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O risco para quem não tiver plano estruturado é de desmotivar ou perder o funcionário, 
afetando a rentabilidade no longo prazo  
 
Toda empresa deveria ter um plano de salários e carreira, afirma a sócia-diretora da IMC 
Consultoria Empresarial, Iêda Vecchioni. A elaboração demora em média de quatro a seis 
meses, contando com toda a parte de análise do salário de mercado para os cargos dentro do 
negócio, estabelecer o novo organograma e definir como se dará a evolução dos profissionais 
dentro da empresa. O risco para quem não tiver algo estruturado nesta área é de desmotivar 
ou perder o funcionário, afetando a rentabilidade da empresa no longo-prazo. 
 
“O grande risco é a perda do profissional. Se ele não percebe chance de desenvolvimento, 
procura outra coisa”, afirma Iêda. Antes encontrado só nas grandes empresas, os planos de 
carreira estão presentes hoje em qualquer pequeno ou médio negócio com ambições de 
crescimento. 
 
A Crivo,  companhia de desenvolvimento de tecnologia na área de análise crédito, fraude e 
riscos, mais do que dobrou o número de funcionários durante o último ano, saindo de 40 para 
130. Dentro do processo que o diretor financeiro Ricardo Uzal chama de “profissionalização da 
companhia”, foi incluída a elaboração de um plano de cargos e salários e de avaliação de 
desempenho. 
 
O modelo é simples. Todos os cargos na companhia são divididos entre júnior, pleno e sênior, 
tendo graduações que vão de um a dez. Cada vez que alguém é promovido horizontalmente, 
ou seja, não entra em cargo novo, recebe incremento de 7% no salário. “O ideal é que no 
intervalo entre o cinco e o seis no nível júnior, o profissional seja promovido para o pleno”, 
explica Uzal. 
 
De acordo com ele, pode acontecer de funcionários de nível júnior ganharem mais que plenos, 
mas isto é incomum. 
 
“Isso acontece quando o funcionário júnior está lá há muito tempo, mas não desenvolveu as 
capacitações necessárias para subir de nível.” O tempo médio para a transição de júnior para 
pleno é de cerca de dois anos. 
 
EXPANSÃO. A grande razão por trás da criação do plano de carreiras foi a expansão rápida da 
companhia. A preocupação da Crivo foi manter sua cultura empresarial, estabelecida durante 
uma década de atuação no mercado. O mapeamento do plano de carreira indica quais 
capacitações técnicas o profissional precisa dominar para cada função, mas a Crivo 
estabeleceu também “capacitações comportamentais”. 
 
“A recompensa, o avanço na empresa, depende de certas competências comportamentais, que 
servem para manter uma cultura coesa dentro da Crivo”, diz Uzal. 
 
A qualidade das competências técnicas e comportamentais é medida pelo plano de avaliação 
de desempenho elaborado pela Crivo logo após a implementação do plano de carreira. Cada 
um demorou quatro meses para ser desenvolvido e aplicado. Para auxiliar no processo, a Crivo 
recorreu a consultores de recursos humanos. Na opinião de Iêda, não é necessário contratar 
especialistas, mas sim conhecer a empresa. “Você pode fazer com alguém internamente.  
 
Normalmente, o mais importante é conhecer a organização, fazer uma análise de 
funcionalidade, de que áreas são importantes. Depois disso você pode ver quais são as 
atribuições e cargos necessários.” A especialista aponta como tendência na geração dos planos 
de carreira a criação de “cargos amplos”. Segundo ela o conceito permite maior 
desenvolvimento do profissional, pois ele desempenha mais funções. 
 



Enquanto em uma empresa comum cada funcionário acaba se especializando em uma função, 
os novos planos de carreira prevêem a generalização dos cargos. “Por exemplo, se reduz todo 
funcionário de RH para “analista de recursos humanos”. Isso reduz a buracracia, facilita a 
mobilidade e favorece o desenvolvimento, forçando o profissional a aprender e desempenhar 
novas atividades.”  
 
ACEITAÇÃO. A ideia de plano de carreira não é aceita por todos. O gerente de Recursos 
Humanos da Aliança Navegação e Logística, Marco Antonio Gomes, argumenta que estes 
planos não servem para empresas com estruturas mais diversificadas e heterodoxas. “É difícil 
um plano de carreira estruturado em uma empresa que são na verdade 40 micro mundos”, diz 
Gomes, citando a própria companhia como exemplo. 
 
“O conceito novo é de que as pessoas tenham um plano de carreira, e não a empresa. O que a 
empresa deve ter são oportunidades de carreira.” O executivo analisa que o interesse no 
próprio futuro deve partir do empregado, e não da empresa. 
 
“O que a companhia deve deixar claro são as oportunidades que ela oferece para o profissional 
atingir os objetivos que ele deseja para a própria carreira”, afirma Gomes. 
 
O trabalho da Aliança neste sentido, explica Gomes, é deixar transparente para os funcionários 
o que é necessário para cumprir cada função. A empresa também aceita que profissionais 
passem de um setor para outro. Como resultado, a empresa tem uma movimentação interna 
bastante forte. “A companhia precisa deixar clara quais são as carreiras possíveis, deixando 
um plano de desenvolvimento para a pessoas se engajar em outras áreas”, aconselha o 
gerente de RH. 
 
Segundo Gomes, muitos profissionais no mercado estão acomodados, e não estão dispostos a 
gerir a própria carreira. 
 
“A empresa não ‘tem que dar uma promoção’. Existe uma passividade por parte das pessoas”, 
diz. Um dos problemas desta estratégia é que ela não cumpre um dos objetivos do plano de 
carreira, que é reter bons profissionais. Gomes reconhece a dificuldade. “Temos que entender 
que a pessoa em algum momento vai sair da empresa para continuar o seu plano de carreira.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 abr. 2011, Seudinheiro, p. B14.   


