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RESUMO  

Com a constante mudança do mercado de trabalho as pessoas mudam. Atualmente as 

empresas buscam colaboradores com iniciativa, que sejam participativos e que tenham 

interesse no crescimento da organização e as pessoas buscam empresas e cargos que lhe 

proporcionem crescimento, algo em que sintam prazer em fazer, o ser humano busca 

evolução. Com esse novo cenário, tanto as organizações como as pessoas devem assumir 

rumos que irão guiar esse novo caminho de forma eficiente. Os pontos levantados nesse 

estudo têm como objetivo identificar as ações necessárias para um bom desenvolvimento de 

carreira, abordando o que os colaboradores esperam das empresas e as atitudes que a mesma 

espera dos colaboradores. Atualmente, o setor de Recursos Humanos é visto com outros 

olhos, ele é essencial e faz parte do planejamento estratégico da organização. Tal mudança faz 

com que seja necessária uma elevada mudança na forma de contratação, enriquecimento, 

desenvolvimento e retenção de seus colaboradores. 
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INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos observa-se o crescimento das organizações no Brasil e ao redor 

do mundo, vindo de um crescimento referente ao capital humano, do esforço e inovação dos 

colaboradores que atuam nessas empresas. O capital humano é o maior bem que uma 

organização pode ter, porém em muitos casos não é feito o investimento necessário e a 

contratação correta desses profissionais. O mercado de trabalho atual está repleto de pessoas 

da chamada Geração Y, pessoas nascidas entre 1978 e 1990. Esse novo tipo de profissional é 

altamente ligado ás novas tecnologias, redes sociais e buscam cada vez mais uma formação 

superior. São exigentes, estão sempre em busca de uma ascensão rápida no mercado, querem 

liberdade para exercer seu trabalho, procuram trabalhar em funções que lhe proporcionem 

prazer, que tenham um sentido e acrescentem novos desafios e experiências. 

Esse é o grande desafio das organizações. Diante deste desafio, a pergunta de 

pesquisa consiste em verificar: Como contratar, enriquecer o cargo e desenvolver de 

forma eficiente esse novo perfil de colaborador?  

Um novo conceito da Gestão de Recursos Humanos apoia-se na ideia das pessoas 

como seres humanos, que possuem personalidades, conhecimentos, habilidades e 

competências diferentes umas das outras. Hoje elas são vistas como colaboradores, que fazem 

parte do desenvolvimento da organização. Spector (2006, p.74). Para a contratação de mão de 

obra, primeiramente é necessário à qualificação da área em que deseja atuar, e estar ciente das 

dificuldades que virá, a primeira dificuldade é a quantidade de vagas oferecidas pela 

organização, a segunda é se a minha qualificação atende os requisitos da vaga, e se eu tenho a 

experiência que a mesma solicita a terceira é se eu estou disposto a querer ocupar a vaga 

solicita com os requisitos já definidos, como carga horária, salário, benefícios e 

responsabilidades do cargo.  

O desenvolvimento de carreira acontece na maioria das vezes por intermédio da 

empresa, em oferecer qualificação para que o colaborador possa executar sua função, de 

acordo com o que deseja dentro da empresa.  Para o desenvolvimento de carreira ser ideal e 

concreta os profissionais buscam estar cientes do que as empresas querem deles como 

profissionais de recursos humanos, e desse segmento eles conseguem elaborar estratégias que 

levam alcançar seus objetivos de carreira, sendo que nem sempre sabem os desafios que serão 

traçados, mas, o bom profissional sabe aonde quer chegar. Diante disso é fácil elaborar um 



 

 
 

 
 

projeto de carreira.  O objetivo do presente artigo demonstra como o profissional da área de 

Recursos Humanos trata as suas metas, objetivos e dificuldades, para ter sucesso na vida 

profissional. Muitas vezes pode ter toda a instrução e nem sempre chegar ao cargo almejado, 

porém aquele que busca desenvolver suas habilidades e se disponibiliza a buscar 

conhecimento alcança a sua meta. 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

