da abordagem qualitativa e, 

posteriormente, descreve a metodologia de estudo de caso único adotada nessa dissertação. 

Por fim é apresentado método de análise de conteúdo utilizado para análise dos documentos e 

das entrevistas realizadas. 

 

No capítulo 3 necessário se faz apresentar  a empresa objeto do estudo de caso abordando o 

inicio de suas atividades, sua estratégia de expansão por fusões e aquisições, bem como os 

valores e a cultura que permeiam a organização.    

 

Por sua vez no capítulo 4  são descritas as práticas de gestão de carreiras do Banco Itaú de 

2000 a 2009. A seção inicial apresenta a metodologia para divisão do período em estudo em 

três grandes blocos a serem analisados nas seções seguintes, a saber: as práticas de gestão de 

carreiras de 2000 a 2003 abordadas  na segunda seção;  as práticas de gestão de carreiras de 

2004 a 2007  descritas na terceira seção e; por fim, as práticas de gestão de carreiras de 2008 a 

2009, período que compreende a fusão com o Unibanco,  apresentados na quarta seção.  

 

Nesse passo, realiza-se no capítulo 5 a análise e a discussão dos resultados da pesquisa 

apresentados no capitulo 4, consubstanciada na literatura apresentada no capítulo 1. Assim, na 

primeira seção são discutidas as mudanças das práticas de carreiras e as fusões e aquisições do 

Banco Itaú. Ainda na primeira seção é abordado o uso das práticas na empresa relacionado ao 

grau de envolvimento e grau de sofisticação dessas práticas e são analisados os papeis e 

responsabilidades do colaborador, gestor e empresa no desenvolvimento de carreiras.  Na 

segunda seção é confrontado o desenvolvimento de competências e a mudança de carreira. 

Por fim, é comparado o uso de práticas de gestão de carreiras do Banco Itaú as práticas 

adotadas por outras organizações e mencionadas no referencial teórico. 

 

Por fim, as conclusões para o estudo de caso, as limitações da pesquisa e as indicações para 

pesquisas futuras sobre práticas de gestão de carreiras nas empresas. 
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1. REVISÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo apresenta a mudança do conceito de carreira no contexto organizacional, a 

administração de carreiras nas empresas, o papel das empresas e o papel das pessoas na gestão 

de carreiras e alguns dos novos modelos de carreira como, por exemplo, o modelo de carreira 

sem fronteiras (ARTHUR e ROUSSEAU, 1996), o modelo de carreira proteana (HALL, 

1996) e o modelo de carreira multidirecional (BARUCH, 2004), que são ou podem vir a ser 

adotadas pelas empresas frente às mudanças na gestão das organizações e a mudança no perfil 

das pessoas que estão e irão entrar no mercado de trabalho.  

 

 

1.1 Conceito de carreira no contexto organizacional 

 

Motta (2006) menciona que com o fim das fronteiras econômicas aumentou a competição 

entre as empresas, a atenção com os custos e foi reduzida a proteção dos governos as 

empresas. Nesse cenário ganharam espaço os processos de downsizing, reengenharia, fusões e 

incorporações e iniciou-se uma nova ordem nas relações de trabalho, as empresas passaram a 

contratar mão-de-obra por meio da prestação de serviços para evitar as obrigações trabalhistas 

e reduzir os custos. O efeito foi a redução dos postos de trabalho e o aumento da rotatividade 

nas empresas, o que levou ao deslocamento da concepção de carreira voltada para a empresa 

para uma concepção mais moderna, individualizada, em que as pessoas são preparadas a 

assumir as decisões sobre seus destinos (BALASSIANO, VENTURA e FONTES, 2003). 

 

Ainda segundo Motta (2006), a automação, a maior oferta de mão-de-obra e competição 

exacerbada reduziram o emprego e aumentaram a sua temporalidade e vulnerabilidade, com 

isso alterou-se a própria lealdade da pessoa à empresa. Os funcionários já não têm mais 

certeza sobre suas carreiras, promoções, desenvolvimento ou bônus. Nesse contexto, 

transferem a sua lealdade da empresa para si próprio e dão ênfase ao seu currículo, a seu 

crescimento na empresa ou fora dela. 

 

Segundo Motta (2006), a concepção sobre a realização entre o individuo e a organização do 

trabalho foi transformada por uma sociedade mais individualista e relativizada 

valorativamente, incentivando as pessoas a construir seus espaços de empregabilidade e 

progresso profissional pelo desenvolvimento constante de suas habilidades e competências. A 
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visão de life long career tem sido reposta pelo life long learning, o aprendizado contínuo 

como partes da luta pela sobrevivência na carreira. 

 

O individualismo e a responsabilidade na gestão da própria carreira mencionados por Motta 

também forma tratados por Balassiano, Ventura e Fontes (2003) quando abordam as 

mudanças vividas na gestão de carreiras. 

 

Balassiano, Ventura e Fonte (2003) mencionam que a partir dos anos 70, o conceito de 

carreira pode ser dividido em duas fases distintas – o modelo tradicional de carreira e os 

novos modelos de carreira. Na tradicional, a carreira é até certo ponto estável, tem uma 

progressão linear vertical, o sucesso pode ser medido pelo quão alto se chegou na hierarquia 

da organização, há uma mentalidade de que os benefícios são direitos assegurados e a 

responsabilidade pelas carreiras de seus empregados são da empresa, pois é ela quem permite 

os acessos e gerencia o desenvolvimento dos funcionários. Nos novos modelos, a carreira é 

instável, descontínua e horizontal, além de ser de responsabilidade dos próprios funcionários a 

gestão de suas carreiras. 

 

Brown (1996) menciona que a partir dessa mudança da responsabilidade da gestão da carreira 

da empresa para o empregado o risco da relação entre as partes também se altera. O 

funcionário a partir dessa mudança precisa se preocupar em investir no desenvolvimento de 

suas competências para conquistar seu espaço e seus objetivos de carreira, o risco da 

empregabilidade e do sucesso da carreira está centrado no funcionário. Por outro lado, as 

empresas já não poderão mais contar com funcionários fieis a empresa uma vez que suas 

carreiras já não dependem mais da empresa e a empregabilidade conquistada garante a sua 

mobilidade no emprego. Ao contrário do anterior modelo relacional, baseado em um 

relacionamento de comprometimento e confiança duradouro, o novo contrato é transacional, 

apoiado em trocas de curto prazo caracterizadas por remuneração, benefícios e serviços 

(HALL, 1996). 

 

Brown (1996) traz uma perspectiva adicional à mudança do modelo de carreiras ao mencionar 

que essa não só requer uma mudança na forma como os funcionários percebem e gerenciam 

suas carreiras, mas também exige um esforço das empresas para coordenar e lidar com essa 

nova ordem. A instabilidade no emprego já não é fator de preocupação exclusivo dos 

funcionários, pois as empresas têm a necessidade de reter o conhecimento presente nessas 
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pessoas.  Por outro lado, Artur e Rousseau (1996) tratam da construção da carreira ao longo 

do tempo e em diferentes experiências.  

 

Segundo Arthur & Rousseau (1996), a mudança do conceito de carreira partiu do conceito 

anterior de progressões hierárquicas formais para um novo conceito de expansão contínua da 

experiência de trabalho ao longo do tempo, no qual o tempo afeta, por exemplo, estabilidade 

de emprego, habilidades e experiências adquiridas, rede de relacionamentos e novas 

oportunidades. Ainda segundo os autores a carreira sem fronteiras é o oposto da “carreira 

organizacional” – carreiras concebidas em um único emprego.  

 

Apesar das mudanças no ambiente organizacional e no ambiente de trabalho, é inevitável 

conviver com um ou mais modelos de gestão de pessoas pois, como na administração em 

geral, os conceitos não são eliminados quando surge uma nova teoria como, por exemplo, a 

existência das teorias mecanicista e a humanista convivendo até hoje nas empresas; no melhor 

dos casos, os conceitos serão aplicados à empresa que melhor se adapta a cada um deles, 

porém não sendo essa uma condição racional que será respeitada em todas as situações. A 

mudança de um modelo para outro numa empresa pode ser lento e doloroso se trabalharmos 

com a hipótese de que nem todas as pessoas estão presas ao conceito tradicional de carreira e 

não estão psicologicamente preparadas para assumir inteiramente a responsabilidade por sua 

carreira. Importante salientar que ainda existem profissionais que “sonham” com a 

possibilidade de fazer carreira nos moldes do conceito tradicional, onde as responsabilidades 

por seu desenvolvimento são muito mais da própria empresa que do indivíduo 

(BALASSIANO, VENTURA e FONTES, 2003).  

 

Baruch (2004) menciona que as pessoas e as organizações mudaram suas perspectivas em 

relação ao plano e gestão de carreiras. Ainda segundo o autor, muitos estudos têm tratado a 

gestão de carreira como um processo pelo qual o individuo desenvolve, implementa e 

monitora objetivos e estratégias de carreira, mas as empresas podem, e talvez devam tomar a 

liderança nesse papel de planejamento e gestão de carreiras, mas de um modo diferente 

daquele estudado anteriormente na área de carreiras. Subir na hierarquia já não é o único 

critério para o sucesso na carreira, e sim a satisfação, o equilíbrio entre vida profissional 

pessoal, autonomia e liberdade entram nessa conta também (BARUCH, 2004). 
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Chanlat (1995) tipifica o modelo moderno de carreira em quatro grandes tipos: burocrático, 

profissional, empreendedora e sócio-política. Segundo o autor, o tipo burocrático é 

característico de organizações de grande porte, hierarquizadas e na qual o avanço na carreira é 

limitado pelo número de escalões existentes e a ascensão na carreira é de uma posição 

hierárquica à outra. Assim, em organizações de grande porte ainda pode persistir a carreira do 

tipo burocrática, muito embora haja uma tendência de que estas organizações flexibilizem 

cada dia mais suas estruturas e a forma de ascensão, passando a valorizar atributos próprios de 

outros tipos de carreira, como o saber, a criatividade e o capital de relações, por exemplo. 

Assim, mesmo em grandes e tradicionais empresas, pouco a pouco a mentalidade e as atitudes 

estão se reconfigurando ao novo conceito de carreira, onde a capacidade de inovar e 

flexibilizar são fatores-chave. Nessa abordagem, conforme o autor, não importa o sexo ou a 

origem social do indivíduo, todos podem fazer carreira. O modelo profissional é característico 

de organizações de peritos, a ascensão ocorre pelas habilidades profissionais e os principais 

recursos são o saber e a reputação do indivíduo. A carreira empreendedora é característica de 

pequenas e médias empresas, a ascensão ocorre pela criação de novos valores, produtos ou 

serviços e o principal recurso é a capacidade de criação do indivíduo. A carreira sócio-política 

é característica de empresas familiares, a ascensão ocorre pelo conhecimento, relações e 

parentesco (rede social) e os principais recursos são as habilidades sociais e capital de 

relações (CHANLAT, 1995). 

 

Hall (1996) afirma que a carreira no século XXI será predominantemente proteana, dirigida 

pelas pessoas, não pelas organizações. O conceito de carreira proteana pode ser entendido 

como uma série de experiências e de aprendizados pessoais, relacionados ao trabalho ao longo 

da vida. Ao propor essa mudança na visão de carreira, o autor argumenta que o principal 

objetivo de uma carreira é o sucesso psicológico do indivíduo, um sentimento de orgulho e 

realização pessoal por alcançar seus objetivos de vida, felicidade familiar, paz interior, dentre 

outros, em contraposição à perspectiva tradicional de sucesso que buscava a escalada dos 

níveis hierárquicos em uma organização. As carreiras serão então geridas e de 

responsabilidade exclusiva das pessoas, não sendo atribuída responsabilidade às empresas por 

qualquer insatisfação quanto ao desenvolvimento das pessoas. Portanto, as mudanças que 

ocorreram e ainda ocorrem no ambiente organizacional vão direcionar os esforços das 

empresas na mudança na gestão de carreira, que segundo Hall (1996) deve se apoiar na 

aprendizagem contínua, novas fontes de desenvolvimento e um novo perfil de sucesso. 
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Por outro lado, Tolfo e Piccini (1998) falam sobre um ponto de divergência entre o que os 

empregados esperam das empresas e a perspectiva de um tipo de carreira mais 

horizontalizada. As autoras analisaram em seu artigo 30 das melhores empresas para se 

trabalhar no Brasil, aquelas cujas práticas de recursos humanos foram mais bem avaliadas no 

que se refere a salários, benefícios, clima de trabalho estimulante, perspectivas de 

desenvolvimento na carreira, possibilidade de desenvolvimento e realização profissional. A 

oportunidade de carreira foi destacada como o terceiro item de maior impacto entre as 

empresas analisadas, o que mostra a importância da carreira na percepção dos funcionários 

das empresas pesquisadas, ou seja, a carreira para os funcionários dessas empresas brasileiras 

depende em parte das oportunidades oferecidas pela empresa e do desenvolvimento e 

treinamento necessários para tanto.  

 

Para Walton (1998), a oportunidade de crescimento contínuo no trabalho é uma das 

dimensões a serem gerenciadas pelas empresas quando se fala sobre a qualidade de vida no 

trabalho. Essa dimensão tem como seu indicador a oportunidade de desenvolver carreira na 

empresas, ou seja, a questão do desenvolvimento de carreira é um dos fatores relacionados à 

satisfação e percepção dos funcionários sobre a qualidade de vida no trabalho.  

 

Segundo Mastella (2002), as empresas estão a caminho de uma prática de recursos humanos 

mais moderna e de uma carreira flexível; no entanto, ainda existe muito a avançar, 

principalmente em indústrias mais tradicionais. Uma das idéias verificadas na prática 

empresarial foi a de que os resultados positivos estão vinculados a uma carreira compartilhada 

entre os funcionários e a empresa. Para Balassiano, Ventura e Fontes (2003), é provável que 

esse novo conceito de carreira e outros novos modelos venham a coexistir com modelos 

tradicionais, aumentando o espaço para comparações, e eventuais decepções e medo de 

mudanças. Lembremos que a mudança na forma de gerir a carreira depende das duas partes e 

que pessoas criadas sob a ótica que a empresa é responsável por gerir sua carreira terão maior 

dificuldade para se adaptar a um modelo no qual a empresa está isenta de qualquer 

compromisso com a carreira de seus funcionários.  

 

Ferreira e Prado Junior (2004), mencionam que a busca contínua das empresas pela 

flexibilidade  e dos indivíduos por decisões centradas na busca contínua de oportunidades 

profissionais tem gerado instabilidade nas relações entre as empresas e as pessoas. Ainda 

segundo os autores, essa instabilidade pode ser observada por trajetórias de carreiras 
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irregulares, cruzando fronteiras entre áreas, empresas e países. Os novos modelos de carreira 

acabam por transferir as decisões de carreira das empresas para as pessoas. 

 

A seguir serão abordados alguns dos novos modelos de gestão de carreiras adotados pelas 

empresas. 

 

 

1.2 Novos modelos de carreira 

 

A partir dos anos 90, alguns modelos têm sido utilizados para tratar do tema gestão de 

carreiras, como por exemplo, o modelo de carreira sem fronteiras, modelo proteana e o 

modelo multidirecional, que serão tratados a seguir. 

 

 

1.2.1 Carreira sem fronteiras 

 

Coelho (2006) fala que as organizações “sem limites ou sem fronteiras” têm como armas 

competitivas a informação e o conhecimento que, são importantes armas que as empresas 

precisam aprender a gerenciar e ainda precisam contar com a participação de pessoas que 

saibam fazer uso de diferentes habilidades, capazes de aprender e realizar diversas tarefas. 

  

O conceito de carreira sem fronteiras está intimamente associado ao da mobilidade 

profissional das pessoas. Difillipi e Arthur (1994) definem três áreas de competências de 

carreira a serem desenvolvidas pelos indivíduos para se capacitarem à autogestão de suas 

carreiras, que se refletirão no desempenho e na competitividade da organização: 

a) know-why, que são os valores, identidades e interesses que dão suporte e sentido às 

atividades desenvolvidas, ou seja, como os indivíduos entendem sua própria 

motivação, significado e identificação com a carreira; 

b) know-how, competências relacionadas ao conhecimento, aprendizado contínuo, 

habilidades e atitudes do trabalho que se refletem no desempenho;  

c) know-whom, que são habilidades de networking ou relacionamento que o individuo 

estabelece ao longo de sua carreira. 
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Lacombe e Chu (2006) abordam a questão da mudança do conceito de carreira e do preparo 

profissional em razão das transformações no meio organizacional. Ainda segundo as autoras, 

a carreira sem fronteiras compreende vários tipos de carreiras desenvolvidas em diversos 

cenários como, por exemplo, a carreira que atravessa as fronteiras entre organizações, como é 

comum no Vale do Silício; a carreira que extrai validade ou negociabilidade fora do atual 

empregador, como é o caso da carreira acadêmica; a carreira que se sustenta em redes de 

relacionamento ou informação que estão fora da organização, como a do corretor de imóveis; 

ou ainda a carreira em que a pessoa escolhe passar um tempo dedicando-se à família ou 

reciclando-se. Este tipo de carreira demanda a apropriação pelo indivíduo do planejamento e 

do desenvolvimento de sua carreira e, para tanto, é necessário investir em competências como 

o know-how, o know-why e o know-whom. 

  

Para desenvolver carreiras sem fronteiras, as pessoas precisam buscar expandir o seu 

conhecimento e suas habilidades, bem como a sua rede de relacionamento para além das 

fronteiras de uma única organização, o que poderá proporcionar mais oportunidades de 

desenvolvimento de carreira. Pode-se dizer, portanto, que esse processo pode ser benéfico 

tanto para as pessoas, que terão maior independência em relação ao emprego, como para a 

organização, que também se beneficiará da expansão do conhecimento e da rede de 

relacionamentos trazidos pelos seus colaboradores (LACOMBE E CHU, 2006). 

 

 

1.2.2 Carreira proteana 

 

Hall (1996) caracteriza duas vertentes do acordo empregador-empregado, um deles o contrato 

relacional, baseado na expectativa de um relacionamento de longo prazo mutuamente 

satisfatório, e o transacional, focado em trocas utilitárias de curo prazo entre indivíduo e 

organização. O novo contrato se desloca da modalidade relacional tácita para uma modalidade 

híbrida (relacional-transacional) em que, não raro, se negociam explicitamente os termos da 

troca. Hall (1996) denomina esse novo contrato como “proteano”, numa analogia à 

versatilidade e ao polimorfismo do deus Proteu, da mitologia grega. O contrato proteano de 

carreira tenderia a combinar tanto as características relacionais como as transacionais. A 

lealdade mútua, típica da modalidade relacional, estaria baseada no desempenho da pessoa, 

enquanto a troca transacional se basearia na capacidade de a organização propiciar ao 
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empregado o alcance do sucesso psicológico baseado em referenciais próprios de êxito, 

identificados através de um contínuo processo de autoconhecimento (HALL, 1996).  

 

O conceito de carreira proteana é um contraponto ao conceito de carreira organizacional, 

estruturada no tempo e no espaço. Na perspectiva proteana, o conceito de progressão de 

carreira, tradicionalmente vinculado à ascensão vertical, é ampliado pelas noções de 

inclusão/centralidade e progressão interfuncional, que é a movimentação lateral em diversos 

segmentos organizacionais, propiciando uma abrangente visão de negócio (HALL, 1996). 

  

Nessas duas modalidades, o desenvolvimento profissional independente da trilha executiva 

pode ser formalmente reconhecido mediante as estruturas múltiplas de carreira – dentre as 

quais a carreira em Y é a mais conhecida. Nessas estruturas múltiplas, os cargos técnicos 

avançam, em níveis salariais, a semelhança dos cargos executivos, possibilitando o 

reconhecimento da competência técnica pela progressão em uma carreira de especialista 

(MARTINS, 2001). 

 

A preocupação em atrair e reter pessoas competentes sugere que as organizações já 

perceberam o impacto do novo comportamento individual (proteano). E aparentemente, estão 

percebendo que os incentivos econômicos não são condição suficiente para a atração e 

retenção dos melhores profissionais. Como aponta Martins (2001), a questão econômica é 

importante, porém secundária frente à possibilidade de auto-realização. 

  

A gestão da carreira proteana, segundo o modelo EPIA (escolha, planejamento, 

implementação e avaliação) proposto por Martins (2001), abrangeria as seguintes etapas: 

 a) Escolha – referente às decisões fundamentais de carreira (medicina ou engenharia, 

carreira assalariada ou autônoma, carreira técnica ou gerencial etc.); 

 b) Planejamento – estabelecimento de metas especificas de carreira e de estratégias 

para alcançá-las; 

 c) Implementação – execução do plano; 

 d) Avaliação – apreciação dos resultados alcançados em termos específicos (alcance 

das metas) e gerais (satisfação pessoal com a carreira). Como resultado da avaliação, 

três possibilidades se abriram: a redefinição de carreiras (nova escolha fundamental), o 

replanejamento (novas metas e/ou estratégias) ou a manutenção do plano 

(continuidade da implementação). 
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A metacompetência (competência fundamental, necessária à sustentação das demais) de 

autogerenciamento de carreira seria a capacidade de realizar todas as etapas apresentadas. A 

metacompetência envolve um considerável grau de autoconhecimento, conhecimento do 

ambiente de carreira (mercado de trabalho, demandas familiares etc.), capacidade de decisão, 

organização pessoa, orientação para resultados, entre outras características – apresentando, 

portanto, elevada complexidade. 

  

No que se refere à etapa da avaliação, Hall (1996) afirma que o principal critério pelo qual o 

profissional proteano julga sua carreira é o sucesso psicológico. Este depende do processo do 

autoconhecimento e ocorre paralelamente à expansão da identidade. 

 

Segundo Martins (2006), a adoção de práticas gerenciais compatíveis com a lógica proteana 

emerge como uma oportunidade ainda não aproveitada. Ainda segundo o autor, o 

comportamento proteano passaria a demandar das organizações alguns pontos como: 

a) Flexibilidade estrutural – a possibilidade de criar e trilhar uma carreira na 

organização, compatível com as características individuais; 

b) Mobilidade facilitada – a possibilidade de “mudar de emprego sem mudar de 

empresa”, ou seja, facultar ao profissional redirecionar a natureza de seu trabalho, 

buscando uma nova ocupação na mesma organização; 

c) Foco no autodesenvolvimento – a possibilidade de personalização do plano de 

desenvolvimento de competências que seja, ao mesmo tempo, sintonizado com as 

prioridades organizacionais e com as peculiaridades de cada individua; 

d) Informações e recursos disponíveis – o acesso a toda gama de informações e 

recursos necessários ao gerenciamento individual de carreira; 

e) Equilíbrio entre carreira & vida – a possibilidade de compatibilizar o êxito 

profissional com a qualidade de vida pessoal; em outras palavras, a possibilidade de 

alcançar o sucesso psicológico. 

 

 

1.2.3 Carreira multidirecional 

  

Baruch (2004) trata da importância e proeminência do planejamento e gestão de carreiras nas 

organizações reconhecida amplamente como parte do processo de gestão de pessoas. Ainda 

segundo o autor, as publicações têm focado bastante na relação entre as necessidades e 
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aspirações dos indivíduos e as exigências das organizações, porém poucas abordaram as 

práticas adotadas pelas empresas quanto à gestão de carreiras.  

