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RESUMO 
 

O mercado de trabalho tem passado por grandes transformações nos últimos 

anos e com isso as empresas enfrentam o desafio de incrementar a sua capacidade 

competitiva. A gestão de carreiras frente a essas mudanças mostra-se como uma 

importante ferramenta que permite conciliar as expectativas dos profissionais e as 

necessidades organizacionais. Quando alinhados a estratégia da empresa, um 

programa de gestão e planejamento de carreira pode ser um importante aliado para a 

criação e manutenção de ambiente favorável à motivação, o desenvolvimento e a 

produtividade. O objetivo deste case é apresentar a experiência adquirida em Gestão 

de Carreiras ao longo dos últimos anos, os aprendizados e consequente evolução do 

programa, bem como, os resultados obtidos pela organização a partir desta iniciativa. 

 

Palavras-chaves: Carreira. Gestão de pessoas. Gestão de carreiras.



1. INTRODUÇÃO 

 

Gestão de carreira envolve duas partes principais: a organização e o indivíduo. 

Diferentemente de décadas atrás, quando as organizações definiam as carreiras de 

seus empregados, hoje o papel do indivíduo na gestão da carreira se torna mais 

relevante e assume um papel progressivamente mais ativo. 

O Plano de Carreira é um instrumento gerencial que visa estabelecer trajetórias 

de carreira, assegurando que os colaboradores tenham perspectivas de 

desenvolvimento e de ascensão profissional, conciliando as diferentes expectativas 

de carreira das pessoas com as necessidades organizacionais. 

As expectativas dos colaboradores e mudanças na dinâmica corporativa 

implicam uma forma diferente de olhar as pessoas na organização. 

Dentro do atual contexto, a Gestão de carreiras deve ser vista como a gestão 

de planos e expectativas individuais frente aos planos e demandas 

organizacionais. Ou seja, as pessoas que constituem o quadro de colaboradores da 

empresa, possuem competências, habilidades, expectativas e interesses de 

desenvolvimento profissional e pessoal, enquanto a empresa, tendo em vista o 

alcance de seus objetivos e metas, demanda pessoas com perfil, conhecimentos, 

competências e habilidades específicas que permitam a viabilização de seus planos. 

Desta forma, o aproveitamento e conciliação destes aspectos individuais e 

empresariais pode ser um importante aliado para a gestão de ambiente favorável a 

motivação e desenvolvimento, baseado nos interesses comuns. 

Com estas ações, a Gestão de Carreiras pode se tornar um instrumento 

estratégico, possibilitando à empresa obter o nível de contribuição esperado de seus 

colaboradores, ao mesmo tempo que oferece espaços e contrapartidas frente ao 



 

3 
 

crescimento e amadurecimento profissional, preservando o seu domínio tecnológico, 

preparando os sucessores, principalmente, para as posições estratégicas e 

otimizando a sua competitividade e capacidade de atuação num mercado, em que a 

capacidade de antever ou ao menos reagir com prontidão, é de suma importância. 

Este case se desenvolve em quatro seções. A primeira seção traz a 

fundamentação teórica, apresentando conceitos como Carreira, tipos e estruturas de 

carreiras, Plano de carreira e Gestão de carreiras. A segunda seção apresenta o 

contexto organizacional no qual o trabalho é realizado. A terceira apresenta o Plano 

de Carreira da empresa e os resultados obtidos até o momento. E, a quarta seção, 

analisa os resultados e propõe melhorias a serem buscadas.  



2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

2.1 CARREIRA 

 

De acordo com London e Stumph (apud DUTRA, 1996), carreira são as 

sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma 

pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que 

refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições 

da organização, engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços 

ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. 

Souza et al. (2005) associam o conceito de carreiras à forma como os cargos 

eram avaliados e estruturados em categorias e nos crescentes níveis de 

complexidade e de exigência de preparo do trabalho. Definem o conceito de carreira 

como: “uma sequência de funções e cargos que os indivíduos assumem ao longo de 

sua vida profissional”. (SOUZA, 2005, p. 53). 

A carreira vem sendo cada vez mais compreendida como uma série de 

experiências e aprendizados vivenciados pelo indivíduo. No passado a noção de 

carreira centrava-se nas ocupações e cargos, cabendo às organizações a sua gestão, 

na atualidade, se dá maior atenção à noção de planejamento pessoal, ganhando 

destaque um novo tipo, denominado de carreira moderna ou ‘proteana’. O termo 

deriva de Proteu, o deus que, na mitologia grega, possuía a habilidade de mudar de 

forma ao comando de sua vontade (SANT’ANNA; KILIMNIK, 2009). 

Carreiras não são mais sinônimo de cargo, no qual o indivíduo permanecia a 

vida toda conduzido pela organização. Porém, as empresas têm um importante papel 
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no desenvolvimento de seus profissionais e não podem abrir mão disso caso queiram 

reter os melhores talentos.  

