
Mudanças no mercado direcionam planos que privilegiam a movimentação

horizontal. Tendência é basear este programa na gestão por competências

Denise Turco

Fazer carreira em uma empresa nos dias
de hoje tem um signif icado diferente de
duas décadas atrás. A empresa de perfil
assistencialista que conduzia o funcioná-
rio e que propunha sua ascensão dentro de
uma única área, deixou de ser uma reali-
dade no País. Agora, os planos de carreira
contemplam a movimentação entre depar-
tamentos, possibil itando novos desafios e
aprendizados aos funcionários que já têm
maior domínio de seu futuro profissional.

Neste cenário, a tendência é a gestão por

competências aplicada tanto nos planos de
carreira como nos de sucessão. Entende-
se por competência "a capacidade que uma
pessoa tem de mobilizar seus conhecimen-
tos, habilidades e atitudes num determina-
do contexto", explica Graziella Maria Comi-
ni, professora da Fundação Getúlio Vargas,
de São Paulo, e sócia da Growth Desenvol-
vimento de Pessoas e Organizações.

Falar outros idiomas, ter diploma de nível
superior ou de pós-graduação não são mais
os principais requisitos considerados em um
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plano de carreira. O que vale é como o profissi-
onal aplica seus conhecimentos. A avaliação é
feita em relação ao conjunto de tarefas do car-
go que o funcionário ocupa.

"Hoje as empresas se preocupam em desen-
volver competências específicas no seu público
e preparar as pessoas de alta performance e
de grande potencial de crescimento para que
consigam ocupar cargos chave no futuro", afir-
ma Patrícia Pereira Leutério, consultora de re-
cursos humanos da Catho.

Christian Parada, consultor de recursos huma-
nos, conta que por muito tempo existiu uma re-
gra implícita nas empresas: a pessoa que en-
trava em uma organização e trabalhava corre-
tamente, tinha seu emprego e crescimento as-
segurados. Era típico ficar 15, 20 anos na mes-
ma companhia que mostrava uma perspectiva
de crescimento conforme a família de cargos -
um analista de sistemas seria o futuro gerente
da área, por exemplo. A grande mudança ocor-
reu na metade da década de 1990 com a reen-
genharia que propôs uma revisão dos proces-
sos da empresa com redução de custos e de
pessoal, explica Parada.

Desta forma, hoje não se pensa em plano de
carreira ascendente, mas em termos de movi-
mentação horizontal - a pessoa pode sair da
área comercial para ã de marketing, depois
passar pelo financeiro, por exemplo. "Essas mo-
vimentações podem ocorrer na forma de
plano ou sistema de carreira e plano de suces-
são, segundo a professora da FGV-SP,
Beatriz Lacombe.

"Planos de carreira, no sentido de garan-
tia de promoções ao longo do tempo, com
base no desenvolvimento técnico do profis-
sional, não têm mais aplicabilidade, tendo
em vista que a responsabilidade por cuidar
da carreira é do próprio profissional", afir-
ma Patrícia, da Catho.

Beatriz comenta que "o mercado tem repro-
duzido um discurso que não existe mais pla-
no de carreira para justificar que não há mais
oportunidade de ascensão, que realmente di-
minuiu muito. Além disso, é uma justificava das
empresas que não fazem os processos de mo-
vimentação de uma forma planejada, sistema-
tizada e estruturada".

[ De olho no futuro ]
Planejar e conduzir a própria carreira num

plano individual é outra tendência, afirma Pa-
trícia, da Catho. Neste modelo "cada pessoa
deve traçar um planejamento, buscar desen-
volvimento e conquistar espaço de forma em-
preendedora", resume. "Caiu por terra o mode-
lo de empresa assistencialista que conduzia o
funcionário. A empresa não quer mais esse pa-
pel para si e o profissional também começa se
apoderar da sua carreira", declara Graziella.

Assim, cabe ao profissional buscar seus de-
safios e compartilhar essa responsabilidade
com empresas que dêem condições para seu
desenvolvimento. "As empresas que estão
mais à frente nessa questão vêem com bons
olhos os profissionais que têm projetos pes-
soais e vão vinculando o que podem oferecer
para esses colaboradores. Esse modelo de
plano de carreira envolve um profissional bem
atuante", segundo Zilma Borges, professora
da FGV-SP.

Já no plano de sucessão, que envolve a gestão
por competência, as empresas identificam e pre-
param candidatos para ocupar cargos que fica-
rão vagos em virtude de aposentadorias, promo-
ções, demissões etc. De acordo com a consulto-
ra da Catho, "o plano de sucessão pode ser con-
siderado o melhor planejamento estratégico de
recursos humanos", porque a empresa oferece
oportunidades de acordo com os talentos de cada
um, ou seja, as posições são conquistadas, em
tese, com base no mérito pessoal.

