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Resumo 

A idéia de que a carreira consiste em uma trajetória linear estruturada pela empresa ao 

longo da vida profissional do individuo vem se alterando para uma nova realidade em que 

a carreira passa a ser vista como uma jornada, aberta a possibilidades e incertezas. Vários 

modelos surgiram na tentativa de compreensão e análise desta jornada. Dentre estes, o 

modelo da carreira narrativa, o qual parte do pressuposto de que, ao narrar, os indivíduos 

dão sentido à própria trajetória, ao mesmo tempo em que consideram os fatores pessoais e 

do ambiente que agem sobre sua biografia profissional. O presente estudo se propôs a 

explorar e articular aspectos relacionados ao ambiente e às trajetórias da carreira de 

profissionais de recursos humanos atuando na Grande Natal.  Para tanto, utilizou o modelo 

de carreira narrativa. Do ponto de vista metodológico, o projeto dividiu-se em duas etapas. 

A primeira caracterizou-se pela realização de um survey com o propósito de mapear 

características sócio-ocupacionais dos profissionais, por meio da aplicação de um 

questionário semi-estruturado. Os dados foram analisados segundo técnicas estatísticas 

descritivas e análise de clusters. As análises estatísticas descritivas contemplaram 117 

participantes. Os resultados indicaram que os profissionais de RH da Grande Natal ocupam 

cargos diversos, desenvolvem atividades concentradas em diferentes subsistemas, 

apresentam trajetória ascendente de carreira e concentram a formação profissional nos 

cursos de Administração e Psicologia. A segunda etapa do estudo caracterizou-se pela 

realização de 17 entrevistas narrativas, cujos participantes, em processo de amostragem 

não probabilística, foram identificados com base em seu pertencimento aos três clusters: o 

Grupo 1, RH e gestão pública; o Grupo 2,  RH especialista e o Grupo 3, RH iniciantes.  Na 

análise dos resultados da fase qualitativa verificou-se que a identificação com a atividade é 

um fator decisivo para a escolha e permanência na área de RH. A falta de reconhecimento 

aparece como principal dificuldade enfrentada pelos profissionais, assim como a falta de 

espaço para atuação no mercado da Grande Natal. A análise dos resultados leva a uma 

série de discussões sobre a trajetória de carreira na área de RH e reflexões para a categoria, 

entidades representativas e instituições formadoras. 

Palavras- chave: recursos humanos, carreira, mapeamento, multimétodos, narrativa. 
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Abstract 

The idea that the career consists in a linear path throughout the individual’s professional 

life structured by the company where he or she works has been changing to a new reality 

in which the career is seen as a journey, open to possibilities and uncertainties. Several 

models have come up as an attempt to comprehend and analyze this journey. Among them, 

there is the model of career narrative, which assumes that, while narrating, individuals give 

meaning to their own path, and at the same time they consider personal factors and the 

environment that act on their professional biography. This paper aimed to explore and 

articulate issues related to the environment and career paths of the human resource 

professionals working in the Greater Natal. For this purpose, the model of career narrative 

was used. From the methodological viewpoint, the project was divided in two stages. The 

first was characterized by conducting a survey with the intention of mapping 

professionals’ socio-occupational characteristics, through the application of a semi-

structured questionnaire. The data was analyzed by descriptive statistical techniques and 

cluster analysis. The descriptive statistical analyses included 117 participants. The results 

indicated that HR professionals of Greater Natal have different functions, develop 

activities focused on different subsystems, have an increasing career path, and focus their 

professional formation in Business Administration and Psychology. The second stage of 

the study was characterized by the use of 17 narrative interviews, whose participants, in 

the process of nonprobabilistic sampling, were identified based on their belonging to the 

three clusters: Group 1, HR and public administration; Group 2, HR experts; and Group 3, 

HR beginners. Analyzing the results of the qualitative phase, it was found that the 

identification with the activity practiced is a deciding factor for choosing and remaining in 

the HR field. The lack of professional recognition appears as the main difficulty faced by 

professionals, as well as the lack of employment opportunity in the Greater Natal. The 

results’ analysis leads to a series of discussions on the career path in HR and reflections for 

this professional category, its representative bodies and educational institutions. 

Keywords: human resources, career, survey, multimethods, narrative. 
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Introdução 

O presente trabalho realiza um estudo sobre a carreira dos profissionais de recursos 

humanos atuando na Grande Natal. Trata-se de um convite à reflexão sobre uma realidade 

retratada por meio da pesquisa. Este retrato é apresentado dentro de uma moldura, 

caracterizada pela singularidade do contexto em que os profissionais atuam: o mercado de 

trabalho da Grande Natal. 

 A analogia em relação ao retrato, também reflete a permanente lembrança do 

momento atual de investigação. Assim como o mundo, o mercado de trabalho está em 

constantes mudanças e os profissionais acompanham esse processo se adaptando, ou 

resistindo; se destacando ou criando meios para sobreviver. Por assim dizer, durante o 

período de surgimento e evolução da gestão de pessoas, várias paisagens apareceram como 

planos de fundo, várias figuras permearam o processo como estereótipos que se 

modificaram ao logo do tempo, inclusive em relação ao semblante que os profissionais de 

RH deveriam sustentar: do supervisor, voltado para o controle e fiscalização, ao gestor de 

pessoas que implanta programas de qualidade de vida. 

Atualmente, ao se dispor a trabalhar com e pelas pessoas, o profissional de RH 

assume responsabilidades e desafios delimitados pela velocidade das mudanças, pela 

sofisticação no modelo de gestão e pela exigência intrínseca ao discurso de representantes 

da categoria. Postula-se que o grande e novo desafio desse profissional tem sido o 

alinhamento de três pilares: a compreensão da estratégia do negócio da empresa, o 

gerenciamento de uma cultura organizacional que promova sustentabilidade a essa 

estratégia, e a definição de políticas de gestão de pessoas que atuem como reforçadores da 

cultura (Paschini, 2006; Leme, 2008). 
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As exigências em relação à atuação do profissional de RH reverberam no 

desenvolvimento de novas competências. A atividade, anteriormente centrada e delimitada 

na dimensão técnica, passou a absorver uma dimensão social e uma compreensão da 

realidade organizacional de uma forma mais ampla. Não se trata apenas de colocar o 

homem certo no lugar certo, mas de implantar e desenvolver processos de gestão de 

pessoas congruentes com a estratégia organizacional (Ribeiro, 2009; Spink, 1996; Morgan, 

1986). 

Dentre os processos acompanhados pelos profissionais de recursos humanos está a 

gestão de carreiras. Para o profissional que trabalha no intuito de atrair, desenvolver e 

manter os talentos nas organizações, a reflexão sobre carreira torna-se algo inerente a sua 

atividade e se reflete no olhar para a carreira do outro. Ao mesmo tempo, no período em 

que os profissionais, de maneira geral, são instigados a pensar sobre empregabilidade 

(Bridges, 1995; Malvezzi, 2000) e a noção tradicional de carreira é contestada (Chanlat, 

1995), o olhar para o desenvolvimento da própria carreira é enfatizado. Compreender a 

trajetória dos profissionais de recursos humanos favorece, portanto, a uma reflexão sobre 

as carreiras de uma forma geral, a partir dos relatos de gestores que atuam no sentido de 

incentivar o desenvolvimento dos demais funcionários da organização e o seu próprio 

desenvolvimento.  

As constantes modificações no mundo do trabalho também reforçaram fenômenos 

como as terceirizações e reduções do quadro de pessoal que estão atingindo as mais 

diversas áreas. Para o setor de RH, esse movimento interfere não só no planejamento e 

execução das suas atividades como de forma intrínseca nestas, por meio da demissão de 

profissionais e da terceirização do setor ou de parte das suas atividades. A concepção de 

descentralizar algumas funções, anteriormente exclusivas do profissional de RH, para os 

gerentes de linha tem sido cada vez mais defendida. Esse fator também contribuiu para a 
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ideia de terceirização do setor de recursos humanos (Ulrich, 1997; Fischer, 1998; Gil, 

2001, Kilimnik, 2011). 

Em meio a esse contexto de incerteza, os profissionais passam a conviver com 

paradoxos: precisam ser mais individualistas e, ao mesmo tempo, disponíveis para 

trabalhar em equipe; são estimulados a ter um desenvolvimento próprio de carreira, como 

também a desenvolver competências requeridas pela empresa em que trabalha; enfim, 

precisam ser mais competitivos e mais cooperativos (Oliveira, 1998; Ribeiro, 2009).  

Esses paradoxos refletem-se na forma como os profissionais vivenciam a sua 

carreira, um aspecto que não pode ser compreendido considerando apenas o percurso 

objetivo (cargos ocupados) da trajetória profissional do indivíduo. Os principais dilemas, 

as angústias, os fatores positivos e as dificuldades fazem parte de um escopo subjetivo que 

permite ou não a permanência do indivíduo em uma determinada carreira. O entendimento 

mais amplo sobre esta considera, portanto, os seus aspectos objetivos e subjetivos. 

A compreensão de carreira adotada no presente estudo envolve estas duas 

dimensões: a objetiva (cargos ocupados, status) e a subjetiva (a maneira como o indivíduo 

vivenciou essas experiências). Essa definição de trajetória de carreira desenvolvida por 

Dubar (2005, 2006) assemelha-se com as concepções de Schein (1996) de carreira externa 

(etapas concretas para se obter progresso) e de carreira interna (a maneira como a pessoa 

vê o desenvolvimento da sua carreira).  

Considerando essas duas dimensões, a presente pesquisa tem como objetivo 

investigar a trajetória de carreira do profissional de RH por meio de dois estudos: o 

primeiro, de cunho quantitativo, com o intuito de realizar o mapeamento dos profissionais 

de RH da Grande Natal (em termos de atividades desenvolvidas, número de profissionais 

atuantes, desafios e expectativas, percepções sobre a carreira e o mercado de trabalho). 

Essa etapa do estudo caracteriza-se como um survey realizado por meio da aplicação de 
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questionários que enfatizaram, principalmente, os aspectos objetivos da carreira. Após a 

conclusão dessa etapa, foi estruturado o segundo estudo de caráter qualitativo que consistiu 

na realização de entrevistas com parte dos profissionais que participaram da etapa anterior, 

e teve o intuito de investigar os aspectos subjetivos da carreira dos profissionais de RH. 

A segunda etapa da pesquisa utilizou a concepção de carreira narrativa como 

referência por considerá-la como um dos modelos emergentes de carreira. Parte do 

pressuposto que ao narrar a sua trajetória o indivíduo cria significado para o que realiza, 

justifica as suas escolhas passadas e promove reflexões sobre o futuro. Ao falar sobre si, o 

profissional também contempla o coletivo que está contido na sua construção singular. A 

carreira narrativa contempla, por assim dizer, a trajetória subjetiva de carreira, claramente 

evidenciada nos relatos dos profissionais sobre as suas vivências (Cochran, 1997; Bujold, 

2004). 

As informações analisadas de forma integrada formataram um retrato desses 

profissionais em um dado momento com uma moldura específica. Um retrato que, como 

todos os demais, é fiel a uma passagem no tempo e representativo de uma realidade que, 

posteriormente, assume uma função histórica. A realização deste estudo é relevante por 

gerar contribuições para a categoria, entidades representativas e instituições formadoras.  

Congruente com a estruturação da pesquisa em dois estudos, esta dissertação é 

dividida em capítulos que delimitam as diferentes temáticas abordadas. Os três primeiros 

capítulos, de cunho teórico, abordam, respectivamente, das temáticas da função e atividade 

de recursos humanos, carreira e carreira narrativa. A última temática está separada num 

capítulo à parte por enfatizar a importância deste constructo para a pesquisa como um 

todo. A figura 1 apresenta um resumo com os objetivos dos capítulos e os principais 

autores utilizados como referências.  
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Após os capítulos teóricos, apresenta-se o capítulo do método, compreendendo a 

delimitação das duas etapas do estudo. Para a organização dos resultados foram 

estruturados dois capítulos: o que apresenta os resultados e discussão da etapa quantitativa, 

o mapeamento dos profissionais de RH da Grande Natal; e o que trata da análise das 

entrevistas narrativas, a etapa qualitativa do estudo. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais com indicações para futuras pesquisas.  

Figura 1 

Estrutura dos capítulos teóricos e autores de referência 

Título do capítulo Temas Subtemas Objetivos Autores 

principais 

Panorama da gestão de 

recursos humanos: 

história, atividade e 

aspectos objetivos da 

carreira do profissional 

de RH 

 

-O surgimento 

e estruturação 

da função de 

RH: da 

industrializaçã

o aos dias de 

hoje. 