De acordo com Dutra (1996), as discussões sobre carreira assumem dois 

rumos: um deles foca o papel da pessoa, e o outro, o da organização. Já para Queiroz 

e Leite (2011), a equação da gestão de carreira tem três variáveis: Empregado, 

Lideranças e Organização.  

 

2.2 TIPOS/ ESTRUTURAS DE CARREIRAS 

 

De acordo com Dutra (2008), trajetórias de carreiras estão associadas às 

macrofunções da empresa. Identificamos diferentes trajetórias de carreira atreladas 

aos processos fundamentais, isto é, aqueles que existirão sempre na empresa, não 

importa qual seja o desenho organizacional. Por exemplo: processo administrativo, 

gerencial, tecnológico etc. A empresa deve definir as principais competências de cada 

uma das suas trajetórias de carreira, de modo que cada uma tenha um conjunto 

próprio de competências.  

As pessoas que atuam na mesma trajetória têm atribuições e responsabilidades 

de mesma natureza. Desse modo, a migração de uma pessoa entre essas atividades 

é efetuada de forma natural e sem grandes sobressaltos. Ao mudar de trajetória, a 

pessoa muda também a sua identidade. Competências são as “entregas” das pessoas 

à organização. Como essas entregas são semelhantes dentro da mesma trajetória, 

podem ser utilizadas para agrupar as competências exigidas, servindo de baliza na 

conciliação das expectativas individuais com as necessidades da organização 

(DUTRA, 2008). 
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A estrutura de carreira é o que dá consistência ao sistema de administração de 

carreiras, momento em que se define a sucessão de posições, a valorização e os 

requisitos do acesso às mesmas. Ao desenhar uma carreira se desenha sua estrutura, 

que pode ser uma carreira em linha, em rede, paralela em Y, paralela ou múltipla 

(DUTRA, 1996). 

Na estrutura em linha há uma sequência de posições em uma única direção, 

não oferecendo às pessoas outras alternativas. Cada degrau é caracterizado e 

identificado por um conjunto específico de responsabilidades e atribuições. É a 

estrutura mais encontrada nas empresas, por serem simples de se configurar e 

administrar. Nas carreiras em linha o topo geralmente é gerencial, desta forma, não 

há muitas opções de crescimento para carreiras técnicas. Essa estrutura também 

possui pouca flexibilidade para recolocação de pessoas e reconfiguração de 

estruturas organizacionais. 

As estruturas em rede caracterizam-se por apresentar várias alternativas para 

cada posição da empresa, permitindo ao profissional estabelecer sua trajetória a partir 

de critérios de acesso previamente estabelecido ou ao que mais lhe agrade. É um 

formato de estrutura de carreira em que a empresa apresenta várias opções para cada 

posição que se foca no trabalho e na estrutura organizacional.  

A carreira paralela é uma sequência de posições que a pessoa pode assumir 

em uma organização, orientada em pelo menos duas direções – uma de natureza 

profissional e outra de natureza gerencial. Em qualquer uma das direções escolhidas 

há acesso aos maiores níveis de remuneração e de reconhecimento oferecidos pela 

empresa. As carreiras paralelas podem apresentar várias formas, sendo as mais 

comuns as totalmente paralelas, em Y e múltiplas.  
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A estrutura totalmente paralela é aquela que separa a empresa em dois grupos 

distintos, cada qual com sua própria administração e recursos. Um dos grupos é 

encarregado da função operacional, enquanto que o outro grupo se preocupa com a 

função administrativa. Uma estrutura Y organiza os cargos de modo a permitir que, a 

partir de um determinado ponto da estrutura hierárquica, início em comum, seja 

possível crescer funcionalmente para o braço gerencial (num braço do Y) ou para o 

braço técnico (no outro braço do Y) com equivalência salarial. Já na estrutura múltipla 

há uma variante da estrutura, totalmente paralelas. O grupo é subdividido em vários 

centros de esforço estratégico, diferenciados e com orçamentos independentes.  

Nos últimos anos, percebendo que a estrutura organizacional de certas 

empresas envolve muito mais complexidade do que apenas um Y consegue abarcar, 

nasceu a concepção de ‘carreira em W’. De maneira geral, a carreira em W possibilita 

ao profissional dar os primeiros passos da carreira dentro de uma trajetória comum — 

avança de um cargo a outro segundo suas competências e pode participar de 

processos de recrutamento interno. 

Quando atinge o nível intermediário, chega a hora de escolher uma entre três 

vertentes: a carreira de gestor, a carreira técnica ou — a mais nova opção — a carreira 

de gestor de projetos. De acordo com a experiência de algumas empresas que 

tentaram implementar a carreira em W, a principal dificuldade é assegurar que cada 

uma das três pernas do W tenha cargos com o mesmo nível de equivalência. 

