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Em que ponto termina o papel da empresa e começa o do funcionário quando o assunto é 
ascensão profissional? Joel Dutra, da Universidade de São Paulo, fala sobre as falhas cometidas 
pelos dois lados e indica o caminho da gestão eficiente. 
 
A valorização do capital humano é um dos dez mandamentos da gestão moderna. Funcionários 
viraram colaboradores e departamento pessoal deu lugar à área de desenvolvimento de pessoas. 
Porém, velhos dilemas continuam a fazer parte do cotidiano das organizações. Falta de motivação 
nas equipes, avaliações de desempenho subjetivas, funcionários sentindo- se injustiçados, 
dificuldade para reter talentos são alguns dos fantasmas que teimam em rondar as companhias. 
Por que será que isso acontece? Será a distância entre discurso e prática ou as políticas 
ineficientes? "Um pouco de cada coisa", aposta o professor Joel Souza Dutra, da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo, e autor do livro 
Competências, Conceitos e Instrumentos para a Gestão de Pessoas na Empresa Moderna (Editora 
Atlas). Nesta entrevista, ele fala sobre as mudanças na gestão de pessoas, a responsabilidade de 
cada uma das partes envolvidas e o que falta para os programas saírem definitivamente do papel. 
 
VE Muito tem se falado na importância do capital humano para o desenvolvimento das empresas. 
No cotidiano de trabalho, qual foi a principal mudança dessa nova realidade para as pessoas? 
 
JOEL Onde é que as corporações mudaram? Elas estão vivendo em ambientes muito mais 
turbulentos e precisam dar respostas muito mais ágeis. Então, ninguém mais é identificado pelo 
cargo, pela posição que ocupa. É muito fluido. De repente, a pessoa está em uma frente de 
trabalho e precisa acumular outra. É muito difícil você pensar o status dela de uma forma 
quadradinha. Hoje, você não consegue mais enxergar as pessoas dentro de cargos. 
 
Uma carreira gerencial é diferente de uma técnica. Se colocarmos tudo no mesmo caldeirão vira 
confusão  
 
VE Se não for por cargo, como as pessoas se desenvolvem e ascendem profissionalmente?  
 
JOEL Para compreender um pouco mais as organizações, realizamos algumas pesquisas e 
verificamos que as pessoas se desenvolvem não quando são promovidas, mas sim conforme vão 
lidando com atribuições e responsabilidades mais complexas. Na medida em que a pessoa vai 
assumindo responsabilidades mais complexas, ela vai valendo mais, tanto para mercado quanto 
para organização. Mesmo nessa realidade movediça, preciso tentar encontrar alguns elementos 
estáveis. Em toda profissão ou função que a pessoa exerce, existem parâmetros que são perenes. 
 
VE Como é possível estabelecer métricas para validar o grau de complexidade que o funcionário, 
com o tempo, vai assumindo?  
 
JOEL Se olharmos as pessoas e não o cargo que ela ocupa, facilmente a gente vê um economista, 
por exemplo, que migra para a área comercial e, quando menos espera, está no marketing. É 
uma migração tranqüila e muito rápida. A diferença entre pensar na pessoa em sua trajetória e 
pensar no cargo está em perceber as atribuições dela, seu talento individual e planejar seu 
desenvolvimento. A pessoa passa a ocupar cargos de maior complexidade, de maior 
responsabilidade, sem ter mudado o posicionamento no organograma. 
 
VE Seriam as classificações júnior, pleno e sênior, que cada vez aparecem com maior freqüência? 
 
JOEL Sim. Basicamente são padrões de complexidade. Se você for descrever a atividade da 
pessoa, ela faz praticamente a mesma coisa.  



É muito difícil você falar "essa pessoa faz coisas diferentes da outra". Provavelmente, elas apenas 
entregam coisas diferentes, lidam com situações que exigem maior competência. 
 
VE O senhor vê essa classificação de cargos de forma positiva?  
 