A 

estruturação 

e 

desenvolvim

ento da 

atividade de 

RH (no 

mundo); 

 

-Realizar o 

levantamento 

histórico da função 

de RH de forma a 

contextualizar a 

atuação profissional 

diante das mudanças 

no mercado de 

trabalho. 

 

Fleury e Fisher, 

1992; Wood e 

Picarelli, 1999; 

Borges e 

Yamamoto, 2004; 

Zanelli, 2005; 

Codo, 1994; 

Spink, 1996; 

Wood Jr., Tonelli 

e Cooke, 2011; 

Robbins, 2005; 

Braverman, 1977; 

Rifink, 1995 

A evolução 

da atividade 

de RH no 

Brasil. 

- Analisar a realidade 

brasileira: fatores que 

demandaram o 

surgimento da 

função; influências 

teóricas externas; 

realidade do mercado 

local; atividades 

desenvolvidas. 

Dutra, 2002; 

Leme, 2008; 

Pachini, 2006; 

Ribeiro, 2009; 

Tonelli e 

Lacombe, 2002. 

Wood Jr, Cooke, 

2010, 2012; 

Tanure, Evans, 

Pucik, 2007;  
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Carreira profissional: 

definições e modelos 

-Surgimento e 

transformação 

do conceito de 

carreira: os 

impactos da 

industrializaçã

o e da 

globalização 

 

- A evolução 

do conceito 

frente às 

mudanças do 

mercado de 

trabalho 

- Explanar a respeito 

do surgimento e 

evolução do conceito 

de carreira 

Hall, 1998; 

Bulfinch, 2003; 

Schein, 1996; 

Baruch, 2003; 

Malvezzi, 2000; 

Arthur & 

Rousseau, 1996; 

Bendassolli, 

2010; Rifkin, 

1995; Martins, 

2010; Schein, 

1996; Kilimnik, 

2011; Dutra, 

1996; Martins, 

2010; Tolfo, 

2002; Saviane, 

1997. 

- A 

delimitação 

do conceito 

de trajetória 

de carreira 

-Delimitar o 

surgimento da idéia 

de carreira associada 

a uma trajetória 

- Explanar a respeito 

das pesquisas que 

surgiram a partir 

deste entendimento 

Mcdaniels e 

Gilberts, 1992; 

Kiliminik, 2000; 

Dubar, 1997; 

Malvezzi, 

2000;Coutinho, 

2002, 2009; 

Demazieri  e 

Dubar, 2006. 

 

-Modelos 

emergentes de 

carreira 

- O modelo 

emergente da 

Carreira 

Narrativa 

- Explanar a respeito 

do surgimento dos 

modelos emergentes 

de carreira e suas 

principais 

características. 

Cochran, 1997; 

Bujold, 2004; 

Inkson, 2007; 

Savickas,1997,20

05;Jovchelovitch, 

Bauer, 2002. 

Gibson, 2003; 

Reid, 2005. 

 

Carreira narrativa e  

trajetória de carreira 

-A narrativa de 

uma história e 

o modelo de 

carreira 

- Conceito e 

contribuições 

do uso da 

narrativa nos 

estudos das 

- Explanar a respeito 

do conceito de 

narrativa e o sua 

utilização nas 

pesquisas em 

Elliott, 2005; 

Trentine, 2002; 

Harré e 

Brockmeier, 

2003; Gibson, 
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narrativa 

 

ciências 

sociais. 

ciências sociais 2004; Pavlenko, 

2001; Cochran, 

1997; Bujold, 

2004; Inkson, 

2007; Savickas 

1997, 2005; 

Gibson, 2003; 

Jovchelovitch, 

Bauer, 2002; 

Pryor e Bright, 

2008; Bujould, 

2004. 

 

- Trajetória de 

carreira 

- Conceito de 

trajetória de 

carreira: 

trajetória 

objetiva e 

subjetiva 

 

- Explanar sobre a 

definição de 

trajetória de carreira 

em seus aspectos 

objetivos e subjetivos 

Dubar (2005, 

2006); Demaziére 

e Dubar (2006); 

Coutinho (2009). 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

Investigar aspectos objetivos e subjetivos da trajetória de carreira dos profissionais 

de recursos humanos atuantes na Grande Natal. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar o mapeamento das características sócio-ocupacionais e de trajetória de 

carreira dos profissionais de RH; 

  Analisar as narrativas de carreira dos profissionais, integrando aspectos subjetivos 

e objetivos das trajetórias.  
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3. Panorama da gestão de recursos humanos: história, atividade e 

aspectos objetivos da carreira do profissional de RH 
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Panorama da gestão de recursos humanos: história, atividade e aspectos 

objetivos da carreira do profissional de RH 

 

 O presente capítulo nos convida a um passeio sobre o percurso histórico do que 

hoje denominamos gestão de pessoas. Com o intuito de entender a atual realidade do 

profissional de RH torna-se importante compreender a evolução do setor de recursos 

humanos ao longo dos anos. 

A trajetória desta área de atuação foi marcada por rupturas e reestruturações que 

acompanharam as modificações no mercado de trabalho. As mudanças serviram como 

fonte de inspiração para a estruturação de diferentes modelos de gestão de pessoas, cada 

qual refletindo a necessidade de uma época, mas todos buscando atuar sobre o 

comportamento humano de forma a gerenciar o desempenho necessário para que a 

empresa sobreviva e prospere. Os modelos de gestão de pessoas surgiram, portanto, como 

consequências das mudanças ocorrentes dentro e fora das empresas, como resultado da 

interação entre fatores internos e externos (Fischer, 2002; Wood, 1992). 

 Como fatores internos que interferem no desenvolvimento da gestão de pessoas 

destacam-se: a tecnologia adotada; a estratégia de organização do trabalho; a cultura 

organizacional; e a estrutura organizacional. A adoção de tecnologia pela empresa, por 

exemplo, é fundamental na decisão da quantidade de profissionais que devem ser 

contratados no treinamento que recebem e até na definição das competências que devem 

apresentar e desenvolver. Os fatores externos, por sua vez, se dividem em dois tipos: os 

que se relacionam à situação da economia de um país e do mundo como todo (restringindo 

as políticas de recursos humanos) e os que têm origem no mercado de trabalho 

(direcionando as ações de RH ao definir, por exemplo, as competências organizacionais 
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exigidas pelo negócio do setor). Os modelos de gestão de pessoas apresentam-se, portanto, 

como variáveis dependentes de contextos específicos definidos pela interação entre 

diversos fatores que ao se combinarem criam realidades singulares (Fischer, 2002). 

 Mas, mesmo diante das singularidades, existem padrões que direcionam ações e 

teorias que postulam o melhor caminho a ser seguido. Estas podem ser analisadas como 

importantes referências na delimitação dos modelos de recursos humanos. Ficher (1998) 

defende a existência de quatro modelos de gestão de pessoas, correspondentes a períodos 

históricos e teorias específicas: modelo de gestão de pessoas como departamento de 

pessoal; como gestão do comportamento humano; modelo estratégico; e modelo de gestão 

de pessoas como vantagem competitiva. A seguir serão delimitados os modelos e o 

contexto histórico em que estes se estruturaram e se desenvolveram. 

 

3.1. Modelo de gestão de pessoas como departamento de pessoal 

 

A industrialização teve um papel fundamental na mudança das relações do trabalho 

e na estruturação da função do setor de recursos humanos. No século XIX, a contratação, 

demissão, supervisão e pagamento em uma fábrica eram realizados por um encarregado 

que fazia relação muitas vezes à figura de um capataz tanto pela postura como pela 

finalidade do seu trabalho. Nessa época, as condições de trabalho eram degradantes, existia 

um grande contingente de mão-de-obra desqualificada à disposição das indústrias. O 

trabalhador não possuía os meios de produção e não tinha controle sobre os produtos e 

processos da atividade que realizava (Tonelli, Caldas & Lacombe, 2002; Cunha, 2012). 

 O século XIX ficou conhecido como o século do iluminismo e da razão. Nesse 

contexto, surge a administração científica, que tem como principais expoentes Taylor e 

Fayol. Enquanto Taylor concentrava os seus estudos no planejamento e execução das 
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tarefas, Fayol preocupava-se com as funções de gerenciamento (Borges & Yamamoto, 

2004). 

O controle dos tempos e movimentos presente na visão taylorista distanciava 

aquele que pensava daquele que executava o trabalho. Taylor tinha como objetivo o 

aumento da produtividade primando pelo controle da produção e pela divisão, cada vez 

mais minuciosa, das tarefas. Ao mesmo tempo, ele enfatizava a importância de realizar a 

seleção científica dos trabalhadores e o treinamento sistemático. A organização racional do 

trabalho assumiu, no início do século XX, a condição de primeiro modelo estruturado 

sobre a gestão de recursos humanos, apesar de não ser definido na época com esse intuito. 

Na esfera mundial, o movimento do fordismo ganhou corpo no século XX e promoveu 

modificações na organização do trabalho e na gestão de pessoas. As inovações 

tecnológicas exigiam mão-de-obra especializada gerando nas empresas a preocupação em 

reter os funcionários selecionados e treinados. A rotatividade tornava-se sinônimo de custo 

(Tonelli, Caldas & Lacombe, 2002). 

Outro aspecto importante a ser mencionado com relação ao fordismo foi a 

modificação na política salarial. Ford melhorou substancialmente as condições de salário 

tendo em vista o interesse na função do consumo e a estratégia para enfrentar as 

dificuldades de gerenciamento presentes na época (indisciplina, absenteísmo, rotatividade, 

problemas de comunicação). Para isso, atrelava a remuneração não apenas à produção 

como também aos hábitos de vida dos seus operários. Ford criou um departamento social 

em sua empresa que analisava os hábitos dos empregados dentro e fora dela. O trabalhador 

era visto como um recurso para o incremento da produção (Borges e Yamamoto, 2004). 

O aparecimento do departamento de pessoal ocorreu justamente com o intuito de 

gerenciar esse trabalhador, considerado como recurso, um custo a ser controlado e 
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administrado tão racionalmente como os demais fatores de produção. Esse modelo era 

congruente com a teoria da administração científica clássica (Cunha, 2012). 

No início do século XX, apesar de os pressupostos tayloristas continuarem a 

direcionar as ações nas empresas, novas teorias surgiam e caminhavam em outra direção. 

A Psicologia começaria a influenciar a gestão de recursos humanos e a direcionar uma 

nova fase para os profissionais atuantes nesta área (Fischer, 1998, 2002). 

 

3.2. Modelo de gestão de pessoas como gestão do comportamento humano 

 

Na década de 1930, com a divulgação dos experimentos de Hawthorne o modelo 

da incipiente atividade de recursos humanos (então concentrada no departamento de 

pessoal) se ampliou. Nesse período, os grupos, a liderança, a comunicação, a atitude 

tornaram-se fatores relevantes na análise da produtividade e para a satisfação no trabalho 

(Schultz e Schultz, 1992). 

A difusão das ideias da “Escola das Relações Humanas” contribuiu para a 

estruturação do departamento de pessoal nas empresas. Nas décadas de 1960 e 1970, essa 

linha de pensamento serviu de referência como matriz do conhecimento na área de gestão 

de pessoas: as empresas passaram a considerar os fatores psicológicos nas relações 

interpessoais, os testes de seleção eram cada vez mais utilizados, a avaliação dos 

funcionários e a análise do cargo começavam a se estruturar (Tonelli, Caldas & Lacombe, 

2002). 

Uma das principais contribuições da Escola de Relações Humanas foi reconhecer a 

importância do gerente de linha e defender que a atuação do setor de RH deveria se 

concentrar no treinamento dos gerentes, na avaliação de desempenho e nas relações 
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interpessoais. A motivação e a liderança eram conceitos fundamentais para serem 

absorvidos pelo setor de recursos humanos (Fischer, 2002). 

 O fim da Segunda Guerra Mundial promoveu modificações no mercado. A 

economia e as cidades em vários países precisavam ser reconstruídas, o que gerou novos 

postos de trabalho. As mudanças tecnológicas consolidaram outras formas de 

comunicação. O setor de serviços expandia-se. Nesse período, a organização era vista 

como um sistema, um todo ordenado dentro do qual os processos organizativos se 

desenvolviam. E a gestão de pessoas contribuiria para que não ocorressem falhas no 

sistema, de forma a adaptar o indivíduo à empresa (Ribeiro, 2009). 