Além disso, em organizações extremamente sofisticadas, três vias de 

crescimento podem simplesmente ser insuficientes. Por vezes há cinco, dez ou até́ 12 

caminhos possíveis. Nesses casos, a analogia com a letra W deixa de fazer sentido 

— e mais vale falar de carreiras paralelas múltiplas. “A carreira em W é adequada a 

empresas com realidade nem muito complexa nem simples demais”, afirma Joel 
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Dutra, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo. (DUTRA apud SEGALA, 2015). 

 

2.3 PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

 

Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 197) definem planejamento de carreira, 

como: “um processo contínuo de interação entre o empregado e a organização 

visando a atender os objetivos e interesses de ambas as partes”.  

Já Dutra (1996) sugere que pessoas devem refletir sobre suas carreiras em 

busca da identificação de oportunidades e de seu aproveitamento. Quando 

subordinam suas carreiras a uma realidade dada pelo ambiente, perdem a condição 

de atuar sobre esta realidade.  

Dutra (2002), sugere alguns passos a serem seguidos na realização de um 

plano de carreira: autoconhecimento, conhecimento de mercado, objetivos de 

carreira, estratégias de carreira, plano de ação, acompanhamento do plano.  

 

2.4 GESTÃO DE CARREIRAS 

 

Quando se fala em Gestão de Carreiras, além da perspectiva focada no papel 

e na responsabilidade do indivíduo no planejamento da própria carreira, fala-se na 

perspectiva de administração de carreira, em que a organização e seus gerentes 

passam a assumir uma função na orientação das carreiras dos empregados.  

A Administração de Carreiras pressupõe o compartilhamento do 

gerenciamento, empresa e trabalhador, visando o autodesenvolvimento (indivíduo) e 

o da organização. Através da Gestão de Carreiras há uma divulgação clara dos 
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requisitos para ascensão, a valorização da participação para a formulação dos 

requisitos para a ascensão, visando a justiça e o comprometimento no processo; e o 

desenvolvimento preferencial de carreiras paralelas (DUTRA, 1996). 

A gestão de carreiras baseia-se em dois pilares fundamentais: as políticas, 

que são os princípios e as diretrizes que balizam as decisões e comportamentos, e as 

práticas, que são os diversos tipos de procedimentos, métodos e técnicas utilizadas 

para a implementação de decisões e para nortear as ações no âmbito de organização 

em sua relação com o ambiente externo.  



3. CONTEXTO ORGANIZACIONAL – CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A. 

 

A Cigam é especializada em soluções de software de gestão empresarial. Com 

uma rede de atendimento de 80 unidades distribuídas no Brasil e no México, uma 

equipe com mais de 800 profissionais, é hoje uma das mais importantes fabricantes 

de software de gestão empresarial do Brasil recebendo reconhecimento através de 

importantes premiações de gestão e qualidade do país. Nossas soluções completas 

de ERP, CRM, PDV, BI, RH e Mobile, são utilizadas por mais de 5.000 clientes com 

índices de 99,98% de retenção de clientes e 80% de satisfação. Em 2016 a Cigam 

Software corporativo S/A, completou 30 anos de experiência com uma das maiores 

bases instaladas de software de gestão do Brasil. 

A estrutura organizacional da Cigam é composta por cinco grandes áreas de 

atuação: Produto & Suporte, Serviços, Mercado, Administrativo e Recursos Humanos, 

conforme imagem abaixo: 

 
Figura 1 – Organograma Cigam (CIGAM, 2016). 
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A área de Recursos Humanos planeja, define e gerencia as atividades de 

relações humanas da empresa. Estabelece políticas e programas para gerenciamento 

dos recursos humanos, atuando no suporte ao negócio da organização. O RH 

subdivide-se em dois setores: Educação e Gestão de Pessoas. 

O setor de Educação tem por finalidade definir, controlar e operacionalizar as 

ações, metodologias, ferramentas e programas de educação corporativa, visando o 

desenvolvimento contínuo e sistemático das competências necessárias para a 

formação profissional dos colaboradores da Rede CIGAM, clientes e comunidade com 

quem a CIGAM mantém relacionamento formal. 

Já o setor de Gestão de Pessoas é responsável pelos processos de gestão de 

competências, feedback, carreira e reconhecimento, além da gestão de clima, 

equilíbrio organizacional e comunicação interna. Estabelece políticas de atração de 

talentos, recrutamento, seleção, remanejos internos e processos de saída, além da 

integração de novos participantes e atendimento in loco nos diversos temas de 

recursos humanos da empresa. 

O mercado da Tecnologia da Informação está sob constante transformação, e 

não são apenas as novas tecnologias que movimentam o setor. As novas gerações 

de profissionais também conduzem grandes e significativas mudanças no segmento 

de TI e, atualmente, reter esses talentos tem sido um dos maiores desafios para as 

empresas. 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Great Place to Work, ao estudar as 

perspectivas de funcionários de diferentes faixas etárias, mostram os fatores mais 

relevantes para um colaborador decidir se quer permanecer ou não na empresa: 
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Gráfico 1 – Por que você permanece na empresa? (em %). (GPTW, 2015) 

 

Isolando os resultados, podemos perceber que estabilidade é o quesito menos 

importante para permanecer ou não em uma empresa. Da mesma forma, a 

importância da remuneração é apenas moderada, e diminui ainda mais com o avanço 

da idade. Assim, de acordo com o GPTW, aquele pensamento de “eu pago bem, e 

meu funcionário que se contente com isso” é muito perigoso e não irá funcionar para 

a maioria das pessoas. 