 

O modelo de carreira multidirecional compreende cenários que podem ser escolhidos pelas 

pessoas, entre eles o subir a montanha (carreira organizacional), na qual você pode optar por 

outra montanha, subir alguns morros, caminhar pelas planícies, existem várias alternativas 

aceitáveis. Você navega a própria carreira, criando novos caminhos onde e quando lhe 

agradar. Você escolhe a direção que quer seguir e se sente capaz para atingir o 

desenvolvimento pessoal. Acima de tudo, você define o sucesso (BARUCH, 2004). 

  

Os novos modelos de carreira descritos acima tratam da responsabilidade compartilhada entre 

empresa e funcionário sobre o desenvolvimento de carreira, sendo a empresa responsável por 

propiciar aos funcionários, por meio de suas políticas e práticas, os recursos necessários para 

o autodesenvolvimento e autogestão de suas carreiras, e os funcionários responsáveis por suas 

carreiras e o direcionamento dado a ela.  

 

Os novos modelos de carreira se diferenciam na forma de progressão de carreira, sendo que, 

no modelo de carreira tradicional a progressão é vertical, no modelo de carreira sem fronteiras 

a progressão se dá dentro e fora da empresa, no modelo de carreira proteana a progressão é 

interfuncional e na carreira multifuncional a progressão compreende vários cenários que 

podem ser escolhidos pelas pessoas. 

 

A carreira proteana depende da continua adaptação do profissional e de sua autodireção que 

auxilia nas tomadas de decisão e no caminho a seguir. Na carreira multidirecional, é a pessoa 

que escolhe a direção e essa pode ser lateral, para trás ou caminhos totalmente diferentes. No 

decorrer do caminho o individuo revê seus objetivos e altera o seu foco, ele que define o 

sucesso. 

 

 

1.3 Administração da carreira nas organizações 

 

Dutra (1996) diz que a administração de carreiras é a resposta mais completa às necessidades 

da empresa e a gestão de seus recursos humanos, pois estimula e instrumentaliza a pessoa a 

pensar em sua carreira e no seu desenvolvimento profissional e, além disso, oferece 
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ferramental necessário às empresas na gestão estratégica de recursos humanos. O autor, no 

entanto, não vê a administração de carreiras com uma solução para todos os problemas de 

gestão de recursos humanos e no desafio de buscar novas formas de gestão do trabalho, mas 

sim como uma importante contribuição, por exemplo, para: 

a) Alinhamento entre os projetos de desenvolvimento de pessoas e da organização; 

b) Estimular e dar suporte ao planejamento da vida profissional das pessoas; 

c) Direcionar e integrar as diversas práticas de gestão de pessoas; 

d) Transparência na negociação de expectativas mútuas entre pessoas e a empresa; 

e) Oferecer instrumental conceitual e técnico para que a empresa efetive uma 

administração estratégica de seus recursos humanos. 

 

Dutra (2006) diz que a carreira deve ser pensada como uma estrada que está sendo sempre 

construída pela pessoa e pela empresa, e numa empresa com muitos funcionários seria 

impossível conciliar essas diferentes expectativas de carreira das pessoas com as necessidades 

organizacionais, caso não fossem disponibilizadas diretrizes, estruturas de carreira, 

instrumentos de gestão, etc, que o autor chama de Sistema de Administração de Carreiras. 

Ainda segundo o autor, cabe às pessoas gerir sua carreira, e à empresa cabe estimular e apoiar 

as pessoas em seu processo de encarreiramento. Para isso acontecer, a pessoa precisa de 

autoconhecimento, projeto de carreira e conhecer as oportunidades oferecidas pela empresa e 

pelo mercado; já as empresas precisam definir a estratégia de recursos humanos, o sistema de 

administração de carreiras e a metodologia, implantação e atualização do sistema (DUTRA, 

2006). 

 

 

1.3.1 Administração estratégica das carreiras 

 

Baruch (2004) menciona que as organizações deveriam incorporar a abordagem estratégica na 

gestão de pessoas, pois as empresas estão sujeitas as mudanças nos ambientes internos e 

externos. Isto altera o sistema convencional de gestão de pessoas e pede diferentes 

pensamentos estratégicos. Novas realidades pedem direções estratégicas como, por exemplo, 

a mudança de uma estrutura hierárquica para um novo modelo de arquitetura organizacional. 

Novas práticas devem ser utilizadas para transformar a visão estratégica em questões de 

administração, descobrindo novas maneiras de manter a relação entre os indivíduos e suas 

organizações. 
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A estratégia de RH deve ser desenvolvida ao longo da estratégia geral da organização, para se 

ajustar a cultura da organização e ao ambiente externo. O alinhamento estratégico deve 

conduzir a empresa para uma maior eficiência e performance (HOLBECHE, 2004). 

Por outro lado, Wood Jr e Picarelli Filho (2004) mencionam em pesquisa realizada em 1995 

com 207 empresas de médio e grande porte do Estado de São Paulo que somente 4% das 

empresas estavam em sintonia com práticas modernas de gestão de pessoas. Ainda segundo os 

autores o RH estava ficando para trás nas empresas e após já definidos os rumos da empresa 

restava ao RH as táticas e movimentações operacionais. 

 

Sonnenfeld e Peirpel (2004) têm incorporado várias correntes de pesquisa para criar uma base 

de conhecimento que permita entender a estratégia do sistema de carreiras adotado nas 

organizações. Ainda segundo os autores, o tipo de sistema de carreira utilizado pelas 

empresas deve estar associado a estratégia da empresa, relacionando sua tipologia com os 

quatro tipos estratégicos proposto por Miles e Snow (2004), os probabilísticos, os defensores, 

os analisadores e os reagentes. 

  

A tipologia (figura 1) contém duas dimensões, a de fluxo de suprimentos e a de fluxo de 

atribuição. De acordo com o modelo, as organizações variam com base nessas dimensões, as 

quais geram quarto tipos de sistema de carreira: academia, clube, time de baseball e fortaleza 

(SONNENFELD e PEIRPEL, 2004). 
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Figura 1:  Modelo de sistemas de carreira 

Fonte: Adaptado de Baruch (2004) 

 

Academia: as firmas são caracterizadas como sendo comprometidas com a carreira precoce 

contratando profissionais com crescimento no longo prazo. Desenvolvimento de carreira 

considera treinamento extensivo para trabalhos específicos, sponsorship dos funcionários 

potenciais e elaboração de trajetória de carreira. Empresas como a IBM e GM são exemplos 

desse grupo. 

 

Clube: segurança e condição de sócio são a essência do comprometimento, e existe uma 

grande preocupação com o status em uma hierarquia fixa. Desenvolvimento de carreira é 

geral, com trajetória lenta, degraus para subir na hierarquia e ênfase no comprometimento. 

Empresas de serviço público e Bancos são exemplos desse grupo. 

  

Time de baseball: o comprometimento é baixo, mas a energia e ambição são elevados, visto 

que as pessoas percebem a chance de se tornar uma estrela. O desenvolvimento de carreira 

significa treinamento on-the-job, com pouco treinamento formal e pouco plano de sucessão. 

Empresas de entretenimento, propaganda e escritórios de advocacia são exemplos desse 

grupo.  
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Fortaleza: características como recrutamento passivo, sendo desenhado pela indústria pelos 

seus próprios interesses e conhecimento, e recrutamento seletivo por turnaround. 

Desenvolvimento de carreira é feito por um esforço de reter os principais talentos. Empresas 

aéreas, hotéis e lojas de varejo são exemplos desse grupo. 

 

 

1.3.2 Estrutura de carreira 

 

Dutra (1996) diz que as pessoas que pensam a carreira como uma estrada pronta pela frente 

certamente sentirão falta de mais uma função estruturada de carreira, a de fixar trajetórias ou 

o horizonte profissional. Quando pensamos, no entanto, a administração de carreiras como um 

contínuo ajuste entre expectativas, verificamos o dever de fixar critérios de valorização e 

acesso às diferentes posições. Portanto, cabe aos funcionários, conhecendo estes critérios, 

construir sua própria estrada.  

 

Ainda segundo o autor, para fixar os critérios de valorização e acesso às diferentes posições 

na empresa é preciso um sistema de valorização ou diferenciação. O sistema de valorização e 

diferenciação é utilizado para estabelecer diferenças de remuneração, os acessos a símbolos 

de status etc. e, podem ser centrados no trabalho executados das pessoas ou na capacitação 

das pessoas. Os sistemas centrados no trabalho levam em conta apenas características de 

cargo ou posição e os diferenciais apresentados pelas pessoas que ocupam essa posição não 

são levados em consideração. Os sistemas centrados nas pessoas levem em conta a capacidade 

das pessoas, não importando o trabalho que executam. Ao observarmos a realidade das 

organizações, verificamos, entretanto, que o trabalho executado por alguém é função das 

necessidades organizacionais e da capacidade da pessoa e, então, à medida que a pessoa 

amplia sua capacidade vai recebendo da empresa incumbências mais desafiadoras e assim 

ampliando suas atribuições e responsabilidades.  

  

Dutra (1996) menciona que o desenho de carreira e o sistema de diferenciação influenciam-se 

mutuamente e, sendo assim, o desenho de carreira traduz as seqüências lógicas de cargos ou 

de posições, quando o sistema de diferenciação está centrado no trabalho. De outro modo, 

quando a diferenciação está centrada na pessoa, o desenho de carreira traduz os diferentes 

patamares de exigências sobre as pessoas.  Ainda segundo o autor, as carreiras têm seus 

desenhos influenciados por diferentes aspectos como os valores organizacionais, estratégias 
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negociais e gestão de pessoas, inserção da gestão de carreira no contexto da gestão de 

recursos humanos da empresa entre outros. A partir disso, os desenhos são formados pela 

combinação ou variação de três tipos básicos como a estruturas em linha, estruturas em rede e 

estruturas paralelas. 

 

Estruturas em linha caracterizam-se pela seqüência de posições em uma única direção, não 

oferecendo alternativas às pessoas. Cada degrau é caracterizado e identificado por um 

conjunto específico de responsabilidade e atribuições, quando o sistema de diferenciação está 

centrado no trabalho, ou por diferentes conjuntos de atributos da pessoa, quando o sistema de 

diferenciação está centrado nas pessoas. A flexibilidade desse tipo de estrutura é dada pela 

maneira como os degraus e critérios de acesso são definidos. Esta configuração de carreira em 

linha é muito encontrada em laboratórios de pesquisa, áreas de informática e áreas financeiras 

das empresas (DUTRA, 1996). 

  

Estruturas em rede caracterizam-se por apresentar várias opções para cada posição da 

empresa, permitindo a pessoa estabelecer sua trajetória a partir de critérios de acesso 

previamente estabelecido, podendo a pessoa movimentar-se na diagonal alterando o seu nível 

e sua função ao mesmo tempo. Esse tipo de estrutura tem sido usado predominantemente com 

sistemas de diferenciação centrado no trabalho e de forma atrelada à estrutura organizacional. 

A flexibilidade está na abrangência das características que definem os degraus da carreira e os 

critérios de acesso. Nessa configuração, os gestores representam papel importante como 

conciliadores de expectativas entre pessoas e a empresa (DUTRA, 1996). 

 

Estruturas paralelas vêm ganhando grande aceitação nos países desenvolvidos por criar 

possibilidades de encarreiramento alternativo àquele diretamente ligado à estrutura 

organizacional da empresa. A carreira paralela constitui num instrumento de transição por ser 

capaz de conciliar numa mesma estrutura de carreira os sistemas de diferenciação centrados 

no trabalho e nas pessoas e, ainda, trabalhar seqüências de cargos e posições totalmente 

atreladas à estrutura organizacional e seqüências vinculadas a espaço ocupacionais ou às 

pessoas, totalmente desatrelada da estrutura organizacional. A carreira paralela pode ser 

orientada em duas direções, uma de natureza profissional e outra de natureza gerencial, sendo 

o acesso aos maiores níveis de remuneração e o reconhecimento oferecido pela empresa 

garantido em qualquer uma das direções escolhidas. As formas mais comuns de carreiras 

paralelas são as totalmente paralelas, as em Y e as múltiplas (DUTRA, 1996). 
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Dutra (1996) diz que a carreira paralela tem sido utilizada de diferentes maneiras pelas 

empresas do mundo todo, dependendo do estágio de amadurecimento e adaptabilidade de suas 

políticas e práticas na gestão de recursos humanos. Tem tido, ainda, grande aceitação por 

profissionais técnicos por apresentar um horizonte de crescimento e de desenvolvimento mais 

amplo, associado à agregação de maiores recompensas e símbolos de status. Evita, dessa 

maneira, que o profissional seja levado a ocupar posições gerenciais, mesmo quando não 

apresenta aspiração, aptidão e capacitação para executar as atividades inerentes ao cargo. 

Como decorrência, impede-se a multiplicação de níveis hierárquicos ou de unidades 

administrativas desnecessárias, estabelecidos apenas como forma de atender às expectativas 

de profissionais técnicos. Como resultado é possível manter uma estrutura organizacional 

enxuta e adequada às necessidades da empresa. 

 

Ainda segundo o autor, no Brasil e no EUA, a forma mais comum é a carreira paralela em Y, 

pois esta permite que as pessoas tenham uma base comum tanto para o braço técnico como 

para o gerencial, garantindo maior flexibilidade na alocação de recursos humanos nos dois 

braços da carreira. A base do Y tem característica técnica, permitindo que o profissional 

técnico num estágio mais maduro de sua carreira possa efetuar a opção pela carreira técnica 

ou gerencial. O formato do Y para a carreira paralela dá legitimidade técnica àqueles que 

ocupam posições gerenciais, facilitando o diálogo e sua aceitação como gerente junto àqueles 

que optaram pelo braço técnico da carreira. 

 

Martins (2001) caracteriza a carreira em Y como uma etapa inicial comum a todos os 

profissionais, havendo adiante uma separação entre a vertente técnica e gerencial; ainda 

segundo o autor, adicionalmente a uma estrutura de carreiras adequada, diversas estratégias de 

desenvolvimento podem ser aplicadas, visando facilitar a compatibilização dos interesses 

organizacionais com os do profissional proteano, entre elas o job rotation, a avaliação de 

desempenho, a remuneração por habilidades e o coaching. 

 

Ainda segundo Dutra (2006), em função das entregas requeridas pelas empresas e pelo 

mercado, ele descreve três categorias distintas de carreira: 

a) Operacionais: são carreiras vinculadas às atividades-fins da empresa e que se 

encerram nelas mesmas, por exemplo, call centers. É importante a organização 

definir nesse caso critérios de mobilidade para outras carreiras ou para o mercado; 
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b) Profissionais: relacionadas a atividades específicas, que geralmente exigem 

formação técnica ou terceiro grau. Essas carreiras são definidas pelos processos 

fundamentais, como: finanças, contabilidade, recursos humanos, jurídico etc; 

c) Gerenciais: ligadas às atividades de gestão da empresa, normalmente pessoas 

oriundas das carreiras operacionais ou profissionais que mostraram vocação e 

interesse na carreira gerencial. 

 

 

1.3.3 Práticas de gestão de carreira 

 

Segundo Albuquerque (2002), as políticas de recursos humanos devem prover, entre outras 

políticas, a possibilidades de crescimento funcional e desenvolvimento profissional na própria 

empresa. Conforme o autor, as pessoas e as empresas devem assumir papéis na administração 

de carreiras, sendo que os principais a gentes são as próprias pessoas, a quem cabe gerir sua 

carreira. A empresa, por sua vez, deve estimular e apoiar as pessoas em sua vida e em seu 

crescimento profissional e, entre seus papéis, está a definição do sistema de administração de 

carreiras, o qual pode ser caracterizado como um conjunto de políticas e práticas que 

oferecem suporte a: 

a) Decisões individuais sobre carreira – de forma vinculada ou não à empresa: auto-

avaliação, aconselhamento profissional, feedback, etc; 

b) Gerenciamento de carreira pela empresa: programas de desenvolvimento, 

acompanhamento do crescimento profissional, etc; 

c) Comunicação entre as pessoas e a empresa: preparação dos gestores como 

conselheiros e orientadores, negociação de objetivos de carreira e 

desenvolvimento, etc. (Dutra, 2006). 

 

Ainda segundo Dutra (2006), esses instrumentos, acima citados, precisam ter algumas 

características que ajudem a tornar o processo de administração de carreira estratégico e 

integrador, características como: transparência na comunicação entre as pessoas e a empresa – 

as pessoas precisam saber de informações que lhes digam respeito e as empresas as reais 

expectativas das pessoas, honestidade de intenções – desenvolver a confiança nas intenções 

entre as partes, sentimento de segurança – evitar uma postura defensiva que prejudique a 

honestidade e a clareza das regras – as partes devem estar em acordo com as regras básicas 

das relações. No que tange as relações entre empresas e funcionários, existe sempre a 
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preocupação entre o que a empresa espera e o que o funcionário deseja em troca e vice-versa, 

ou seja, os anseios e as expectativas das pessoas e das empresas podem não estar em acordo 

com o que a outra parte deseja e, sendo assim, a relação empregado-empresa tem enorme 

probabilidade de não agregar valor a nenhuma das partes.  

  

As fontes de desenvolvimento passam a ser os desafios no trabalho e os relacionamentos. 

Treinamentos formais tornam-se menos relevantes que o aprendizado alcançado na realização 

de trabalhos estimulantes e desafiadores. Nesse contexto, o novo perfil de sucesso deixa de 

ser o know-how e passa a ser o learn-how. As habilidades pessoais se fundem dentro do 

ambiente de trabalho, resgatando a visão integral do indivíduo e permitindo que mais energia 

criativa seja trazida ao trabalho (BALASSIANO, VENTURA, FONTE, 1998). Para viabilizar 

esse processo de aprendizado, as empresas devem fazer uso de práticas de desenvolvimento 

de pessoas como feedback, por exemplo, e incentivar o job rotation, ou seja, incentivar a 

movimentação horizontal e a busca por novos desafio e novos aprendizados. 

  

Fontenelle (2005) aborda também o tema de uma nova concepção de carreira assentada em 

uma maior valorização da responsabilidade individual do profissional, idéia da “autogestão da 

carreira”, que surge como reflexo da flexibilidade do emprego, trabalho baseado na gestão do 

conhecimento, perspectiva de curto prazo, autonomia, autoconhecimento e “sucesso 

psicológico”, ilustrada a partir do “Mito de Proteu”. Proteu é uma figura mitológica que, 

dentre outras habilidades, dispunha do dom de adivinhar o futuro e da capacidade de assumir 

diferentes formas, que é trazido para os novos conceitos de carreira em que o profissional se 

transforma e aprende continuamente para responder aos desafios e situações que aparecem. A 

autora então sugere que frente às mudanças apontadas na gestão da carreira, as empresas estão 

trabalhando em práticas de desenvolvimento profissional e pessoal, oferecendo informações 

sobre os critérios de progressão na empresa, baseados no desempenho e na competência; e 

oferecendo oportunidades de crescimento e possibilidade de desenvolvimento para o 

profissional se conhecer melhor e montar seu roteiro de carreira. Exemplares nesse sentido 

seriam, respectivamente, a “avaliação 360º” e os programas de coaching, mentoring e 

counseling.  

 

Segundo Dutra (1996) existe uma grande variedade na disponibilidade de instrumentos e em 

seu uso nas organizações. Aqueles instrumentos de menor custo, como revisão de carreiras, 

informações sobre Estrutura de Carreiras e sobre vagas internas, são mais facilmente 
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encontrados nas empresas. Aqueles que implicam tempo de maturação, envolvimento e 

alocação de recursos, como centros de avaliação, workshops para planejamento de carreira, 

aconselhamento etc., são poucos usuais nas empresas. Ainda segundo o autor, instrumentos 

ligados a aconselhamento e orientação de carreira são vistos como geradores de satisfação, 

maior reconhecimento dos planos da empresa e estimuladores da conciliação de interesses 

entre a empresa e as pessoas. O quadro 2 abaixo consolida alguns dos instrumentos utilizados 

pelas empresas. 

 

Instrumentos para 

auto-avaliação 

 Workshops para planejamento de carreira 

 Manuais para planejamento de carreira 

Aconselhamento 

individual 

 Profissionais de recursos humanos 

 Conselheiros profissionais – internos ou externos 

 Profissionais de recolocação 

 Chefia imediata e mediata 

Informações acerca de 

oportunidades internas 

 Divulgação de posições disponíveis (job posting) 

 Levantamento de habilidades 

 Sistema de carreiras, com divulgação dos pré-requisitos de 

acesso a cada posição  

 Centro de informações das oportunidades de carreira 

Processos de avaliação 

de potencial 

 Centros de avaliação 

 Previsão de demanda por recursos humanos 

 Planos de sucessão e remanejamento 

Programas de 

desenvolvimento 

 Programas de rotação interna (job rotation) 

 Programas de desenvolvimento interno e externo 

 Bolsas de estudo ou programas de assistência a educação 

 Desenvolvimento de gestores como conselheiros de 

carreira 

 Programas de desenvolvimento visando carreiras paralelas 

 Sistemas de orientação do desenvolvimento individual 

Quadro 2: Instrumentos e técnicas para desenvolvimento de carreiras  

Fonte: GUTTERIDGE, Thomas G. Organizational career development systems: The state of the practice. In: 

DUTRA, Joel Souza Administração de Carreiras. São Paulo: Atlas, 1996 
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Baruch (2004) apresenta e discute uma relação de práticas, que evoluiu de trabalhos anteriores 

sobre práticas de Planejamento e Gestão de Carreiras (CPM – Career Planning and 

Management). A tabela abaixo resume os dados encontrados nos estudos de 1990, sendo que 

os dados foram colhidos de respostas dos gerentes de recursos humanos das empresas 

pesquisadas. 

 

Tabela 1: Estudo de práticas de carreira e uso em organizações 

Práticas de carreira 

Escala de 1 - 7 
Percentual de uso  

pelas organizações  

A  

média 

desvio 

padrão 

B1 

% 

B2 

% 

C 

% 

Divulgação vagas internas 5,62 1,65 55 89 68 

Educação formal 5,08 1,48 100 100 78 

Avaliação plano de carreira 4,8 1,63 82 89   

Counselling pelos gerentes 4,52 1,62 59 89 97 

Job rotation 4,33 1,6     60 

Counselling pelo RH 4,16 1,78 41 56 67 

Programas de pré-aposentadoria 4,15 2,15 90 78 5 

Planos de sucessão 3,6 1,75 63 33 69 

Mentoring 2,95 1,79 43 44 44 

Trajetória de carreira 2,73 1,8 67 56   

Hierarquia paralela 2,42 1,77 75 44 34 

Folhetos/panfletos s/ carreira 2,41 1,6 22 33 19 

Planos de carreira escritos 2,38 1,82 14 33   

Assessment Center 2,34 1,79 69 67 23 

Avaliação de pares 2,26 1,73       

Workshops de carreira 2,15 1,6 14 44 24 

Avaliação 360 graus 2,04 1,7       

Comitês de avaliação     37 11 30 

Programa de treinamento para gerentes     75 44 30 

Programas de orientação         78 

Special needs (dual-career couples)         13 
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A - Baruch and Peiperl 1997: usado em 194 organizações do Reino Unido. Escala de 1-7, 1 = não aplicada; 7 = 

extensivamente aplicada. 