Antes de iniciar qualquer tipo de contratação o departamento de recursos humanos 

deve ser orientado quanto aos diferentes tipos de trabalho dentro da organização e quais 

características humanas são necessárias para desempenhá-los. Para Spector (2006, p.74), a 

análise do trabalho é um método utilizado para descrever os tipos de trabalho e as 

características humanas necessárias para o desenvolvimento das atividades. Ela baseia-se em 

duas abordagens: (i) Abordagem Orientada ao trabalho: Transmite informação referente à 

natureza das tarefas realizadas no trabalho e suas características. (ii) Abordagem Orientada à 

pessoa: Define as características necessárias para que uma pessoa desenvolva um determinado 

trabalho. Através da abordagem orientada à pessoa nós chegamos ao CHAO’s, que se referem 

ao conhecimento, habilidades, aptidões/atitude e outras características necessárias para a 

realização de um determinado trabalho. 

Quadro 1 - Explicação do CHAO’s. 

Conhecimento Conhecimento necessário para desempenhar determinado trabalho. 

Habilidade Tarefas que uma pessoa é capaz de realizar no trabalho. 

Aptidão/Atitude Talento ou capacidade de desempenhar tarefas e/ou aprendê-las. 

Outras 

características  

Características pessoais relevantes ao trabalho e que não fazem parte 

das características citadas acima 

Fonte: Spector (2006, p.77). 

Portanto, é através da análise do trabalho que serão definidos quais conhecimentos, 

habilidades, aptidões/atitudes e outras características serão necessárias para que o colaborador 

desenvolva da melhor forma as funções atribuídas ao cargo e tenha um desenvolvimento 

efetivo de carreira. Além de nortear outras funções, tais como: Avaliação de desempenho, 

recrutamento e seleção, definição de salários e etc. 

A análise do trabalho contribui para ascensão profissional, já que fornece as 

características pessoais necessárias para cada etapa do plano de carreira. O conhecimento 

desses requisitos definidos por CHAO pode ser incorporado aos programas de treinamento e 



 

 
 

 
 

desenvolvimento de colaboradores, que podem estar direcionados às habilidades necessárias 

para o aprimoramento da carreira. Isso beneficia os colaboradores, porque eles sabem 

exatamente o que precisam fazer para serem promovidos; e beneficia também as 

organizações, que sempre têm candidatos disponíveis para ocuparem os cargos mais 

altos (SPECTOR, 2006, p.79). 

É comum observarmos colaboradores estagnados na mesma função há anos, 

geralmente são funcionários que sabem de tudo um pouco dentro da organização e acabam 

atuando em várias áreas, porém não sabem ao certo o que fazer para conseguir uma 

promoção. E como já dizia o gato no filme Alice no País das Maravilhas: “Para que não sabe 

aonde vai, qualquer caminho serve”. Quando o colaborador tem claras as exigências que a 

empresa busca, ela sabe exatamente que caminho trilhar e onde deseja chegar. 

2.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Hoje o RH não deve ser mais visto apenas como um setor da empresa que contrata 

pessoas, mas sim um setor que desenvolve um papel estratégico, atuando junto com o 

planejamento da organização. Para Pitteri (2008, p. 27.), o planejamento estratégico passa a 

ser uma ferramenta de gestão adotada pelas empresas, tendo a finalidade de buscar elementos 

que diminuam os ricos e incertezas para organização. 

Planejamento estratégico é o processo de desenvolver a estratégia, ou seja, a relação 

pretendida da organização com o seu ambiente. O processo de planejamento estratégico 

compreende a tomada de decisões que afetam a empresa no médio e longo prazo, 

especialmente em decisões sobre produtos e serviços que a organização pretende oferecer e os 

mercados e clientes que pretende atingir. (PITTERI, 2008, p.39.) 