Em seguida, temos as oportunidades de crescimento, com altíssima relevância 

principalmente para funcionários com até 34 anos de idade, diminuindo conforme a 

idade. Isso é natural, já que o crescimento ocorre com o tempo de trabalho. Contudo, 

é importante notar que em momento algum esse fator se torna irrelevante. Mesmo 

entre trabalhadores com mais de 55 anos, desenvolvimento profissional continua 

sendo o principal fator para mais de 20% da demografia. 

Ao longo do tempo, dados externos e fatores internos nos fizeram perceber a 

necessidade de criar um plano de carreira. Através das pesquisas de clima e do 

programa de sugestões, recebíamos diversas sinalizações sobre o desejo de 
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desenvolvermos um plano de carreira. Além disso, algumas vezes através das 

entrevistas de desligamentos, recebíamos feedbacks com relação a falta de 

transparência nos processos de promoção. 

Quando realizávamos entrevistas de seleção alguns profissionais nos 

questionavam: “A Cigam possui plano de carreira?” e então, nós devolvíamos a 

pergunta: “Você tem um plano de carreira?”. Na maioria das vezes percebíamos que, 

em geral, as pessoas não pensam, não avaliam e não planejam suas carreiras. E 

mais, elas esperam que a empresa faça isso por elas. Diante desta realidade, 

entendemos que criar um plano de carreira não significava dizer às pessoas aonde 

elas deveriam ir e, sim, mostrar-lhes as alternativas de carreira que poderiam ter na 

empresa e encorajá-las a assumirem as “rédeas” da sua trajetória profissional fazendo 

escolhas conscientes e assumindo a responsabilidade pelos resultados alcançados.  

Em 2013 decidimos enfrentar os desafios e criar o Plano de Carreira da Cigam. 

Chegava a hora de estabelecer processos e políticas que deixassem os nossos 

profissionais enxergarem um futuro em seu trabalho, ou seja, os caminhos para sua 

ascensão profissionais.  

O trabalho iniciou com a realização de benchmarkings em empresas 

referências nesta prática. Após analisar as melhores práticas de mercado, iniciamos 

o trabalho de análise e revisão de todos os descritivos de cargos da empresa, seguido 

do desenvolvimento de uma política interna. Entre as primeiras pesquisas e a 

implantação do projeto se passou um ano até́ que tudo estivesse funcionando 

plenamente em outubro de 2014. Nas próximas seções apresentaremos 

detalhadamente o Plano de Carreira da Cigam.  
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4. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CARREIRA CIGAM 

 

O principal objetivo do desenvolvimento de um Plano de Carreiras para a Cigam 

foi estabelecer uma política eficaz para a ascensão profissional dos seus 

colaboradores, de acordo com suas aptidões e desempenho, assim como subsidiar o 

desenvolvimento no plano de carreiras com vistas a atingir os objetivos da empresa. 

O modelo propõe a aplicação de um sistema de cargos e salários associado à 

avaliação de competências, somado a outros requisitos da função e critérios 

estabelecidos de movimentação que geram uma política de carreira transparente e 

diretrizes claras para o desenvolvimento dos profissionais da organização.  

O setor de Gestão de Pessoas é o responsável pela aplicação, administração 

e monitoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Cigam. O Plano de 

Carreiras da Cigam está embasado nas seguintes estruturas:  

 

4.1 DESCRITIVO DE CARGOS  

 

É uma composição de funções ou atividades equivalentes em relação às 

tarefas a serem desempenhadas, o qual é definido estrategicamente na busca da 

eficiência da organização. A descrição de cargo divide-se em:  

o Descrição Sumária - descreve de forma sucinta as principais atribuições do 

cargo; 

o Responsabilidades – descreve de forma detalhada, todas as atividades que 

o profissional realiza;  
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o Requisitos básicos da função - define as habilidades e atitudes exigidas, 

assim como, o mínimo indispensável de formação e conhecimentos para o 

exercício de cada cargo.   

Todos os descritivos de cargos, estão disponíveis para consulta através de 

nossa intranet e do Portal RH. 

 

4.2 ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

Os cargos estão organizados conforme a importância relativa de cada cargo e 

função dentro da estrutura organizacional. As estruturas de cargos dos planos 

Administrativo, Técnico e de Gestão são compostas por 6 Classes de cargos. Cada 

Classe de cargos abriga cargos que foram considerados como sendo semelhantes 

quanto aos conhecimentos exigidos, complexidades e responsabilidades da função. 