B1 - Baruch 1996b : usada em 51 empresas de alta tecnologia de Israel 

B2 - Baruch 1996b: usada em 9 empresas de alta tecnologia do Reino Unido.  

C - Gutteridge, Leibowitz and Shore (1993): usada em 256 grandes empresas dos EUA 

Fonte: Adaptado de Baruch (2004) 

 

Baruch e Peirperl (2004) dividiram, então, as práticas de recursos humanos em cinco clusters 

de grau de sofisticação e de envolvimento de cada uma das práticas adotadas pelas empresas 

no estudo acima mencionado, a figura 2 ilustra essa divisão.  

 

Alto

MD: Multi-directional

Avaliação de pares

Avaliação 360 graus

Trajetória de carreira

Programas especiais

FI: Formal GA: Gestão Ativa PA: Planejamento Ativo

Planos de carreira escritos Assessment center Avalição plano de carreira

Hierarquia paralela Mentoring Counselling  pelo gerente

Folhetos/panfletos s/ carreira Workshops  sobre carreira Counselling  pelo RH

Planos de sucessão

Bc: Básico 
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Figura 2: Modelo bidimensional de práticas de gestão de carreiras 

Fonte: Adaptado de Baruch (2004) 

 

Baruch (2004) adiciona um sexto cluster na divisão das práticas de planejamentos e gestão de 

carreiras: 

a) Básico (baixa sofisticação, médio engajamento): divulgação de vagas internas, 

educação essencial com parte do desenvolvimento de carreira, movimentações 

laterais e programas de aposentadoria. 

b) Essencial (média sofisticação, baixo engajamento): folhetos e/ou panfletos sobre 

assuntos de carreira, hierarquia paralela e planos de carreira escritos. 
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c) Gestão ativa (média sofisticação, médio engajamento): indução, centros de 

avaliação, mentoring e workshop de carreira. 

d) Planejamento ativo (média sofisticação, médio engajamento): avaliação de 

desempenho com base para plano de carreira, conselho de carreira pelo supervisor 

direto, conselho de carreira pela área de recursos humanos e planos de sucessão. 

e) Multidirecional (alta sofisticação, médio engajamento): sistema de avaliação de 

desempenho 360 graus, trajetória comum de carreira, programas especiais para 

minorias étnicas, mulheres etc, programas especiais para expatriados e repatriados 

e programas especiais para funcionários de grande potencial. 

f)  Novas práticas (não classificadas em nenhum dos clusters anteriores): construindo 

contratos psicológicos, atribuição temporária e intrapreneurship. 

 

Outra prática consiste em programas de treinamento para gerentes com o objetivo de prepará-

los para lidar com assuntos de carreira. Não é uma prática específica, mas combina várias das 

acima mencionadas, e é parte de programas de treinamento para gerentes. 

 

Os autores utilizam os termos práticas, ferramentas e instrumentos de carreira 

indiscriminadamente. Por exemplo, workshop e manuais para planejamento de carreira são 

tratados por Dutra (1996) como instrumentos para auto-avaliação de carreira enquanto para 

Baruch (2004) são práticas de gestão de carreira.  

 

O uso de forma indiscriminada desses termos, pelos autores, confunde e dificulta o 

entendimento das práticas de gestão de carreiras.  

 

 

1.4 Papéis na gestão da carreira 

 

A administração de carreiras como um instrumento para conciliar expectativas de 

desenvolvimento da empresa e à expectativa de crescimento profissional e pessoal de seus 

trabalhadores tem levado as empresas mais vanguardistas a estabelecerem processos de gestão 

compartilhada de carreira, em que as pessoas são responsáveis por seu planejamento de 

carreira e a empresa pelo gerenciamento de oportunidades (DUTRA, 1996). Nesse contexto, é 

importante destacar o papel de cada uma das partes na gestão da carreira. 
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1.4.1 Papel das pessoas na gestão da carreira 

 

Dutra (2006) aborda a questão da resistência natural das pessoas ao planejamento de suas 

carreiras, tanto por encararem a trilha profissional com algo dado pela empresa, quanto pelo 

fato de não terem tido qualquer tipo de estímulo ao longo de suas vidas que proporcionasse 

aos mesmos a capacidade de conceber um plano para suas carreiras. O autor constata 

empiricamente, através de intervenções em empresas e trabalhos com estudantes de nível 

superior, que no Brasil as pessoas tendem a resistir ao planejamento de carreira e guiar suas 

ações mais pelos apelos externos, como remuneração, status, prestígio etc, do que por 

preferências pessoais. 

 

Se por um lado as pessoas estão mais preocupadas em planejar e gerir suas carreiras, por lado, 

afirma Dutra (2006), as empresas também têm motivos para encorajar e estimular as pessoas a 

planejarem suas carreiras. Entre os motivos, o autor, cita a redefinição do perfil de seus 

funcionários em razão da competitividade, ou seja, ao invés de pessoas obedientes e 

disciplinadas, as empresas buscam por pessoas inovadoras e empreendedoras, capazes de criar 

idéias que permitam à empresa se destacar em relação aos concorrentes. Conforme Dutra 

(2006), cabe às pessoas se desenvolverem e às suas carreiras a partir dos estímulos gerados 

pelas organizações. Nesse sentido, o incentivo das empresas às práticas de feedback, coaching 

e mentoring não são de todo surpresa visto que esse estímulo ajudará as pessoas em seu 

desenvolvimento. Outro motivo, citado pelo autor, é que o estímulo ao planejamento de 

carreira é instrumento importante para que as pessoas sejam empreendedoras consigo 

próprias, a ponto de posicioná-las numa negociação sobre a carreira com a empresa. 

 

Dentre as pressões no ambiente social sobre as pessoas para que planejem suas carreiras estão 

o aumento das oportunidades nas empresas decorrentes das mudanças no ambiente 

organizacional, disseminação da idéias de que as pessoas são capazes de influenciar suas 

carreiras e a autovalorização do individuo pela revisão de suas expectativas e necessidades ao 

longo do tempo (DUTRA, 2006). 

 

Para a construção de um projeto profissional, London e Stumpf (2006) determinam a 

execução de três tarefas por parte do indivíduo: auto-avaliação, estabelecer os objetivos de 

carreira e implementar o plano de carreira. No momento de planejar sua carreira o indivíduo 

deverá então avaliar suas qualidades e as oportunidades da empresa; com base nisso, precisará 
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traçar um plano de carreira e, na seqüência, se capacitar e adquirir as experiências necessárias 

para competir por essas oportunidades identificadas e, como conseqüência, atingir as metas do 

plano de carreira traçado inicialmente. 

 

 

1.4.2 Papel das empresas na gestão da carreira 

 

Dutra (1996) diz que para uma empresa que trabalha com centenas ou milhares de 

profissionais, seria impossível conciliar as diferentes expectativas de carreira das pessoas com 

as necessidades organizacionais sem um Sistema de Administração de Carreiras, que não 

deve ser entendido como uma moldura na qual as pessoas devem obrigatoriamente encaixar-

se, mas como a estruturação de opções, como forma de organizar possibilidades,  como 

suporte para que as pessoas possam planejar suas carreiras dentro da empresa. 

 

Ainda segundo o autor, o papel da empresa caracteriza-se fundamentalmente por estabelecer 

os princípios que irão nortear as relações entre a empresa e as pessoas que nela trabalha. 

 

 

1.4.3 Gestão compartilhada de carreira 

 

A gestão compartilhada traz benefícios tanto para o desenvolvimento da empresa quanto das 

pessoas. Essa prática exige uma revisão profunda de parâmetros culturais e políticos das 

organizações, motivo pelo qual é tão raro encontrarmos exemplos deste tipo de prática 

(DUTRA,1996). Os papeis e responsabilidades são importantes para separar o que compete ao 

colaborador, ao gestor ou a empresa no desenvolvimento de carreira. O quadro 3 abaixo 

resume os papéis e as responsabilidades das pessoas e empresas no planejamento e gestão de 

carreiras. 

Responsáveis Planejamento individual de carreira Gerenciamento de carreira 

Pessoas 

 auto-avaliação de interesses, 

valores e habilidades 

 análise de opções de carreira 

 decisão sobre objetivos e 

necessidades de desenvolvimento 

 prover informações precisas 

para a empresa acerca de suas 

expectativas, experiências e 

habilidades 
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 comunicação das preferências de 

carreira ao gestor 

 mapeamento de expectativas de 

carreira e conciliação com 

necessidades da empresa 

 perseguir seu plano de ação  

Gestores 

 estimular o subordinado a planejar 

sua carreira 

 avaliar com realismo os objetivos 

e necessidades de 

desenvolvimento de seis 

subordinados 

 aconselhar seus subordinados no 

desenvolvimento conciliado com a 

empresa 

 acompanhar a implementação do 

plano de carreira de seus 

subordinados 

 validar as informações 

fornecidas pelos subordinados 

 prover informação acerca de 

vagas em aberto em sua área 

 identificar candidatos internos 

em condições de assumir a 

vaga em aberto 

 identificar oportunidades para 

desenvolvimento de seus 

subordinados 

Empresas 

 prover modelos de planejamento 

de carreira, recursos e 

aconselhamento e informações 

necessárias 

 prover treinamento em 

planejamento de carreira para 

gestores e seus subordinados 

 prover ações de capacitação. 

 prover informações e 

processos para suportar a ação 

dos gestores  

 manter atualizado sistema de 

informações acerca das 

necessidades da empresa 

 

Quadro 3: Responsabilidade na gestão de carreira 

Fonte: Adaptado de Dutra (1996) 

 

 

A revisão teórica realizada para essa dissertação trata primeiro das mudanças organizacionais, 

em seguida aborda o conceito de carreira, na sequência trata das práticas de carreiras 

identificadas em estudos nas empresas e, por fim, os papeis e responsabilidades na gestão de 

carreiras. 
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No caso das mudanças organizacionais como, por exemplo, os processos de downsizing, 

fusões e aquisições as mesmas tiveram como conseqüência uma maior oferta de mão-de-obra 

e incerteza dos funcionários sobre suas carreiras, promoções e desenvolvimento.  

 

A mudança de um modelo tradicional de carreira, caracterizado pela progressão vertical e pela 

responsabilidade da carreira voltada as empresas, para um novo modelo de carreira, 

caracterizado pela instabilidade, pela progressão horizontal e pela responsabilidade de carreira 

na mão dos próprios funcionários traz impacto sobre a estratégia para a gestão de carreiras nas 

empresas. Os autores mencionam os tipos de carreira em paralelo como, por exemplo, a 

prática da carreira em Y que permite o reconhecimento da competência técnica e a ascensão 

de um profissional pela carreira de especialista.  

 

Alguns autores mencionam a gestão compartilhada das carreiras entre funcionários e as 

empresas no desenvolvimento de carreira, sendo a empresa responsável por propiciar políticas 

e práticas que permitam ao funcionário o autodesenvolvimento e a autogestão de suas 

carreiras. 

 

Segunda Dutra (2006), a administração de carreiras é a resposta mais completa às 

necessidades da empresa e da gestão de recursos humanos, pois estimula o colaborador a 

pensar em sua carreira e no seu desenvolvimento e, em contrapartida,  proporciona à empresa 

ferramental para a gestão estratégica de recursos humanos.  

 

Os autores ainda mencionam uma grande variedade de práticas de gestão de carreiras 

adotadas nas empresas e o seu uso nas organizações pesquisadas. Podemos ver no quadro 4 

abaixo que Dutra (1996) e Baruch (2004) dividem as práticas de gestão de carreiras de forma 

distinta, sendo que Baruch as divide conforme o grau de engajamento e sofisticação da prática 

adotada. 
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Quadro 4: Comparativo entre as teorias de gestão de carreira 

Fonte: Adaptado de Dutra (1996) e Baruch (2004) 

 

 

A divisão de Baruch permite avaliar o grau de sofisticação das práticas que uma organização 

adota em sua estratégia de gestão de carreiras, o que permite supor a o grau de engajamento e 

importância que uma empresa demonstra em relação à gestão de carreira de seus 

colaboradores. 

 

A seguir apresenta-se o capítulo da metodologia de pesquisa que foi utilizada nessa 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos para auto-avaliação 

 Aconselhamento individual 

 Informações de oportunidades internas 

Processo de avaliação e potencial 

Programas de desenvolvimento 

B
a
r
u

c
h

 
D

u
tr

a
 

 Workshops para planejamento de carreira 

 Profissionais de recolocação e superior imediato 

 Divulgação de posições disponíveis  

 Planos de sucessão e remanejamento 

 Programas de rotação interna (job rotation) 

Exemplo das técnicas 

 Básico (B.S. / M.E.) 

 Essencial (M.S. / B.E.) 

 Gestão ativa (M.S. / M.E.) 

 Planejamento ativo (M.S. / M.E.) 

 Multidirecional (A.S., M.E.) 

 Novas práticas                                                        
(não classificadas em nenhum dos clusters anteriores) 

 Divulgação de vagas internas 

 Folhetos sobre assuntos de carreira 

 Centros de avaliação e workshop  

 Conselho de carreira pelo supervisor direto 

 Sistema de avaliação de desempenho 360º 

 Atribuição temporária e intrapreneurship. 

A:alta; B:baixa; M:média; S:sofisticação; E:engajamento 
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2. METODOLOGIA 

 

A seguir será descrita a metodologia adotada nessa pesquisa, mais  especificamente o estudo 

de um único caso de maneira longitudinal. Como instrumento para a coleta de dados dessa 

pesquisa foi utilizada entrevista semi-estruturada e análise de documentos.  

  

 

2.1 Métodos de pesquisa 

    

Segundo Collins e Hussey (2005), existem quatro principais tipos de pesquisa que podem ser 

classificados de acordo com o quadro 5 abaixo. 

 

Base de classificação Classificação Tipo de pesquisa 

Objetivo de pesquisa Motivos da realização a pesquisa 
Exploratória, descritiva, 

analítica ou preditiva 

Processo de pesquisa Maneira de coleta e análise dos dados 
Quantitativa ou 

qualitativa 

Lógica de pesquisa 
Direção geral para o específico ou 

vice-versa 
Dedutiva ou indutiva 

Resultado da pesquisa 
Resolver um problema ou contribuir 

para o conhecimento geral 
Aplicada ou básica 

Quadro 5: Classificação dos principais tipos de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Collins e Hussey 

 

No que tange ao objetivo de pesquisa, os autores abordam os quatro tipos de pesquisa que 

visam responder a cada objetivo de pesquisa. Esses tipos são detalhados abaixo em ordem 

crescente de sofisticação: 

a) Pesquisa exploratória tem como objetivo procurar padrões, idéias ou hipóteses, em 

vez de testar ou confirmar uma hipótese. A pesquisa exploratória tem como foco 

obter insights e familiaridade com a área do assunto para uma posterior 

investigação mais rigorosa. As técnicas utilizadas nesse tipo de pesquisa incluem o 

estudo de caso, observação e análise histórica. Como esses métodos são muito 

amplos, fornecer respostas conclusivas para os problemas ou questões é algo raro e 
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não é o objetivo fundamental de uma pesquisa exploratória, mas indicar qual 

futura pesquisa deve ser realizada para responder a essas questões; 

b) Pesquisa descritiva vai além da pesquisa exploratória ao examinar um problema, 

uma vez que avalia e descreve as características das questões pertinentes. A 

pesquisa tem como objetivo descrever o comportamento dos fenômenos e os dados 

compilados costumam ser quantitativos e técnicas estatísticas são geralmente 

utilizadas; 

c) Pesquisa analítica ou explanatória é uma continuação da pesquisa descritiva e tem 

por objetivo ir além da descrição das características, analisando e explicando por 

que ou como os fatos estão acontecendo; 

d) Pesquisa preditiva vai além da explanatória e oferece uma explicação para o que 

está acontecendo em determinada situação, enquanto a anterior prediz a 

probabilidade de uma situação semelhante acontecer em outro lugar. 

 

Existem dois principais paradigmas ou filosofias de pesquisa, que podem ser chamadas de 

positivista ou fenomenológica ou, ainda, como alguns autores classificam de quantitativo e a 

qualitativo. Sendo que, o quantitativo consiste em coletar e analisar dados numéricos e aplicar 

testes estatísticos e o qualitativo é subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para 

obter um entendimento das atividades sociais e humanas (Collins e Hussey, 2005). 

 

Paradigma positivista Paradigma fenomenológico 

Quantitativo Qualitativo 

Objetivo Subjetivo 

Científico Humanista 

Experimental Interpretativo 

Tradicionalista  

 Quadro 6: Termos alternativos para os principais paradigmas de pesquisa 

 Fonte: Collins e Hussey (2005, p.54) 

 

Segundo Creswell (1994), existem duas abordagens amplas mais utilizadas em pesquisas 

científicas: a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Ainda segundo o autor, a 

pesquisa quantitativa pode ser definida como a descrição numérica de uma parte da população 

através da coleta de dados, o que permite inferência estatística para generalizar as conclusões 

sobre a amostra para toda a população. Na pesquisa qualitativa, há uma maior preocupação do 
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pesquisador com o processo, pois ele é o responsável por coletar as informações e analisar os 

dados. 

 

Segundo Yin (2001), existem muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais como, 

por exemplo, experimentos, levantamentos, pesquisas históricas e análise de informações em 

arquivos. Ainda segundo o autor, cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens próprias, 

dependendo basicamente de três condições: a) o tipo de questão da pesquisa; b) o controle que 

o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; c) o foco em fenômenos 

históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos. O quadro 7 apresenta essas três 

condições e mostra como cada uma se relaciona às cinco estratégias de pesquisa principais 

nas ciências sociais. 

 

estratégia

forma

da questão

de pesquisa

exige controle 

sobre eventos

 comportamentais ?

focaliza 

acontecimentos

contemporâneos ?

experimento como, por que sim sim

levantamento
quem, o que, onde,

quantos, quanto
não sim

análise de arquivos
quem, o que, onde,

quantos, quanto
não sim/não

pesquisa histórica como, por que não não

estudo de caso como, por que não sim
 

Quadro 7: situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Yin (2001) 

 

A lógica da pesquisa pode ser dividida em dedutiva e intuitiva. Sendo a pesquisa dedutiva, um 

estudo no qual uma estrutura conceitual e teórica é desenvolvida e depois testada pela 

observação empírica; portanto, os casos particulares são deduzidos a partir de inferências 

gerais. A pesquisa indutiva é um estudo no qual a teoria se forma a partir da observação da 

realidade empírica; portanto, inferências gerais são induzidas a partir de casos particulares 

(Collins e Hussey, 2005). 

 

O resultado da pesquisa pode ser divida em aplicada ou básica. Sendo a pesquisa aplicada 

aquela que foi projetada para aplicar suas descobertas a um problema específico existente. A 
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pesquisa básica serve para aumentar o entendimento de questões gerais, sem ênfase em sua 

aplicação imediata, seu objetivo é contribuir para o conhecimento (Collins e Hussey, 2005). 

Este trabalho, portanto, é exploratório quanto aos seus objetivos, qualitativo quanto ao 

processo, indutivo quanto à lógica e aplicada quanto aos seus resultados. 

 

 

2.2 Estudo de Caso 

  

Conforme abordado anteriormente, a metodologia utilizada neste trabalho é a de estudo de 

caso único.  

 

“Estudos de caso, da mesma forma que experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a 

populações e universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como o experimento, não representa uma 

amostragem, e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não 

enumerar freqüências (generalização estatística)”. (Yin 2001, p.29), 

 

Segundo Yin (2001), a estratégia de estudo de caso pode se basear em um caso único ou em 

casos múltiplos. O estudo de caso único é apropriado em várias circunstâncias. Primeiro, 

recorde-se que um estudo de caso único é análogo a um experimento único, e muitas das 

condições que servem para justificar um experimento único também justificam um estudo de 

caso. Um segundo fundamento lógico para um caso único é aquele em que o caso representa 

um caso raro ou extremo. Outro é quando o caso é revelador, situação em que o pesquisador 

tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível a 

investigação cientifica. 

 

Hartley (2006) destaca que o estudo de caso tem sido amplamente utilizado na área de 

comportamento organizacional especialmente quando se quer compreender processos de 

inovação e mudança organizacionais a partir de complexa interação entre as forças internas e 

o ambiente externo.  

 

O caso de único do Banco Itaú é adequado por se tratar de uma empresa constituída ao longo 

dos anos por processos de fusão e aquisição com outras instituições financeiras, e que serão 

destacadas a seguir no capítulo 3. O caso ganha destaque quando no ano de 2008 é anunciada 

a fusão com um banco privado brasileiro de porte similar ao do Banco Itaú, o Unibanco. Essa 

fusão histórica tem como resultado a formação do maior banco privado do Brasil.  
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WOOD Jr, VASCONCELOS e CALDAS (nov 2003 a jan 2004),  mencionam o crescimento 

das fusões e aquisições no Brasil e, como um dos impulsionadores, o setor bancário público 

do Brasil com as privatizações dos bancos estaduais. Sendo que, esse momento foi estratégico 

para o Banco Itaú expandir sua atuação regional, antes concentrada no Estado de São Paulo, 

por meio desses processos de aquisição dos bancos públicos estaduais. 

 

Ainda segundo os autores, a maneira como os processos de fusão e aquisição são conduzidos 

afeta o resultado da integração das empresas e pessoas envolvidas. E como pessoas estão 

envolvidas nesse processo, a compreensão da estratégia de recursos humanos para suportar 

movimentos estratégicos de fusão e aquisição do Banco Itaú e para suportar as mudanças do 

ambiente externo como, por exemplo, a idéia e perspectiva de carreira dos jovens que estão 

entrando no mercado de trabalho é tema para estudo. 

 

Sabendo-se que fusões e aquisições são problemáticas para os indivíduos da organização, o 

caso torna-se interessante pelo estudo da mudança nas práticas de carreira de uma organização 

como o Banco Itaú, constituído por inúmeras fusões e aquisições. As práticas ajudam na 

condução dos efeitos colaterais mencionados por WOOD Jr, VASCONCELOS e CALDAS 

(nov 2003 a jan 2004) como, por exemplo, a perda de comprometimento e atitude 

empreendedora por parte dos indivíduos. 

 

 

2.3 Coleta de dados e amostra 

 

Yin (2001) menciona que a coleta de evidências para um estudo de caso pode vir de seis 

fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos. Ainda segundo o autor, a fonte de entrevistas tem como pontos 

positivos o enfoque direto ao tópico do estudo e as inferências causais percebidas, por outro 

lado, tem como pontos negativos a visão tendenciosa devido a questão mal-elaborada, 

respostas tendenciosas, imprecisões devido à memória fraca do entrevistado e reflexibilidade 

– o entrevistado diz o que o entrevistador quer ouvir. 