A contratação deve ter o intuito de admitir colaboradores capazes de realizar de forma 

eficiente sua função e que possuam um perfil capaz de agregar valor à organização. As formas 

de recrutar e selecionar pessoas não devem ser vistas somente com a intenção de preencher 

vagas. A partir disso, Spector (2006), afirma que: Um sistema correto de contratação deveria 

ser baseado nos CHAOs que fossem relevantes ao trabalho em questão. Decisões sobre 

promoção deveriam ter como base pelo menos alguns dos CHAOs dos possíveis candidatos 

ao cargo. Somente aqueles que possuíssem as características estabelecidas e necessárias para 

o trabalho deveriam ser considerados. Quando os CHAOs resultam de uma análise de trabalho 

conduzida adequadamente, as ações dos funcionários baseadas nesses CHAOs tendem a ser 



 

 
 

 
 

legitimadas. Além disso, tanto os funcionários quanto os candidatos ao emprego 

provavelmente acreditarão que são tratados com justiça e estarão menos propensos a mover 

um processo por discriminação. (SPECTOR, 2006, p.80) 

Os métodos utilizados para contratação também devem ser levados em conta. O 

mesmo deve ser compatível com as exigências da vaga. Em muitos lugares a contratação é 

feita de forma muito vaga, ocasionando assim uma falta de conhecimento necessário da 

pessoa a ser contrata. Acaba que, a empresa só vai perceber se a pessoa tem o perfil ou não no 

dia-a-dia, ocasionando na maioria das vezes um descontentamento para a organização, e para 

o funcionário, que não tinha claro o requisito exigido pela vaga em questão. “Uma vez 

identificados os CHAO’s, podem ser escolhidos os procedimentos que irão determinar se os 

candidatos se encaixam nos requisitos estabelecidos” (SPECTOR, 2006, p.81). Segundo 

Chiavenato (2008, p.114.), o recrutamento é um processo de duas mãos, ele tem a função de 

comunicar e divulgar oportunidades de emprego, assim como atrair candidatos para o 

processo seletivo. O recrutamento pode se dar de duas formas: (i) Interno - No recrutamento 

interno a organização busca preencher a vaga através do remanejamento de funcionários. (ii) 

Externo - Buscam-se profissionais somente no mercado de trabalho. 

Atualmente as organizações procuram utilizar as duas formas de recrutamento. Pois 

ambos possuem seus prós e contras. O recrutamento interno aproveita o potencial humano 

dentro da organização, tem um custo menor e motiva seus colaboradores a se desenvolverem 

profissionalmente. Porém, não incentiva a entrada de novas ideias, mantendo assim a mesma 

rotina. Já o recrutamento externo, agrega novos talentos à organização, incentiva a interação, 

aumenta o capital intelectual e renova a cultura organizacional. Em relação aos contras, o seu 

custo é muito maior, seu processo se torna mais demorada e afeta negativamente a motivação 

dos atuais colaboradores da organização. Portanto, é de extrema necessidade que o 

departamento de Recursos Humanos encontre um ponto de equilíbrio na necessidade de 

contratação de funcionários. Existem muitos talentos no mercado de trabalho, mas há muitos 

talentos bem próximos que merecem atenção. 

Chiavenato (2008, p. 133) relata que a seleção busca em vários candidatos 

selecionados, os mais adequados aos cargos ou que possuem as competências necessárias para 

o preenchimento da vaga, visando sempre aumentar a eficiência e o desempenho humano. 



 

 
 

 
 

No mercado de trabalho existem várias técnicas utilizadas para a seleção de 

funcionários, das mais simples as mais complexas. Seguindo pelo conceito de contratação 

baseada no CHAO’s resultante da análise do trabalho, a empresa deve utilizar o método 

adequado para determinada vaga. Quanto mais responsabilidades atribuídas ao cargo, mais 

complexo será o processo de contratação de funcionário. 