Foi estabelecida uma faixa salarial para cada Classe de cargos. A faixa salarial tem 

uma amplitude de 12 níveis ou steps de 7,5% a 12% cada. A faixa salarial servirá para 

definir o salário de cada profissional conforme o seu desempenho no cargo. 
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Quadro 1 – Cargos X Salário. 

 

Nas trajetórias profissionais da Cigam foram estabelecidos níveis de exigência 

de cada um dos degraus da carreira e os critérios de acesso a eles. Para nós, o nível 

de maturidade de um profissional vai muito além do conhecimento técnico. Está 

implicada também uma postura profissional, uma vivência pessoal para resolver 

problemas e enfrentar desafios, além de ter maior aderência à cultura da empresa. 

Esta avaliação envolve diversos critérios e é sempre realizada pela Gestão de 

Pessoas e parceria com o gestor da área. A seguir, apresentamos os critérios de 

evolução de nível de maturidade para as carreiras técnicas:  
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Nível 
Experiência 

no cargo 
Formação Responsabilidades 

Pesos 10% 30% 60% 

Trainee 0 a 2 anos 

Nível técnico ou início de graduação Funções de procedimentos simples 

ou que não exigem profundo 

conhecimento em um ramo de 

atuação. Atua na execução de 

etapas de trabalhos de menor 

complexidade, com direção e 

acompanhamento constante de 

profissional mais especializado. 

Baixa visão do todo. 

Técnico em andamento 10% 

Técnico concluído 20% 

Graduação iniciada < 50% 30% 

Junior  até 4 anos 

Graduação > 50% ou Recém-graduado Executa, sob orientação, detalhes 

de projetos ou trabalhos, análises e 

estudos que geralmente seguem 

um curso de ação pré-determinado, 

de acordo com passos definidos por 

normativa ou orientações técnicas. 

Baixa visão do todo. 

Graduação < 50% 10% 

Graduação > 50% 20% 

Formado < 1 ano 30% 

Pleno  2 a 6 anos 

Graduado Atividades específicas, que exigem 

profundo conhecimento. Toma 

decisões endossadas por um 

superior. Capaz de realizar 

trabalhos que requerem adaptações 

ou modificações em sua 

especialização ou área de atuação. 

Executa, na íntegra, parte de 

projetos ou atividades, 

reformulando métodos e 

procedimentos para atingir os 

objetivos. 

Graduação > 50% 10% 

Formado < 1 ano 20% 

Formado > 1 ano 30% 

Sênior  
a partir de 5 

anos 

Graduado > 2 anos ou Pós-graduado Possui maturidade para tomar 

decisões, desde que endossadas 

por um superior. Age de forma 

autônoma, com base no 

conhecimento e experiências 

adquiridos ao longo da carreira. 

Gere pessoas e/ou projetos. 

Formado > 1 ano 10% 

Formado > 2 anos 20% 

Pós-graduação iniciada/ concluída 30% 

Master 
7 anos ou 

mais 

Graduado > 2 anos ou Pós-graduado + 

Certificações 
Trabalha com independência e 

assume a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e coordenação de 

projetos como um todo. Possui 

autonomia plena. 

Pós-graduação iniciada 10% 

Pós-graduação concluída 20% 

Certificações adicionais 30% 

Quadro 2 – Níveis de Maturidade do Plano Técnico. 

 

4.3 POLÍTICA DE PROGRESSÃO  

 

O plano prevê critérios de movimentação que permitem aos profissionais o 

crescimento na carreira, em termos salariais e de maturidade. 
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Os tipos de alteração salarial previstos no Plano de Cargos e Salários são os 

seguintes: 

 Fim do período de experiência (quando acordado na contratação); 

 Promoção (promoção para um cargo maior, também conhecida 

como Promoção Vertical); 

 Mérito (aumento de salário por merecimento, no mesmo cargo, 

também conhecido como Promoção Horizontal); 

 Transferência para outro cargo; 

 

Vejamos cada uma das modalidades: 

Modalidade Descrição 

Fim do período 
de experiência 

Em casos específicos, em que o funcionário tenha sido 
contratado com a condição de ter um reajuste após o período 
de experiência, o salário do funcionário será reajustado para o 
nível previamente acertado na contratação. 

Promoção 

Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos 
funcionários que passam a ocupar cargos incluídos numa 
Classe superior à Classe atual do cargo, dentro da estrutura de 
cargos. A promoção vertical está vinculada à existência de vaga 
no quadro de profissionais. Os candidatos a uma promoção 
vertical deverão passar por um processo de avaliação 
conduzido pela área de Gestão de Pessoas. São duas as 
modalidades de promoção vertical: 

 Promoção na mesma carreira (de Auxiliar Administrativo 
para Assistente Administrativo, por exemplo) - O salário 
é alterado para se enquadrar na Classe do novo cargo.  