JOEL Quanto mais métricas, mais fácil fica discutir o rumo que a pessoa vai tomar. Fizemos um 
levantamento com 25 empresas na Grande São Paulo e detectamos que nas empresas de 
tecnologia nós tínhamos 35% dos gestores que não eram gestores. Eram profissionais técnicos 
travestidos de gestores, para ter mais salário, mais status. De novo a confusão: eu me 
desenvolvo como gerente ou técnico? As empresas cometem muito essa falha. Elas se prendem 
ao cargo, por causa do ranço do passado. Eu tenho um coordenador de projeto: ele pode ser um 
profissional técnico, porque ele coordena um projeto tecnicamente, ou ele pode ser um gerente, 
ele coordena um projeto gerencialmente. Os dois são coordenadores de projetos, têm o mesmo 
cargo, estão na mesma estrutura de carreira. Mas se eu olhar numa estrutura de carreira, um 
está em uma carreira gerencial e o outro em uma carreira técnica. São coisas distintas. Se colocar 
todo mundo no mesmo caldeirão, vira uma confusão. 
 
As pessoas ainda têm a percepção de que o desenvolvimento profissional é uma responsabilidade 
que cabe à empresa  
 
VE E quais problemas essa bagunça de cargos pode trazer?  
 
JOEL A empresa fica confusa e as pessoas ficam confusas quanto ao que se espera delas. E são 
questões importantes para planejar a carreira, a sucessão de um alto posto. 
 
VE Em quais frentes o atual modelo de gestão mais avançou?  
 
JOEL Está se criando dentro das organizações um novo pacto, mais centrado no desenvolvimento, 
que é o que legitima a relação da pessoa com a empresa. O funcionário deve contribuir para o 
desenvolvimento da empresa e a empresa para o desenvolvimento dele. Aí a relação fica legítima, 
sustentável. Caso contrário, tem um enfoque apenas só econômico. Se a pessoa não se sente 
comprometida com seu trabalho, a empresa também se fragiliza. Se em determinado momento 
ela precisar dar respostas mais rápidas ao mercado, não tem sustentação para fazer isso. Não 
adianta contar com seu pessoal, que muitas vezes ele não estará lá. Se você tem pessoas 
comprometidas com seu próprio desenvolvimento, elas começam a empurrar a empresa, elas 
querem que a empresa se desenvolva, para se desenvolverem também. 
 
VE E do ponto de vista dos profissionais, o que mudou? 
 
JOEL No Brasil temos um problema cultural. Aqui, nunca as pessoas se prepararam para pensar 
sua carreira de forma estruturada, planejada. Elas não são estimuladas a fazer isso em casa, nem 
na escola e nem no trabalho. Nós percebemos em nossas pesquisas, na década de 90, que apenas 
2% das pessoas tinham um projeto de carreira consistente. Mais de 80% não tinha pensado de 
forma estruturada em seu futuro profissional. O quadro começou a mudar a partir do ano 2000. 
Mas embora fosse uma discussão que chamasse atenção, as pessoas tivessem despertado para o 
assunto, elas não conseguiam trazer isso para sua vida pessoal, para o dia-a-dia. Começam a 
fazer agora.  
 
VE O que significa um projeto profissional consistente?  
 
JOEL É a pessoa ter um objetivo, uma percepção do que ela quer no futuro e começar a estruturar 
seu presente para chegar lá. Quando se fala de carreira, as pessoas ainda têm a percepção de 
que isso é uma responsabilidade que cabe às empresas. Elas entregam para a companhia a 
condição de cuidar do seu desenvolvimento. Então, a própria negociação da pessoa com a 
empresa se torna uma negociação complicada. 



 
VE Qual é o principal erro que as pessoas cometem quando planejam suas carreiras? 
 
JOEL O processo que a pessoa estabelece para olhar a sua carreira é de fora para dentro, não de 
dentro para fora. Ou seja, ela olha o mercado, vê as oportunidades oferecidas. Ela não olha para 
ela e pensa no que ela gosta, o que ela quer, para então ver as oportunidades e no caso de não 
as encontrar, criar seu próprio espaço. Se ela faz o movimento inverso, está olhando sua carreira 
de forma muito limitada. Essa postura proativa, mais empreendedora, também é importante para 
a organização porque, à medida que ela cria seu próprio espaço, também cria espaço para a 
empresa. Quando a pessoa tem as rédeas de seu desenvolvimento, tornase muito mais objetiva, 
muito mais focada e invariavelmente mais feliz. 
 
VE A falta de consciência com relação à carreira é mais grave em cargos hierarquicamente mais 
baixos?  
 