● Entrevista – É a interação entre duas ou mais pessoas, onde uma das partes está 

interessada em conhecer melhor a outra (CHIAVENATO, 2008, p.144).  Ela pode ser feita de 

forma não estruturada, onde o entrevistador faz perguntas de forma aberta ao entrevistado, 

criando uma interação maior e parecendo mais uma conversa. Já a entrevista estruturada é 

planejada com antecedência pelo entrevistador, que já possui perguntas planejadas acerca do 

que será tratado. 

● Testes psicológicos – Para Spector (2006, p.156) o teste psicológico é formado por 

uma série padronizada de problemas ou questões que avaliam uma característica individual 

específica. Os testes psicológicos podem ser realizados em grupos, onde o entrevistado 

interage com várias pessoas de uma vez, tornando-o mais prático. 

● Teste de Aptidão – Aptidão é a capacidade que o ser humano possui para desempenhar 

ou aprender determinada tarefa. 

● A aptidão cognitiva, como a inteligência, é relevante para tarefas que envolvem o 

processo de informações e o aprendizado. A aptidão psicomotora, como a destreza manual, 

envolve movimentos corporais e a manipulação de objetos. A importância de cada aptidão 

depende da natureza das tarefas de interesse. (SPECTOR, 2006, p.158) 

● Teste de Personalidade – “Revelam certos aspectos das características superficiais das 

pessoas, como aqueles determinados pelo caráter e aqueles determinados pelo 

temperamento”. (CHIAVENATO, 2006, p.156) 

2.1.1 Novas técnicas de seleção 

           Com a popularização da Internet e a constante informatização de processos na área 

administrativa, é cada vez mais constante o uso de recursos eletrônicos na seleção de pessoas. 

Esse grande uso de tecnologia e meios eletrônicos trouxe mais praticidade e a possibilidade da 

organização se conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Sites de emprego, como a 

Catho, Infojobs, Banco Nacional de Emprego (BNE) utilizam formulários eletrônicos para 



 

 
 

 
 

candidaturas ás vagas, muitas empresas adotaram o Skype para entrevistas com pessoas de 

outras cidades e estados. 

Após a entrada do funcionário na organização é necessário que ele conheça o cenário 

onde irá atuar. Através do treinamento ele irá obter instruções necessárias para realizar seu 

trabalho. O treinamento e a interação com a organização é essencial para que o novo 

colaborador aprenda a cultura da empresa, missão, visão e valores, além dos procedimentos 

específicos ao cargo. Em alguns casos há a necessidade de treinamento para os colaboradores 

que já atuam na organização. Mas antes de o treinamento ser implantado, é necessário que 

seja avaliada a necessidade real do mesmo, determinando de treinamento.  

Para Chiavenato (2004) Todo treinamento necessita de um objetivo, pois esse gera 

encargos, e não pode ser aplicado sem um planejamento prévio. A próxima etapa é projetar o 

programa de treinamento, estudar a forma que esse treinamento será ministrado. Passando 

assim pela aplicação do treinamento, que deve ser feita prioritariamente por um especialista e 

por fim a avaliação do mesmo, certificando que ele gerou algum impacto e atingiu o objetivo 

esperado. Uma empresa que não pense na formação de um multi - especialista fratura a 

condição de ir adiante com maior perenidade. Afinal de contas, a velocidade da alteração dos 

processos produtivos, dos conhecimentos, dos nichos de mercado é tamanha que a questão 

não é estar o tempo todo partindo para outro lugar. E 

la tem de estar de prontidão, em estado de aptidão para partir para outra direção, se 

assim for necessário. E formar pessoas para autonomia exige que elas desenvolvam a 

sensibilidade, a capacidade de acumulação de conhecimento e informação, a capacidade de 

apropriar-se desse conhecimento e dar a ele aplicabilidade. (CORTELLA, 2008, p.35) 

Existem vários métodos de aplicação de treinamento é não há nenhuma regra especifica para 

sua aplicação. Porém é necessário adequar o método aos indivíduos, podendo até utilizar 

enfoques diferentes, pois as pessoas aprendem de formas distintas. Dentre alguns métodos 

temos: (i)Instrução audiovisual – Utiliza recursos de imagem e som para apresentar o material 

proposto. (ii) Palestra – Apresentação feita por um instrutor a um grupo de pessoas. (iii) 

Treinamento no trabalho – Utilizado para demonstrar ao funcionário a forma de realizar um 

trabalho, enquanto os mesmos estiverem no ambiente. 