Com base nas teorias sistêmicas foi construído o modelo moderno de gestão de 

pessoas pelo qual os funcionários eram vistos com insumos e os processos centrais do 

setor de recursos humanos eram divididos nos seguintes subsistemas: provisão 

(recrutamento, seleção e planejamento de pessoal); aplicação (análise e descrição de 

cargos, avaliação de desempenho); manutenção (remuneração, benefícios, 

higiene/segurança e relações sindicais); desenvolvimento (treinamento, desenvolvimento 

pessoal e organizacional); monitoração (banco de dados, controles e sistemas de 

informação) (Fleury, Nogueira, 2002). 

Nesse contexto em que a adaptação era a palavra de ordem, o conflito não era 

permitido, passando a ser considerado como uma disfunção. A organização compreendia o 

papel do setor de recursos humanos como o responsável para minimizar ou resolver essa 

disfunção. Quando um colaborador não estava adequado ao sistema era enviado para o 

setor, seja com a finalidade de advertência ou mesmo de demissão. 

 O RH, ao desempenhar o seu papel, ainda seguia a limitação demonstrada por 

Münsterberg (1913, p. 17-18) no início do século ao afirmar que “o especialista técnico 

sabe como ele deve construir uma ponte ou abrir um túnel, pressupondo que a ponte ou o 
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túnel são desejáveis. Entretanto, se são desejáveis ou não é uma questão que não compete 

ao especialista técnico, mas deve sim ser considerado por economistas ou políticos”. A 

intervenção do setor era, por assim dizer, puramente técnica e operacional, não abrangendo 

decisões estratégicas.  

Na segunda metade do século XX, começou a ser difundido para todo o mundo o 

modelo chamado de “Estado de Bem-Estar Social”.  As empresas passaram a visualizar o 

setor de recursos humanos saindo aos poucos da antiga e predominante concepção do 

departamento de pessoal. O treinamento e a avaliação de desempenho e potencial 

ganharam ênfase. As tarefas ficaram mais complexas o que tornou a substituição dos 

funcionários dispendiosa para a empresa. A área de recursos humanos passou a se 

preocupar em reter pessoas cada vez mais capacitadas para trabalhar em ambientes de 

incerteza e com tecnologia sofisticada. Nesses ambientes, o gerente de linha assumiu o 

lugar de responsável por controlar os empregados e fazê-los alcançar os resultados 

esperados assumindo algumas funções anteriormente exclusivas do gerente de RH. 

Iniciou-se um movimento de descentralização da gestão de recursos humanos e um novo 

modelo de gestão de pessoas (Borges & Yamamoto, 2004). 

 

3.3. Modelo estratégico de gestão de pessoas 

 

A partir da década de 1980,começou a ser defendida a necessidade da gestão de 

recursos humanos, desenvolver atividades vinculadas à estratégia da organização. Os 

planos estratégicos da área de recursos humanos deveriam, por assim dizer, ser derivados 

das estratégias corporativas. A motivação e a liderança, conceitos-chave no modelo 

comportamental, não teriam significado para a empresa se não estivessem alinhados com a 
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sua estratégia. Caberia ao setor de recursos humanos, portanto, se adaptar à estratégia 

organizacional (Pieper, 1990). 

 A Harvard Business School defendia essa nova perspectiva de gestão estratégica de 

pessoas, segundo a qual, o gestor de RH deveria atuar com o intuito de harmonizar os 

interesses dos stakeholders (acionistas, gerentes, funcionários, sindicatos, governo) e 

desenvolver as suas atividades alinhadas com a estratégia da organização (Staehle, 1990). 

A influência dos conceitos da administração estratégica promoveu modificações na 

gestão de RH. Albuquerque (1999) resume estas mudanças a partir da identificação de dois 

modelos diferentes de atuação: o modelo de controle e o modelo de comprometimento. No 

primeiro modelo os funcionários são vistos como custos, fatores de produção que deveriam 

ser controlados para alcançar um bom desempenho. O segundo modelo defende a premissa 

de que o comprometimento dos colaboradores está diretamente relacionado com o 

aumento do desempenho. De acordo com essa visão, os empregados, então denominados 

colaboradores, seriam considerados parceiros da organização. Caberia, portanto, à empresa 

o papel de investir nos seus colaboradores para alcançar melhores resultados 

organizacionais. 

 A estratégia de comprometimento aponta para uma nova direção às práticas de RH, 

acompanhando as mudanças ocorridas no mercado de trabalho e no mundo como um todo. 

As diferenças entre os dois modelos estão apresentadas na figura 2. 
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Figura 2 

Modelo de controle e modelo de comprometimento 

 

              Modelo                         

 

Características 

Distintivas 

Estratégia de controle Estratégia de comprometimento 

Estrutura 

Organizacional 

Altamente hierarquizada, 

separação “quem pensa” e 

“quem faz”. 

Redução de níveis hierárquicos 

e de chefias intermediárias, 

junção do fazer e do pensar – 

empowerment. 

Organização do 

trabalho 

Trabalho muito especializado, 

gerando monotonia e 

frustrações. 

Trabalho enriquecido gerando 

desafios. 

Realização do trabalho Individual. Em grupo. 

Sistemas de controle Ênfase em controle explícitos 

do trabalho. 

Ênfase no controle implícito 

pelo grupo. 

Relações de trabalho 

Política de emprego 

Foco no cargo, emprego a 

curto prazo. 

Foco no encarreiramento 

flexível, emprego ao longo 

prazo. 

Nível de educação e 

formação requerido 

Baixo, trabalho automatizado e 

especializado. 

Alto, trabalho enriquecido e 

intensivo em tecnologia. 

Relações 

empregador/empregado 

Independência. Interdependência, confiança 

mútua. 

Relações com 

sindicatos 

Confronto baseado na 

divergência de interesses. 

Diálogo, busca da convergência 

de interesses. 



32 
 
 

Participação dos 

empregados nas 

decisões 

Baixa, decisões tomadas de 

cima para baixo. 

Alta, decisões tomadas em 

grupo. 

Política de Recursos 

Humanos 

Contratação 

Contrata para um cargo ou para 

um conjunto especializado de 

cargos. 

Contrata para uma carreira 

longa na empresa. 

Treinamento Visa ao aumento do 

desempenho na função atual. 

Visa preparar o empregado para 

futuras funções. 

Carreira Carreiras rígidas e 

especializadas, de pequeno 

horizonte e amarradas na 

estrutura de cargos. 

Carreiras flexíveis, de longo 

alcance, com permeabilidade 

entre diferentes carreiras. 

Salarial Focada na estrutura de cargos, 

com alto grau de diferenciação 

salarial entre eles. 

Focada na posição da carreira e 

no desempenho com baixa 

diferenciação entre os níveis. 

Incentivos Uso de incentivos individuais. Foco nos incentivos grupais 

vinculados aos resultados 

empresariais. 

Fonte: Albuquerque, L.G. Estratégias de recursos humanos e competitividade (1999). 

 

O modelo estratégico promoveu mudanças na concepção sobre a gestão de pessoas, 

interferindo no planejamento das ações e, principalmente, na visão sobre os processos: os 

treinamentos deveriam também preparar os colaboradores para outras funções dentro da 

empresa; a contratação não se restringia mais a um cargo específico; o potencial do 

indivíduo deveria ser avaliado considerando as possíveis promoções; os empregados 

teriam representatividade e participação nas decisões. 
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A década de 1990, foi caracterizada por uma intensificação da competitividade no 

mercado de trabalho, nas empresas aumentavam as exigências de criatividade e inovação 

e, ao mesmo tempo, a incerteza da manutenção do emprego. Esse processo gera 

repercussões na atuação da já denominada gestão de recursos humanos que passou a se 

preocupar com a igualdade e os fatores que traziam injustiça dentro das empresas (Barini, 

2002). Fischer (1998) delimita um novo significado atribuído à Administração de Recursos 

Humanos (ARH) a partir desta década: a ARH como vantagem competitiva. 

 

3.4. Modelo de gestão de pessoas como vantagem competitiva 

 

O termo “vantagem competitiva” se disseminou com a publicação do livro assim 

intitulado por Porter em 1989. Para o autor, a vantagem competitiva surgiu do valor que 

uma empresa consegue criar para os seus compradores e que ultrapassa o custo de 

fabricação dos produtos ou serviços, ou seja, é o resultado positivo gerado pela empresa na 

percepção dos seus compradores e dos seus acionistas. O setor de recursos humanos 

passou a ter um papel fundamental nesse processo, uma vez que as pessoas são as 

responsáveis pela vantagem competitiva da empresa. Caberia ao setor implantar ações 

direcionadas ao alcance destes objetivos como as seleções internas, a rotação de cargos, 

dentre outras atividades.  

Segue um quadro que apresenta os principais modelos de recursos humanos. A 

finalidade deste quadro é destacar os principais fatores de diferenciação entre eles, de 

forma a ilustrar uma parte do conteúdo descrito no presente estudo. 
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Figura 3 

Principais características e diferenciações entre os modelos de RH 

Modelos de RH 

 

Período 

aproximado 

de 

surgimento 

Condições 

que 

favoreceram  

Papel do RH Contribuições Principais 

atividades 

Departamento de 

Pessoal 

 

 

1890- 1930 Os 

empregados 

tornaram-se 

fatores de 

produção. 

Gerenciar os 

funcionários 

como custo 

Ideia de tornar os 

empregados 

eficientes ao menor 

custo possível. 

Controlar 

folha de 

pagamento, 

ausências no 

trabalho, 

demissões e 

admissões. 

Comportamental 1930-1980 Influência das 

correntes 

behaviorista e 

humanista da 

psicologia 

(Escola das 

Relações 

Humanas) 

Atuar sobre o 

comportamento 

de forma 

concretizar os 

interesses 

organizacionais 

Reconhecimento da 

subjetividade: para 

obter resultado seria 

necessário atuar 

sobre as relações 

que a empresa 

estabelece com as 

pessoas. 

Reconhecer o papel 

do gerente de linha 

como intermediário 

nesta 

relação(empresa/em

pregado). 

Recrutamento, 

seleção, 

treinamento 

(inclusive dos 

gestores de 

linha– 

descentralizaç

ão do RH), 

gestão de 

custos e 

benefícios. 

Estratégico 1980-1990 Necessidade 

de vincular a 

gestão de 

pessoas à 

estratégia da 

empresa. 

Adequação das 

pessoas e das 

funções às 

necessidades 

estratégicas da 

empresa. 

Motivar 

empregados, 

garantir um bom 

ambiente de 

trabalho; 

Buscar a melhor 

adequação possível 

com as políticas 

organizacionais e os 

Treinamento, 

recrutamento 

interno, 

Desenvolvime

nto, busca de 

práticas ideais; 

terceirização. 
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fatores ambientais 

(planos estratégicos 

de RH derivados da 

estratégia da 

empresa). 

Vantagem 

Competitiva 

1990 -  Maior 

competitividad

e no mercado; 

inovação 

como palavra 

de ordem; 

pessoas como 

diferencial 

competitivo. 

Transmissão da 

estratégia às 

pessoas, 

buscando 

engajá-las e 

comprometê-las 

com o processo. 

Buscar a 

competitividade; 

Acompanhar e 

prever mudanças na 

empresa e no 

mercado; envolver 

os colaboradores. 

Mensurar 

impactos de 

RH;Criar 

instrumentos 

de gestão para 

as pessoas 

administrar 

programas que 

dependam dos 

comportament

os das 

pessoas. 

Nota. Adaptado Fischer (1998, 2002). 

 

A partir da análise destas informações, pode-se concluir que, novos desafios estão 

sendo impostos aos profissionais. A amplitude das atividades a serem executadas ganhou 

outra dimensão para os profissionais de uma forma em geral. A preocupação com a própria 

carreira norteia as novas relações de trabalho. Para captar e manter talentos as empresas 

precisam adotar outras estratégias (Frietz, 1997).   

Diante das mudanças ocorrentes no mercado de trabalho e, consequentemente, 

dentro das empresas, o profissional de recursos humanos passa a assumir novos papéis. 

Ulrich (1998) delimita quatro papéis estratégicos para a área de RH: parceiro estratégico, 

especialista administrativo, defensor dos funcionários e agente de mudanças. Estes papéis 

não devem ser considerados isoladamente, mas desempenhados de forma múltipla. 