 

Ainda segundo o autor, o estudo de cada caso deve seguir um protocolo, que contém o 

instrumento, os procedimento e as regras, para aumentar a confiabilidade da pesquisa e 

auxiliar o pesquisador na condução do estudo de caso. Além disso, o autor ressalta a 
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importância entre a fonte de coleta de dados e o projeto no momento de preparar as questões 

de pesquisa, reforça que essas devem retratar o conjunto inteiro de interesses a partir do 

projeto inicial para os casos únicos. Nesse caso, são dois os níveis de questões tratados pelo 

caso único: 

a) Nível 1: questões feitas sobre entrevistados específicos 

b) Nível 2: questões feitas sobre casos individuais. 

 

Uma confusão muito comum que se faz entre esse dois níveis é que a fonte para a coleta de 

dados pode estar no Nível 1, ao passo que a unidade de análise do estudo de caso pode estar 

no Nível 2 – um projeto frequentemente utilizado quando o caso for sobre uma organização 

(Yin, 2001). A figura abaixo representa um esquema de projetos versus as fontes de coleta de 

dados utilizadas. 

 

       Fonte de coleta de dados                                 Conclusões  

                             De um individuo      De uma organização                do estudo 

P

r

o

j

e

t

o 

Sobre um 

indivíduo 

Comportamento 

individual  

Atitudes individuais 

Percepções individuais 

Registros de 

arquivo 

 
Se o estudo de 

caso for um 

indivíduo 

Sobre uma 

organização 

Como funciona a 

organização 

Por que funciona a 

organização 

Políticas de equipe 

Resultados da 

organização 

 
Se o estudo de 

caso for uma 

organização 

Figura 3: Projeto versus coleta de dados: unidades diferentes de análise 

Fonte: Adaptado de Collins e Hussey (2005) 

 

 

A empresa selecionada para o estudo foi o Banco Itaú S.A., um dos maiores bancos do país e 

empresa envolvida na maior fusão entre bancos do país, no caso, a fusão entre o Banco Itaú e 

o Unibanco. Num contexto como esse é de extrema importância a gestão de pessoas que 

resultará tanto do processo de fusão como da nova empresa que irá se formar com a 

combinação, não só destas duas empresas, mas de diversas outras que compõem o histórico 

das duas organizações.  
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Como o objetivo desse trabalho é verificar a mudança da gestão de carreira na empresa e visto 

que somente os dados de entrevistas serão insuficientes para esse estudo o autor fará uso da 

análise documental, informações públicas encontradas em revistas, jornais, balanço da 

empresa, internet e entrevistas.  

 

Segundo Godoy, a entrevista semi-estruturada tem como objetivo principal compreender os 

significados que os entrevistados atribuem ao tema de interesse. Mesmo quando o 

pesquisador utiliza um roteiro, ele não deve ser rígido, impedindo que o entrevistado se 

expresse em termos pessoais ou siga uma lógica diferente do entrevistador. A entrevista pode 

ser por meio de gravação direta com a anuência do entrevistado ou de anotações realizadas 

pelo entrevistador durante o processo.  

 

Ainda segundo a autora, o exame de documentos pode trazer contribuições importantes para o 

estudo de caso. A autora discrimina as fontes da análise documental os materiais escritos 

como, por exemplo, jornais, revistas, documentos administrativos e registros organizados em 

base de dados. Além disso, a autora menciona a dificuldade no acesso as informações internas 

das organizações: 

 

E embora o acesso à base de dados e a outros tipos de registros públicos seja relativamente fácil, todos 

temos conhecimento das dificuldades impostas ao acesso à documentação interna das organizações. 

(Godoy, 2006, p. 135)  

  

As entrevistas foram conduzidas com colaboradores e com os gestores de Recursos Humanos, 

mais especificamente aqueles envolvidos nas práticas de gestão de carreiras do Banco Itaú. 

No total foram realizadas sete entrevistas, sendo 2 superintendentes, 3 gerentes e 1 analista 

sênior e a partir dessas entrevistas e das informações colhidas nos documentos externos e 

internos do Banco Itaú. A caracterização das pessoas é: 

a) Superintendente 1: trabalha no Banco Itaú há 1 ano e 6 meses. Trabalhou a carreira 

toda na área de Recursos Humanos em empresas com Nestlé, G.E.. 

b) Superintendente 2: trabalha no Banco Itaú há 20 anos. Trabalhou a carreira toda na 

área de Recursos Humanos do Banco Itaú atuando, principalmente, na consultoria 

pessoas, que  tem como papel principal a relação entre as demais áreas do banco e 

a equipe de Recursos Humanos 
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c) Gerente 1: trabalha no Banco Itaú desde a aquisição do Bank Boston em 2006. 

Atua na área de desenvolvimento de pessoas, mais especificamente no treinamento 

e formação de líderes para a organização. 

d) Gerente 2: trabalha no Banco Itaú desde a fusão com o Unibanco. Atua na área de 

desenvolvimento de carreiras, sucessão e gestão de talentos há 10 anos.  

e) Gerente 3: trabalha no Banco Itaú há 7 anos e na equipe de desenvolvimento de 

carreiras, sucessão e gestão de talentos há 3 anos. 

f) Analista: trabalha no Banco Itaú e na Área de Recursos Humanos há 7 anos. 

Trabalhou na consultoria pessoas e remuneração, sendo que hoje atua na área de 

desenvolvimento de carreiras, sucessão e gestão de talentos 

 

Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente por este autor, o qual para referência do 

leitor não trabalha na área de Recursos Humanos do Banco Itaú. As entrevistas foram 

realizadas por este autor seguindo o roteiro de entrevistas (apêndice A), anotadas e gravadas 

em áudio para registrar a coleta e facilitar a posterior análise dos dados.  

 

As entrevistas iniciaram com o roteiro de pesquisa com as perguntas em aberto e o 

estreitamento de pontos como práticas adotadas na organização foram realizadas com base 

nas práticas mencionadas por Dutra (1996) e Baruch (2004).  

 

A primeira pergunta do roteiro tinha por objetivo identificar o entrevistado e sua trajetória de 

carreira, as demais perguntas foram estruturadas com base no referencial teórico buscando 

identificar o conhecimento dos entrevistados sobre o tema gestão de carreiras. A segunda 

pergunta era aberta permitindo ao entrevistado expressar abertamente o entendimento sobre 

gestão de carreiras, na sequência era questionada a descrição, abrangência, divulgação e 

implantação das práticas de forma aberta e posteriormente direcionada pelo referencial 

teórico. A quarta pergunta do roteiro tratava da mudança dessas práticas ao longo do período 

em estudo,  possíveis influencias das fusões e aquisições. A seguir foi questionada a utilização 

e a eficácia dessas práticas e, posteriormente, os papeis e responsabilidades  da empresa, do 

gestor e do funcionário. Por fim, foi questionado o objetivo pretendido pela empresa com 

relação ao uso das práticas e quais eram as perspectivas e planos futuros em relação à gestão 

de carreiras na empresa.   
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2.4 Análise de conteúdo  

 

O método de análise para a interpretação das entrevistas foi à análise de conteúdo. Segundo 

Bradin (2004), a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras e 

a análise documental uma forma de representar o conteúdo de um documento a fim de 

facilitar o acesso a informação. 

 

Bardin (2004) menciona que a análise de conteúdo possui duas funções, que na prática podem 

ou não dissociar-se: 

 

- uma função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à 

descoberta. É a análise de conteúdo „para ver o que dá‟. 

 

- uma função de „administração da prova‟. Hipóteses sob a forma de questões ou de informações 

provisórias servindo de diretrizes apelarão para o método de analise sistema para serem verificadas no 

sentido de uma confirmação ou de uma infirmação. É a análise de conteúdo „para servir de prova‟. 

(Bradin, 2004 p. 25) 

 

 

Para a realização da análise de conteúdo foi destacada a freqüência dos temas nas entrevistas, 

o que permitiu a análise conjunta das entrevistas apontando similaridades e divergências entre 

as entrevistas. Posteriormente foi analisada a singularidade das entrevistas e a contribuição de 

cada tema para o estudo de caso (BARDIN, 2008). 

 

O primeiro passo para a análise de conteúdo das entrevistas foi a transcrição das entrevistas, 

que posteriormente levou a identificação dos temas com base no referencial teórico 

apresentado no capítulo 2 dessa dissertação e, por fim, a análise crítica dos pontos 

encontrados na pesquisa.    

 

No próximo capítulo será apresentada empresa do estudo de caso, a sua estratégia de 

crescimento e seus valores e cultura. 
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3. ESTUDO DE CASO - O BANCO ITAÚ 

  

Este capítulo se dedica a descrição da empresa objeto do estudo de caso, o Banco Itaú S.A.. 

Para facilitar o entendimento, objetivo e justificativa da pesquisa será preciso antes 

contextualizar a empresa em estudo e, em razão disso, esse capítulo irá descrever um breve 

histórico da empresa, sua estratégia de crescimento por fusões e aquisições e sua visão. 

 

  

3.1 Breve Histórico do Banco Itaú  

 

A trajetória do Banco Itaú começou, em 30 de dezembro de 1943, com a constituição do 

Banco Central de Crédito S.A. por Alfredo Egydio de Souza Aranha e teve sua primeira 

agência inaugurada em 2 de janeiro de 1945 na sede situada na Rua Benjamin Constant, 187, 

em São Paulo.  Já o nome Itaú surgiu da fusão, em setembro de 1964, do Federal de Crédito e 

do Banco Itaú, dando origem ao Banco Federal Itaú S.A.. 

 

De acordo com informações encontradas no site do Banco Itaú (www.itau.com.br), é possível 

descrever a trajetória do Banco Itaú em seus mais de 60 anos, que ao longo das décadas e de 

fusões e aquisições de outros bancos formou no final do ano de 2008 o maior banco privado 

do Brasil. É importante destacar que as fusões e aquisições não constituíram apenas os ativos 

do Banco Itaú, mas também uma cultura organizacional diversificada e formada por pessoas 

em diferentes tipos de carreiras, por exemplo, a incorporação dos bancos estaduais com os 

funcionários públicos e sua carreira estável. A complexidade aumenta a cada fusão ou 

aquisição e podemos esperar um desafio ainda maior na gestão de pessoas com a fusão entre 

Itaú e Unibanco que aconteceu em 3 de novembro de 2008. 

 

Em dezembro de 2008 o Itaú e o Unibanco contavam com 108.027 funcionários, sendo desses 

71.354 originários do Itaú e 36.673 originários do Unibanco. E como em processos anteriores 

de fusões e aquisições, vivenciados pelos dois bancos, o processo de integração e 

aproveitamento dos conhecimentos e competências das pessoas dos dois bancos será um 

grande desafio.  

  

Desde o inicio de sua história o Banco Itaú cresceu por meio de fusões e aquisições no setor 

bancário (quadro 8) e, como conseqüência, juntou colaboradores de diversas instituições, 
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alguns com culturas, valores e políticas de recursos humanos similares a do Itaú e outras um 

pouco diferentes. Essa mistura de pessoas e de características de diversas instituições aumenta 

a complexidade da gestão de pessoas. 

 

Fusões e 

Associações 

Banco Itaú (1964), Banco Sul Americano do Brasil (1966), Banco da 

América (1969), Banco del Buen Ayre (1999), BBA-Creditanstalt (2002 

- associação), Unibanco (2008) e Porto Seguro (2009). 

Aquisições e 

Incorporações 

Banco Paulista de Comércio (1961), Banco Aliança (1970), Banco 

Português do Brasil (1973), Banco União Comercial (1974), Banco Pinto 

Magalhães (1985), Banco Francês e Brasileiro(1995), Banerj (1997), 

Bemge (1998), Banestado (2000), Beg (2001), Lloyds TSB no Brasil 

(2001 - Asset Management e Private Bank), Banco Brascan. (2002 - 

Private Bank), Banco Fiat (2003), Banco AGF e a AGF Vida e 

Previdência (2003), Orbitall (2004 – 100% das ações), BankBoston no 

Brasil (2006), BankBoston Chile (2007), BankBoston Uruguai (2007), 

BankBoston International (2007), BankBoston Trust Company Limited 

(2007), Private banking do ABN AMRO Miami e Montevidéu (2007). 

Quadro 8: Resumo com as fusões, associações, incorporações e aquisições do Banco Itaú 

Fonte: adaptado do site www.itau.com.br 

 

A estratégia das aquisições acima mencionada pode ser observada, por exemplo, na aquisição 

do Banco Aliança S.A. por sua atuação nos estados do nordeste. Esse mesmo objetivo de 

penetrar em mercados não consolidados pela presença do Itaú aconteceu recentemente com a 

aquisição dos bancos estaduais no período de 1997 a 2001. 

 

Importante ressaltar que a gestão do conglomerado tem como característica a presença da 

família a frente do comando da empresa. Desde 1994, Roberto Setúbal, pertencente a família 

Setúbal está na presidência da organização. 

 

 

3.2 Cultura e Valores Itaú 

 

O Banco Itaú revisou sua visão em 2005 e podemos verificar uma maior preocupação com as 

pessoas  ao compararmos a Visão Itaú 1992 e a Visão Itaú 2005 transcritas abaixo. 



55 

 

Visão Itaú 1992: “Ser o banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável, destacando-

se pelo seu uso agressivo do marketing, tecnologia avançada e por  equipes capacitadas, comprometidas 

com a qualidade total e a satisfação dos clientes.” (Relatório de Administração de 2000) 

 

Visão Itaú 2005: “Ser um banco líder em performance e perene, reconhecidamente sólido e ético, 

destacando-se por equipes motivadas, comprometidas com a satisfação dos clientes, com a comunidade e 

com a criação de diferenciais competitivos.” (Relatório de Administração de 2005) 

 

Ao compararmos as duas visões podemos destacar algumas questões como: 

a) Inclusão da perenidade, ou seja, objetivos de longo prazo e continuidade eterna nos 

negócios; 

b) Substituição da palavra confiável por ético; 

c) Exclusão do marketing e tecnologia como pontos centrais da visão; 

d) Inclusão das pessoas no ponto central da visão; 

e) Substituição de equipes capacitadas, por equipes motivadas. Nesse ponto, podemos 

interpretar com a mudança de um enfoque de treinamento das equipes para o de 

motivação e incentivo aos colaboradores; 

f) Inclusão da satisfação da comunidade e da criação de diferenciais competitivos 

pelos colaboradores como um dos pontos necessários para o sucesso da 

organização. 

 

A inclusão das pessoas no ponto central da visão demonstra a constante preocupação da 

organização com seus colaboradores e o foco ainda maior nos anos recentes. 

  

No próximo capítulo será apresentado o resultado da pesquisa das políticas e práticas de 

gestão de carreira do Banco Itaú. 
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta o resultado da pesquisa documental e das entrevistas. Antes de 

apresentar os resultados, será descrito o racional utilizado para a divisão do período 

compreendido para o estudo que se inicia no ano de 2000 e continua até o período atual do 

ano de 2009 em três períodos menores. A seguir serão descritas as práticas de gestão de 

carreiras adotada pela organização em cada um dos três períodos determinados.  

  

A figura 10 – períodos em estudo, ao final do capítulo, tem por objetivo destacar as mudanças 

em gestão de carreiras que foram encontradas na pesquisa e a tentativa de agrupá-las por 

período dado o impacto da mudança no ambiente externo e interno da organização. No quadro 

podemos ver ano a ano o período que compreende os anos de 2000 até 2009 e para cada ano 

uma mudança que o autor identificou após a análise dos resultados da pesquisa. 

 

O período de 2000 a 2003 considera o período posterior à aquisição dos Bancos Estaduais, do 

IBBA e do Banco Fiat e mudanças na política de gestão de carreira voltadas à gestão de todos 

os colaboradores incorporados nesse período como, por exemplo, a carreira em Y e a 

divulgação de vagas internas. 

 

 O segundo período, de  2004 a 2007, é marcado pela aquisição do BankBoston Brasil e por 

grandes mudanças nas práticas de carreiras como, por exemplo, o processo de avaliação e 

feedback estruturado para analistas e o novo sistema de avaliação de desempenho.  

 

O último período, de 2008 a 2009, compreende o processo de integração entre Itaú e 

Unibanco e está separado dos demais períodos por que nesse caso todas as unidades de 

negócios foram impactadas e o número de pessoas envolvidas na integração é superior a 

qualquer outro processo de aquisição vivenciado nos últimos 10 anos. Em complemento a 

esses dois motivos tem a questão de quais são as melhores práticas, qual será o novo banco e, 

por conseqüência, um período de definição das práticas de gestão de carreiras a serem 

adotadas nessa nova organização. 
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4.1 Período de 2000 a 2003 

  

Esse período compreende a última aquisição de Banco Estadual, o Banco do Estado de Goiás 

(BEG) no dia 04 de dezembro de 2001, realizada pelo Banco Itaú. Considera também a 

Associação do Itaú com o BBA para formar o IBBA e a compra do Banco Fiat para 

consolidar a participação do Itaú na unidade de negócios de financiamento de veículos. 

  

Em relação aos Bancos Estaduais, o primeiro banco estadual a ser privatizado e adquirido 

pelo Banco Itaú  foi o Banco do Estado do Rio de Janeiro (BANERJ), leiloado no dia 26 de 

junho de 1997. O Banco Itaú adquiriu ainda o Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE) 

no dia 14 de setembro de 1998 e o Banco do Estado do Paraná (BANESTADO) no dia 17 de 

outubro de 2000. 

 

O período de incorporação dos Bancos Estaduais pelo Banco Itaú durou de 1997 a 2001. 

Nesse período, os colaboradores contavam com algumas práticas e políticas de gestão de 

carreiras e a partir do ano 2000 algumas dessas foram revisitadas e outras incorporadas às 

políticas de carreiras já existentes. Entre as práticas incorporadas temos o Portal RH lançado 

em 2000, o sistema de divulgação de vagas internas lançado em 2001 e a estrutura de carreira 

em Y laçada em 2003. 

 

O Portal RH lançado no ano de 2000 é uma plataforma em formato web, que permite a cada 

colaborador acessar a informações como, por exemplo, folha de pagamento, normas e 

procedimentos, permite ainda ao colaborador cadastrar o seu registro de ponto e imprimir 

comprovante de renda. No caso dos gestores, permite a gestão de informações de todos os 

seus colaboradores como, por exemplo, salário, cargo, tempo de empresa, últimas alterações 

de cargo e salário, permite ainda acompanhar o seu quadro de pessoas e o número de posições 

vagas ou excedentes em sua equipe. É uma ferramenta simples e útil que consolida as 

informações de recursos humanos em um único espaço para os gestores e colaboradores. 

 

Além disso, o Portal RH disponibiliza em sua página a informação de cursos internos 

disponíveis para auto-inscrição, ou seja, permite ao colaborador se inscrever em alguns cursos 

para o seu autodesenvolvimento. Para os cursos que dependam de orçamento para a sua 

realização, é preciso o colaborador mostrar seu interesse ao gestor e combinar a realização do 

curso em linha com os interesses de desenvolvimento. 
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No ano seguinte, 2001, foi lançado e incorporado ao Portal RH o sistema de divulgação de 

vagas internas, o Programa Oportunidade de Carreiras (POC), que tem como objetivo permitir 

aos colaboradores o acesso as oportunidades internas de crescimento e desenvolvimento 

profissional e, ainda, garantir autonomia e responsabilidade na gestão de suas carreiras e no 

seu plano de desenvolvimento. 

 

A iniciativa para criação e implantação dessa prática partiu diretamente do presidente da 

empresa relata um dos entrevistados: 

 

“O POC é a menina dos olhos do Roberto, é uma ferramenta que veio dele, ele quis, ele teve a idéia, a 

iniciativa e teve muita resistência inicial do grupo executivo, porque isso estimulou bastante o turnover 

interno, já no seu ano de lançamento realizou a transferência de 627 colaboradores da organização”. 

 

A questão da responsabilidade da carreira nas mãos dos colaboradores e a responsabilidade do 

banco em ter práticas que garantam o acesso às oportunidades para todos os colaboradores são 

reforçadas pelo relato dos entrevistados: 

 

“A gestão de carreiras é um fator que depende muito mais do profissional, ou seja, é muito mais 

autogestão de carreira que de fato te direciona e te deixa com as rédeas disso, mas a empresa tem que te 

dar apoio e oportunidade, pois se ele não der apoio e oportunidade ela perde esse profissional que por si 

só vaio atrás da sua formação”.  (grifos nossos) 

 

“A oportunidade é dada, a questão é o profissional estar preparado” 

 

O POC está disponível para o nível gerencial e abaixo para os colaboradores contratados ou 

que já utilizaram o POC há mais de 6 meses, o sistema não divulga vagas no nível 

superintendente ou acima. Todas as vagas internas devem necessariamente ser primeiramente 

lançadas no POC antes de ir a mercado, o que propicia aos profissionais a possibilidade de se 

movimentar tanto dentro da própria área executiva onde eles estejam ou em outras áreas, de 

acordo o objetivo de carreira de cada colaborador. 

 

Para procurar uma vaga e até mesmo se inscrever o colaborador deve entrar no Portal RH, 

acessar o sistema POC, buscar a vaga e a área de atuação pretendida em seu plano de carreira, 

e após escolhida ele deveria verificar se atendia à exigência mínima e então fazer sua 

inscrição. O processo de seleção segue o mesmo fluxo de uma vaga externa, ou seja, o gestor 

faz um pré-filtro de formação e competências necessárias, chama os candidatos pré-
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selecionados para entrevista e após seleção do candidato combina a data de mudança, que não 

podia ser superior a 30 dias, com o antigo gestor. 

 

A utilização dessa prática e sua eficiência foram relatadas por um dos entrevistados: 

 

“O POC é muito utilizado, por que as pessoas de fato fazem movimentações significativas de carreira, as 

movimentações são horizontais ou até diagonais. É muito utilizado normalmente para mudança lateral 

para mudar o foco de carreira, por exemplo, a pessoa está hoje em risco de mercado e ele quer se 

operador de mesa, ele faz a movimentação lateral. A movimentação diagonal ela é muito mais arriscada, 

porque você está mudando o nível de proficiência do teu cargo porque você está saindo de junior para 

pleno, de pleno para sênior  e isso vai exigir uma mudança de postura e além de mudar a proficiência 

você está mudando a competência técnica, por que você está mudando de carreira, então é uma dupla 

exigência”.    

 

Ainda no ano de 2001 foi priorizada a capacitação do quadro comercial das agências com o 

objetivo de rever a grade de treinamento e encarreiramento das equipes. A empresa trabalhava 

ainda na continuidade de programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Programas 

divulgados em 1997 como o Desenvolvimento de Executivos no Exterior, Atualização 

Gerencial - desenvolvido em parceria com a FGV-SP e Recrutamento e Encarreiramento 

continuavam a vigorar na empresa.  

 

No ano de 2002 à Área de Recursos Humanos divulgou as Políticas de Gestão de Pessoas e 

Práticas Gerenciais e Diretrizes de RH para todos os gestores com o objetivo de expressar a 

visão estratégica sobre administração de pessoas e o compromisso esperado deles. A 

organização tinha por objetivo preparar e orientar os gestores como responsáveis por suas 

equipes em todos os processos a ele direcionados que, como consequência, estariam 

habilitados a direcionar suas equipes na trajetória de carreira. A estratégia da equipe de 

Recursos Humanos era disseminar a visão de gestão de carreiras através dos gestores. 