         De acordo com Ricardo (2005, p.41), podem fazer parte do blended-learning, a 

aprendizagem tradicional, a aprendizagem via internet, a aprendizagem via computador, 



 

 
 

 
 

livros, apostilas, realização de eventos com os grupos de trabalhos, tais como feiras, 

workshops, seminários, reuniões, dentre outros. “E-learning – refere-se à utilização das 

tecnologias da Internet para fornecer um amplo conjunto de soluções que melhoram o 

conhecimento e o desempenho” (ROSEMBERG, 2002, p.25). 

2.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho, por se tratar de um processo demorado, não é muito 

utilizada nas organizações. Porém os dados obtidos podem beneficiar os funcionários e a 

organização. “Eles podem ser utilizados para efeitos de decisões administrativas, 

desenvolvimento e feedback aos funcionários, e também na pesquisa para determinar a 

eficiência das práticas e dos procedimentos organizacionais. (SPECTOR, 2006, p.112) 

Essa avaliação levanta dados importantes para as tomadas de decisões de cunho 

administrativo. Empresas com uma administração mais rígida utilizam-se do sistema de 

penalidade e recompensa, baseados nos dados da avaliação. Visando melhorar e manter o 

desempenho, é necessário que o superior imediato forneça informações sobre o desempenho 

do funcionário. Deixar claro suas expectativas e expor elogios faz com que o funcionário se 

sinta reconhecido. É de extrema importância que o funcionário tenha o conhecimento do seu 

desempenho. Sendo pontuado nas áreas que necessitam de uma melhora, e elogiado quando 

realiza o trabalho de forma eficiente. Esse retorno ao funcionário acontece por meio 

do feeadback. “Os funcionários precisam saber quando estão apresentando bom desempenho, 

de modo que possam mantê-los e, quando não mostram desempenho satisfatório, para que 

modifiquem seu procedimento”. (SPECTOR, 2006, p.113) 

Cortella (2008, p.36) diz que a responsabilidade pelo desenvolvimento da trajetória 

profissional é atribuída a cada homem e cada mulher. Mas essa condição, por sua vez, 

fragilizou a relação de lealdade do funcionário com a empresa, o que culminou com um dos 

desafios cruciais para quem lida com a gestão do capital humano: a retenção de talentos. 

(CORTELLA, 2008, p.36) A liderança é a habilidade de influência sobre atitudes, 

comportamento e sentimento de outras pessoas. A habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por 

meio da força do caráter (HUNTER, 2006, p.18). 

Partindo da ideia que liderança nada mais é que influência, um bom líder deve saber 

como influenciar sua equipe, de forma que a mesma trabalhe para alcançar os objetivos 



 

 
 

 
 

traçados. Porém muitas pessoas confundem uma boa liderança com uma boa gerência. Nem 

sempre um bom gerente é um bom líder. Há pessoas com ótimas competências gerenciais, 

mas com péssimas habilidades com pessoas. De nada adianta ser um grande gerente, se a 

pessoa não consegue lidar com as pessoas da equipe. Fazer com que elas trabalhem buscando 

um bem comum. O ser humano vive em busca de uma liderança, seja com suas crenças ou em 

qualquer meio da sua vida. E no ambiente de trabalho não seria diferente. As pessoas se 

desenvolvem melhor quando estão na presença de um líder que lhes transmitem segurança e 

inspiração. 