 Promoção com mudança de carreira (de Auxiliar 
administrativo para Assistente de Faturamento, por 
exemplo). O aumento por promoção vertical, nesses 
casos, será efetivado entre 90 e 120 dias após a 
promoção. Nesse período será avaliada a adaptação do 
funcionário ao novo cargo. A promoção será efetivada 
com a aprovação da Gerência/ Direção da área. Caso o 
funcionário não se adapte ao novo cargo, a Gerência/ 
Direção da área deverá comunicar com antecedência o 
fato à área de Gestão de Pessoas. Se for possível, o 
funcionário poderá retornar à sua área de origem ou ser 
transferido para uma função compatível com seu perfil 
profissional. 
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Modalidade Descrição 

Mérito 

O aumento por mérito ou promoção horizontal pode ser 
concedido ao funcionário que apresentar desempenho que o 
destaque significativamente dos demais ocupantes do mesmo 
cargo ou dentro de uma equipe de trabalho. É uma alteração do 
salário do funcionário dentro da Faixa Salarial da Classe 
correspondente ao seu cargo. 

Transferência 
de Área 

Ocorre uma transferência quando o funcionário passa a ocupar 
um cargo em outra área. Por exemplo, um Assistente que é 
transferido da área administrativa para a área técnica. Esta 
transferência, geralmente, não significa que o funcionário 
receberá um aumento de salário. A alteração salarial obedecerá 
a estrutura de cargos e salários previamente definido. 

Quadro 3 – Tipos de progressão salarial. 

 

Qualquer progressão é obtida mediante acompanhamento e feedback de 

gestores, RH e pares, que consideram os fatores:  

 Conhecimento técnico; 

 Conhecimento da organização /negócio;  

 Competências sociais/relações humanas;  

 Amplitude de pensamento;  

 Grau de dificuldade;  

 Autonomia para tomada de decisão;  

 Produtividade e resultados do profissional no trabalho desenvolvido.  

 

4.3.1 Regras gerais 

 

Sempre que há nova oportunidade na empresa, esta é divulgada durante 1 

semana, apenas internamente. Durante este período todos os profissionais 

interessados podem se candidatar. Após este período a oportunidade é divulgada 

externamente e, então, caso algum colaborador se candidate após o período inicial, 

este concorrerá também com os candidatos externos. 
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Para concorrer às oportunidades, os colaboradores devem enviar ao RH um currículo 

atualizado e este é avaliado de acordo com os critérios e exigências do descritivo de 

cargo em questão.  

Além disso, o profissional passa pelas etapas normais do processo seletivo, 

sendo que todas etapas são eliminatórias:  

1. Avaliação de currículo; 

2. Entrevista com RH;  

3. Entrevista com gestor; 

4. Avaliação técnica complementar; 

5. Negociação. 

Após o profissional ser selecionado para novo cargo e/ou carreira, o RH tem 

por objetivo efetivar a contratação de um novo profissional e, somente após 10 a 15 

dias de treinamento do novo colega, é que ocorre a efetiva mudança de cargo e/ou 

setor. 

Quando há mudança de cargo e/ou setor, o profissional passa por um período 

de “experiência” de 90 dias, com dois acompanhamentos formais no período: ao final 

de 45 e, novamente, ao final dos 90 dias. 

 

4.3.2 Carreiras CIGAM 

 

Até 2013 a Cigam trabalhava com a concepção de carreira em Y. Após 

fazermos uma revisão completa do quadro de cargos e das trilhas de carreira, 

entendemos que este modelo não se aplica a todas as possibilidades de carreiras da 

empresa. Hoje trabalhamos com o conceito de carreiras paralelas – múltiplas e, em 

alguns casos, em W. 
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Após análise de cargos e do negócio da empresa, optou-se pela definição de 

três vertentes de carreiras: Técnica, Administrativa e de Gestão. As trilhas servem 

como um balizador, indicando as principais tendências de desenvolvimento. 

Importante destacar que elas não são restritivas, ou seja, mesmo que a configuração 

de carreira desejada não este ilustrada na trilha, é possível que ocorra desde que haja 

compatibilidade salarial entre o cargo atual e o cargo desejado.  

 

4.3.2.1 Carreira Técnica 

 

A carreira técnica engloba cargos pertinentes a área de Desenvolvimento de 

software, suporte ao cliente, Controle de qualidade, Gerenciamento de projetos e 

consultoria de implementação.  

 

 

Figura 2 – Trilha de Carreira Técnica. 
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4.3.2.2 Carreira Administrativa 

 

A carreira administrativa engloba cargos pertinentes à área comercial, 

marketing, TI interna, administrativo e recursos humanos.  

 

 

Figura 3 – Trilha de Carreira Administrativa. 

 

4.4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Com processos e critérios de ascensão transparentes, a empresa pode delegar 

e encorajar o próprio colaborador a planejar sua carreira. Com isso, maximizamos 

nossos esforços no processo de acompanhamento e desenvolvimento individual. 

Funciona como uma parceria, onde ambos almejam o mesmo resultado: o alcance 

dos objetivos organizacionais, através de um caminho de crescimento, 

reconhecimento e vitórias para todos.  