 

O relato de um dos entrevistados expõe essa relação gestor e recursos humanos: 

 

“A estratégia de gestão de pessoas no Itaú, de forma acertada ou não, passa ao gestor a responsabilidade e 

o poder para tomar as decisões necessárias sobre suas equipes. Seria como uma empowerment aos 

gestores para agirem dentro das regras mínimas estipuladas pelo RH, mas com critério próprio”. 

 

Ainda nesse ano a avaliação de pessoas, chamada de Gestão de Desempenho e Potencial, 

passou a ser em formato eletrônico permitindo o registro das informações. O sistema de 
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avaliação tinha como premissas avaliar diretores, superintendentes e gerentes da organização 

em performance e competências e tinha por objetivo o estabelecimento prévio de metas, a 

avaliação do gestor direto quanto a resultados e competências, a prática de feedback, 

identificar oportunidades de desenvolvimento profissional, realizar ações de reconhecimento e 

o aprimoramento do perfil do Gestor Itaú.  

 

Apesar da avaliação de desempenho não ser uma prática direta de gestão de carreiras, ela tem 

relação com o direcionamento que pode e deve ser dado aos avaliados pela prática do 

feedback, o qual  terá por objetivo destacar os pontos fortes e as oportunidades de 

desenvolvimento de competências. O resultado desse mapeamento servirá como base para o 

planejamento de carreira e para as movimentações na empresa. 

 

A avaliação compreendia um período específico tanto para os resultados como para as 

competências. Os períodos, etapas e responsáveis estão descritos no quadro 9 abaixo. 

 

Período Etapas Responsabilidades 

Inicio do ano Planejamento e desafio de objetivos e 

metas 

Colaborador e  

Gestor Imediato 

Meados do ano Revisão de metas e feedback parcial Colaborador e  

Gestor Imediato 

Início do 2º semestre Indicação de avaliadores para 

avaliação 360º 

Colaborador 

Início do 2º semestre Aprovação das indicações de 

avaliadores 

Gestor imediato 

Último trimestre do ano Período de avaliações Todos os envolvido 

Início do ano seguinte Feedback e definição das ações de 

desenvolvimento 

Colaborador e  

Gestor Imediato 

Quadro 9: Etapas e responsáveis da avaliação de desempenho 

Fonte: material de treinamento de gestores Banco Itaú. 

 

No caso dos analistas a avaliação ficava a cargo de cada gestor e não tinha uma processo 

estruturado de avaliação e de feedback. Cada gestor avaliava e orientava seu colaborador a seu 

modo e essas avaliações não ficavam registradas para consulta futura de um eventual novo 

gestor. 
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O modelo de avaliação descrito acima era adotado na administração central. No caso da 

equipe comercial o método de avaliação iniciado em 1972 e ainda em vigor é a Ação 

Gerencial Itaú para Resultados (AGIR), que é uma avaliação mensal baseada em indicadores 

de resultado com o objetivo de pontuar e classificar os gerentes de acordo com o desempenho 

no período. O resultado dessa classificação e pontuação dos gerentes é utilizado como critério 

para remuneração, promoção, bônus e premiações como viagens nacionais e internacionais 

para os melhores gerentes do ano. Não existe uma relação direta entre a gestão de carreiras e a 

política de avaliação e remuneração da equipe comercial. 

 

Em 2003 o Itaú iniciou a revisão da estrutura de cargos da instituição com o intuito de 

padronizá-la e ao analisar as áreas percebeu que existia um grande numero de profissionais 

parados no nível sênior e o Banco não conseguia dar vazão e acabava perdendo profissionais 

para o mercado. Esse excesso ocorreu após inúmeros processos de aquisição de Bancos 

Estaduais com profissionais que tinham carreiras estáveis e não podiam ser desligados da 

empresa, isso gerou uma grande massa de analistas sênior. Além disso, iniciou-se um 

movimento no mercado de empresas, em especial no segmento farmacêutico e combustível, 

com carreiras mais técnicas que começaram a fazer uso dessa opção de carreira. 

 

Nesse processo de discussão de cargos foi criada a carreira em Y para o Banco Itaú no ano de 

2003 e como podemos verificar no relato de um dos entrevistados foi muito importante essa 

mudança na estrutura de cargos para o Itaú:  

 

“A partir do momento que houve a implantação da carreira em Y a organização teve muito mais 

oportunidade para os funcionários que tinham condições e podiam mesmo crescer. A empresa criou um 

fator de retenção, um fator de reconhecimento e de também estimular a especialização desses 

profissionais que não tinham perfil para gestão”. 

 

Na representação gráfica da Carreira em Y, na figura 4, o nível de especialista I  equivale ao 

nível de supervisor no eixo de gestão. O especialista II ao nível de gerente. Assim, quanto 

maior o nível de especialização, maior o nível organizacional do cargo. É importante ressaltar 

que a mudança profissional do especialista pode também, em algum momento, levá-lo a 

encaminhar-se para postos de gestão. A Carreira Y permite essa mobilidade de mudar de eixo 

ao longo do tempo, a opção de carreira de especialista ou gestão não é fixa. 
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Tradicional

Gestão Especialista/Técnico

Superintendente   Superintendente Especialista III    

Gerente   Gerente Especialista II  

Supervisor Supervisor Especialista I

Analistas Técnicos

Analista Administrativos

Técnicos Operacionais

Carreira em Y

Técnicos Operacionais

Analistas Técnicos

Gestão

Analista Administrativos

 

Figura 4: Carreira em linha versus Carreira Y 

Fonte: adaptado de material de treinamento de gestores do Banco Itaú. 

 

Portanto, a estrutura de cargos acima mencionada não representa apenas a movimentação de 

carreira na horizontal como em muitas empresas, mas permite aos colaboradores se 

desenvolverem e progredirem tanto na função de gestão de pessoas como de especialistas 

técnicos, ou seja, não bloqueia o crescimento de ótimos técnicos sem a competência de gestão 

de equipes. 

 

No Itaú a orientação aos gestores é que não se deve promover para cargos de especialistas os 

colaboradores que têm interesse único em se desenvolver na área de gestão e vice-versa. No 

caso de um colaborador manifestar desejo de assumir uma posição de gestão e o gestor avaliar 

por sua percepção ou com o auxílio do Assessment center que a pessoa ainda não tem 

desenvolvido o perfil necessário, é fundamental que explique os motivos ao colaborador. Ao 

colaborador então caberá a iniciativa de se desenvolver e se preparar para a posição 

pretendida, ou então rever seu plano de carreira.  

 

O Assessment center tem por objetivo analisar a compatibilidade entre as características do 

individuo e as requeridas pela organização e avaliar o potencial das pessoas para os cargos 

executivos e em algumas empresas mesmo para cargos operacionais. O método do 

Assessment center é utilizado, por exemplo, para promoções e avaliação de desempenho e  

serve como apoio à tomada de decisão (Wood Jr e Picarelli Filho, 2004). 

 

Ainda no ano de 2003 o banco implantou um programa de mentoring formal para 

talentos/programa de mestrado no exterior com duração de 2 anos e com reuniões mensais 

presenciais ou por telefone. A estrutura do programa de mentoring previa avaliações 
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semestrais com acompanhamentos trimestrais. Os mentores responsáveis pelo programa de  

mentoring eram superintendentes e gerentes treinados pela equipe de Recursos Humanos para 

atuar nesse papel de mentores. O programa deveria seguir as etapas e as atividades descritas 

abaixo: 

a) 1ª etapa - Identificar, listar e selecionar os Programas D, Superintendentes e 

Gerentes A que participarão do Programa; 

b) 2ª etapa - Orientados escolhem Mentores através de ranqueamento (do mais 

desejado até o menos desejado); 

c) 3ª etapa - Treinamento (palestra) Mentores e Orientados, separadamente        

(objetivos, atitudes, etapas, resultados); 

d) 4ª etapa - Workshop de integração (2h) entre Mentores e Orientados com 

divulgação dos resultados da escolha dos Mentores; 

e) 5ª etapa - 1ª reunião entre Mentor e Orientado para realização do acordo – 

dinâmica do trabalho, resultados esperados; 

f) 6ª etapa - 1ª reunião trimestral, Mentores e Orientados, separadamente, com 

entrega de relatório; 

g) 7ª etapa - 1ª avaliação semestral; 

h) 8ª etapa - 1ª avaliação anual, com apresentação de Projeto para a área. 

 

Além das práticas de gestão de carreiras desenvolvidas no período de 2000 a 2003 e 

mencionadas acima, algumas das práticas já existiam antes desse período. O quadro 10 abaixo 

resume todas as práticas de carreiras vigentes no período de 2000 a 2003. 

 

Práticas Conceito resumido 

Programas de 

desenvolvimento interno 

(Educação corporativa) 

Programa que oferece formação, capacitação e 

desenvolvimento de competências para seus colaboradores. 

Curso de auto-inscrição, e-learning, entre ouros.  

O publico desses cursos são analistas, supervisores, gerentes e 

superintendentes. 

Programa de incentivo a 

educação 

Política de incentivo financeiro a graduação e pós-graduação, 

que poderiam variar conforme a política da área e o valor 

disponível em orçamento, podendo variar de 30% a 100% do 

valor do curso. 
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O público desse incentivo é de analistas, supervisores, 

gerentes e superintendentes. 

Programa MBA no 

exterior 

Política de financiamento de 100% do curso de MBA no 

exterior e auxilio de custo para talentos da organização.  

O programa contava com práticas com o mentoring durante o 

período de 2 anos do curso com conversas mensais. 

O publico era de analistas, supervisores e gerentes 

considerados talentos da organização e indicados pelos 

executivos de cada área de negócio.  

Programa de trainee 

Programa para atração de talentos com duração de 4 anos e 

com encarreiramento até o nível supervisor. O programa 

contava com um tutor para auxiliar o desenvolvimento do 

trainee. 

Workshop de carreira 
Palestras para trainee e cursos com módulos específicos em 

gestão de carreiras. 

Sistema de avaliação para 

gestores (Gestão de 

desempenho e potencial) 

Ferramenta de avaliação de resultados e competências em 

sistema específico com objetivo de auxiliar no planejamento e 

execução de feedback. 

Assessment Center 

Ferramenta de avaliação baseada nas competências 

corporativas e obrigatórias para as promoções aos níveis 

gerenciais. 

Coaching externo 

O coaching externo funcionava sob demanda específica de 

uma área. O publico era de superintendentes e gerentes em 

casos muito específicos. 

Outplacement 
Disponível nos níveis diretor e superintendente tinha por 

objetivo a recolocação  

Portal RH (2001) 

Site com conteúdo personalizado e com informações úteis e 

serviços para cada colaborador  gestor. Por exemplo, dados 

funcionais, dados da equipe, vagas disponíveis na instituição. 

Divulgação de vagas 

internas (POC – 2002) 

Prática de divulgação das vagas de gerentes, supervisores e 

analistas para todas as oportunidades internas do Banco. 

Os funcionários com mais de 6 meses de empresa ou há mais 

de 6 meses sem movimentação pelo POC. 
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Carreira em Y (2003) 
Estrutura de carreira em paralelo que permite o crescimento 

de carreira sem a obrigatoriedade de gestão de pessoas. 

Quadro 10: Resumo das práticas de gestão de carreiras – 2000 a 2003 

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

A figura 5 a seguir resume as práticas de gestão de carreiras adotadas na organização no 

período de 2000 a 2003 por nível de cargo e permite visualizar o número e tipo de prática 

disponível para cada cargo da organização.  
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Programas de desenvolvimento interno 1 1 1 1 1 1 1

Prog. de incentivo a educação 1 1 1 1

Programa de MBA exterior 1 1 1

Programa de trainee 1

Workshop  de carreira 1 1 1

Sistema de avaliação 1 1 1

Mentoring  (MBA exterior) 1 1 1

Tutor (trainee) 1

Assessment Center 1 1

Coaching  externo sob demanda 1 1 1

Outplacement:  diretor e superintedente 1 1

Portal RH (2000) 1 1 1 1 1 1 1

Divulgação de vagas internas (POC - 2001) 1 1 1 1 1

Carreira em Y  (2003) 1 1 1

Total 5 7 11 8 6 4 6  

Figura 5: Práticas de carreira de 2000 a 2003 por nível de cargo 

Fonte: autor da pesquisa 

 

A tabela demonstra a concentração de práticas nos cargos iniciais de gestão de pessoas, na 

formação dos novos lideres da organização e no programa de atração e desenvolvimento de 

talentos, o programa de trainee. O quadro será comentado posteriormente no capítulo 5. 
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4.2 Período de 2004 a 2007 

 

O Banco Itaú começa o ano de 2004 com o objetivo de ser paradigma na área de recursos 

humanos. Em entrevista a Gazeta Mercantil (2004), o então Diretor Executivo de Recursos 

Humanos do Banco Itaú, Fernando Tadeu Perez, mencionou que somente a sua área não era 

referência entre os pares. Ainda segundo Perez em razão do setor bancário depender muito 

mais de pessoas do que de equipamentos ele acreditava que a área deveria ser muito evoluída, 

não só no Itaú como nas demais instituições financeiras, mas ainda existe muito coisa a ser 

feita. Segundo Fernando Perez, estava em andamento também o projeto de sucessão de postos 

chaves na organização e para isso acontecer primeiro seriam identificadas as posições chaves 

e depois seriam identificados pelo menos pelo menos três substitutos para cada posição. 

 

Em 2004 foi rediscutido o POC, implantado em 2001, com base em pesquisa interna de 

satisfação e de resultados alcançados. 

 

Os pontos positivos identificados na pesquisa foram: 

 a) Ativa participação do  funcionário na construção de sua carreira na Empresa; 

 b) Oportunidade de ampliar o conhecimento do negócio; 

  c) Desenvolvimento profissional através de mobilidade horizontal e vertical; 

  d) Valorização dos potenciais da Organização; 

 e) Mobilização dos gestores para a administração de suas equipes; 

 f) Retenção de Talentos no Banco; 

 g) Redução de custos com contratação externa; 

 h) Sistema  amigável e de fácil acesso. 

 

Os pontos negativos identificados na pesquisa foram: 

a) Nem todas as empresas do grupo participam, por exemplo, Banco Itaú Europa, 

Financeira Taií e Itauprev; 

b) Critério de triagem de candidatos insuficiente para a identificação e qualificação 

dos funcionários, por exemplo, a faixa salarial do cargo pretendido não poderia ser 

superior a vaga e o cargo não poderiam ter um nível muito acima do atual; 

c) O tempo de  seis meses no mesmo cargo e lotação,  necessários para  inscrições no 

POC, é insuficiente para o rendimento do funcionário nas áreas; 

d) Perda de know-how  nas equipes; 
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e) Equipes em constante alteração. 

 

Os pontos negativos para os colaboradores que se inscreveram no POC foram relatados por 

um dos entrevistados: 

 

“O POC é excelente, mas no momento que começamos a mapear as melhorias no processo identificamos 

situações como „carta marcada‟, leilão para reter e atrair funcionários, retaliação por parte dos gestores, 

hunting interno e transferências negociadas fora do POC”. 

 

“Para solucionar essas questões tivemos que investir muito na divulgação do papel do gestor de 

reconhecimento e incentivo ao planejamento de carreira de seus colaboradores e comunicação sobre  a 

ética na realização de processos seletivos internos”. 

 

No final do processo de rediscussão do POC foi elevado o prazo mínimo de uma nova 

inscrição no POC de 6 meses para 1 ano com o objetivo de reduzir a movimentação entre as 

áreas e evitar a perda do conhecimento. 

  

Para avaliar as equipes foi lançado em 2004 o Diálogo de Desenvolvimento, ferramenta que 

visava orientar o desempenho dos colaboradores por meio de feedback estruturado para as 

equipes. O objetivo era orientar a definição de ações de desenvolvimento e iniciar o que 

deveria ser feito para eventuais oportunidades de crescimento profissional. Essa ferramenta 

tem como público-alvo todos os cargos abaixo de supervisão como, por exemplo, analistas, 

escriturários, secretárias e assistentes 

 

A ferramenta auxiliava na condução do diálogo e formalizava por meio de registro em um 

formulário eletrônico, disponível no Portal RH, a conversa ocorrida entre o gestor e o 

colaborador, assegurando a estruturação do feedback e o histórico do mesmo para consultas 

posteriores pelas partes. Ao final do diálogo deveria ser definido o Plano Individual de 

Desenvolvimento – PID, com ênfase na importância do autodesenvolvimento. 

 

O fluxo geral da ferramenta era: 

a) Recursos Humanos encaminhava comunicação e guias para gestor e colaborador; 

b) No mês de fechamento do ciclo, o RH enviava comunicação para gestor e 

colaborador, disponibilizando o encerramento do processo, via formulário 

eletrônico; 
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c) O colaborador efetuava auto-análise em meio eletrônico e disponibilizava para o 

gestor; 

d) Gestor analisava as percepções do colaborador e prepara-se para o feedback; 

e) Gestor realizava o feedback; 

f) Gestor registrava, eletronicamente, os pontos analisados e acordados com o 

colaborador no formulário do Diálogo de Desenvolvimento no Portal RH; 

g) RH disponibilizava novo ciclo. 

 

Os ciclos eram estabelecidos pelo último dígito da funcional do colaborador e tinham duração 

de um ano. Por exemplo, um colaborador com funcional final 1 teria o inicio do seu ciclo em 

janeiro e o final do ciclo em dezembro e seu feedback e registro da conversa com o gestor 

deveria ser realizada no máximo até o final de janeiro do ano seguinte.  

 

O formulário a ser preenchido tinha campo livre e dividido por tópicos como, por exemplo, 

contribuição de destaque, oportunidade de melhoria, expectativas do colaborador, 

comentários do gestor, plano individual de desenvolvimento, comentários do colaborador e 

escalas de desempenho e potencial. Os conceitos atribuídos a cada tópico eram: 

 a) Conceito 1 – não atendeu 

 b) Conceito 2 – atendeu parcialmente 

 c) Conceito 3 – atendeu plenamente 

 d) Conceito 4 – superou as expectativas 

 

Após a apuração dos resultados de desempenho e potencial era possível o gestor plotar os 

resultados de um determinado colaborador na matriz demonstrada na figura 6, o que 

possibilitava ao gestor mapear toda sua equipe e visualizar sugestões de ações de 

desenvolvimento para cada um especificamente. 
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Desalinhados Diferenciados

- Praticar feedback e coaching

Foco de Atenção Realizadores

- Dar feedback e acompanhar

4

Desempenho

- Contruir ação com foco

 na evolução
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Figura 6: Matriz de Desempenho e Potencial. 

Fonte: material interno de treinamento para gestores.  

 

 

O sistema de Gestão de Desempenho e Potencial, já existente na organização e utilizado para 

avaliar os gestores, era semelhante ao Diálogo de Desenvolvimento quanto ao conceito de 

avaliação de métricas de resultado (“o que deve ser feito”) e de competências (“como deve ser 

feito”). A diferença entre o método de avaliação dos gestores e dos analistas está na métrica 

de potencial, que consistia na avaliação 360º de aderência do colaborador as competências 

desejadas pelo banco. Essa nota ficava armazenada no sistema junto com a nota de 

desempenho e era possível acompanhar o histórico de avaliações. No caso dos analistas não 

existia essa avaliação por notas armazenada e cabia a cada gestor realizar o procedimento de 

avaliação de seus colaboradores. 

 

Ainda em relação à gestão das equipes, foram desenvolvidas duas práticas de suporte aos 

gestores: 

a)  Diário de Bordo, possibilitava ao gestor registrar em sistema resultados, atitudes e 

comportamentos dos colaboradores subsidiando-o para o feedback. Visava facilitar 

o acompanhamento e o desenvolvimento de suas equipes, bem como a enriquecer 
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os feedbacks a serem realizados. Os gestores da organização podiam contar com 

essa ferramenta que funcionava como um diário eletrônico e permitiam ao gestor 

fazer Registros de eventos importantes, resultados ou comportamentos de seus 

colaboradores. 

b) Registro de Feedback a qualquer momento e de forma simplificada, garantia o 

registro de feedbacks pontuais realizados junto à equipe, promovia a transparência 

e estimulava a abertura necessária ao bom ambiente de trabalho. Ainda com o 

objetivo de acompanhar e desenvolver as equipes, os gestores podiam registrar os 

feedbacks realizados de forma on-line para que ele próprio e seu colaborador 

pudessem relembrar do conteúdo conversado e acompanhar as evoluções e 

melhorias obtidas, sempre que necessário. 

 

Ainda em 2004 o banco lançou uma série de atividades de estimulo ao desenvolvimento 

gerencial, com destaque para o Mapa de Aprendizagem Itaú, o Programa de Gestão 

Estratégica de Pessoas e o Programa de Desenvolvimento de Novos Gestores. A organização 

tinha por objetivo preparar e orientar os gestores como responsáveis por suas equipes em 

todos os processos a ele direcionados. 

 

Em 2005 foi criado o centro de liderança e o programa 3ª fase da vida, com o objetivo de 

preparar os profissionais para a aposentadoria. O centro de liderança tinha por objetivo o 

desenvolvimento dos gestores e especialistas nas competências exigidas pela organização, e 

para isso colocava a disposição dos gestores uma grade de treinamentos para auto-inscrição, 

para os diretores e superintendentes eram oferecidos seminários de gestão e para os demais 

gestores foi confeccionado um material com o conteúdo chamado de Gestão em Foco. 

 

A gestão em foco é um boletim eletrônico mensal que foi desenvolvido com o objetivo de 

estimular a busca do entendimento, aprofundamento e aplicação das competências de 

gerenciamento essenciais ao dia-a-dia dos gestores do Banco Itaú. É disponibilizado no Portal 

Pessoas, incluindo todas as edições enviadas desde o inicio de sua circulação. O conteúdo dos 

boletins é estruturado de maneira a abordar tópicos ao longo de dois ou mais exemplares, 

todos relacionados ao tema principal. Além disso, para cada exemplar são apontadas as 

competências gerencias do Itaú que melhor se relacionam ao conteúdo – facilitando assim a 

oportunidade de desenvolvimento em algumas competências de escolha do leitor. 
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Em 2006 com a aquisição do BankBoston Brasil foi o momento de o Itaú analisar o 

conceituado modelo de treinamento de pessoas, o Boston School, que foi então comparado a 

Educação Corporativa Itaú e como mencionado nas entrevistas eles ficaram surpresos 

positivamente pelo Itaú ter tudo que existia de melhor em treinamento e ainda de poder contar 

com algo diferenciado do mercado que era o centro de liderança. 

 

A Educação Corporativa Itaú tem como objetivo oferecer a formação, capacitação e 

desenvolvimento de competências para seus colaboradores. O conteúdo oferecido está 

alinhado à visão, valores, cultura e competências estratégicas do banco. As diretrizes da 

educação corporativa são: 

a) Alinhamento estratégico e cultural; 

b) Desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais estratégicas para o 

negócio; 

c) Formação de líderes; 

d) Incentivo ao autodesenvolvimento; 

e) Disseminação e aplicação do conhecimento gerado na organização e na troca de 

experiências. 

 

Os programas de aprendizagem são presenciais, à distância, híbridos ou via e-learning. 