Hunter (2006, p.20) enfatiza que não é preciso ter um cargo de chefia importante para 

ser um líder e influenciar outras pessoas. Isso comprova o que vivemos no dia-a-dia, muitas 

vezes dentro do ambiente de trabalho quem exerce grande influência nas pessoas é uma 

pessoa fora do meio gerencial, geralmente o próprio colega de trabalho. O aprendizado deve 

ser constante, bons gerentes precisam aprender se tornarem bons líderes. 

As teorias comportamentais abordam características e vários conceitos de liderança, 

dentre as mais recentes temos a liderança transformacional, que relata líderes que possuem 

uma influência considerável sobre seus seguidores. Os líderes transformacionais também são 

chamados de líderes carismáticos, que são capazes de influenciar e ter seguidores dedicados 

de forma incomum. Um líder carismático que tem profundo efeito em seus seguidores é 

transformacional. Este líder pode modificar as aspirações, as necessidades, as preferências e 

os valores de seus seguidores, fornecendo uma visão de algo que valha a pena ser alcançado. 

Os seguidores sentem-se motivados a fazer sacrifícios pessoais para alcançar os objetivos 

definidos pelo líder (SPECTOR, 2006, p.517). 

Não basta apenas falarmos das atitudes necessárias pelas organizações para o 

desenvolvimento de carreira, sem abordarmos as atitudes que os colaboradores também 

devem ter. Dentro do desenvolvimento de uma carreira temos a organização e o colaborador. 

Não basta a organização apresentar ao funcionário os meios e ferramentas, se ele não buscar 

seu desenvolvimento. Assim como no planejamento, para um desenvolvimento de carreira é 

necessário que se estabeleça objetivo e metas. Ter fixo aonde se quer chegar e o que alcançar 

em sua carreira. Muitas pessoas estão estagnadas em seus cargos, simplesmente por não terem 

um objetivo específico. É de grande necessidade que o colaborador tenha fixo quais 

habilidades e competências são necessárias desenvolver para que haja uma evolução na 



 

 
 

 
 

carreira. Segundo Chiavenato (2006, p.98), Quando você possui um conjunto integrado de 

habilidades, passa a ter competência. 

Competência significa tudo aquilo que você consegue fazer e realizar, mesmo em 

condições inadequadas ou negativas. É a competência que vai diferenciá-lo das demais 

pessoas ao seu redor. No fundo, competência representa um pacote inteiro de muitas 

habilidades que lhe permitem cumprir metas e alcançar resultados e objetivos. Não se esqueça 

de que boa parte das empresas está falando agora em gestão de competências como um novo 

modelo para gestão de funcionários. (CHIAVENATO, 2006, p.98) 

A busca pela motivação e satisfação deve ser constante. As pessoas possuem 

necessidades diferentes, e ao contrário de que muitas pessoas dizem uma pessoa não motiva a 

outra, pois a motivação é intrínseca a cada indivíduo. Baseando-se pela teoria das 

necessidades humanas de Maslow, o homem se motiva a partir do momento que suas 

necessidades humanas são supridas de forma hierárquica (Robbins, 2002, p.152). A 

motivação influencia diretamente o comportamento das pessoas. O indivíduo possui 

necessidades, e para chegar aos seus objetivos é necessário supri-las. Para Robbins (2002, 

p.152), é necessário identificar o nível de satisfação que o indivíduo se encontra no momento 

e procurar satisfazer este nível. Com seu nível de satisfação concluído o colaborador passará a 

visualizar novos objetivos, e consequentemente passará para outro nível da pirâmide. 

Segundo Chiavenato (2006, p.39) as pessoas não são apenas recursos empresariais, 

mas colaboradores profissionais preocupados em alcançar metas e resultado objetivos. O 

mercado muda e é necessário que a as pessoas mudem com ele. Hoje as empresas buscam 

colaboradores, e não apenas um empregado que exerce suas tarefas de forma burocrática e 

automatizada. O novo perfil do funcionário é aquele que busca conhecimento, que agrega 

valor a empresa, possui espírito empreendedor e criativo e tenha uma visão de negócio. 