Enquanto parceiro estratégico, o profissional de recursos humanos procura 

promover o ajuste da estratégia de RH à estratégia organizacional. Como especialista 
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administrativo, deve primar pela eficiência dos processos do setor e pela eficácia da 

organização como um todo. O papel de defensor dos funcionários implica não só em ouvir 

as necessidades dos funcionários, mas também em desenvolver práticas de RH que 

permitam que os funcionários exerçam um bom trabalho através do uso das suas 

competências. O último papel é o de agente de mudanças, por meio do qual, o profissional 

de RH deve atuar no sentido de incitar atitudes relativas às mudanças na organização e de 

participar das definições do que deve ser transformado na empresa. Como pontuado, as 

delimitações destes papéis do profissional de RH surgiram da necessidade do setor de 

acompanhar as modificações ocorrentes no mercado de trabalho (Ulrich, 1998). 

Essas mudanças relatadas na esfera mundial influenciaram também os profissionais 

atuantes no Brasil, que delimitaram as suas práticas de acordo com um contexto específico. 

A realidade política e econômica do país interfere diretamente na atuação do profissional 

de RH, seja por meio da legislação, ou através da oferta ou escassez de mão de obra 

qualificada no mercado de trabalho. No próximo tópico serão abordadas questões 

relevantes sobre o surgimento e evolução do setor de RH no Brasil. 

 

3.5. A Evolução da função de Recursos Humanos no Brasil. 

No Brasil, o desenvolvimento das práticas de recursos humanos apresentou-se de 

forma peculiar. Alguns fatores como a industrialização tardia, os modos de produção, as 

relações de trabalho e a cultura nacional influenciaram profundamente nesse processo. De 

forma geral, pode-se resumir que a evolução do setor de recursos humanos no país foi 

marcada por duas características principais: a presença do Estado (que regulava a 

legislação e as negociações sindicais) e a pequena importância historicamente dada pelas 

empresas aos funcionários (Caldas & Mota, 1997; Wood Jr & Picarelli Filho, 2004). 
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No final do século XIX, a industrialização era incipiente, e o modo de produção, 

predominantemente, agrícola. O modelo de relações de trabalho apresentava-se semelhante 

ao sistema escravocrata, não existindo espaço para a preocupação com a gestão de recursos 

humanos (Tonelli & Lacombe, 2002). 

No século XX, algumas mudanças no contexto político favoreceram modificações 

importantes nas relações de trabalho. Segundo Brandão (2004), a área de recursos 

humanos no Brasil tem como marco o surgimento do trabalhismo durante o primeiro 

governo Vargas. A Revolução de 1930 e o Estado Novo foram acontecimentos importantes 

que geraram a sistemática intervenção do Estado na vida econômica, política e social do 

país. Neste período, foi criado o Ministério do Trabalho e a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, promulgada em 1943. O departamento de pessoal surgiu nas indústrias com a 

função de cuidar dos aspectos legais nas relações com os trabalhadores.  

O fim da Segunda Guerra Mundial e a derrubada do Estado Novo, em 1945, 

originaram novas mudanças: a redemocratização do país e o desenvolvimento industrial. 

Iniciou-se uma época de grande modernização industrial com a entrada de capital 

estrangeiro, por meio das multinacionais. Essas empresas trouxeram modelos de 

administração tayloristas e fordistas, que estruturavam as atividades de recursos humanos 

voltadas para a criação da administração de salários e da descrição de cargos (Fleury & 

Fisher, 1992). 

Nos sistemas taylorista e fordista, os trabalhadores eram vistos como um insumo do 

processo produtivo, como peças de uma máquina. Objetivava-se diminuir custos com mão-

de-obra e aumentar a rapidez da produção, reduzindo os erros. Nesse contexto, a prática de 

recursos humanos estava estruturada de forma simplificada e atrelada aos aspectos técnicos 

da produção (Wood & Picarelli, 1999). 
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Com o golpe militar de 1964, o Estado passou a intervir mais fortemente na 

economia e em todas as esferas sociais. A administração de recursos humanos assumiu 

uma função de controle, ligada muito mais à produtividade e aos ajustes com a legislação 

vigente. As relações de trabalho desenvolviam-se com alto grau de paternalismo tanto por 

parte do Estado como dos empregadores (Tonelli & Lacombe, 2002). 

A eclosão do movimento sindical, em 1978, e a recessão no início da década de 

1980 obrigaram as organizações a rever as suas práticas de recursos humanos. Os modelos 

de industrialização japonesa, voltados para as políticas de qualidade, incentivavam a 

melhoria contínua, o que implicava na participação e envolvimento dos trabalhadores no 

processo produtivo. Dessa forma, passou-se a investir na capacitação dos trabalhadores e 

os treinamentos ganharam ênfase nas práticas de recursos humanos (Fleury& Fisher, 

1992). 

Na década de 1990, as mudanças trazidas pelo Plano Real e pela abertura 

econômica ampliaram a concorrência internacional e a competitividade no mercado. Nesse 

contexto, as empresas tiveram que rever as suas políticas de recursos humanos. 

Começaram, de forma ainda incipiente, a utilizar a gestão por competências nas práticas 

organizacionais. Muitas empresas permaneceram com o antigo Departamento de Pessoal e 

outras criaram o Setor de Recursos Humanos. (Tonelli & Lacombe, 2002; Tanure & 

Evans, 2006). 

Atualmente, existem vários tipos de gestão de recursos humanos no país, pautadas 

no esforço de promover melhorias dentro das organizações. A título de ilustração, é 

interessante compreender a evolução da Administração de Recursos Humanos no país por 

meio da contribuição de Wood Jr. (1996) que dividiu a história da administração de RH 

em seis períodos. O resumo desse entendimento foi adaptado, conforme apresentado na 

figura 4. 
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  Figura 4 

 Evolução da Administração de RH no Brasil  

Classificação  Período Circunstâncias Características/ Atividades 

Pré-Jurídico 

Trabalhista 

1930 Inexistência de legislação 

trabalhista e do departamento 

pessoal  

Descentralização de funções; 

Atividades simples para serem 

desenvolvidas por mão de obra 

barata, abundante e de baixa 

qualificação 

Burocrático 1930-

1950 

Legislação trabalhista; 

surgimento dos primeiros 

departamentos de pessoal 

Rotina de controle de 

pontualidade, absenteísmo, 

pagamento de salários, 

demissões. 

Tecnicista 1950-

1960 

Surgimento de pólos 

industriais; 

Implantação da indústria 

automobilística; 

Maior preocupação com 

eficiência e desempenho 

Implantação dos subsistemas de 

RH - Recrutamento, seleção, 

treinamento, avaliação de 

desempenho, programas de 

cargos e salários 

Sistêmica 1960- 

1980 

Políticas governamentais de 

modernização tecnológica e 

incentivos fiscais; normas de 

segurança e saúde do 

trabalhador; autorização para 

os sistemas privados de Ensino 

Superior 

Ênfase nas ações de treinamento 

e desenvolvimento do 

trabalhador; 

Aparecimento dos primeiros 

cargos de gerentes de RH. 

 

Transformativa 1980-  

1990 

Redução do ritmo de 

modernização da 

administração (como um todo, 

inclusive RH); Redução de 

cargos, reestruturação 

Investimento em treinamentos 

para formação de liderança, 

aprendizado de atividades em 

equipes, discussões sobre 
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produtiva; demissões em 

massa; entrada de novas 

tecnologias; 

Surgimento dos movimentos 

de qualidade; 

 

patologia no trabalho; 

Descentralização das atividades 

de recursos humanos (migração 

para as áreas operacionais – 

gerentes de linha); 

Novas denominações e 

identidades: gestão de pessoas, 

gestão de talentos 

Novos desafios: promover a 

qualificação contínua; gerenciar 

empregos com vínculos de 

fidelidade transitória. 

Nota. Adaptado Wood Jr (1995, 2002). 

A classificação exposta acima demonstra que, como na esfera mundial, o setor de 

recursos humanos se desenvolveu no Brasil acompanhando contingências econômicas e 

sociais específicas, tais como a publicação da CLT. 

Em artigo mais recente Wood Jr, Tonelli & Cooke (2011) observam que o 

desenvolvimento da gestão de recursos humanos (GRH) é dividido em dois períodos: 

1950-1980 (correspondente a fase da colonização) e 1980-2010 (referente à etapa da 

neocolonização). No período da colonização, a estruturação da GRH apresentou-se 

congruente com o momento histórico de modernização do país, caracterizado pela 

crescente influência das empresas multinacionais e das escolas de administração que 

contribuíram para a difusão da então denominada ideologia do management, um conjunto 

de crenças e práticas que passou a direcionar as ações de gestão dentro das organizações. 

Sustentadas por essa ideologia, as atividades desenvolvidas pela GRH (recrutamento, 

seleção, treinamento e gestão de carreira) sofreram influências de modelos importados 

implantados em empresas multinacionais. 
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No período da neocolonização (1980-2010), marcado pela democratização do país 

e liberalização da economia, a ideologia do managment é reforçada tanto pelas academias 

de ensino, como pela mídia. A gestão e o empreendedorismo tornaram-se temas de 

destaque nas discussões em congressos e publicações. A gestão de recursos humanos 

(GRH), por sua vez, acompanhou esse processo de mudanças por meio da adoção de 

posturas características do período: a ênfase na busca do alinhamento da GRH com os 

objetivos organizacionais, denominado por alguns autores como alinhamento vertical 

(Cunha, Rego & Cabral-Cardoso, 2012); a adoção de novos modelos, também chamados 

de modismos gerenciais (Abrahamson, 1996); e a utilização de um novo discurso, 

acompanhando as tendências do mercado que enfatizava o empreendedorismo, a 

adaptabilidade e a inovação. A GRH passou a difundir esse discurso que também 

preconizava uma atuação mais estratégica do setor de recursos humanos (Wood Jr, Tonelli 

& Cooke, 2011). 

Pesquisas desenvolvidas no país durante esses períodos sobre a atuação do setor de 

recursos humanos demonstram a existência de diferentes realidades e práticas de gestão de 

RH. Tanto em relação ao período de colonização, que enfatizava a implantação de 

atividades básicas (recrutamento, seleção, treinamento e gestão de carreira), mas acabava 

por se restringir às empresas multinacionais, quanto no período de neocolonização que 

preconizava a atuação estratégica da gestão de RH, encontrada mais fortemente no 

discurso do que no direcionamento das atividades dos profissionais de RH. 

Dutra (1987) identifica que, apesar do esforço na implantação da área de recursos 

humanos, a preocupação central residia na resolução de problemas legalistas e sindicais.  A 

atuação do setor de RH restringia-se, portanto, às atividades operacionais. 
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Albuquerque (1987) destaca que nas empresas do eixo sul-sudeste havia uma 

tendência a reconhecer a área de RH como estratégica, mas, na prática, a atividade 

desenvolvida é considerada como de ordem operacional. A pesquisa de Curado, Wood e 

Lins (1995) também retrata um distanciamento do que é reconhecido como importante em 

relação ao que é efetivamente praticado pelos gestores de recursos humanos das empresas. 

Venosa & Abbud (1995), em pesquisa realizada com 98 dirigentes de empresas 

demonstram que as funções vistas por esses dirigentes como mais importantes dentro da 

área de recursos humanos eram: recrutamento, seleção, benefícios, treinamento e rotinas 

burocráticas (desenvolvidas pelo departamento de pessoal). Com base nesses resultados, 

verifica-se que, na maior parte das empresas, que fizeram parte do estudo, as atividades 

burocráticas eram priorizadas em detrimento de processos como planejamento de carreira e 

avaliação de desempenho. 

Fischer (1998) pontua que, a partir de 1995, algumas mudanças passaram a ocorrer 

na gestão de recursos humanos no Brasil. A necessidade de se adaptar às transformações 

econômicas promovidas pelo plano Real e a nova visão de cliente, adotada pelo mercado, 

levaram as empresas a atribuir um novo significado à área de recursos humanos: o de 

vantagem competitiva.  

Tanure, Evans & Pucik (2007) realizaram uma pesquisa utilizando dados de um 

survey com 172 presidentes das 500 maiores empresas no Brasil. A análise desses dados 

foi realizada segundo o modelo das “Quatro faces do RH” proposto pelos referidos 

autores, os quais consideram as faces como etapas, que, não necessariamente, são 

sequenciais.A figura 5, a seguir, ilustra as quatro faces citadas por esses autores. 
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Figura 5 

As Quatro faces do RH: foco de atenção e perspectiva teórica 

 Atividade Foco de 

Atenção 

Perspectiva 

Teórica 

Função 

Execução Atividades desconectadas 

da estratégia, mesmo 

usando-se ferramentas 

sofisticadas. 

Ação Fazer EXECUTOR 

Construção Fundamentos – 

acertando os elementos 

básicos. 