Em 18 meses, tivemos os seguintes indicadores:  
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 69 vagas trabalhadas pela área de seleção; 

 As 20 vagas com “motivo de abertura” igual a “aumento de quadro” foram 

preenchidas internamente e obtiveram 100% de aproveitamento ao final dos 3 

meses; 

 15 processos de assesment e desenvolvimentos individuais que contemplou a 

criação de plano de ação, estabelecimento de metas (pessoais e profissionais) 

a serem alcançadas e acompanhamento; 

 49 candidaturas internas e, consequentemente, avaliações e direcionamentos 

de carreiras; 

A CIGAM participa do processo de avaliação das melhores empresas para se 

trabalhar do Great Place to Work desde 2008. Nesta pesquisa, temos uma questão 

que avalia os motivos pelos quais os colaboradores permanecem na empresa. 

Apresentamos abaixo os resultados de 2016, onde destacamos que, os profissionais 

que permanecem na empresa em função das oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento são os profissionais com maior índice de satisfação, superando a 

casa de 90%. Isso corrobora os dados das pesquisas do GPTW, que apontam que as 

oportunidades de crescimento têm altíssima relevância para os funcionários, 

principalmente entre os mais jovens. 

Tabela 1 – Resultados da pesquisa Cigam - GPTW 2016 

O principal 
motivo que me 

faz 
permanecer 

na empresa é 

O fato dela 
me 

proporcionar 
equilíbrio 

entre minha 
vida pessoal 
e profissional 

A 
remuneração 
e benefícios 
oferecidos 

pela 
empresa 

O fato de 
saber que só 

serei 
demitido em 
último caso 

A 
oportunidade 
que tenho de 
crescer e me 
desenvolver 

O 
alinhamento 

dos meus 
valores com 
os valores da 

empresa 

Nº de 
respondentes 

60 15 7 61 9 

Satisfação (%) 82% 67% 51% 91% 91% 

Fonte: Trust Index Feedback Report (GPTW 2016). 
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A experiência mostra que o investimento em desenvolvimento de pessoas é um 

caminho eficaz para a obtenção de maior produtividade organizacional. Como 

resultados do Plano de Carreira, podemos destacar: 

 Intensificação do relacionamento da empresa para com o colaborador; 

 Credibilidade no processo de seleção e promoção; 

 Igualdade de oportunidade 

 Funcionários atuando de forma mais motivada; 

 Facilidade na tomada de decisões, tornando mais eficiente a seleção interna 

de pessoal; 

 Economia em consultorias de seleção profissional e no treinamento inicial dos 

funcionários; 

 Auxilio no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e da 

organização; 

 Alicerce para as demais atividades pertinentes à gestão de pessoas 

(Recrutamento e Seleção, Avaliação de Desempenho, Treinamento e 

Desenvolvimento), otimizando custos e prazos desses processos; 

 Dinamismo e a transparência no processo de ascensão na carreira; 

 Estímulo para a realização de ações para se alcançar o crescimento desejado; 

 Retenção de talentos: as pessoas se sentem motivadas a prosseguir na própria 

organização, gerando uma diminuição da rotatividade de pessoal em 7% ao 

final do primeiro ano. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que as empresas se mantenham competitivas no mercado no qual atuam, 

elas precisam adaptar seus processos e sua gestão de pessoas de acordo com a nova 

realidade imposta pela globalização. 

O momento político-econômico que as organizações enfrentam, marcado por 

grande competitividade, mudanças e incertezas, onde todos precisam aumentar seus 

resultados, tornou-se imprescindível que, para a obtenção da eficiência e eficácia, 

cada empresa elabore e mantenha sempre atualizado o seu plano de carreira. 

O plano de carreira contribuiu para que a empresa não apenas sobrevivesse 

neste mercado altamente competitivo, mas alcançasse melhores resultados através 

da retenção e satisfação das pessoas.   

O plano de carreira trouxe benefícios para todos os envolvidos. Para os 

profissionais: 

 Direcionamento da carreira profissional dos colaboradores; 

 Oportunidade de troca de função e, se necessário, de alteração do rumo 

do profissional; 

 Mais segurança para as pessoas, pois mostra aos colaboradores o 

interesse da organização em querer que as pessoas cresçam e se 

desenvolvam; 

 Estímulo de processos de autodesenvolvimento dos colaboradores, que 

buscam atingir os requisitos exigidos para obter promoções; 

 

Para a empresa: 

 Aumento da capacidade de atração e retenção de pessoas; 

 Sistema de remuneração mais objetivo e com critérios claros; 
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 Aumento da produtividade a partir da comunicação clara e transparente dos 

critérios de promoção. 

O desenvolvimento do plano de carreira não foi tarefa fácil. Durante muito 

tempo encontramos resistência por parte da direção da empresa, que afirmava que 

um plano como este traria mais insatisfações (para aqueles que se candidatassem e 

não fossem selecionados) do que satisfação/ motivação (para aqueles que fossem 

escolhidos). Além disso, questionavam a capacidade de termos critérios claros de 

escolha e seleção para que, realmente, tivéssemos um processo transparente e de 

credibilidade.  