3 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos 

de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem 

alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa 



 

 
 

 
 

qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento emocional 

do pesquisador (MINAYO, 2001, p. 14 apud GERARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32). 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não métricos 

(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. Na pesquisa qualitativa, o 

cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da 

pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da 

amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ele pequena ou grande a 

que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 

58 apud GERARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32). 

Quanto a Pesquisa teórica, o método utilizado foi o bibliográfico. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32, apud GERARDT e SILVEIRA, 2009, p. 

37). 

           Para Gil (2007, p. 44) os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas 

posições acerca de um problema. 

 Após a coleta bibliográfica, foi estruturado um roteiro de entrevista para a pesquisa de 

campos. A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de 

diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, 

etc.) (FONSECA, 2002, apud GERARDT e SILVEIRA, 2009, p. 37). 

 Quanto ao método de análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo dos 

entrevistados. A primeira entrevista ocorreu com um profissional de recursos humanos, que 

exerce o cargo de Gestora por Competências na empresa C Vale em Palotina, a entrevista foi 

realizada via e-mail e pessoalmente. A segunda entrevista aconteceu com um profissional de 

Recursos Humanos que trabalha na empresa BRF, entrevista realizada por e-mail e 

pessoalmente. A última entrevista foi realizada com um profissional que atua na Prefeitura 



 

 
 

 
 

Municipal de Toledo e na entrevista pessoalmente e por e-mail. As entrevistas foram 

registradas por e-mail, de modo que o conteúdo individual de cada resposta foi comparado.  

        Foram entrevistadas três pessoas que trabalham e que tem um conhecimento na parte de 

Recursos Humanos, sendo as mais adequadas pra responder questões relacionadas a 

desenvolvimento de carreira e enriquecimento de cargo, pois, vivenciam em seu cotidiano 

assuntos como estes e serão denominados como, E1, E2 e E3. 

         Quando foi perguntado aos entrevistados o que é desenvolvimento de carreira na visão 

deles as respostas do E1, E2 e o E3 foram parecidos e foi colocado que para obter um 

desenvolvimento de carreira a pessoa tem sempre que buscar aperfeiçoamento para conseguir 

o objetivo profissional. Já quando foi perguntado o que é enriquecimento de cargo foram as 

respostas praticamente foram as mesmas, pois, os três entrevistados responderam que é 

necessário que o profissional busque novos desafios e não viver na monotonia de apenas uma 

única função. Ao serem perguntados como os colaboradores de recursos humanos veem  os 

profissionais que possuem um plano de desenvolvimento de carreira, foi concluído que o 

profissional de recursos humanos vê com bons olhos o profissional que possui um plano de 

desenvolvimento de carreira assim podendo incentivar a pessoa a atingir seus objetivos dentro 

da organização. 

         E com as mudanças do mercado de trabalho é necessário que as pessoas também 

mudem, foi perguntado o que um profissional preciso para ter um bom desenvolvimento de 

carreira, já que o mercado procura profissionais polivalentes e  a conclusão dos três 

entrevistados E1, E2 e E3 foram de que a pessoa tem que estar preparada para as mudanças no 

mercado de trabalho buscando dar o seu melhor para ser reconhecido no ambiente de trabalho 

e na sociedade. No recrutamento e seleção quem sabe desenvolver suas habilidades são 

aqueles que aprendem e desenvolvem ou aqueles que buscam conhecimento e segurança para 

desenvolver   apenas o E1 e o E2 responderam e em suas respostas o profissional tem que 

primeiro ter conhecimento para desenvolver para passar mais segurança na hora de ser 

avaliado profissionalmente. E quando comparado as perguntas dos entrevistados vimos que na 

breve citação em que colocamos no início no artigo quando citamos SPECTOR 

(2006,p.74),deixou claro que independente se houver a contratação do indivíduo e ele disser 

que tem muitas habilidades profissionais para ocupação do cargo, corriqueiramente 



 

 
 

 
 

pensaremos no conhecimento que podemos adquiri do mesmo ou ver suas características em 

busca de maior conhecimento profissional.  