Consistência 

Interna 

Ajuste 

interno  

Adequação 

CONSTRUTOR 

Realinhamento Adaptação às mudanças 

do ambiente; 

implementação de 

estratégias; 

reconfiguração. 

Mudanças Ajuste 

externo 

 

PARCEIRO DE 

MUDANÇAS 

Direção Desenvolvimento de 

capacidade funcional. 

Tensão 

construtiva 

entre opostos 

Dualidade/ 

paradoxo 

NAVEGADOR 

Nota. Fonte: Tanure, B., Evans, P., &Pucik, V. (2007). A gestão de pessoas no Brasil – 

virtudes e pecados capitais (p. 20). Rio de janeiro: Campus. 

 

Nos resultados da pesquisa identificou-se que 35,5% dos executivos consideraram 

que os recursos humanos desenvolviam atividades operacionais (que não apresentam 

conexão entre si e nem com a estratégia da organização), localizando-se na face de 

executor. Para outros 34,9% de executivos, nas suas empresas existem boas práticas de RH 
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implantadas, e essas práticas são consistentes e estão alinhadas com a estratégia da 

organização, corroborando a face do construtor.  Para 20,3% dos executivos, o setor de RH 

das suas empresas opera com qualidade os processos de mudanças estratégicas (realizando 

o realinhamento da estratégia da organização com o ambiente externo) caracterizando a 

face do parceiro de mudanças. E apenas 9,3% dos executivos consideram que o setor de 

recursos humanos tem papel fundamental na modelagem futura do negócio (na medida em 

que auxilia as organizações a enfrentar as contradições e paradoxos inerentes às empresas 

globais), ou seja, encontra-se na etapa do navegador. 

Lacombe &Tonelli (2001), no artigo intitulado “O Discurso e a Prática: o que nos 

Dizem os Especialistas e o que nos Mostram as Práticas das Empresas sobre os Modelos 

de Gestão de Recursos Humanos”,realizaram uma análise comparativa entre o estudo 

quantitativo (realizado com base na aplicação de questionários para representantes de 100 

empresas do estado de São Paulo, dentre gestores, supervisores e diretores responsáveis 

pela área de RH), e um estudo qualitativo (que consistiu na realização de entrevistas com 

14 especialistas da área de RH de diferentes regiões do país). 

A análise dos resultados constatou a existência de dois grupos de empresas: um 

com o modelo de RH estratégico e outro com modelo de RH competitivo. Mesmo 

inseridas dentro desses grupos as empresas apresentam uma grande heterogeneidade nas 

práticas. O que retrata que alguns modelos são impostos pelas empresas matrizes e 

correspondem ao discurso da alta direção, mas na realidade do trabalho não funcionam. 

Essa contradição também ocorreu comparando a prática com o discurso dos especialistas. 

Para Lacombe &Tonelli (2001), a área de gestão de recursos humanos apresenta, 

tradicionalmente, uma característica de grande ambiguidade, desde a definição de 

conceitos até nas suas aplicações. 
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Essa dissociação entre teoria e prática, naturalmente se estende aos subsistemas de 

recursos humanos, dentre os quais, a gestão de carreira. Verifica-se que, enquanto existem 

empresas que têm um sistema estruturado para articular a trajetória dos profissionais, em 

outro extremo estão organizações em que predominam fatores subjetivos para a ascensão 

profissional (Tolfo, 2002).  

O próximo capítulo abordará a temática da carreira abrangendo as suas definições e 

diferentes modelos. E, posteriormente, será enfatizado o modelo emergente de carreira 

utilizado como fonte de referência no presente estudo. 
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2. Carreira profissional: Definições e modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

 Carreira profissional: Definições e modelos 

  

A palavra carreira tem sua origem do latim via carraria que significa estrada para 

carruagens. A partir do século XIX, o termo passou a ser utilizado para definir trajetória 

profissional. Segundo essa analogia da estrada, o funcionário entraria em uma das vias 

oferecidas pela empresa e desenvolveria as suas atividades seguindo esse percurso 

(Martins, 2001; Stewart, 1998). 

A associação da carreira à metáfora de uma jornada foi utilizada por vários autores 

(e.g.: Dalton, 1996; Nicholson, 1996; Inkson, 2002). O caminho que era traçado pela 

empresa, passou a ser conduzido pelo próprio viajante com todas as incertezas e desafios 

inerentes ao processo. Como retrata Inkson (2002, 2007), com a ampliação do conceito de 

carreira, alguns questionamentos sobre a forma de condução da jornada passaram a 

acompanhar o viajante. Para compreender a evolução das definições sobre carreira é 

importante, portanto, entender o caminho que o próprio conceito trilhou ao longo dos anos. 

O termo carreira pode abranger significados diversos: relativo à mobilidade 

ocupacional, à estabilidade profissional ou a uma vida profissional estruturada. Apresenta 

também a conotação de progresso constante, retratando a ideia de um percurso 

sistematizado, percorrido por um indivíduo (Dutra, 1996; Schein, 1996). 

Tal como o seu significado, o estudo sobre carreira assume certa amplitude por 

acabar refletindo a própria vida do sujeito, o seu trabalho, o contexto social, e as suas 

escolhas. Por isso, essa temática gerou o interesse de várias ciências (como a 

Administração, a Psicologia Vocacional, a Psicologia Organizacional, a Sociologia do 

Trabalho e a Psicologia Social do Trabalho e das Organizações) cada qual com as suas 

delimitações e encontros. A carreira passou a servir como importante mediador, ponto de 
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convergência por onde passam várias teorias que procuram explicar a relação do homem 

com o trabalho (Bendassolli, 2009; Ribeiro, 2009). 

Com base nos diferentes referenciais teóricos, Ribeiro (2009) definiu cinco grandes 

eixos epistemológicos sobre a concepção de carreira: a visão essencialista que considera a 

carreira como proveniente do indivíduo (concepção psicológica) ou da sociedade 

(concepção sociológica), não existindo interação entre ambos; a visão interacionista, para a 

qual indivíduo e sociedade são analisados separadamente e depois de forma integrada; a 

visão funcionalista, que tem como pressuposto fundamental a adaptação do indivíduo à 

sociedade, e a carreira às necessidades e exigências do mercado de trabalho; a visão 

dialética que absorve os conceitos da Psicologia Social, ao afirmar a relação de 

compromisso entre indivíduo e sociedade que permite a transformação contínua de ambos; 

e, por último, a visão construcionista, que, como o próprio nome indica, defende a ideia de 

construção social da carreira, colocando em ênfase as transformações da carreira e suas 

implicações para os indivíduos e para os processos de trabalho.  

Uma das primeiras definições sobre carreira foi a de Hughes (1937) o qual defendia 

uma perspectiva interacionista enfatizando a capacidade do sujeito de interpretar as 

próprias experiências de trabalho. Hall (1976) definiu o termo “carreira” como uma 

sequência de atitudes e comportamentos, associados com experiências e atividades 

relacionadas ao trabalho, durante o período de vida de uma pessoa.  

A concepção de carreira enquanto percurso, com etapas a serem seguidas, foi bem 

desenvolvida por Schein (1996) que associava as etapas da carreira ao período de vida do 

indivíduo, conforme ilustrado na figura 6.   
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Figura 6 

As fases da carreira e suas características de acordo com Schein (1996) 

Fases da Carreira Características 

Fase 1 – Crescimento, fantasia, 

exploração 

Corresponde ao período da infância e 

adolescência. 

Estudo sobre as profissões, curiosidade, 

fantasias. 

Profissão é apenas um pensamento e a ideia 

de carreira, um estereótipo profissional e um 

objetivo de sucesso.  

Fase 2 – Educação, treinamento Período da educação escolar (técnica ou 

generalista) 

Momento de treinamento para o futuro 

trabalho. As informações sobre as profissões 

são fontes de maior interesse.  

Algumas decisões começam a ser tomadas. 

Dependendo da profissão o processo de 

educação e treinamento pode ser complexo ou 

simples.  

Fase 3 – Ingresso no mundo profissional Época de adaptação, durante a qual as pessoas 

tomam conhecimento da realidade do trabalho 

e das suas próprias reações. 

Intensificação das práticas do trabalho, do 

aprendizado pessoal, do desenvolvimento de 

habilidades, da autoavaliação. 

Fase 4 – Treinamento básico, O trabalhador é exposto aos valores, regras, 

normas profissionais, a cultura organizacional 



50 
 
 

socialização e é treinado sobre as atividades que irá 

desenvolver. O profissional se vê diante de 

escolhas concretas sobre se deve ou não 

continuar na profissão e/ou na organização 

em que trabalha. 

Fase 5 – Admissão como membro O trabalhador passa a se perceber como 

membro da organização e desenvolve um 

sentimento de pertencimento ao grupo. O 

indivíduo passa a ter mais consciência das 

suas aptidões, pontos fortes e fracos. 

Fase 6 – Estabilização no emprego, 

permanência como membro 

Nos primeiros cinco a dez anos de uma 

carreira, a maioria das organizações e 

ocupações indica(ou o trabalhador percebe) se 

pode ou não contar com um futuro a longo 

prazo na empresa ou ocupação.  

Fase 7 – Crise no meio da carreira, 

reavaliação 

Reflexão sobre as escolhas realizadas, as 

circunstâncias vivenciadas, o momento atual e 

as perspectivas futuras. Essa reavaliação pode 

ser traumática, mas muitos indivíduos a 

consideram normal e relativamente simples. 

Fase 8 – Avanço, recomeço ou 

estabilização 

A decisão sobre a continuidade ou não da 

carreira depende de variáveis do contexto. 

Cada pessoa chega a uma solução pessoal que 

irá orientá-la nos próximos passos. 

 

Fase 9 – Desligamento Redução do ritmo do trabalho e do 

comprometimento dos empregados.  Alguns 

lidam com a possibilidade de aposentadoria 

pela negação, mantendo as atividades 
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normalmente e negando ajuda com os 

preparativos para a nova fase. 

Fase 10 – Aposentadoria Encerra a carreira profissional. O que 

acontece com a autoimagem nessa fase varia 

muito de pessoa para pessoa. Alguns se 

aposentam cedo em virtude do tipo de 

ocupação ou mesmo para iniciar outra 

carreira. Outros vivenciam essa etapa de 

forma traumática. 

Nota. Adaptado Schein (1996). 

Essas fases proporcionam um esquema interno de atividades para a pessoa. 

Entretanto, a duração de cada uma pode variar de indivíduo para indivíduo, bem como a 

vivência ou não de uma etapa. A sequência das fases serviria, apenas, como um parâmetro 

para a maioria dos trabalhadores, sendo paralela ao próprio ciclo de vida, semelhante ao 

ciclo do desenvolvimento humano. Assim como as pessoas nascem, crescem, 

amadurecem, têm filhos, envelhecem e morrem, a carreira apresentaria seu ciclo que 

culminaria com a concretização da sua morte na aposentadoria. 

Para Schein (1996), o termo carreira se refere à maneira como uma pessoa conduz a 

sua vida profissional. A definição de carreira englobaria, por assim dizer, dois conceitos: 

1- a carreira externa, entendida como as etapas concretas exigidas por uma organização ou 

profissão ao longo do tempo; 2 – a carreira interna, a forma como a própria pessoa 

interpreta essa vivência, a ideia que possui a respeito do seu trabalho e da condução da sua 

carreira. O autor também destaca três direções ou dimensões retratadas no denominado 

modelo tridimensional de uma organização ou, simplesmente, cone de Schein. Estas 

dimensões serão retratadas na figura 7. 

 



52 
 
 

Figura 7 

O cone de Schein (1996) 

 

Dimensões Características 

Movimento horizontal através de funções Corresponde a uma rotatividade de funções; 

Promove o desenvolvimento da capacidade de 

aptidões; 

Reflete a tendência crescente entre os trabalhadores 

em trocar de emprego e habilitar-se em diversas 

modalidades. 

Movimento hierárquico através de níveis Refere-se ao crescimento vertical ou hierárquico 

(quando o funcionário sobe os degraus da 

hierarquia na organização). 

Movimento de penetração  Refere-se ao movimento lateral dentro da 

organização; 

Avaliado pela influência e poder alcançado pelo 

funcionário, independente do cargo que ocupa na 

organização; 

É atribuído às características do indivíduo (por 

exemplo, o tempo de experiência e o conhecimento 

técnico) que exercem influência para outros cargos 

(até de nível hierárquico superior) ou para a 

organização como um todo.  

Nota. Adaptado de Schein (1996). 

