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Plano de carreira é uma estrutura adotada por muitas organizações com o 

objetivo de tornar claro para os seus funcionários as oportunidades de crescimento 

que a empresa oferece, motivando-os a se desenvolver, e, com isso, colaborar com 

o crescimento da organização. 

Para Schuster e Dias (2012, p. 4),  

 
o plano de carreira pode ser visto como uma ferramenta de atratividade e 

retenção de talentos, por este poder visualizar um caminho que pode ser 

seguido e de certa forma apresentar-lhe que a organização está atenta a ele 

e quer lhe proporcionar uma forma de obter e sanar suas necessidades 

básicas intrínsecas e extrínsecas, como salário, segurança no cargo, 

reconhecimento, oportunidades de crescimento e autoconfiança, fatores 

estes ligados diretamente a motivação dos colaboradores 

 

Já Furbino (2008) acrescenta que, 

 
o plano de carreira deve vir a encontro da missão e da visão da própria 

empresa, conciliando objetivos e benefícios organizacionais, com objetivos 

e benefícios dos profissionais, alinhando-se então os interesses da empresa 

com os interesses de seus colaboradores 

 

Araujo e Garcia mencionam algumas das vantagens de se ter um plano de 

carreira em uma organização, como a retenção de talentos, a movimentação de 

pessoal eficiente e eficaz, e a identificação do perfil necessário, segundo os autores 

“[...] não só voltado para as necessidades atuais da organização, mas também para 

as futuras necessidades”. (ARAUJO; GARCIA, 2009, p. 136). 

Já Bohlander, Snell e Sherman (2003), reconhecendo as mudanças no 

mercado de trabalho, que tornaram as estruturas organizacionais mais enxutas e 

menos hierárquicas, portanto, menos propensas a promoções verticais e os cargos 

mais flexíveis que fizeram surgir novos modelos de trabalho, elaboraram um quadro 

destacando o papel do RH no desenvolvimento de carreira dos funcionários da 

organização, ilustrado no quadro “O papel do RH no desenvolvimento de carreira”. 

O quadro mostra uma série de etapas que devem ser observadas pela 

organização no momento do desenvolvimento e da implantação do plano de 

carreira, para que este não seja apenas um processo escrito, e sim vire uma 

realidade, um instrumento pelo qual o funcionário pode se guiar para obter 

crescimento. 

 

  



Quadro: O papel do RH no desenvolvimento de carreira 

A meta: associar necessidades 

individuais e da empresa 

Identificar as oportunidades e os 

requisitos de carreira 

 Incentivar a responsabilidade do 

funcionário pela sua carreira 

 Criar um contexto de suporte 

 Comunicar a direção da empresa 

 Estabelecer a definição e o 

planejamento de metas mútuas 

 Identificar as futuras competências 

necessárias 

 Estabelecer progressos de 

cargo/trajetórias de carreira 

 Equilibrar promoções, 

transferências, saídas, etc. 

 Estabelecer trajetórias de carreira 

em Y. 

Instituir iniciativas de desenvolvimento 

de carreira 

Medir o potencial do funcionário 

 Fornecer livros de exercícios e 

workshops 

 Fornecer aconselhamento de 

carreira 

 Fornecer treinamento de carreira 

auto gerenciado 

 Dar feedback de desenvolvimento 

 Fornecer orientação 

 Medir competências (avaliações) 

 Estabelecer inventários de talentos 

 Estabelecer planos de sucessão 

 Usar centros de avaliação 

Fonte: Bohlander, Snell e Sherman (2003, p. 179) 

  

O planejamento de carreira, ainda segundo Bohlander, Snell e Sherman 

(2003), recebe mais atenção das organizações à medida que se vive um momento 

de crescimento econômico. Também em um cenário onde os profissionais não 

permanecem muito tempo dentro da mesma organização, em busca de novos 

desafios e oportunidades de crescimento, torna-se ainda mais importante oferecer 

uma perspectiva de desenvolvimento como forma de retenção de talentos. 
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