Desde de o início, buscamos embasar o desenvolvimento do plano de carreia 

sob as melhores práticas de mercado. Através dos benchmarkings realizados, foi 

possível encurtar caminhos uma vez que identificamos sucessos e insucessos de 

outras empresas na implementação desta pratica. Apesar de ser muito importante 

esta busca de informações do mercado, ressaltamos o cuidado que tivemos ao 

construir um modelo personalizado de acordo com a realidade da nossa empresa.  

Da perspectiva da área de Recursos Humanos, também obtivemos ótimos 

resultados. Através deste novo processo, nos aproximamos das equipes e pessoas, 

tomando conhecimento dos seus anseios e objetivos pessoais e profissionais. Antes 

da implementação da Gestão de carreiras, os desejos e anseios de carreira das 

pessoas mais introspectivas e reservadas, não chegavam naturalmente ao 

conhecimento da equipe de RH. Agora, com um processo formalizado que permite 

oportunidades iguais para todos, isso ocorre com naturalidade. Além disso, hoje o 

resultado direto e indireto da gestão de carreiras, embasa os demais processos da 

área, dando maior coerência ao trabalho de Recursos Humanos.
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ANEXO 1 – EXEMPLO DE DESCRITIVO DE CARGO 

     
 DESCRIÇÃO DE CARGO 

Revisado em: Abril/2015  

ANALISTA DE SUPORTE 

Nome do cargo: Analista de Suporte 
Superior imediato: Coordenação Operacional 
Substituto imediato: Analista de suporte 

ÁREA: Produto e Suporte 
CBO: 2124-20 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

Atender o cliente para esclarecer dúvidas pontuais e para contingenciar ou solucionar problemas na 
operação do ERP CIGAM, garantindo a sua satisfação pelo relacionamento, suporte ágil e efetivo, de 
forma alinhada com as políticas e planejamento geral da empresa. 

Principal Indicador: 
 Retorno positivo na PSA; 
 Diminuição na média do tempo de atendimento. 

RESPONSABILIDADES 

1. 
Receber e solucionar as solicitações de suporte na operação do ERP CIGAM, com foco na solução 
do problema do cliente e no menor tempo possível; 

2. 
Orientar o cliente, dirimindo as suas dúvidas e propondo soluções, em produto e serviços, que visem 
o melhor aproveitamento dos recursos do sistema; 

3. 
Encaminhar os chamados de suporte às pessoas responsáveis, sempre que a solução depender de 
outro setor ou área; 

4. 
Apoiar nas atividades de planejamento, desenvolvimento, testes, implantação e manutenção do 
ERP CIGAM; 

5. 
Auxiliar na formação das equipes de ‘Produto e Suporte’ e ‘Implementação’: em assuntos 
envolvendo a operação do ERP CIGAM; o alinhamento quanto cases de clientes; fornecer 
argumentos e valores agregados em função da utilização das boas práticas indicadas; 

6. Sugerir melhorias a serem implementadas no ERP CIGAM; 

7. 
Identificar oportunidades na base de clientes e em parceiros e encaminhar as demandas para a 
Central de Serviços (copiando o Gerente da Conta); 

8. 
Apoiar e/ou realizar treinamentos: em ambiente virtual; no formato presencial para equipe interna, 
clientes e parceiros da Rede CIGAM; 

9. 
Trabalhar em prol de um bom clima organizacional, com base cultura da empresa e nas políticas 
vigentes; 

FORMAÇÃO 

MÍNIMA: Técnico concluído  DESEJÁVEL: Superior completo 

ÁREA DE FORMAÇÃO: Administrativa / Produção / Gestão / Negócios / Informática 

CONHECIMENTOS 

1. Conhecimento técnico/conceitual de sistemas E.R.P; 

2. Domínio técnico/conceitual do software CIGAM; 

3. Conhecimento em Gestão de Negócios (contábil, financeiro, fiscal, materiais, produção, etc); 

4. Domínio da área de negócio da equipe que representa; 

5. Conhecimentos em qualidade, relacionamento com o cliente e trabalho em equipe; 

6. Conhecimento dos aplicativos Windows (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook); 

7. Domínio Verbal e Escrito da Língua Portuguesa. 

HABILIDADES ATITUDES 

1 Escutar 1 Ética 

2 Falar (comunicação) 2 Comprometimento 

3 Boa escrita 3 Empatia 

4 Capacidade de trabalhar em equipe 4 Cordialidade 

5 Capacidade de argumentar 5 Autocontrole 

6 Boa memória 6 Concentração 

7 Administrar o tempo 7 Iniciativa 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1 Desejável experiência anterior com software de gestão ou empresa de TI; 

2 Desejável experiência em atendimento ao cliente; 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO 

SIM (   ) NÃO (   ) INDIFERENTE ( X  ) 

 