A trajetória profissional resulta da interação entre esses movimentos (laterais, 

verticais e horizontais), ou seja, ela torna-se singular em virtude da complexidade de 
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movimentos que cada indivíduo realiza ao longo da sua história. E para cada movimento 

existem influências de diversos fatores internos (valores e características do indivíduo) e 

externos (situação econômica do país, mercado de trabalho, dentre outros). 

 Os fatores externos interferem na carreira de forma inerente a sua própria 

estruturação. Collin (1998, p.413) enfatiza que “a carreira surge a partir da interação do 

indivíduo com as organizações e a sociedade”. Segundo Chanlat (1995), a carreira é 

resultado de uma sociedade capitalista. No mundo feudal não existia mobilidade social: os 

que nasciam servos morriam servos. Com o capitalismo, a liberdade de ascensão entre as 

classes passou a existir, mesmo que desigual. Na época da sociedade industrializada 

existiam dois modelos de carreira: o tradicional e o moderno.  

O modelo tradicional (Chanlat, 1995) caracterizava-se pela estabilidade, divisão 

sexual do trabalho e ascensão verticalizada. Esse modelo também há ideia de um caminho 

linear a ser seguido pelo indivíduo dentro da organização, marcado pela estabilidade e 

segurança no emprego e pela progressão hierárquica (Calvosa, 2009; Tolfo, 2002). 

O modelo moderno de carreira (Chanlat, 1995), por sua vez, apresentava como 

fatores marcantes a ampliação das possibilidades de participação no mercado de trabalho 

(tanto para as mulheres com para diferentes classes sociais), a progressão descontínua da 

carreira (que passou a ocorrer tanto de forma horizontal como vertical) e a instabilidade. 

Originou-se como resultado de mudanças sociais e econômicas delimitadas que 

reverberam nos dias de hoje, mas tiveram início ainda no século XX. 

 Após a segunda guerra mundial o mundo assistiu a um crescimento significativo 

das empresas. Ao mesmo tempo em que se ampliava o número de empresas, as suas 

estruturas organizacionais expandiam-se e ficavam cada vez mais complexas. Nesse 

contexto, a demanda por um sistema de administração de carreiras tornou-se mais efetivo. 

Devido à influência da administração científica, a administração de carreiras era 
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considerada como uma atividade a ser conduzida exclusivamente pela empresa (Dutra, 

1996). 

 Cabia à empresa a responsabilidade de direcionar o funcionário por um caminho 

estipulado. O empregado, em contrapartida, deveria obedecer ao comando mesmo quando 

realizado sem consulta ou consentimento. Era como um acordo silencioso, uma fidelidade 

irrestrita por uma segurança profissional. Um tipo de contrato psicológico, definido por 

Schein (1982) como um conjunto de expectativas não explícitas entre a empresa e os 

membros da organização.  

Entretanto, Rousseau (1989), Rousseau &Tijoriwala (1998) e Robinson (1996) 

apontam que existe uma distinção entre contrato psicológico e expectativas, de forma que 

a violação de um contrato psicológico acarreta reações emocionais muito mais intensas 

comparadas às repercussões causadas com a frustração de outras formas de expectativas. A 

intensidade das reações em relação ao contrato psicológico está relacionada ao fato de 

envolver, necessariamente, obrigações recíprocas entre o indivíduo e a empresa. 

Na era da industrialização, esse contrato assegurava a estabilidade do vínculo em 

troca da dedicação dos trabalhadores aos objetivos organizacionais. E, de fato, parecia 

trazer vantagens, ao se considerar que a carreira só existia nas empresas e em instituições 

públicas ou privadas, abrangendo, portanto, um determinado contingente da população.  

A transição do modelo tradicional para o moderno foi consequência de uma série 

de modificações. Com a flexibilização e complexificação do mundo do trabalho, no final 

do século XX, a carreira sofreu mudanças em sua estrutura, concepção e desenvolvimento. 

A extinção da carreira sólida na mesma empresa tornou-se uma tendência, assim como a 

ampliação de outros tipos de trabalho como o autônomo e o terceirizado (Rifkin, 1994; 

Chanlat, 1996; Freitas, 1997; Bridges, 1994). 
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A década de 1980 foi caracterizada por uma grande reestruturação das economias 

no mundo. A segunda crise do petróleo, em 1979, desencadeou a diminuição dos postos de 

trabalho nas empresas como resultado de um grande esforço despendido pelas 

organizações para cortar custos e aumentar a eficiência. Com esse intuito, as companhias 

dos países industrializados passaram a oferecer postos de trabalho em países onde os 

custos trabalhistas eram mais baixos e existia um mercado em expansão. O processo de 

globalização se iniciava e, com o avanço tecnológico, iria se tornar irreversível (Hall, 

2004). 

As novas tecnologias, a velocidade das transformações e a troca de informações, 

somadas às novas demandas organizacionais fizeram surgir em alguns empregados uma 

capacidade autônoma de gerenciamento da própria carreira, com base em sua rede de 

relacionamentos, em suas competências pessoais e nas oportunidades oferecidas pela 

organização (Drucker, 2005). 

Nesse período, surge, nas organizações, à preocupação com a gestão da carreira. 

Paralelamente, também ocorre a crescente profissionalização da gestão de recursos 

humanos e a renovação dos discursos gerenciais. A gestão de carreira passa, então, a fazer 

parte da estrutura política necessária para assegurar que as pessoas contratadas 

permaneçam nas empresas (Chanlat, 1995). 

A ampliação do setor de serviços e a crescente divulgação do conceito de 

estratégias de negócios (com a estruturação de parcerias público-privadas e a formação de 

alianças regionais) também interferiram nas estruturas de carreira existentes. Internamente, 

com o downsizing a configuração organizacional se alterou, pois as funções delimitadas 

para cada cargo tornaram-se imprecisas para que uma quantidade menor de pessoas 

desempenhasse vários papéis (Mirvis, 1996; Hall, 1996; Coelho, 2006). 
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Um novo exército de reserva se formava em meio às transformações no mercado de 

trabalho. Uma estratégia para enfrentar uma economia altamente competitiva e volátil 

encontrada pelas empresas era reduzir o seu número de funcionários e substituí-los por 

mão de obra terceirizada. Com isso, as organizações ganhavam agilidade para se adaptar às 

demandas sazonais de mercado e reduziam os custos trabalhistas. As terceirizações 

permitiam também que as empresas ignorassem os sindicatos. Novas relações entre 

empregados e patrões se estabeleciam (Rifkin, 1994).   

O que era seguro tornara-se instável, o que era delimitado para cargos específicos 

expandia-se em atribuições e restringia-se para uma só função. O trabalhador passou a 

acumular mais trabalho, mais insegurança. O contrato psicológico com a empresa alterava-

se de forma profunda e da mesma maneira as relações de trabalho. Do ponto de vista 

organizacional, a oferta de carreira de emprego seguro dá lugar à “oportunidade de 

desenvolvimento” (Rousseau, 1995, 1996; Herriot Pemberton, 1995). Da perspectiva do 

indivíduo, ocorreu uma despedida do tradicional comprometimento com a organização 

para o estabelecimento de um compromisso com a organização e uma mudança em direção 

a múltiplos comprometimentos (Baruch, 2004). 

O trabalhador passa a utilizar a empresa como fonte de aprendizado e crescimento 

profissional, e a estar continuamente disposto a mudar de organização, caso seja 

interessante para as suas aspirações. Quando as possibilidades de aquisição de novos 

conhecimentos se esgotam, o indivíduo procura outra fonte de aprendizado, ou seja, outra 

organização onde possa ampliar o seu nível de conhecimento e desenvolver-se. A lealdade 

total à empresa, antes um fator de diferencial entre os trabalhadores, está sendo substituída 

por um comportamento predominantemente individualista por parte dos profissionais 

(Hall, 1996; Powell, 1987).  
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Para Baruch (2004), o novo contrato psicológico implica em uma parceria do 

indivíduo com a organização que prima pela transparência e por um novo foco de 

intervenção. Em vez de práticas de comando e controle, as organizações deveriam investir 

em um sistema de suporte que considerasse o contexto atual da carreira e as 

transformações sociais. O resumo dessas modificações pode ser visualizado na figura 8. 

 

Figura 8 

Transformações no contexto em que as carreiras se desenvolvem (Baruch, 2004) 

 

Dimensão Negócio Tradicional Negócio Transformado 

Característica do ambiente Estabilidade Dinamismo 

Escolha da carreira Poucas, em uma fase 

inicial da carreira. 

Repetida, às vezes cíclica, 

em estágios diferentes. 

Responsabilidade principal Organização Indivíduo 

Horizonte da Carreira 

(local de trabalho) 

Uma organização Diversas organizações 

Horizonte de carreira 

(tempo) 

Longo Curto 

Escopo de Mudança Incremental Transformacional 

Expectativa do 

empregador/Retribuição do 

empregado. 

Lealdade e compromisso. Muitas horas de trabalho. 

Expectativa do empregado/ 

Retribuição do empregador 

Segurança profissional. Investimento em 

empregabilidade. 



58 
 
 

Critérios de progresso Avanço de acordo com o 

cargo. 

Avanço de acordo com 

resultado e conhecimento. 

Significado do sucesso Ganhando a competição, 

isto é, progresso na 

escalada hierárquica. 

Sentimento interno de 

realização. 

Treinamento Programas formais não 

especialistas. 

No trabalho específico da 

organização. 

Essência da direção da 

carreira 

Linear Multidirecional 

Nota. Adaptado de Baruch (2004). 

 

O negócio tradicional caracterizava-se pela segurança profissional, proveniente de 

um ambiente externo (mercado) e interno (organizacional) de estabilidade. O negócio 

transformado, por sua vez, é reflexo de um mundo dinâmico, marcado pela incerteza e pela 

instabilidade.  

As mudanças ocorrentes no mercado promoveram transformações no ambiente 

organizacional, nas expectativas de empregadores e empregados e, consequentemente, nas 

concepções de ambos em relação à temática da carreira. Foi na tentativa de responder a 

essas mudanças que surgiram os modelos emergentes de carreira. Esses modelos têm em 

comum o alerta para a ruptura dos vínculos tradicionais de trabalho e a ênfase nas novas 

relações de trabalho. 

No presente trabalho são destacados oito modelos emergentes de carreira, 

resumidos no quadro a seguir. O quadro foi estruturado de forma a contemplar os modelos, 

o conceito-chave de cada modelo, as suas principais características e os principais autores.  

Dentre os oito modelos apresentados foi escolhido um como referência principal para a 

delimitação do presente estudo: o modelo de carreira narrativa. 
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Figura 9 

Os modelos emergentes de carreira 

Modelo Conceito-chave 

 

Principais características Principais autores 

Carreira 

Proteana 

O profissional 

como herói que 

deve reagir ao 

ambiente de 

turbulências. 

Inspiração na mitologia grega; 

Mudanças como um dado de 

realidade; 

Varieadade de experiência; 

Adaptabilidade e resiliência; 

Identidade com âncora. 

Hall 1976, 2002, 

2004; Sargent e 

Domberger, 2007; 

Mcdonald, Brown e 

Bradley, 2005; 

Crowleyhenry e 

Weir, 2007; 

Crowley-Henry, 

2007. 

Carreira sem 

fronteiras 

 Carreiras que não 

são confinadas às 

fronteiras de 

uma única 

organização, 

emprego, 

ocupação, região 

ou domínio de 

expertise; 

Pluralidade de contextos de 

trabalho; 

Transversalidade de vínculos 

com as organizações; 

Competências (know-how; 

know-why; know-whom) 

Arthur, 1994;  

Arthur &Rousseau, 

1996; Stephens, 

1994; Lips-

Wiersma & 

Mcmorland, 2006; 

Jackson, 1996; 

Currie, Tempes & 

Starkey, 2006; 

Sullivan & Arthur, 

2006. 

Craft Career Basea-se no ideal 

do artesão 

(alguém capaz de 

construir seu 

Autonomia, criatividade, 

invenção e reinvenção do 

próprio trabalho; 

Sujeito e atividade como um 

Poehnell & 

Amundon, 2002; 

Wrzesniewski & 

Dutton, 2001. 
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trabalho a sua 

maneira, seja do 

ponto de vista 

físico, cognitivo 

ou relacional). 

 

único conjunto; 

Trabalho artístico. 

Carreira 

portifólio 

Inspira-se na ideia 

da ‘carteira’ de 

trabalhos. 

O indivíduo desenvolve 

atividades profissionais 

distintas de forma a utilizar 

amplamente a sua expertise e a 

oferecer os seus serviços para 

diferentes tipos de clientes. 