Outros fatores importantes são as parcerias com instituições educacionais, o envolvimento de 

gestores e a aprendizagem e aplicação no dia-a-dia. Entre os programas de auto-inscrição 

existem alguns voltados especificamente para a gestão de carreiras como, por exemplo, 

feedback para equipes, gestão de carreira: elaborando planos de desenvolvimento pessoal e 

workshop diálogo desenvolvimento de equipes.   

 

No cenário das instituições financeiras, os grandes concorrentes do Itaú na época como, por 

exemplo, Banco do Brasil, Santander e Unibanco estavam ampliando também seus 

investimentos em desenvolvimento de pessoas com o objetivo de reter talentos. A tendência é 

mundial e segundo pesquisa global realizado pela consultoria Deloitte com 1.390 gestores de 

pessoas de empresas localizadas em 60 países, 78% destas ampliarão seus investimentos em 

desenvolvimento humano em 2006 (REHDER , 04/01/06). 

 

Para Valéria Veiga Riccomini, gerente de atração e integração de pessoas do Banco Itaú, a 

retenção de talentos é um dos maiores desafios da instituição financeira. Ela menciona ainda 
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que a empresa paga 100% dos cursos de especialização e mestrado no exterior para talentos 

em potencial (REHDER , 04/01/06). 

 

Em 2007 o Banco alterou o seu sistema de avaliação de pessoas para a ferramenta GIPP – 

Gestão Integrada de Performance e Potencial, que tinha como público-alvo os gestores do 

banco, Superintendente / Especialista II, Gerente / Especialista II e Coordenadores / 

Especialista I. A performance era avaliada pelo gestor imediato e o alinhamento as 

competências era avaliada por três pares, três parceiros, gestor imediato, auto-avaliação e no 

caso de gestores de pessoas eram selecionados pelo sistema 3 colaboradores. Era um sistema 

de avaliação 360º de competências permitindo que os avaliados tivessem feedback da 

percepção de seu gestor, pares, colaboradores, clientes ou fornecedores. O ciclo era iniciado 

em janeiro, tendo um período de revisão das metas em junho somado a um feedback parcial e 

encerrava em dezembro com um feedback final do desempenho daquele ano. As mudanças 

em relação ao sistema anterior estavam na escala de avaliação que mudaram de 1 a 4 para 1 a 

5 e na revisão do modelo e descrição das competências e distribuição dos pesos dos itens 

avaliados. 

 

Em algumas Diretorias estava em vigor o GIPP para todos os funcionários, inclusive analistas 

junior, mas até o final de 2008 ainda não estava à disposição de todos os colaboradores da 

instituição.  

 

Além das práticas de gestão de carreiras desenvolvidas no período de 2004 a 2007 e 

mencionadas acima, algumas das práticas já existiam antes desse período. O quadro 11 abaixo 

resume todas as práticas de carreiras vigentes no período de 2004 a 2007. 

 

Práticas Conceito resumido 

Programas de 

desenvolvimento interno 

(Educação corporativa) 

Programa que oferece formação, capacitação e 

desenvolvimento de competências para seus colaboradores. 

Curso de auto-inscrição, e-learning, entre ouros.  

O publico desses cursos são analistas, supervisores, gerentes e 

superintendentes. 

Programa de incentivo a 

educação 

Política de incentivo financeiro a graduação e pós-graduação, 

que poderiam variar conforme a política da área e o valor 
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disponível em orçamento, podendo variar de 30% a 100% do 

valor do curso. 

O publico desse incentivo é de analistas, supervisores, 

gerentes e superintendentes. 

Programa MBA no 

exterior 

Política de financiamento de 100% do curso de MBA no 

exterior e auxilio de custo para talentos da organização.  

O programa contava com práticas com o mentoring durante o 

período de 2 anos do curso com conversas mensais. 

O publico era de analistas, supervisores e gerentes 

considerados talentos da organização e indicados pelos 

executivos de cada área de negócio. 

Programa de trainee 
Programa para atração de talentos com duração de 4 anos e 

com encarreiramento até o nível analista sênior.  

Workshop de carreira 
Palestras para trainees e cursos com módulos específicos em 

gestão de carreiras 

Sistema de avaliação para 

gestores (GIPP: Gestão 

Integrada de Performance 

e potencial) 

Ferramenta de avaliação de resultados e competências em 

sistema específico com objetivo de auxiliar no planejamento e 

execução de feedback. 

Assessment Center 

Ferramenta de avaliação baseada nas competências 

corporativas e obrigatórias para as promoções aos níveis 

gerenciais. 

Coaching externo 

O coaching externo funcionava sob demanda específica de 

uma área. O publico era de superintendentes e gerentes em 

casos muito específicos. 

Outplacement 
Disponível nos níveis diretor e superintendente tinha por 

objetivo a recolocação  

Portal RH (2001) 

Site com conteúdo personalizado e com informações úteis e 

serviços para cada colaborador  gestor. Por exemplo, dados 

funcionais, dados da equipe, vagas disponíveis na instituição. 

Divulgação de vagas 

internas (POC – 2002) 

Prática de divulgação das vagas de gerentes, supervisores e 

analistas para todas as oportunidades internas do Banco. 

Os funcionários com mais de 1 ano de empresa ou há mais de 
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1 ano sem movimentação pelo POC. 

Carreira em Y (2003) 
Estrutura de carreira em paralelo que permite o crescimento 

de carreira sem a obrigatoriedade de gestão de pessoas. 

Sistema de avaliação para 

equipes (Diálogo de 

Desenvolvimento - 2004) 

Ferramenta de feedback estruturado, na qual os colaboradores 

e gestores podem trocar percepções sobre as contribuições de 

destaque, oportunidades de melhoria, expectativas individuais 

do colaborador e acordarem, juntos, um plano de 

desenvolvimento individual num processo de reconhecimento 

e melhoria contínua 

Diário de bordo (2004) 

Funciona como um diário eletrônico e permite ao gestor fazer 

registros de eventos importantes, resultados ou 

comportamentos de seus colaboradores e assim utilizá-los no 

momento do feedback e do plano de desenvolvimento. 

Registro de Feedback 

(2004) 

Ferramenta para os gestores registrarem os feedbacks 

realizados de forma on-line para que ele próprio e seu 

colaborador possam relembrar do conteúdo conversado e 

acompanhar as evoluções e melhorias obtidas, sempre que 

necessário. 

Planos de sucessão (2005) 

Processo identificação de posições e pessoas chave na 

organização para sucessão de diretores e executivos em 

trajeto de aposentadoria. 

Programas pré-

aposentadoria (2005) 

Programa 3ª fase da vida quem o objetivo de preparar os 

profissionais para a aposentadoria 

Centro de liderança (2005) 

Programa de desenvolvimento de competências em 

profissionais de grande potencial baseado em trilha de 

desenvolvimento por nível de atuação. Foco na gestão dos 

negócios, gestão de pessoas e excelência pessoal.  

Quadro 11: Resumo das práticas de gestão de carreiras – 2004 a 2007 

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

A figura 7 a seguir resume as práticas de gestão de carreiras adotadas na organização no 

período de 2004 a 2007 por nível de cargo.  
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Programas de desenv. Interno 1 1 1 1 1 1 1

Prog. de incentivo a educação 1 1 1 1

Programa de MBA exterior 1 1 1

Programa de trainee 1

Workshop de carreira 1 1 1

Sistema de avaliação 1 1 1

Mentoring  (MBA exterior) 1 1 1

Tutor (trainee) 1

Assessment Center 1 1

Coaching externo sob demanda 1 1 1

Outplacement: diretor e superintedente 1 1

Portal RH (2000) 1 1 1 1 1 1 1

Divulgação de vagas internas (POC - 2001) 1 1 1 1 1

Carreira em Y  (ínício 2003) 1 1 1

Sistema de avaliação (Diálogo de Desenvolvimento) 1 1 1 1

Diário de bordo (2004) 1 1 1

Registro de Feedback (2004) 1 1 1

Planos de sucessão (2005) 1

Prog. pré-aposentadoria (2005) 1 1 1 1 1 1

Centro de liderança (2005)

Total 6 10 14 12 8 6 8  

Figura 7: Práticas de carreira de 2004 a 2007 por nível de cargo 

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

As práticas voltadas aos gerentes e coordenadores da empresa continuavam a ser mais 

numerosas do que as oferecidas aos demais níveis, porém algumas dessas novas práticas 

serviam como ferramenta para auxiliar os gerentes e coordenadores na avaliação e gestão de 

suas equipes.  

 

 

4.3 Período de 2008 a 2009 

 

O ano de 2008 começa com mudança na estrutura em níveis hierárquicos na alta diretoria e 

com a redução do número de pessoas respondendo diretamente ao presidente do Banco Itaú, 

Roberto Setubal, de 18 executivos e vice-presidentes para apenas 10 vice-presidentes. No 

final de 2008 é então anunciada a fusão do Itaú com o Unibanco e começa para os dois bancos 

mais um processo de integração, comparação e implantação de melhores práticas.  
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No ano de 2009 ocorreu a revisão dos níveis hierárquicos na diretoria e, com isso, a  exclusão 

dos níveis de Vice-Presidente Sênior e Diretor Gerente Sênior reduzindo em dois níveis a 

hierarquia da organização. Os níveis da organização podem ser visualizados no quadro 12 

abaixo. As demais estruturas ainda estão em estudo para adequação de toda a população 

informou um dos colaboradores entrevistados. 

 

Níveis até 2008  Níveis 2009 

Nível Cargo  Nível Cargo 

1 Presidente  1 Presidente 

2 Vice-presidente Sênior  
2 Vice-presidente 

3 Vice-presidente  

4 Diretor Executivo  3 Diretor Executivo 

5 Diretor Gerente Sênior  
4 Diretor 

6 Diretor Gerente  

7 Superintendente  5 Superintendente 

8 Gerente  6 Gerente 

9 Supervisor  7 Supervisor 

10 Analista Sr  8 Analista Sr 

11 Analista PL  9 Analista PL 

12 Analista JR  10 Analista JR 

Quadro 12: Níveis hierárquicos do Banco Itaú 

Fonte: autor 

 

 

Numa das entrevistas foi mencionada a redução dos níveis hierárquicos e o aumento do 

número de diretos em todos os níveis. Em conseqüência dessas mudanças o entrevistado 

menciona que cabe ao colaborador buscar seu desenvolvimento e sua carreira visto que nesse 

modelo cada gestor tem muitos colaboradores e ele tem tarefas a executar além da gestão de 

pessoas. O gestor já não tem tempo para cuidar de cada um dos colaboradores e os mesmos 

devem buscar a orientação do gestor quando necessária e autogerir suas carreiras. 

 

Cada colaborador é responsável pela autogestão de sua carreira, o gestor responsável por 

conhecer as práticas de carreira e orientar o colaborador no desenvolvimento e, por fim, a 

empresa responsável pela estrutura e oportunidade para que isso aconteça. Esses são pontos 

mencionados em uma das entrevistas:  
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“Eu acho que é papel do Banco dar as oportunidades e facilitar algumas coisas. É papel do gestor estar 

mais próximo e orientar, encaminhar a pessoa no papel mais de coaching mesmo [...]. E eu ainda acho 

que muito da responsabilidade é do funcionário, a própria pessoa tem que buscar o caminho. O Banco 

tem que dar abertura para isso, o gestor orientar, mas eu acho que a iniciativa ainda muitas vezes tem que 

partir do funcionário”. 

 

O modelo de gestão de pessoas do Banco Itaú em relação ao papel e poder de decisão dos 

gestores também foi mencionados nas entrevistas com alguns pontos positivos e outros que 

podem ser negativos: 

 

“Felizmente ou infelizmente a decisão de entregar ao gestor a decisão sobre a gestão de sua equipe como, 

por exemplo, promoções, aumentos salariais, desligamentos e contratações cabem apenas ao gestor 

decidir. Tem o lado da responsabilidade pela carreira e orientação de carreira da equipe ficar com o 

gestor, que é positivo se observarmos a quantidade de gestores do banco e a quantidade de pessoas na 

equipe de recursos humanos temos o efeito da descentralização do RH, o gestor vira um braço do RH. O 

ponto negativo é que nem todos os gerentes estão preparados ou querem ter essa responsabilidade e 

podem ocorrer distorções de gestão em cada área”. 

 

Em contraponto uma das entrevistadas comenta o excesso de decisão na mão do gestor e a 

diferença em relação ao modelo do Unibanco de decisão compartilhada: 

 

“O consultor tinha quase tudo da área de pessoas que ele atendia compartilhada com o gestor. Então era, 

consultora vamos promover a pessoa x, espera ai quem a gente vai promover, quais os critérios, avaliação 

de desempenho? A decisão era compartilhada e eu podia não dar ok. A consultoria tinha que estar 

sabendo, ser envolvida, você da alçada para isso”.  

 

O comentário de outro entrevistado ressalta o papel da empresa nesse processo: 

 

“Não adianta ficar falando para as pessoas que elas são donas de suas carreiras se não tem uma estrutura 

por trás. Eu gosto de fazer uma analogia com as lojas de Departamentos, que sempre está tudo bonitinho, 

mas não tem vendedor. Para que não ocorra nenhum problema na procura de produtos é preciso estar 

organizado de uma forma que as pessoas consigam localizar os itens. Da mesma forma quando eu tenho 

esse discurso de autodesenvolvimento, eu não posso virar para você e falar você cuida da sua carreira. Por 

exemplo, a pessoa vai perguntar o que ela tem que fazer então para ser um grande líder, ser diretor”. 

 

“Para isso, eu preciso comunicar com clareza o que são esses modelos de competências, sinalizar para 

todos os que a gente premia, como é que as coisas estão estruturadas, para você começar a entender cada 

vez mais o que sua empresa valoriza e o que ela não valoriza. Quanto mais eu comunicar com você, mais 

você consegue se achar e o self Assessment, estou perto ou estou longe desse modelo sem pedir ajuda. 

Então, o cuidado que temos com essa historia de autodesenvolvimento, de novo, é estruturar a loja 

departamental porque senão fica um discurso evasivo, você não compra”. 

 

“Eu tenho que criar mecanismos e sinalizar cada vez mais para a organização desde os aspectos culturais, 

nosso modo de operar, quais são os aspectos de liderança para o futuro líder que estamos buscando”.   
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O último comentário reforça a preocupação da Área de Recursos Humanos, nas palavras de 

um dos colaboradores responsáveis pela gestão de carreiras,  em transmitir o modo de operar 

da organização e as características de liderança desejadas para os novos lideres. A declaração 

demonstra a responsabilidade atribuída à área e a equipe em transmitir a todos os 

colaboradores os objetivos e desejos da organização.  

 

A responsabilidade da Área de Recursos Humanos fica ainda maior em momento de fusão 

como a que aconteceu entre duas grandes instituições como Itaú e Unibanco, o que remete à 

obrigatoriedade de analisar as melhores práticas de cada instituição, discussão da cultura e do 

perfil de colaboradores que a empresa deseja em seu quadro de funcionários entre outras. 

 

O comentário de um dos entrevistados reforça essa questão da análise das melhores práticas 

dos dois bancos: 

 

“Com a fusão parou tudo, literalmente pararam todos os projetos e a gente começou então, com a fusão já 

em novembro/dezembro, a fazer grupos de trabalho. Então, tinha um subgrupo que era da área de 

desenvolvimento para entender tudo que se tinha de desenvolvimento lá e tudo que se tinha de 

desenvolvimento aqui para a gente começar a discutir, comparar e criar literalmente novas práticas. 

Novas não quer dizer jogar fora o que se tem, mas olhar o que se tem do ponto de vista e ver o que tinha 

best practice, manter e alterar”. 

 
“Esse ano de 2009 é como se nos montássemos o novo RH, precisamos olhar tudo [...] tudo está sendo 

discutido, tudo está sendo novo porque é um desenho o reflexo do que você quer com a cultura com a 

liderança”.  

 

O maior banco privado do país, originário da fusão de dois dos maiores bancos privados do 

país, cada um com suas políticas de gestão de carreira e estratégia de negócios que fizeram 

cada banco chegar ao patamar em que se encontravam antes da fusão merece uma análise 

cuidadosa das melhores práticas de gestão de carreiras. Um dos entrevistados menciona que o 

trabalho está dividido e que as discussões, aprovações e implantações serão gradativas até o 

final desse ano e existe grande expectativa para finalizar e implantar as demais práticas 

durante o ano de 2010. 

 

Em fusões dessa proporção é esperada sobreposição de funções e, em conseqüência, um 

número elevado de demissões. Por esse motivo, a preocupação inicial de recursos humanos 

foi com a recolocação dos colaboradores desligados no mercado de trabalho e para fazer isso 

em grande escala e para vários níveis foi preciso desenvolver um modelo de outplacement em 
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grupo nos níveis gerenciais e cartilhas com o conteúdo desse treinamento de recolocação nos 

níveis abaixo de gerente. 

 

A segunda prática que foi discutida e implantada após o inicio da fusão foi o Sistema Itaú 

Unibanco de Metas de Performance, que tinha como objetivo unificar o sistema de avaliação 

dos dois bancos os tornando não apenas únicos mas também melhor do que a simples soma 

dos dois. Outro desafio era expandir esse sistema com métricas de resultado para todos os 

níveis da organização. A avaliação de competências ainda está em discussão na organização, 

pois para avaliar perfil desejado de atuação antes é preciso definir o que novo banco espera de 

seus colaboradores e, principalmente, de seus gestores. 

 

Uma vez que nem todas as áreas dispunham da ferramenta GIPP para os níveis de analistas, a 

inexistência de um modelo estruturado de metas e importância de expandir o sistema de 

avaliação para todos os níveis foi relatada por um dos entrevistados: 

  

“No Itaú me surpreendeu os analistas não terem contrato de metas [...]. Fundamental para não ficar só na 

percepção do gestor. O gestor sai e ninguém tem o histórico do funcionário. Você ter uma avaliação acho 

fundamental e até estimula você a saber o que esta sendo avaliado e ter uma discussão e um feedback em 

cima daquilo. Eu acho que facilita uma serie de coisas em gestão de pessoas”. 

 

A parcela do Sistema Itaú Unibanco de Metas de Performance referente ao resultado, “o que 

fazer”, consiste em métricas quantitativas com níveis de entrega que variam de N1 a N5. O 

conceito N3 equivale a 100% de entrega do resultado, N5 uma meta considera desafiadora, 

porém atingível e as demais metas podem seguir a interpolação entre essas duas variáveis. Já 

parcela referente às competências, “como fazer”, precisa considerar as pessoas, os valores e a 

cultura das instituições que agora formam uma única empresa. A definição do que é esperado 

em relação às competências é mais complexo e abrangente do que a meta quantitativa uma 

vez que tem por objetivo ser homogênea para toda a organização e, por esse motivo, esse 

bloco de avaliação de competências ainda está em estudo para implantação.  

 

Após o ciclo de avaliações os colaboradores são distribuídos pelos nove quadrante da matriz 

de performance e competências da figura 8 abaixo. Em comitê são discutidas as avaliações 

das pessoas para validação da posição relativa de cada colaborador. Numa última etapa é 

discutido o que chamam de gestão das conseqüências, que é o plano de desenvolvimento 
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recomendado a cada colaborador com base no seu resultado. Para cada quadrante e para cada 

pessoa existe uma gestão de conseqüências atrelada ao resultado alcançado. 
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Figura 8: Matriz de Performance e Competências 

Fonte: entrevista com colaboradores do Banco Itaú 

 

 

O resultado dessa análise é comentado por um dos entrevistados como importante para a 

gestão de carreiras, inclusive sucessão. 

 

“Eu tenho um sistema de conseqüências, o meu sistema de conseqüências eu vou trabalhar carreira e 

sucessão, vou capacitar as pessoas ou eu vou trabalhar com remuneração. Então quando falamos em 

carreira e sucessão vai ser novamente conseqüência do lugar em que você está, cada vez mais ao ganhar 

musculatura e desenvolver pessoas o promover ou não, a escalada na estrutura depende da musculatura 

que você ganha, é conseqüência. O meu olhar não é vamos discutir isso aqui, e você quer ser Diretor? 

Não. Meu olhar é quem está andando milhas a mais onde as pessoas estão, quem já está entregando, 

porque o cara que está no ultimo quadrante teoricamente está entregando acima e você vai começar a 

discutir, então vamos por outra dimensão que é potencialidade”. 

 

A terceira prática analisada foi o programa de trainee do Banco Itaú Unibanco, que foi 

reestruturado e lançado no final do mês de setembro. O novo programa está próximo ao que 

existia no Unibanco, com 1 ano de duração e com job rotation entre as áreas do banco. Além 

disso, os trainees participam de um projeto ao final do período do programa, sendo que esse 

será apresentado ao executivo responsável pela área de interesse do projeto e poderá esse ser 

até implantado no futuro. Para referência, o programa de trainee do Itaú até 2006 tinha 

duração de 4 anos, o colaborador encerrava o programa no cargo de coordenador e a sua 

mobilidade entre as áreas no período do programa dependia de seu plano de desenvolvimento 



81 

 

e de vaga disponível no POC. O programa vigente até o final de 2008 tinha duração de 3 anos 

e o colaborador encerrava o programa como analista sênior. 

 

No momento das entrevistas ainda estavam em discussão algumas práticas de gestão de 

carreira como, por exemplo, o fast track para talentos, couselling externo estruturado para 

alguns casos específicos e job rotation estruturado vinculado a gestão das conseqüências da 

avaliação de performance e competências, o nine box. 

 

Questionado sobre os planos futuros para as práticas de gestão de carreiras, mais 

especificamente sobre um plano de carreira um dos entrevistados respondeu:  

 

“Eu acho que plano de carreira pode ter sim para algumas áreas com grande quantidade de pessoas, por 

exemplo, central de atendimento. Qual é o caminho de alguém que entra em uma central de atendimento? 

Ele pode ter uma carreira que vai da central para a rede de agências, que começa como assistente e pode 

virar gerente de agência. Ai você acaba criando uma trilha aqui, outra ali, eu acho que nesse sentido pode 

ser que se desenhe algo”. 

 

Outro ponto reforçado por um dos entrevistados foi à liderança, as competências e a gestão de 

carreiras: 

  

“O foco que a gente tem discutido é entender modelos de liderança, entender a complexidade da 

liderança, até mapear e fazer trilha do conhecimento e mapear esse conhecimento para a organização. 

Então, por tabela quando eu consigo entender as competências, as complexidades das competências, 

aquilo que eu não abro mão, que é core por área, eu respondo obviamente essa necessidade das 

competências para a escalada. Não quer dizer que no nosso radar quando estamos montando o modelo de 

competência você não está olhando a carreira hierárquica de cargos, estou. Mas, o norteador para 

discussão da competência não é de escala hierárquica de cargos para eu falar com as pessoas, é entender o 

complexo de competência, de aspecto de liderança, dimensões de liderança que isso implica e trabalhar 

em cima disso”.  

   

“Então, não é baseado em uma estrutura, não é baseado em um nível hierárquico [...] Não perco de norte a 

hierarquia, se a gente quer preparar você para Diretor a discussão não é a escala do Diretor. A discussão é 

qual o conjunto de competências, que musculatura precisa para chegar lá, o que eu não abro mão. E ai 

vamos agora fazer um Assessment, aonde você quer chegar do ponto de vista de competências e onde 

você está, e ai montar todo esse career road map para ganhar musculatura, que por tabela quando você 

ganhar musculatura, você estará preparado para qualquer oportunidade”.  