JOEL De forma alguma. Fizemos aqui um trabalho com gerentes, profissionais de alto nível, que 
estimulava as pessoas a olhar suas carreiras. O que acontecia? Normalmente eles raciocinavam 
tendo como referência o organograma da empresa, o plano de carreira do RH. Se a pessoa olha a 
empresa, está vendo a empresa de ontem, não a de hoje e muito menos a de amanhã. Se eu 
estou pensando em futuro, tenho que pensar: como vai ser a empresa daqui a cinco anos? Que 
espaço quero ocupar? Tenho condições? Como me preparo para em cinco anos eu estar onde 
gostaria? 
 
VE Isso não é fruto de uma economia tão instável como a do Brasil?  
 
JOEL Historicamente, as pessoas começaram a pensar em suas carreiras em momentos de 
dificuldade. Até para ter segurança, elas precisam estar mais atentas à sua carreira. Por exemplo: 
trabalho na empresa X. E se amanhã eu perder o meu emprego? Vou ficar no olho-da-rua? Vou 
conseguir me recolocar? A hora que ela olha a carreira por seus olhos, ela enxerga coisas que 
ninguém mais vê. 
 
VE Mesmo as empresas que investem em políticas mais modernas de gerir funcionários e 
oferecem benefícios de ponta, ainda não conseguiram se ver livres de problemas antigos. Isso 
seria reflexo da distância muito grande entre discurso e prática, programas pouco eficientes ou 
novas fontes de velhos conflitos?  
 
JOEL Um pouco de cada coisa. O sistema formal de gestão de pessoas foi se descolando da 
realidade. Como a realidade é extremamente dinâmica, fica difícil acompanhar. Aí, a pessoa vai 
remendando o sistema para adaptá-lo à sua necessidade. Mas chega um momento em que é 
preciso reformulá-lo em suas bases, em seus princípios, em seus conceitos. E não dá para 
consertar o avião em pleno vôo. Isso gera o que a gente chama de crise, situação em que todo 
mundo se sente autorizado a pôr a colher. Já que ninguém entende, entendo eu. Ou eu tenho 
poder, vai ser do meu jeito. Claro, hoje existem parâmetros que nos ajudam a perceber o 
movimento, há instrumentos mais adequados de avaliação, remuneração, fazer diagnósticos. Ou 
seja, estamos em um processo de construção. 
 
O plano de carreira oferecido pela empresa tem que ter parâmetros norteadores e nunca 
restritores  
 
VE Há ações concretas nessa direção? 
 
JOEL Existe um discurso, que é o sistema formal, mas que nem sempre está alinhado com a 
realidade. Hoje já tem uma busca maior por coerência, há empresas que estão fazendo esforços. 
Mas esse não é um drama só do Brasil, é vivido em todo o mundo ocidental.  



Digo ocidental porque no Oriente são outros padrões culturais, que também têm problemas, mas 
com configurações diferentes. 
 
VE Quais os principais erros que as pessoas cometem?  
 
JOEL O grande problema é a pessoa não olhar para ela mesma. À medida que não há clareza do 
projeto profissional, ela fica em cima do muro. 
 
VE Há empresas que oferecem plano de carreira aos funcionários. Isso não vai contra o 
planejamento individual que cada pessoa deve fazer?  
 
JOEL O plano de carreira é muito perigoso porque pode resultar em um acomodamento da 
pessoa. Por outro lado, se a empresa não desenvolve uma sinalização mais concreta para seus 
funcionários, os deixa sem chão. Precisa haver um equilíbrio. De um lado, é preciso estruturar 
alguma coisa. Só assim posso dar ao gerente condições de discutir com seu subordinado a 
carreira dele. É fundamental que a empresa tenha alguma coisa estruturada, mas o plano de 
carreira oferecido tem que ter parâmetros norteadores e nunca restritores. 
 
VE Até onde vai a responsabilidade da empresa e onde começa o papel do funcionário?  
 
JOEL Não existe uma fórmula. Depende muito da cultura. Temos observado que as empresas que 
têm um bom desempenho na criação de um plano de carreira têm feito dois movimentos em 
paralelo: um é modernizar seu sistema de gestsão. O outro é estimular a pessoa a pensar sua 
carreira a partir dela própria. Uma coisa sem a outra não funciona. As duas têm que acontecer ao 
mesmo tempo. 
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