Flexibilização das identidades 

pessoais. 

Borgen, Amundson 

& Reuter, 2004. 

Carreira 

multidirecional 

O sucesso não é 

definido 

unicamente pelo 

encadeamento 

hierárquico , mas 

por movimentos 

laterais 

 

Questionamento contínuo do 

sujeito ao logo do percurso 

(ensaio e erro, redefinição de 

objetivos); 

A carreira não possui uma 

meta externa (definida pela 

organização). 

 

Baruch, 2004, 

2006. 

Carreira 

transacional 

Reconhecem a 

influência de 

fatores sociais e 

psicológicosde 

forma 

interdependente 

na construção da 

Carreira como mediação entre 

instituições e processos de 

interação; 

Processo de contínua 

contrução e interpretação de 

scripts. 

Duberley, Mallon 

& Cohen, 2005 
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carreira 

 

Carreira 

construcionista 

Carreira como 

um processo 

pernanente de 

construção social 

e de interação. 

Identidade como metamorfose; 

Processo de negociação de 

significados no contexto de 

estruturas sociais. 

 

Blustein, 

Schultheiss & 

Flum, 2004; Cohen, 

Duberley & 

Mallon, 2004. 

Carreira 

narrativa 

Carreira 

entendida como a 

organização dos 

eventos de 

trabalho de uma 

pessoa em uma 

história 

significativa para 

ela. 

 

Temporalidade e ação como 

processos narrativos; 

Interpretação de eventos da 

realidade e do self; 

Narrativa e projeto; 

Carreira entre história coletiva 

e história singular. 

Bujold, 2004; 

Cochran, 1990; 

Gibson, 2004; 

Savickas, 1997; 

Pryor, Bridght, 

2008. 

Nota. Adaptado Bendassolli (2009). 

Cada modelo emergente de carreira apresenta conceitos que o distingue dos demais, 

mas todos convergem em um ponto particular e especialmente relevante: surgiram como 

forma de acompanhar as crescentes mudanças no mundo e no mercado de trabalho, 

oferecendo respostas sobre a condução das carreiras profissionais. 

A carreira vem se apresentando como multidirecional e dinâmica, contrastando com 

o modelo tradicional segundo o qual se configurava, predominantemente, como linear, 

estático e rígido. Esperava-se dos trabalhadores a disciplina e a subordinação às regras 

institucionais. A organização direcionava e definia os próximos passos da carreira e os 
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indivíduos seguiam o que havia sido estabelecido. De acordo com os novos modelos, as 

carreiras são flexíveis e dinâmicas para permitir ao indivíduo novas perspectivas de sucesso 

compreendendo, portanto, uma variedade de opções e direções (Baruch, 2004). 

Na figura 9, foram apresentados oito modelos emergentes de carreira.  De acordo 

com o modelo proteano, a carreira é gerenciada pela pessoa e não pela organização e passa 

a ser definida como uma série de experiências, habilidades, aprendizados, transições e 

mudanças ao logo da vida. Os ingredientes do sucesso também mudam: passam do saber - 

como (know-how) para o aprender - como (learn-how); da segurança do emprego para a 

empregabilidade; da identidade profissional (work self) para a identidade integral (whole 

self); da carreira organizacional para a protiana (Hall, 1998). 

 A palavra proteano advém de Proteus, figura mitológica grega, que tinha dois dons 

que causavam inveja a qualquer mortal: o da premonição (conhecia o presente, o passado e 

o futuro) e o da transformação (podia assumir qualquer forma que quisesse). Como não 

gostava de prever o futuro, quando um mortal se aproximava assumia diferentes formas, 

inclusive de figuras terríveis para assustá-lo (Bulfinch, 2003).     

Em analogia a esse mito, cabe ao profissional se ajustar às demandas do ambiente 

de carreiras, com flexibilidade, mas sem perder o foco. Com capacidade para se 

transformar e mudar de forma de acordo com a sua vontade que estará, por sua vez, 

alinhada aos objetivos individuais. O dom de prever o futuro e de transformação se 

completam: o futuro está previsto no planejamento de carreira incluindo os diferentes 

desafios (formas assumidas) para alcançá-lo (Martins, 2010). 

 A carreira proteana consiste nas diversas experiências da pessoa em educação, 

treinamento, trabalho em várias organizações e mudanças no campo ocupacional que se 

tornaram relevantes por partirem de uma escolha pessoal, alinhada às necessidades 

individuais. O desenvolvimento dessa carreira se dá por meio da aprendizagem, 
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autodireção e o constante desafio no trabalho. Partindo dessa premissa, pode-se verificar 

que a esse modelo de carreira não se caracteriza pela estabilidade empregatícia, mas sim 

pela independência e flexibilidade do indivíduo frente à organização (Hall, 1996; Schein, 

1996). 

A gestão da carreira proteana define-se como um processo contínuo de tomada de 

decisões e de soluções de problemas relacionados ao trabalho e à vida pessoal, exigindo 

um grande contingente de informações que advêm, primordialmente, do 

autoconhecimento. Outros fatores relevantes seriam o ambiente externo, que abrange as 

variáveis do mercado, as avaliações de desempenho e competência, e também a vida 

familiar do indivíduo, e os demais aspectos da interação entre carreira e vida pessoal (Hall, 

1996; Schein, 1996). 

O conceito desse modelo carrega em si a ideia de mobilidade. A carreira que era 

associada com a atividade desenvolvida dentro de uma organização amplia-se e passa a 

delimitar-se além dessas fronteiras. Os profissionais passaram, então, a direcionar as suas 

carreiras e, como o deus Proteus, a tomar as formas necessárias ao seu posicionamento no 

mercado, mesmo que isso signifique uma constante adaptabilidade a novas funções em 

diferentes organizações (Hall; Mirvis, 1994). 

O segundo modelo, retratado na figura 9, é de carreira sem fronteiras. Uma 

característica central desse modelo é que a carreira transcende a um único emprego na 

mesma organização. A carreira passa então a ganhar sentido fora das organizações e a 

caracterizar-se pela diversidade de empregadores e funções exercidas pelos profissionais 

(Arthur; Rousseau, 1996). Malvezzi (2000) denominou a carreira atual como “carreira sem 

fronteiras” em referência ao termo proposto por Arthur e Rousseau (1996) – 

“boundarylees career” -, definindo o indivíduo que vivencia essa situação como “agente 

econômico reflexivo”. 
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Hall & Briscoe (2005) propõe uma analogia entre as mudanças nas relações de 

trabalho e uma ópera de Giacomo “Madame Butterfly”. A ópera conta a história de uma 

jovem japonesa que se apaixona profundamente por um capitão americano. Movida pela 

esperança a jovem aguarda o retorno do capitão para Nagasaki. Mas a devoção do capitão 

era efêmera, direcionada para o momento em que vivia. Ao tomar consciência disso 

madame Butterfly tem uma decepção muito grande e tira a própria vida.  

A ópera discute sobre os valores que movem as pessoas. Para o capitão, a devoção 

ao amor era efêmera, enquanto que, para a gueixa, a fidelidade era fundamental. Os 

valores movem as pessoas e podem se modificar de acordo com as circunstâncias. Para o 

trabalhador, o sentido de fidelidade em relação à empresa modificou-se ao se defrontar 

com um risco de perda do trabalho, justificado por uma redução de empregos e pelo 

acúmulo de funções.  Como o capitão americano que era fiel ao momento, os trabalhadores 

passaram a considerar novas possibilidades de atuação além dos limites da organização. 

Nessa concepção está o conceito de carreira sem fronteiras (Hall & Briscoe, 2005). 

 A Carreira sem fronteiras prevê, portanto, o desenvolvimento de uma relação 

independente e transacional entre organização e indivíduo, onde o empregado não se limita 

a manter vínculos empregatícios com uma única empresa. Segundo Arthur (1994), esse 

tipo de carreira contempla cenários diversos: a carreira que atravessa as fronteiras entre 

organizações, como é comum, por exemplo, no Vale do Silício; a carreira que se sustenta 

em redes de relacionamento ou informações que estão fora da organização, como a do 

corretor de imóveis; a carreira que extrai validade ou gera negócios além do atual 

empregador, como é o caso da carreira acadêmica, ou de consultor e palestrante; outra 

possibilidade pode ser ilustrada no fato de algumas pessoas escolherem passar um tempo 

dedicando-se à família. 
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Esses novos cenários implicam diretamente no gerenciamento de pessoas. Baruch 

(2003) sugere como alternativas para captação de talentos que as empresas invistam nos 

colaboradores; desenvolvam uma variedade de trajetórias de carreira multidirecionais 

tendo como base a flexibilidade, e ofereçam acordos de trabalho alternativos, em vez de 

práticas formais baseadas em comando e controle.  

Como a metáfora do casamento, que antes era considerado indissolúvel, a decisão 

do colaborador de sair da empresa era muito dolorosa e mal vista pela sociedade. 

Atualmente, verifica-se uma grande mudança tanto no relacionamento com as empresas 

como na própria estrutura do casamento, de forma a coexistirem diversas modalidades de 

relacionamento. 

Contrato proteano e carreira sem fronteiras fazem parte dos modelos emergentes de 

carreira que surgiram acompanhando as modificações existentes no mercado. Mas, como 

apresentado, existem outros modelos emergentes de carreira. O terceiro modelo 

apresentado na figura nove, faz referência ao artesão que desenvolve o seu trabalho de 

forma autônoma e criativa, dominando todas as etapas de produção até o resultado final. O 

modelo denominado de craft careertambém defende o engajamento afetivo com a 

atividade característico do artista que se apropria do modo de produção, concebendo e 

construindo a sua própria obra (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

A carreira portifólio defende a ideia da diversificação das atividades profissionais. 

Por esse modelo, o indivíduo até poderia trabalhar em regime parcial e ocupar o outro 

período do dia com atividades diversas, inclusive não necessariamente vinculadas ao 

contexto de trabalho (Borgen, Amundson & Reuter, 2004). 

Contrariando o modelo tradicional de carreira linear e estática,o quinto modelo 

emergente apresentado é o da carreira multidirecional que caracteriza-se pelo seu 
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desenvolvimento de forma flexível e dinâmica, em multiplas direções (Baruch, 2004 e 

2006).  

O sexto modelo, intitulado de carreira transacional, é representado por Duberley, 

Mallon& Cohen (2005). Esses autores reconhecem que osfatores sociais e psicológicos 

interferem de forma interdependente na construção da carreira. Por assim dizer, criticam a 

postura atual da sociedade de colocar a responsabilidade de conduzir a carreira apenas nas 

mãos dos indivíduos, ao afirmarem que “se a tendência dominante no passado era tratar as 

carreiras como propriedade de organizações, estamos no perigo de ver agora a carreira 

apenas como propriedade dos indivíduos” (Duberley, Mallon & Cohen, 2005, p. 283). O 

indivíduo precisa, portanto, se adaptar às mudanças sociais a seu modo, ao mesmo tempo 

em que tenta seguir roteiros sociais pré-estabelecidos. Esse modelo de certa forma se 

aproxima da concepção de carreira construtivista apresentada a seguir: 

O conceito de carreira construcionista parte do pressuposto de que continuamente 

os indivíduos constroem as suas carreiras, em meio a um contexto social e econômico 

específico.  Esse modelo foi influenciado pela teoria do construtivismo social (Collin & 

Young, 2000). A partir dessa perspectiva, o conhecimento é construído por meio de 

relações com raízes em um contexto cultural, socioeconômico e político-social, ao 

contrário de ser um produto ou posseexclusivamente do indivíduo.  O foco dessa 

abordagem é, portanto, sobre os processos e a dinâmica de interação social, e não sobre a 

estrutura do conhecimento individual ou verdade objetiva (Blustein, Schultheiss, Flum, 

2004). 

O último modelo emergente apresentado nesse estudo é o de carreira narrativa. A 

partir de uma perspectiva narrativa, a carreira pode ser conceituada usando a metáfora da 

história. As histórias são criadas para explicar os eventos cotidianos. Por meio desses 

relatos, os fatos, as atitudes, emoções e objetivos da carreira são colocados em ênfase de 
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forma conectada e contextualizada. A carreira narrativa é entendida, portanto, como uma 

sequência de acontecimentos significativos na vida profissional do indivíduo (Inkson, 

2007; Cochoran, 1990; Bujold, 2004).  

Utilizando o modelo emergente de carreira narrativa como referência, o presente 

estudo se propõe a investigar o desenvolvimento da carreira do profissional de recursos 

humanos na Grande Natal.  