          Para planejar seu desenvolvimento de carreira quais os meios viáveis apenas dois 

entrevistados responderam igualmente, o E1 e E2 responderam que o profissional tem que 

estar sempre em constante aperfeiçoamento e apto a mudanças já o E3 disse que seu plano de 

desenvolvimento de carreira tem que ser revisitado no mínimo a cada dois anos. Assim como 

todo ser humano bem capacitado sabe que no decorrer dos anos o planejamento requer ser 

uma das armas mais bem colocadas para a vida profissional, quando falamos de 

CHIAVENATO (2004), ele deixa claro que qualquer objetivo se concretiza se houver uma 

estratégia seja no cargo em que se ocupa ou até mesmo em sua vida particular. 

          Quando questionados que um gestor de Recursos Humanos deve ter preconceito de 

gêneros os três entrevistados responderam que não o E2 disse que se houver o preconceito 

torna-se mais difícil encontrar novos talentos. E para finalizar as análise de respostas foi 

questionado quanto ao cenário atual o que as empresas devem valorizar desenvolvimento de 

carreira ou enriquecimento de cargo, apenas o E1 respondeu enriquecimento de cargo, o E2 e 

o E3 responderam desenvolvimento de carreira sem mais detalhes. 

       Concluímos que a grande maioria das respostas foram parecidas e que nos tempos atuais 

as empresas estão valorizando cada vez mais os profissionais que planejam seu futuro 

profissional e que ela tem que apoiar cada vez mais esse tipo de profissional porque em um 

contexto geral todos saem ganhando, a empresa que valoriza seus profissionais e o 

profissional que se sente motivado dentro da empresa, dando o seu melhor sempre e buscando 

se aperfeiçoar quando que o mercado exigir  ou por amor naquilo que faz. 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos anos observamos à constante e rápida evolução do mundo. A cada dia a 

internet e as novas tecnologias estão mais presentes no nosso dia-a-dia. Empresas estão 

mudando seus conceitos e informatizando seus métodos de gerenciamento. Esse novo mundo 

globalizado exige que nossa mudança seja constante. 

As organizações não querem apenas preencher vagas, e sim contratar pessoas que 

agreguem valor à organização, pessoas com um espírito empreendedor e que possuem uma 

visão de negócio. Tendo em vista esse novo cenário, o departamento de Recursos Humanos 

passa a ocupar uma nova função na organização, sendo essencial para o planejamento 



 

 
 

 
 

estratégico da organização. E para que sua função estratégica funcione corretamente, seus 

métodos devem ser inovados. Recrutar, selecionar, treinar e reter seus colaboradores de forma 

eficiente, esse é o grande desafio do RH. Contratar a pessoa certa, para a vaga apropriada e 

investir no crescimento desse profissional. 

O objetivo desse estudo foi levantar os meios pelos quais o RH devem utilizar-se para 

proporcionar um gerenciamento de carreira eficiente aos seus colaboradores. Com base nesse 

levantamento e observação nos meios de contratação atuais, percebe-se que nem todas as 

organizações utilizam os mais variados recursos disponíveis, causando assim um grande 

número de contratações erradas, colaboradores estagnados e desmotivados com suas funções. 

O colaborador hoje tem um novo perfil, ele busca o conhecimento e a informação. Esse novo 

colaborador passou de um mero recurso para uma fonte ativa que agrega conhecimento e 

participa das ações da organização. Esse é o novo cenário organizacional e toda organização 

deve adaptar-se ao novo ambiente, deixar de ter um RH obsoleto para ter um RH inovador, 

estratégico e participativo. 
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