 

Outra estratégia em andamento é o que um dos entrevistados chamou 70 / 20 / 10. O 10 

refere-se ao percentual que é efetivamente desenvolvido pelo individuo em educação, em sala 

de aula, cursos etc; o 20 refere-se ao percentual desenvolvido com relacionamento, por 

exemplo, mentoring, coaching, feedback e copia de modelos; o 70 refere-se ao percentual 
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desenvolvido pela experimentação. Essa relação entre desenvolvimento e carreira é reforçada 

pelo entrevistado: 

 

“Não dá mais para falar de carreira sem falar de desenvolvimento, carreira vira desenvolvimento, 

precisamos quebrar esse paradigma na cabeça das pessoas de que carreira é movimento vertical e escalada 

de cargo. Esse é um paradigma extremamente enraizado, tem gente que fala assim “to aqui no banco e 

não tenho mais carreira”, como não tem carreira, quanto você cresceu, quanto você aprendeu, então como  

você não esta tendo carreira, você está tendo um enorme desenvolvimento”. 

 

“A questão de vir o movimento de cargo, ele passa a ser conseqüência do seu ganho de musculatura e é 

isso que nos precisamos criar na cabeça das pessoas. A discussão minha não é te dar cargos para depois 

você chegar lá. A conversa de seu eu vou ser promovido e tudo o mais é conseqüência, e a gente precisa 

criar esse modelo mental para as pessoas entenderem isso, que isso é gestão de carreiras”. 

 

“Então, pensar depois em career road map, em gestão de carreiras, desenvolvimento e sucessão que à 

medida que você consegue entender para chegar aqui quais são as competências chave, daí eu consigo 

fazer um Assessment das pessoas [...]. Como é que eu faço rotações, eu trabalho movimentações dentro da 

casa com 70/20/10 [...] por que eu sei que 70% vêm do trabalho real, experimentando [...]. As vezes 

quando você pensa em musculatura e competências, você pode criar modelo que você faz muito 

movimento laterais para depois vir forte na vertical”.  

 

Além das práticas de gestão de carreiras desenvolvidas no período de 2008 a 2009 e 

mencionadas acima, algumas das práticas já existiam antes desse período. O quadro 13 abaixo 

resume todas as práticas de carreiras vigentes no período de 2008 a 2009. 

 

Práticas Conceito resumido 

Programas de 

desenvolvimento interno 

(Educação corporativa) 

Programa que oferece formação, capacitação e 

desenvolvimento de competências para seus colaboradores. 

Curso de auto-inscrição, e-learning, entre ouros.  

O publico desses cursos são analistas, supervisores, gerentes e 

superintendentes. 

Programa de incentivo a 

educação 

Política de incentivo financeiro a graduação e pós-graduação, 

que poderiam variar conforme a política da área e o valor 

disponível em orçamento, podendo variar de 30% a 100% do 

valor do curso. 

O público desse incentivo é de analistas, supervisores, gerentes 

e superintendentes. 

Programa MBA no 

exterior 

Política de financiamento de 100% do curso de MBA no 

exterior para talentos da organização.  

O programa contava com práticas com o mentoring durante o 
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período de 2 anos do curso com conversas mensais. 

O publico era de analistas, supervisores e gerentes com idade 

máxima de 28 anos, considerados talentos da organização e 

indicados pelos executivos de cada área de negócio. 

Programa de trainee 

Programa para atração de talentos com duração de 1 ano, job 

rotation entre as áreas e com um tutor para auxiliar o 

desenvolvimento. 

Workshop de carreira 
Palestras para trainees e cursos com módulos específicos em 

gestão de carreiras 

Sistema de avaliação 

para gestores (Sistema 

Itaú Unibanco de metas e 

performance) 

Ferramenta de avaliação de performance e competências em 

sistema específico com objetivo de auxiliar na gestão de 

conseqüências e no feedback. 

Assessment Center 
Ferramenta de avaliação baseada nas competências corporativas 

e obrigatórias para as promoções aos níveis gerenciais. 

Coaching externo 

O coaching externo funcionava sob demanda específica de uma 

área. O publico era de superintendentes e gerentes em casos 

muito específicos. Está em avaliação nova política. 

Outplacement 
Disponível nos níveis diretor e superintendente tem por 

objetivo a recolocação no mercado. 

Portal RH (2001) 

Site com conteúdo personalizado e com informações úteis e 

serviços para cada colaborador  gestor. Por exemplo, dados 

funcionais, dados da equipe, vagas disponíveis na instituição. 

Divulgação de vagas 

internas (POC – 2002) 

Prática de divulgação das vagas de gerentes, supervisores e 

analistas para todas as oportunidades internas do Banco. 

Os funcionários com mais de 1 ano de empresa ou há mais de 1 

ano sem movimentação pelo POC. 

Carreira em Y (2003) 
Estrutura de carreira em paralelo que permite o crescimento de 

carreira sem a obrigatoriedade de gestão de pessoas. 

Sistema de avaliação 

para equipes (Diálogo de 

Desenvolvimento - 2004) 

Ferramenta de feedback estruturado, na qual os colaboradores e 

gestores podem trocar percepções sobre as contribuições de 

destaque, oportunidades de melhoria, expectativas individuais 

do colaborador e acordarem, juntos, um plano de 
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desenvolvimento individual num processo de reconhecimento e 

melhoria contínua 

Planos de sucessão 

(2005) 

Processo identificação de posições e pessoas chave na 

organização para sucessão de diretores e executivos em trajeto 

de aposentadoria. 

Programas pré-

aposentadoria (2005) 

Programa 3ª fase da vida quem o objetivo de preparar os 

profissionais para a aposentadoria 

Centro de liderança 

(2005) 

Programa de desenvolvimento de competências em 

profissionais de grande potencial baseado em trilha de 

desenvolvimento por nível de atuação. Foco na gestão dos 

negócios, gestão de pessoas e excelência pessoal.  

Outplacement em grupo 

para gerentes (2009) 

Workshop sobre recolocação no mercado de trabalho com, por 

exemplo, orientação de como preparar currículo e como se 

comportar em entrevistas.  

Manual de outplacement 

(2009) 

Material didático com o conteúdo do workshop de 

outplacement realizado para os gerentes e distribuídos a todos 

os colaboradores desligados. 

Quadro 13: Resumo das práticas de gestão de carreiras – 2008 a 2009 

Fonte: autor da pesquisa 

 

A figura 9 a seguir resume as práticas de gestão de carreiras adotadas na organização no 

período de 2008 a 2009 por nível de cargo. Nesse período temos 19 práticas sendo executadas 

pela equipe de recursos humanos e 4 práticas em avaliação para implantação e 1 prática em 

avaliação para ampliação do publico atingido.  
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Prog. de desenv.interno 1 1 1 1 1 1 1

Prog. de incentivo a educação 1 1 1 1

Programa de MBA exterior 1 1 1

Programa de trainee (2009) 1

Workshop de carreira 1 1 1

Sistema de avaliação 1 1 1 1 1 1 1

Mentoring (MBA exterior / em avaliação) 1 1 1

Tutor (trainee) 1

Assessment Center 1 1

Coaching  externo estruturado (em avaliação) 1 1 1

Outplacement: diretor e superintedente 1 1

Portal Pessoas 1 1 1 1 1 1 1

Divulgação de vagas internas (POC - 2001) 1 1 1 1 1

Carreira em Y  (ínício 2003) 1 1 1

Planos de sucessão (2005)

Prog. pré-aposentadoria (2005) 1 1 1 1 1 1

Centro de liderança (2005) 1 1 1 1

Outplacement em grupo 1

Manual Outplacement: colaboradores deligados 1 1 1 1

Fast track (em avaliação) 1 1 1 1

Couselling (em avaliação) 1 1 1

Job rotation (em avaliação) 1 1 1 1 1 1

Total 7 11 16 14 11 9 11  

Figura 9: Práticas de carreira de 2008 a 2009 por nível de cargo 

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

 Esse período é de apenas dois anos e compreende um grande processo de integração entre 

duas instituições de grande porte, por esse motivo, algumas práticas ainda estão em avaliação 

nessa nova organização. A construção de uma nova empresa também impacta na construção e 

implantação de novas práticas de carreira. 

 

A figura 10 a seguir mostra uma linha do tempo com as novas práticas de carreira, os 

movimentos estratégicos de fusões e aquisições do Banco Itaú e o número de colaboradores a 

cada período. Cada um desses períodos é marcado por mudanças nas práticas de carreiras e 

pela integração de novas pessoas e culturas a organização. 

 

No próximo capítulo será apresentada a análise e discussão dos resultados da pesquisa desse 

capítulo. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO CASO 

 

Esse capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos da pesquisa documental e 

das entrevistas  com base no referencial teórico do capítulo 2 dessa dissertação. A primeira 

parte trata da relação entre as fusões e aquisições com a mudança das práticas de carreira da 

organização, a seguir  é comparado o modelo bidimensional de carreira de Baruch (2004) com 

as práticas de carreira do banco. Na sequência, são apresentadas as práticas de carreira no 

período da pesquisa, são discutidos os papéis e responsabilidades na gestão de carreira e a 

relação entre o desenvolvimento de competências e promoção de cargo. E por fim, usamos 

como base as práticas nas organizações descritas por Dutra (1996) para confrontar com as 

adotadas pelo Banco Itaú. 

 

 

5.1 Aquisições e fusões versus influência nas práticas de gestão de carreiras  

 

No período de 2000 a 2003, nas aquisições feitas pelo Itaú, a representatividade das empresas 

adquiridas em número de pessoas era relativamente pequena. No caso dos bancos estaduais 

privatizados, os mesmos foram incorporados ao Itaú tanto em negócios como em gestão de 

pessoas. Assim como em outras esferas do governo, a carreira pública tem um modo 

específico de funcionamento como à questão da estabilidade de emprego, pouca ou nenhuma 

mobilidade entre empresas, progressão de carreira por tempo e mérito, entre outras. Por esse 

motivo a integração desses bancos e das pessoas é diferente do conceito de 

autodesenvolvimento e gestão da própria carreira pregada pelo banco. O caso BBA também é 

diferente uma vez que manteve a gestão do negócio apartada do Itaú, não só fisicamente como 

em toda sua forma de operar. O Banco Fiat por sua vez era pequeno em relação à organização 

e seu efeito foi marginal a unidade de negócios responsável pela gestão de financiamento de 

veículos.  

 

Nesse período podemos destacar no quadro 12 as práticas de divulgação de vagas internas 

lançada em 2001 e a estrutura de carreira em Y lançada em 2003 e que permitia a progressão 

de carreira aos colaboradores sem perfil de gestão.  

 

No período de 2004 a 2007 algumas práticas de gestão de carreiras foram modificadas e 

outras foram desenvolvidas. Algumas dessas práticas como a Escola Itaú de Negócios e o 
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sistema de avaliação dos colaboradores vieram após o processo de aquisição do BankBoston 

Brasil, que comparado ao tamanho do Itaú também era pouco representativo como os demais 

bancos comprados no período anterior. O BankBoston era conhecido no mercado de pessoa 

jurídica como um banco de excelência e para o Itaú a compra desse conhecimento e posterior 

construção dessa mesma imagem de banco pessoa jurídica era muito importante para um 

banco visto como de varejo pessoa física. Voltando a 2001 na associação com o BBA foi o 

passo dado pelo Itaú para se consolidar no mercado de atacado de pessoa jurídica e a compra 

do BankBoston foi à estratégia de consolidação do varejo pessoa jurídica. Desse ponto de 

vista o grande impacto para a instituição ficou um pouco limitado a unidade de negócio 

Empresas, que teve sua estrutura ampliada em função da compra.  

 

No caso do Boston foi a primeira vez que o Itaú estava em busca de know-how. E não, 

somente participação de mercado como no caso das privatizações de bancos estaduais que 

permitiriam a entrada do Itaú em Estados nos quais o banco possuía pouca penetração. 

 

A estratégia de internacionalização do Itaú foi ampliada com a aquisição das unidades do 

Boston na América Latina e para atender a expectativa dessas unidades em relação à gestão de 

pessoas o banco criou uma consultoria de pessoas responsável exclusivamente pela gestão 

dessas unidades de negócios de outros países. Essa mudança na estrutura aproximou  a Área 

de Recursos Humanos do Itaú, suas práticas e políticas, das unidades externas. 

 

No período atual, a fusão entre Itaú e Unibanco trouxe impacto para toda a organização 

devido ao tamanho dos dois bancos e suas áreas de atuação similares. Em conseqüência disso, 

o processo diferencia-se um pouco das aquisições ou associações anteriores e por esse mesmo 

motivo aumenta a possibilidade ou a necessidade de desenvolvimento ou mudança das 

práticas de recursos humanos da nova organização. O comparativo entre as práticas, seus 

pontos forte, pontos de melhoria e os produtos inexistente como, por exemplo, manuais de 

outplacement para todos os colaboradores que saem da empresa são fruto de um processo com 

enorme sobreposição de funções como a que aconteceu com Itaú e Unibanco. 

 

A mudança das práticas de gestão de carreiras do Banco Itaú também podem ser comparadas 

ao modelo bidimensional de práticas de gestão de carreiras descrito por Baruch e Peirperl 

(2000), que leva em consideração o grau de sofisticação da prática e o grau de envolvimento 

para a realização dessa prática. O quadro abaixo apresenta essa comparação. 
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Clusters 2000 a 2003 2004 a 2007 2008 a 2009 

Formal 

Sofist.: média 

Envolv.: baixo 

 Folhetos  

 

 Folhetos  Folhetos 

 Plano de carreira 

escrito (em 

avaliação) 

Básico 

Sofist.: baixa 

Envolv.: médio 

 Educação formal  

 Divulgação de 

vagas internas 

 Educação formal  

 Divulgação de 

vagas internas  

 Programa pré-

aposentadoria 

 Educação formal  

 Divulgação de 

vagas internas 

 Programa pré-

aposentadoria 

 Job rotation 

estruturado (em 

avaliação) 

Gestão ativa 

Sofist.: média 

Envolv.: médio 

 Assesment 

Center 

 Workshop de 

carreira 

 Mentoring MBA 

no exterior 

 Assesment Center 

 Workshop de 

carreira 

 Mentoring MBA 

no exterior 

 Assesment Center 

 Workshop de 

carreira 

 Mentoring MBA 

no exterior / em 

avaliação 

Multidirecional 

Sofist.: alta 

Envolv.: médio 

 Avaliação de 

pares 

 Avaliação 360 

graus  

 Avaliação de 

pares  

 Avaliação 360 

graus 

 Avaliação de pares 

 Avaliação 360 

graus 

Planejamento 

ativo 

Sofist.: média 

Envolv.: alto 

  Planos de 

sucessão  

 Planos de sucessão 

 Cousseling (em 

avaliação) 

Quadro 14: Práticas por período versus modelo bidimensional 

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

No quadro ainda existe um gap que é a trajetória de carreira e a avaliação do plano de 

carreira, que é uma prática que exige um alto grau de envolvimento e inviável de se aplicar a 
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toda a organização, sendo esse um recurso a ser estruturado na gestão de carreira dos talentos 

da organização.  

 

A sofisticação e o grau de envolvimento das pessoas nas práticas são fatores que dificultam 

ou encarecem a utilização de algumas das práticas mencionadas pelos autores. Práticas que 

estão em avaliação como, por exemplo, o counseling tem um público específico, que na 

palavra de um dos entrevistados é para poucos, para os talentos da organização.  

 

Essa limitação de amplitude das práticas a toda organização resulta na utilização de práticas 

de gestão de carreiras menos sofisticadas para os colaboradores em geral e a utilização de 

todas as práticas para os talentos em potencial da organização. Dada essa limitação é possível 

a organização perder para o mercado ou não desenvolver talentos em potencial que ficaram a 

margem dessas práticas mais sofisticadas. 

 

No quadro 15, a seguir, podemos acompanhar as das práticas de gestão de carreira a partir de 

2000 até o período atual, que compreende o processo de fusão com o Unibanco e, por 

conseqüência, um grande processo de integração de pessoas e análise das melhores práticas 

das duas instituições. 
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Programas de desenvolvimento 

interno (Educação corporativa)

Programas de desenv. interno 

(Escola Itaú de Negócios)

Prog. de desenv.interno (Escola 

Itaú Unibanco de Negócios)

Prog. de incentivo a educação Prog. de incentivo a educação Prog. de incentivo a educação

Programa de MBA exterior Programa de MBA exterior Programa de MBA exterior

Programa de trainee Programa de trainee Programa de trainee (2009)

Workshop  de carreira Workshop  de carreira Workshop  de carreira

Sistema de avaliação (Gestão de 

desempenho e potencial)

Sistema de avaliação (GIPP: 

Gestão Integrada de perfomance e 

potencial)

Sistema de avaliação (Sistema 

Itaú Unibanco de Metas de 

Perfomance)

Mentoring  (MBA exterior) Mentoring  (MBA exterior)
Mentoring  (MBA exterior / em 

avaliação)

Tutor (trainee) Tutor (trainee) Tutor (trainee)

Assessment Center Assessment Center Assessment Center

Coaching  externo sob demanda Coaching  externo sob demanda
Coaching externo estruturado (em 

avaliação)

Outplacement:  diretor e 

superintedente

Outplacement:  diretor e 

superintedente

Outplacement:  diretor e 

superintedente

Portal RH (2000) Portal RH (2000) Portal Pessoas

Divulgação de vagas internas 

(POC - 2001)

Divulgação de vagas internas 

(POC - 2001)

Divulgação de vagas internas 

(POC - 2001)

Carreira em Y  (2003) Carreira em Y  (ínício 2003) Carreira em Y  (ínício 2003)

Sistema de avaliação para equipes 

(Diálogo de Desenvolvimento - 

2004)

Sistema de avaliação para equipes 

(Sistema Itaú Unibanco de Metas 

de Perfomance)

Diário de bordo (2004)

Registro de Feedback  (2004)

Planos de sucessão (2005) Planos de sucessão (2005)

Prog. pré-aposentadoria (2005) Prog. pré-aposentadoria (2005)

Centro de liderança (2005) Centro de liderança (2005)

Outplacement  em grupo gerentes

Manual Outplacement : 

colaboradores deligados

Fast track (em avaliação)

Couselling (em avaliação)

Job rotation  (em avaliação)

Período de

2008 à 2009

Período de

2000 à 2003

Período de

2004 à 2007

 

Quadro 15: Práticas de carreira por período 

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

As práticas ao longo dos três períodos podem ainda ser comparadas por nível de cargo na 

tabela a seguir, permitindo uma análise da oferta de práticas pela organização em cada um dos 

períodos. 
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Tabela 2: Práticas de carreira por nível de cargo 2000 a 2009   

Período de
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S
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r
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2000 à 2003 5 7 11 8 6 4 6

2004 à 2007 6 10 14 12 8 6 8

2008 à 2009 7 11 16 14 11 9 11

Evolução 1º para 2º período 1 3 3 4 2 2 2

Evolução 1º para 3º período 2 4 5 6 5 5 5

Evolução 1º para 2º período 20% 43% 27% 50% 33% 50% 33%

Evolução 1º para 3º período 40% 57% 45% 75% 83% 125% 83%  

 

 

Na tabela podemos ver uma grande variação, do 1º período para o 3º período, nas práticas de 

gestão de carreiras. As novas práticas ou a ampliação de práticas adotadas para outros níveis 

hierárquicos atingiram a todos os níveis da organização. No entanto, algumas práticas mais 

dispendiosas como, por exemplo, o outplacement ficam restritas aos diretores e 

superintendentes. Em razão da grande sobreposição entre Itaú e Unibanco a prática do 

outplacement foi ampliada em forma de grupo de trabalho aos gerentes da organização.     

 

Interessante destacar a inclusão dos analistas e trainees no sistema de avaliação da empresa, 

que anteriormente abrangia os gestores da organização e alguns analistas em poucas áreas. 

Com um sistema único de avaliação o processo fica mais homogêneo, perene e transparente a 

todos os colaboradores e gestores da organização. 

 

A mudança e o aumento na oferta de práticas de gestão de carreiras para todos os níveis vai ao 

encontro a estratégia da Área de Recursos Humanos de atribuir as pessoas e aos gestores a sua 

parcela de responsabilidade pela gestão e trajetória de carreira. A abrangência das práticas a 

todos os níveis reforça o objetivo da organização de oferecer oportunidade a todos de se 

desenvolverem na carreira. Vale ressaltar que apesar da disponibilidade das práticas e da 

responsabilidade individual de cada funcionário, alguns poucos talentos identificados na 

organização terão maior empenho da organização em sua retenção e desenvolvimento. 

 



93 

 

Outro ponto que merece atenção são os papeis e responsabilidades na gestão de carreiras, 

sendo que a estratégia adotada pela organização de comunicar a seus colaboradores a sua 

responsabilidade na autogestão de carreira e a responsabilidade do gestor em auxiliar sua 

equipe no desenvolvimento pessoal e nas dúvidas de carreiras se observada de forma isolada 

demonstra certa isenção da empresa na responsabilidade pela carreira de seus colaboradores. 

 

Por outro lado, a empresa desenvolve instrumentos de gestão de carreiras como, por exemplo, 

a avaliação de desempenho e as coloca muitas vezes à disposição dos gestores que, por sua 

vez, devem assumir o papel de gestão da carreira de suas equipes, orientando aos 

colaboradores nos momentos de feedback formal ou informal. 

 

A estratégia de colocar o gestor como co-responsável pela gestão de carreiras tem pontos que 

podemos observar claramente. Um ponto positivo é a multiplicação da função de recursos 

humanos pelos gestores, que são bem mais numerosos que as pessoas da equipe de recursos 

humanos e podem garantir maior agilidade e proximidade na orientação aos colaboradores. 

 

Em contrapartida, um ponto negativo é o excesso de autonomia e de poder concentrado no 

gestor, que pode cometer equívocos, ou injustiças, ao decidir por uma mudança de carreira de 

algum colaborador da equipe. Outro ponto negativo identificado refere-se à incapacidade de 

alguns gestores de administrar essa responsabilidade, seja por ausência de aptidão ou por falta 

de orientação e desenvolvimento. No Unibanco as decisões sobre carreira são tomadas em 

conjunto pelo gestor e pelo consultor de recursos humanos que atende a respectiva área de 

negócios, o que reduz um pouco o poder do gestor e permite ao consultor interferir em uma 

decisão que pode estar um pouco longe de sua percepção.  

 

A responsabilidade e o papel de cada colaborador estão bem definidos e comunicados na 

organização, a autogestão de carreiras e a busca pelo autodesenvolvimento são temas 

exaustivamente divulgados. A empresa sabe do seu papel de facilitadora tanto na oferta de 

práticas de carreira e na criação de oportunidades a todos. O ponto de atenção fica na 

comunicação e orientação aos gestores da importância de seu papel na gestão de sua equipe. 