"A questão da sucessão nos cargos diz
respeito ao sucesso da empresa no longo
prazo. Nos planos de sucessão, a empresa
oferece oportunidades para pessoas que
tenham habilidade e interesse em desen-
volver-se numa determinada área. É neces-
sário que a empresa tenha objetivos defi-
nidos e, se tiver uma gestão eficaz, adota-
rá uma filosofia para contratação e promo-
ção que a manterá provida de profissionais
altamente qualificados em todas as áreas
de atuação. Para isso, é necessário que a
empresa deixe claro suas prioridades em
sua política de recursos humanos através
de recrutamento e seleção, remuneração,
incentivos etc", explica Patrícia.
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Planejamento de carreira e de sucessão são
assuntos estratégicos no Grupo Zamboni, que
conta com cerca de 950 funcionários. A em-
presa implantou estes programas há dois
anos e vem colhendo bons resultados, segun-
do a coordenadora de recursos humanos,
Vânia Beatriz de Morais Freitas.

Ela conta que a companhia promove re-
gularmente reuniões com os gestores em
que são discutidos o desempenho e o po-
tencial dos colaboradores de todas as áre-
as. Além disso, nestes encontros são de-
finidos os sucessores para as principais
posições da organização no médio prazo.
A empresa traça uma trajetória de desen-
volvimento para os sucessores, de forma
que passem por várias cargos e departa-
mentos. "Um funcionár io com potencial
para ser gerente deverá primeiro ser com-
prador e depois analista", exemplifica.

Na avaliação de desempenho, realizada
uma vez por ano, o funcionário responde
um questionário no qual pode explici tar
suas expectativas. Esta avaliação é a base
fazer as movimentações verticais e

horizontais. Segundo Vânia, a empresa
age de forma transparente e todos funci-
onários têm um feed back sobre sua atua-
ção. "É preciso ter muito cuidado e respei-
to para falar esse tipo de coisa para não
desmotivar os funcionários", afirma.

Já a Nova Amazonas, do Distrito Fede-
ral, implantou plano de carreira com avali-
ação por desempenho neste ano. De acor-
do com o diretor-presidente, João Orival-
do Oliveira, os funcionários são avaliados
diariamente e a empresa acompanha a
evolução para identificar as lideranças que
no futuro possam ocupar cargos de ge-
rência. Os colaboradores também têm
acesso ao resultado das avaliações.

"A empresa criou um plano de carreira
em todos os departamentos para valorizar
os colaboradores que já conhecem a cul-
tura. Damos prioridade para promover pes-
soal da casa; se daí surgirem lideranças,
a empresa ganha em agilidade e qualida-
de", salienta Oliveira. "O turn over é baixo,
mas já temos funcionários para substituir
se necessário", garante.
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[ Novos paradigmas ]
Mudanças rápidas vêm ocorrendo no

mercado e ex igem uma adequação na
gestão dos recursos humanos. Um exem-
plo disso é que não existe mais uma su-
pervalorização do especialista. "Muito pelo
contrário. Hoje as organizações valorizam
as pessoas que têm uma visão mais am-
pla e que trabalharam em várias áreas. As
empresas têm estimulado essa movimen-
tação entre áreas", expõe Graziella. Outra
constatação é que os profissionais jovens
têm uma relação diferente com a organi-
zação comparado com a geração mais an-
tiga; eles ficam enquanto tiver algum tipo
de benefício. "Já está no DNA do jovem
essa mudança e se a organização não ofe-
rece desafios ele vai embora", reforça. O
tempo de experiência também está cada

vez mais perdendo peso na hora de con-
tratar ou definir ganhos. Ele é uma refe-
rência, não um requisito de acesso.

Salários altos e benefícios, símbolos de
status, também não são mais fatores de
retenção de funcionários nas companhi-
as, afirma a professora Beatriz. Há outras
variáveis que precisam ser levadas em
conta e que vêm se tornando mais impor-
tantes para os pro f iss iona is como, por
exemplo, novos desafios e aprendizados,
comenta. Isso justifica porque as movimen-
tações não precisam ser necessariamen-
te verticais. "A capacidade de retenção de
uma organização está v inculada direta-
mente em ter sistema de carreira. Eu diria
que a empresa que não tem claro esses
horizontes tem sérios riscos de competiti-
vidade", complementa Graziella.

Text Box
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