 

Segundo Dutra (1996)  a gestão compartilhada traz benefícios tanto para o desenvolvimento 

da empresa quanto das pessoas. A responsabilidade de cada um descrita por Dutra (1996) está 

praticamente em linha com as práticas e comunicação do Banco Itaú, sendo: 
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Pontos identificados:  

a) Colaborador: responsável pela auto-avaliação, decisão de carreira, necessidades de 

desenvolvimento e comunicação das preferências de carreira ao gestor; 

b) Gestores:  estimular o colaborador a planejar sua carreira, avaliar a necessidade de 

desenvolvimento dos colaboradores e aconselhar seus colaboradores no 

desenvolvimento; 

c) Empresas: prover treinamento em planejamento de carreira para gestores e seus 

subordinados e prover ações de capacitação. 

 

Pontos não identificados:  

a) Gestores:  acompanhar o colaborador na implantação do plano de carreira;  

b) Empresas: prover modelos de planejamento de carreira 

  

Os pontos acima mencionados deixam uma lacuna no processo de planejamento de carreira, 

pois tanto a oferta de um modelo de planejamento de carreira como o apoio e 

acompanhamento dos gestores na implantação do plano de carreira pelos colaboradores pode 

significar a perda de efetividade do plano traçado pelo colaborador e, em conseqüência, o 

desvio de rota planejado e uma complicação futura no desenvolvimento das competências do 

colaborador.  

 

Os papeis e responsabilidades são importantes para separar o que compete ao colaborador, ao 

gestor ou a empresa no desenvolvimento de carreira. Cabe a todos o correto entendimento de 

seus papéis e responsabilidades na gestão e desenvolvimento de carreira. 

 

Por outro lado, pode ser questionado para que adquirir competências e buscar o 

autodesenvolvimento sem a perspectiva de promoção. Poderia ser questionado se esse 

incentivo ao desenvolvimento dos funcionários não seria apenas para benefício do banco, para 

o melhor desempenho e resultado das pessoas e, por conseqüência, da organização.  

 

Se desenvolver refere-se a desempenhar melhor o trabalho, significa o aprendizado e busca 

contínua dos funcionários da empresa por oportunidades de melhoria. Por outro lado, como 

comentado por uma das entrevistadas, os funcionários pensam que se seguirem o plano de 

desenvolvimento de carreira discutido no feedback com o gestor, elas automaticamente 

estarão elegíveis a uma promoção de cargo. No entanto, o que uma das entrevistadas 
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menciona é que as pessoas devem estar preparadas para as oportunidades e cientes da 

dissociação entre desenvolvimento e promoção. 

 

“E ai vamos agora fazer um Assessment, onde você quer chegar do ponto de vista de competências e onde 

você está, e ai montar todo esse career road map para ganhar musculatura, que por tabela quando você 

ganhar musculatura, você estará preparado para qualquer oportunidade”. 

 

“...daqui dois anos não é que você vai ter esse cargo só porque falei, ai vou julgar, ganhou musculatura ou 

não, por que posso colocar um monte de coisas em prática e a pessoa não chegar lá. Então, é esse questão 

que vai ter que colocar na cabeça das pessoas, que não foi prometido nada, mas que você está trabalhando 

o desenvolvimento de um conjunto de competências e não que você as desenvolveu e chegou lá”. 

 

Pelo conteúdo das entrevistas é possível identificar certa preocupação com o desenvolvimento 

das competências dos funcionários classificados como talentos da empresa, e que tem 

potencial para se tornarem futuros lideres da organização. Esse empenho no desenvolvimento 

dos talentos e a formação dos futuros líderes da organização reforçam a preocupação na 

sucessão dos executivos. Nas palavras de uma das entrevistadas a ausência de uma política de 

sucessão pode trazer prejuízo à organização. 

 

“E quando se fala dos níveis mais estratégicos tem muito a ver com o movimento de mercado com a 

presença da organização na bolsa de valores, ações em Nova Iorque, a própria Lei Starb-Oxley, todos 

esses stakholders estão sempre de olho na empresa, em particular na alta liderança e ai como é que eu não 

tenho um processo de sucessão, não ter um processo de sucessão estruturado, aos olhos do mercado traz 

insegurança e gerar maior risco, pode inclusive impactar no preço das ações da organização”. 

 

Pensar em desenvolvimento de competências sem que isso signifique promoção de cargo é 

ainda mais complicado numa empresa com estrutura organizacional hierarquizada e, 

composta por 10 níveis, desde o cargo inicial administrativo de analista junior até o presidente 

da organização. Esse pode ser um dos motivos dos funcionários associarem o 

desenvolvimento de carreira com promoção de cargo. Por outro lado, a intenção da 

organização é deixar clara a separação entre desenvolvimento e recompensa. 

 

Por fim, há indícios de que a promoção de cargos é tratada pelos funcionários como 

conseqüência do desenvolvimento de competências e não como recurso para o seu 

desenvolvimento pessoas e, como consequência, de carreira.  

 

Por outro lado, nas entrevistas, está claro que as posições estratégicas da empresa têm 

requisitos mínimos de competências e que a própria empresa preza pelo modo como as 



96 

 

atividades são entregues. Não quer dizer que o modo como os resultados são entregues 

importam mais do que o resultado em si, mas quer dizer que tem o mesmo valor e importância 

para a empresa.  

 

Portanto, a mensagem é clara quanto ao papel de cada funcionário em buscar seu 

desenvolvimento de competências exigidas pela organização sem que isso necessariamente 

signifique promoção de cargo. 

 

 

5.2 Uso das práticas nas organizações versus práticas no Itaú  

 

Segundo os autores existe uma grande variedade de práticas de gestão de carreiras nas 

organizações, sendo que algumas delas têm menor custo como a revisão de carreiras e outras 

são facilmente encontradas como a divulgação de vagas internas. Algumas práticas ao 

contrário são mais custosas e demandam maiores esforços como coaching. 

 

O quadro abaixo consolida alguns dos instrumentos utilizados pelas empresas e mencionado 

por Dutra (1996) e compara com as práticas de gestão de carreiras adotadas no Itaú. 

 

Instrumentos para 

auto-avaliação 

 Workshops para planejamento de carreira 

 Manuais para planejamento de carreira 

Sim 

Não 

Aconselhamento 

individual 

 Profissionais de recursos humanos 

 Conselheiros profissionais – internos ou externos 

 Profissionais de recolocação 

 Chefia imediata e mediata 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Informações acerca de 

oportunidades internas 

 Divulgação de posições disponíveis (job posting) 

 Levantamento de habilidades 

 Sistema de carreiras, com divulgação dos pré-

requisitos de acesso a cada posição  

 Centro de informações acerca das oportunidades 

de carreira 

Sim 

Sim 

Não 

 

Sim 

 

Processos de avaliação 

de potencial 

 Centros de avaliação 

 Previsão de demanda por recursos humanos 

Sim 

Não 
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 Planos de sucessão e remanejamento Sim 

Programas de 

desenvolvimento 

 Programas de rotação interna (job rotation) 

 Programas de desenvolvimento interno e externo 

 Bolsas de estudo ou programas de assistência a 

educação 

 Desenvolvimento de gestores como conselheiros 

de carreira 

 Programas de desenvolvimento visando carreiras 

paralelas 

 Sistemas de orientação do desenvolvimento 

individual 

Sim 

Sim 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Quadro 16: Instrumentos e técnicas para desenvolvimento de carreiras  

Fonte: autor da pesquisa 

 

 

As práticas de carreira do Itaú estão em linha com as práticas em outras organizações e, além 

disso, oferecem outras como o centro de liderança e outplacement em grupo para gerentes e 

manuais de outplacement para equipes.  

 

O centro de liderança inova ao oferecer não apenas um pacote padrão de treinamento aos 

novos gestores da empresa, mas permite aos gestores optarem por módulos de treinamento 

voltados especificamente para gestão de negócios, gestão de pessoas ou excelência pessoal. 

Por outro lado, a liberdade na escolha deve ser condizente com os pontos a serem 

desenvolvidos pelo colaborador. 

 

Outro ponto inovador foi o lançamento do outplacement em grupo para gerentes que surgiu 

devido à necessidade de realocação das vagas sobrepostas pela fusão entre Itaú e Unibanco. 

Essa inovadora prática foi bem recebida pelos gerentes que até então não contavam com o 

apoio do RH para a recolocação no mercado de trabalho. 

 

A ampliação do sistema de avaliação do nível gerencial para todos os níveis da organização 

foi um passo importante para padronizar e registrar o processo de avaliação dos colaboradores 

e proporcionar a oportunidade de diálogo entre gestores e colaboradores sobre pontos a serem 

trabalhados e sobre os objetivos de carreira de cada colaborador. A ausência de um sistema de 
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avaliação para analistas tem como consequência a perda do histórico das avaliações e, além 

disso, não permite a discussão das metas e do resultado entre gestor e colaborador.    

 

O sistema de gestão de carreiras da organização poderia ser classificado, conforme 

mencionado por Sonnenfeld e Peirpel (2004), como um clube uma vez que tem como 

características a preocupação com o status em uma hierarquia fixa na organização e trajetória 

lenta de carreira pela escalada nessa hierarquia. Por outro lado, a empresa está direcionada na 

atração e desenvolvimento dos talentos que tem como objetivo o planejamento de carreira 

desses talentos e uma visão de longo prazo para a sucessão da empresa. Essa classificação não 

é boa nem ruim, apenas mostra a mudança da empresa para um foco em desenvolvimento de 

competências e atração de talentos que, por consequência, mudariam o enfoque do sucesso de 

carreira pela hierarquia. 

 

No próximo capítulo são apresentadas as conclusões para o estudo de caso, as limitações da 

pesquisa e as indicações para pesquisas futuras sobre práticas de gestão de carreiras nas 

empresas. 
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CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

Nesse capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, as limitações encontradas para o 

desenvolvimento do estudo e as indicações para pesquisas futuras. A conclusão tem como 

premissa responder ao objetivo de pesquisa apresentado na introdução da dissertação.  

 

 

Conclusão  

 

O objetivo desse estudo de caso era investigar a mudança das práticas de gestão de carreira 

adotadas pelo Banco Itaú desde o ano 2000 até os dias atuais. O estudo ainda tinha por 

objetivo identificar se essas mudanças foram necessárias para sustentar a estratégia de 

expansão de mercado do banco pelos movimentos de aquisição, associação e fusão vividos no 

período do estudo. 

 

No cenário interno e externo do Banco podemos destacar a incorporação dos Bancos 

Estaduais de 1997 a 2001, período compreendido no inicio desse estudo de caso, processos de 

downsizing, reengenharia, fusões e aquisições recentes no mercado, globalização e novos 

modelos de carreira. 

 

O fim das fronteiras econômicas, os processos de downsizing, reengenharia, fusões e 

aquisições que surgem para suprir a necessidade por redução de custos e maior 

competitividade levaram a uma nova ordem nas relações de trabalho e a redução da oferta de 

emprego. Nesse contexto, a estabilidade de emprego garantida pelo modelo tradicional de 

carreira já não era mais verdadeiro e cada pessoa deveria passar a se preocupar com sua 

empregabilidade e assumir as decisões sobre sua carreira. As pessoas começam a dar ênfase a 

seus currículos e a seu crescimento dentro e fora da empresa. 

 

A partir dessa mudança da gestão de carreira da empresa para o funcionário, as pessoas 

precisam se preocupar em investir no desenvolvimento de suas competências, planejar seus 

objetivos de carreira e ficar atento às oportunidades.  

 

A estratégia de gestão de carreiras das empresas sofre com essa mudança de modelo e tem o 

papel de oferecer as melhores práticas de gestão de carreira, para permitir que os funcionários 
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se desenvolvam, e a oferta de oportunidades de carreira dentro da organização. As empresas 

precisam estabelecer as diretrizes e as políticas que irão direcionar as pessoas nessa relação 

com a empresa. É possível identificar a mudança do número e das próprias práticas de carreira 

no resultado da pesquisa realizada com os colaboradores do Banco Itaú.  

 

As práticas de gestão de carreiras do banco modificaram-se ao longo do tempo como em 

outras áreas do conhecimento como a área de tecnologia do banco. A grande ênfase na gestão 

de pessoas comentada pelos executivos da instituição no início de 2004 e o desafio de tornar 

essa área referencia ao mercado são também reflexo de uma estratégia de atração, retenção e 

desenvolvimento de talentos que garantam a perenidade  almejada e cortejada pelo Itaú. 

 

O processo de aquisição dos bancos estaduais somado a uma experiência positiva no mercado 

trouxe um novo conceito de carreira para o Itaú, o que garantiu a progressão de carreira de 

pessoas com perfil técnico e que anteriormente ficavam insatisfeitos com a estagnação, 

viravam gestores sem aptidão para coordenar pessoas ou ainda saiam da empresa e levavam 

seu conhecimento e competência de alto valor para o banco para a concorrência. 

 

No caso do Boston a experiência em gestão de pessoas foi importante para a melhoria de 

muitas das práticas de carreira existentes na instituição ou ainda aquelas próximas de sua 

implantação. Fator importante foi sua contribuição na comunicação e divulgação dessas 

práticas, pois isso era algo muito bem feito pelas equipes do Boston. 

 

No processo atual de fusão entre Itaú e Unibanco o aprendizado e as melhorias são continuas 

e muitas práticas estão em discussão, o que mostra também um esforço diferenciado em 

aproveitar as melhores práticas dos dois bancos e não somente uma incorporação simples das 

pessoas do Unibanco ao Itaú.  

 

A mudança das práticas de gestão de carreira ao longo dos três períodos em estudo é 

perceptível para todos os níveis da organização. Os analistas e coordenadores foram os que 

apresentaram maior evolução percentual na oferta de práticas se comparado aos demais 

níveis. No entanto, é importante destacar que os níveis iniciais de gestão, coordenador e 

gerencial, são os que possuem a maior quantidade de práticas de gestão de carreira e que esse 

movimento pode ser reflexo da estratégia de recursos humanos de utilizar os gestores como 
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meio de propagar as diretrizes da Área de Recursos Humanos e de auxiliar sua equipe no 

desenvolvimento profissional. 

 

A importância de políticas e práticas de gestão de carreiras na conciliação da expectativa das 

pessoas em empresas com muitos funcionários, como é o caso do Banco Itaú foi mencionada 

por Dutra (1996). Ainda segundo o autor essas políticas devem servir como base para que as 

pessoas planejem sua própria carreira. A combinação entre a disponibilidade de práticas de 

gestão de carreira pela empresa, o coaching do gestor e a iniciativa de cada pessoa em traçar 

seus objetivos e caminhos foi mencionada nas entrevistas e nos leva a um cenário de gestão 

individual de carreira com o apoio da empresa e do gestor, sendo cada um responsável por sua 

trajetória de carreira dentro e fora da organização.  

 

A mudança da direção da carreira das organizações para as pessoas identificada na pesquisa 

com os colaboradores do Banco Itaú aproxima-se da afirmação de Hall (1996) de que a 

carreira do século XXI será predominantemente proteana. A carreira proteana pode ser 

entendida como uma série de experiências e de aprendizados pessoais relacionados ao 

trabalho ao longo da vida e sendo que, o principal objetivo é o sucesso psicológico do 

indivíduo, um sentimento de orgulho e realização pessoal por alcançar seus objetivos de vida, 

felicidade familiar, paz interior, dentre outros, em contraposição à perspectiva tradicional de 

sucesso que buscava a escalada dos níveis hierárquicos em uma organização. 

 

Ao analisar as práticas de gestão de carreiras adotadas pela empresa pode-se dizer que as 

mesmas possuem um aspecto burocrático quanto ao uso de folhetos de carreira, cursos de 

auto-inscrição e sistema de divulgação de vagas internas, pois são direcionadas a todos os 

colaboradores e não tem relação direta com a estratégia da organização.  

 

Por outro lado, práticas como Assessment center, programa de trainee e sistema de avaliação 

de performance e competências estão diretamente relacionadas a estratégia da organização de 

atrair jovens a frente de seu tempo, avaliar o grau de alinhamento dos colaboradores aos 

objetivos da organização, desenvolver e acompanhar os talentos da organização. A gestão de 

carreiras pode ser classificada como estratégica para os poucos talentos da organização, 

aqueles que de fato farão uso de práticas de gestão de carreiras mais elaboradas e com maior 

grau de envolvimento das pessoas. 
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Na opinião dos entrevistados práticas como a divulgação de vagas internas e o sistema de 

avaliação de performance e competências são as de maior uso e melhor resultado na 

organização. No primeiro caso devido à possibilidade de mudança de carreira interna 

proporcionada a todos os colaboradores, sendo que a empresa presta seu papel de colocar 

todas as oportunidades a disposição dos colaboradores para que eles próprios busquem seu 

desenvolvimento e seu objetivo de carreira. No segundo caso devido à oportunidade de 

diálogo entre gestor e colaborador sobre os resultados e sobre a expectativa de carreira 

proporcionada pela discussão das metas estabelecidas em conjunto pelas partes e pelo 

posterior retorno do desempenho e do comportamento adotada para atingir ou não os 

objetivos e, como conseqüência, um plano de desenvolvimento individual. 

 

Para melhor promover a autogestão das carreiras é necessária a conscientização dos 

colaboradores sobre o seu papel na gestão de sua própria carreira, é preciso preparar os 

gestores para a devida orientação de seus colaboradores e cabe ao RH oferecer as melhores 

práticas de carreiras aos colaboradores e gestores da organização. A organização precisa 

melhorar cada vez mais sua comunicação interna com os colaboradores e preparar melhor 

seus gestores para o papel que a empresa espera deles. A gestão compartilhada da carreira 

mencionada pelos autores e mencionada pelos entrevistados reforça essa separação entre os 

papeis e a responsabilidade de cada um pela gestão de sua carreira. 

 

Na pesquisa é possível identificar os papeis e responsabilidades de cada uma das partes, sendo 

que cabe aos gestores o papel de auxiliar e disseminar aos colaboradores o conceito da 

autogestão da carreira. Não significa que a empresa se isente de qualquer tipo de participação 

na carreira de seus funcionários, mas sim uma transferência para os mesmos da importância e 

da ação decisiva que cada um tem na própria trajetória de carreira, seja ela dentro ou fora da 

organização. 

 

Por outro lado, esse aumento de responsabilidade por parte do gestor faz sentido pela 

proximidade do mesmo com cada um de sua equipe, pois o conhecimento dos pontos fortes e 

os de melhorias estão mais evidentes para o gestor que para a equipe de Recursos Humanos - 

RH. Além disso, a proximidade permite uma ação mais ativa e corretiva ao longo do 

desenvolvimento da carreira, permitindo um coaching praticamente diário entre gestor e 

funcionário. O ponto negativo advem de uma possível ausência e distanciamento da equipe de 
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RH por essa delegação de responsabilidade, o que traria muita responsabilidade e, por 

consequência, muito poder para os gestores decidirem o futuro de suas equipes. 

 

Essa questão de empowerment dos gestores e ausência do RH nas decisões foi tratada por um 

dos entrevistados que se viu surpreso com o distanciamento da consultora de RH nas decisões 

de carreira e, ainda, mencionou que no Unibanco tais decisões eram tomadas em conjunto 

pelo gestor e pelo consultor que atendia a respectiva área de negócios. 

 

É possível identificar a mudança das práticas de gestão de carreiras no período em estudo, 

porém uma mudança relacionada à gestão dos talentos da organização. As práticas 

desenvolvidas têm uma abrangência limitada devido à limitação de recursos para adoção 

dessas práticas em maior escala. A melhor utilização dos recursos faz sentido em qualquer 

área da empresa e, por esse motivo, apesar de identificadas no estudo algumas das práticas de 

gestão de carreiras estão restritas e direcionadas aos talentos da organização.  

 

Por outro lado, a organização poderia focar no desenvolvimento de trilhas de carreira para 

cargos técnicos/operacionais como, por exemplo, o de call center, que poderiam ter um 

desenho de cargos e uma trilha de carreira planejada, o que atenderia a uma grande parcela 

dos colaboradores da organização e seria uma ferramenta de baixo custo e alto potencial de 

ganho.   

 

A mudança das práticas de gestão de carreira no Banco Itaú foi constante ao longo dos 

períodos analisados e ainda mais marcante nas entrevistas que tratam da recente fusão com o 

Unibanco que, nas palavras dos entrevistados, conduziram os dois bancos a uma análise 

interna das melhores práticas. Posterior a essa análise cuidadosa, a equipe responsável pela 

gestão das práticas de carreira apresentava o conteúdo a ser discutido e decidido em conjunto 

com os executivos do Banco.  

 

Essa mudança pode ser resultante do tamanho dessa movimentação estratégica em detrimento 

das anteriores.  No entanto, cabe ressaltar que o movimento da equipe de Recursos Humanos 

ainda está acompanhando os movimentos estratégicos da corporação e não em compasso com 

a estratégia e se preparando para movimentos desse porte. 
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Limitações da pesquisa 

 

O estudo de caso limitou-se a apenas uma empresa, o Banco Itaú, de modo que não pode ser 

generalizada a todas as situações de empresas que sofreram Fusões e Aquisições. 

 

A amostra da pesquisa ficou limitada a área responsável pela gestão de carreiras, 

desenvolvimento e sucessão do Banco Itaú, sendo que esse estudo se baseia apenas em suas 

visões, não trazendo nenhuma visão complementar de executivos do banco sobre as práticas 

de gestão de carreiras. Assim, a amostra não é representativa das demais instituições 

financeiras e não financeiras. 

 

Outro fator limitante é ausência de documentação histórica das práticas, principalmente, 

daquelas que ocasionaram significativas evoluções ou variações na política ou na estrutura da 

Instituição e acabaram se perdendo no tempo, ficando a ferramenta recente mais presente na 

memória das pessoas. A documentação utilizada demonstrou-se limitada,  sendo composta de   

material de treinamento com o conteúdo de algumas das práticas apresentadas no estudo 

encontrado em posse do autor e guardado por  alguns outros gestores. Contudo, importante 

destacar que com a implantação do ISO o histórico recente das alterações e as próximas 

alterações estarão devidamente documentadas o que facilitará o desenvolvimento de trabalho 

futuro e complementar a esse. 

 

 

Pesquisas futuras 

 

Pesquisas futuras podem verificar a mudança de práticas de carreiras em outras organizações 

que passaram por processos de fusão e aquisição. 

 

Outra hipótese de pesquisa seria verificar a mudança das práticas de carreiras em empresas 

que não passaram por fusões e aquisições no período de análise do caso. 

 

Por fim, poderia ser estudada a mudança das práticas de carreiras em empresas ou bancos de 

controle estrangeiro e a influência do controlador nessas práticas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. O que se entende por gestão de carreira? 

 

2. Em relação à gestão de carreiras 

a. Descrição das práticas adotadas 

b. Abrangência de cada prática 

 

3. Mudança das práticas de gestão de carreiras 

a. Práticas adotadas anteriormente 

b. Influência Fusões e aquisições em novas práticas 

 

4. Uso das práticas de gestão de carreiras  

a. Quais as mais utilizadas? Por quê?  

b. Quais as menos utilizadas? Por quê? 

 

5. Em relação aos papéis e responsabilidade sobre a gestão de carreiras 

a. Empresa 

b. Gestor 

c. Colaborador 

 

6. Perspectivas e planos futuros em relação à gestão de carreiras 

 

 