O próximo capítulo abordará com mais detalhes o modelo de carreira narrativa,de 

forma a colocar em ênfase esse modelo emergente de carreira e a sua vinculação com as 

técnicas utilizadas para o presente estudo. 
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5. Carreira narrativa e trajetória de carreira 
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Carreira narrativa e trajetória de carreira 

 

Contar histórias é uma das formas mais antigas de comunicação humana. As 

narrativas fazem parte da cultura dos povos, como um elemento em comum que gera 

identidade, dá sentido ao que é vivido, contempla a memória de um povo, transcende 

gerações.  Os rituais da vida diária são organizados para contar histórias que, com a sua 

multiplicidade de significados, são uma forma de expressar o conhecimento que emerge da 

ação (Carter, 1993; Hardy, 1968; Bruner, 1991). 

De acordo com Bruner (1997), o homem também pode ser definido como Homo 

Narrans, pela predisposição ou tendência a contar histórias e a gerar significado através do 

que foi contado, compartilhado. De forma similar, Sarbin (1986) defendeu a existência de 

um princípio narrativo que estrutura o pensamento e a imaginação. Seguindo o mesmo 

raciocínio, Benjamim (1994), filósofo alemão, define a narrativa como uma expressão da 

experiência, utilizada para registrar desde os momentos mais simples aos mais formais.  

Ao contar a sua história, o indivíduo fornece informações sobre as ocupações que 

assumiu ao longo do seu percurso profissional, indo além, ao narrar o “como”  caminhou 

ao longo da sua trajetória. A narrativa assumiu um importante papel ao ser utilizada como 

uma forma subjetiva de construção de significado (Cochoran, 1997). 

As narrativas passaram a ser cada vez mais utilizadas não só na literatura e no 

folclore, mas também como parte do universo da pesquisa. (Pavlenko, 2001; Blustein, 

Schultheiss, Flum, 2004). No final do século XX, a integração entre áreas como a 

psicologia, a antropologia, a linguística e a filosofia fortaleceu um movimento denominado 

de perspectiva narrativista. Através dessa perspectiva, os estudiosos defendiam a 

construção do conhecimento por meio da superação dos dualismos tradicionais da ciência 

positivista. (Brockmeier &Harré, 2003; Gergen &Gergen, 2006; Riessman, 2008). 
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Mais do que um paradigma novo, a investigação pela narrativa, representa a 

existência de uma era pós-paradigmática, em que novas configurações emergem, ao 

mesmo tempo, que se mantêm as formulações existentes. Como denominações de 

investigação narrativa incluem-se várias perspectivas, desde a análise de biografias e de 

autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, 

etnografias e memórias populares, até acontecimentos singulares, integrados num 

determinado contexto (Casey,1995). 

No presente estudo, a investigação da narrativa teve como referência o modelo 

emergente de carreira narrativa. A escolha desse modelo ocorreu justamente pela 

proximidade com a concepção de trajetória de carreira, conceito central do estudo. A 

estratégia metodológica utilizada pela congruência com os dois conceitos foi a entrevista 

narrativa. O aprofundamento sobre a entrevista narrativa é realizado no capítulo sobre 

métodos. No próximo subtópico será retomada a concepção sobre carreira narrativa e, em 

seguida, o conceito de trajetória de carreira. 

 

5.1. O modelo emergente de carreira narrativa 

A carreira narrativa estrutura-se a partir do pressuposto de que a identidade pode 

ser revelada de forma significativa por meio da carreira. Alguns autores postulam que uma 

das condições necessárias,para viver em um contexto social, é desenvolver-se e expressar-

se para os outros, revelando uma identidade socialmente significativa (Flanagan, 1996; 

Taylor, 1989).  

Gibson (2004) enfatiza que a principal relevância do modelo narrativo de carreira 

deve-se ao que o autor denomina como duas iluminações: a primeira ressalta a importância 

da narrativa ao colocar em ênfase o passado, considerado como fundamental para a análise 
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do presente e para a construção do futuro; a segunda valoriza o poder da narrativa em 

explorar o contorno mútuo entre identidade e carreira. Ambas ajudam no processo de 

escolha e reflexão do indivíduo sobre a sua carreira. O enredo de uma narrativa fornece 

coerência interna para a história por revelar as relações causais entre os eventos, 

explicando-os ao longo do tempo. 

Outros autores também ressaltam estas características da narrativa. Gergen (2000), 

por exemplo, defende que o ingrediente mais essencial da narrativa é a sua capacidade de 

estruturar eventos de forma que esses eventos apresentem duas características essenciais: 

demonstrem conexão e coerência e, ao mesmo tempo, transmitam uma sensação de 

movimento e direção ao longo do tempo. A dimensão temporal também é enfatizada por 

Elliot (2005), que a considera como a principal característica de uma narrativa. Linde 

(1993), por sua vez, afirma que a narrativa caracteriza-se como um dos recursos sociais 

mais importantes para a manutenção da identidade pessoal. 

O processo de decisão de carreira envolve o desenvolvimento de uma narrativa que 

orienta o indivíduo com relação ao futuro. A narrativa apresenta, portanto, uma 

interdependência com a ação, assumindo uma função adaptativa que pode ser comparada 

com a construção de adaptabilidade de carreira sugerida por Savickas 

(1997, 2005).  

Ao esclarecer o significado do passado, a narrativa pode criar sentido para o 

presente e promover uma maior liberdade para o futuro. O seu poder transformador reside 

no fato de que a mudança surge em decorrência de uma maior compreensão de si mesmo, 

que vai além do autoconhecimento e reflete na forma como as pessoas conduzem os seus 

compromissos e se sentem reconhecidas e aceitas socialmente (Lapointe, Josso, Rugira, 

2000). A narrativa permite que o self analise os acontecimentos dispersos da vida 

profissional e crie um nexo, uma conexão e um sentido para eles (Bujold, 2004).  
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Segundo Cochran (1990), o uso da narrativa pode ser entendido como um 

paradigma para a pesquisa de carreira. O referido autor afirma que a história reflete a 

realidade humana e para compreendê-la é preciso identificar padrões e sínteses, ou seja, é 

necessário descobrir as conexões entre ideias e fatos. Narrar é uma forma de reunir ou 

realizar uma configuração de elementos (como pessoas, motivos, lugares, oportunidades). 

Por isso, a narrativa tem sido cada vez mais utilizada nos estudos e práticas a respeito do 

desenvolvimento de carreiras (Bujold, 2004; Cochran, 1997; Savickas, 1997; Pryor, 

Bridght, 2008). 

A abordagem narrativa também tornou-se referência para o aconselhamento de 

carreira com o intuito de convidar e auxiliar o profissional a se afirmar como autor da 

própria carreira. Esse tipo de intervenção gira em torno de duas perguntas principais: quem 

somos? e quem queremos nos tornar? E, a partir desses questionamentos, avalia as 

escolhas, as atitudes e os motivos que interferiram no desenvolvimento da carreira(Gibson, 

2004;Blustein, Schultheiss, Flum, 2004; Zikic, Franklin, 2010). 

O intuito do presente estudo não é realizar aconselhamento de carreira. Mas, o fato 

de  solicitar ao sujeito que conte a história profissional, necessariamente, promove 

reflexões a respeito das escolhas realizadas, da situação atual e das perspectivas futuras em 

relação ao desenvolvimento da própria carreira. A narrativa também possibilita uma 

reflexão a respeito do contexto de desenvolvimento da carreira.  

 

A escolha do modelo emergente de carreira narrativa, aproxima-se com o conceito 

de trajetória adotado no presente estudo, abordado no próximo subtópico. 
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5.2. Trajetória de carreira 

O conceito de trajetória utilizado foi proposto por Dubar (2005, 2006). O autor 

considera que qualquer trajetória individual abrange aspectos objetivos e subjetivos. A 

análise da trajetória considerando esses dois aspectos remete a perspectiva relacional 

adotada pelo autor. Ao analisar as teorias sobre socialização, no campo das ciências 

sociais, Dubar (2005) delimita duas orientações teóricas: o ponto de vista denominado de 

“psicologizante” ou “essencialista” que atribui ao self uma autonomia na construção da sua 

trajetória; e o ponto de vista “relativista” ou “sociologista” que considera o self como 

totalmente dependente da realidade em que está inserido.  

A perspectiva relacional, defendida pelo autor (Dubar 2005, 2006), reconhece a 

influência do contexto e a interferência do indivíduo na construção da sua trajetória, ao 

defender que para compreender a forma como a trajetória foi estruturada, os fatores 

objetivos (ligados ao contexto, aos cargos ocupados ao longo do percurso, ao status social) 

e os aspectos subjetivos (a forma como o indivíduo vivenciou as experiências e como 

percebe a sua trajetória) precisam ser levados em consideração. Assim, é possível não 

favorecer um dos lados, deixando a postura de polarização adotada pelas orientações 

teóricas anteriores (essencialista e relativista). 

 De acordo com a perspectiva relacional, a trajetória objetiva foi definida como uma 

sequência de posições ocupadas em um ou mais campos da vida social, como, por 

exemplo, os diferentes cargos e funções vivenciados pelo sujeito ao longo do seu percurso 

profissional.  

Entretanto, os cargos analisados de forma isolada não fornecem informações sobre a 

trajetória objetiva. Para compreender a estruturação dessa trajetória é necessário considerar 

a sequência das ocupações sociais ao longo do tempo. Por meio da análise dessa sequência 
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é possível estruturar as trajetórias em algumas “formas típicas”, e compreender como se 

desenvolve a trajetória de um sujeito e de um grupo de indivíduos que buscam uma 

carreira específica. Por exemplo, os profissionais de recursos humanos que atuam na 

Grande Natal, apresentam que tipo de trajetória típica? Ascendente, descendente ou 

estável?  

Dubar (2006) classifica as trajetórias objetivas em algumas “formas típicas”, aos 

quais foram por ele agrupadas da seguinte forma: trajetórias de rigidez social (SSS /MMM/ 

PPP; sendo S, cargo de nível superior na hierarquia, M, cargo de nível mediano e P, cargo 

na base da hierarquia); trajetórias de ascensão social (MSS/ MMS/ PMS); trajetórias de 

descida social (SMM/ SSM/ MMP); e trajetórias de contramobilidade social. Estas, por sua 

vez, foram divididas em dois tipos: a contramobilidade em V (SMS/ MPM/ SPS/ SPM) 

que se caracteriza por mudanças de cargos de nível acima para o nível abaixo e, 

posteriormente, apresenta um novo crescimento; e a contramobilidade em 2 (MSM/ PMP/ 

PSP/ MSP) que apresenta  um crescimento maior no meio da carreira e um declínio ao 

final, em termos de cargos ocupados na hierarquia das organizações.  

O autor ressalta que as trajetórias típicas podem ser avaliadas como “uma análise 

objetivista das trajetórias na medida em que não se leva em conta o sentido subjetivo que 

os indivíduos atribuem ao próprio percurso”. E ainda acrescentou que na trajetória objetiva 

de carreira “é a relação entre as posições sucessivas que importa no modelo e não cada 

posição isolada”.Dubar (2006, p.29). 

A trajetória subjetiva, por sua vez, referiu-se à história do sujeito, aos seus relatos 

que demonstram a sua percepção, a forma como vivenciou as suas experiências 

profissionais e da vida como um todo. Quando o sujeito relata a sua história, as sequências 

de posições sociais ocupadas ao longo da vida ganham um sentido, os significados surgem 



75 
 
 

e transparecem como formas de justificar a realidade e as escolhas realizadas no passado. 

Entender a trajetória do indivíduo implica em considerar o seu passado, presente e as 

perspectivas futuras, seus anseios, as aspirações que inspiram as suas escolhas antigas e 

atuais. 

Ao abordar a temática da trajetória subjetiva, Dubar e Demazière (2006) discorrem 

a respeito do termo “formas identitárias”. Este termo foi utilizado pela primeira vez em 

pesquisa realizada por Dubar (1991) no intuito de compreender a forma como assalariados 

e desempregados reagiam a mudanças econômicas e políticas no mercado de trabalho. O 

resultado da análise das entrevistas gerou a estruturação de quatro formas identitárias 

(identidade da empresa, identidade de rede, identidade categorial e identidade externa ao 

trabalho). A delimitação das formas identitárias (também denominada de formas 

narrativas) ocorreu, portanto, a partir da categorização das entrevistas. Tratava-se de uma 

análise da trajetória subjetiva e, consequentemente, da adoção de uma postura 

compreensiva diante do percurso de carreira dos profissionais.  

Dubar (2005, 2006) ressaltou ainda que os dois tipos de investigação da trajetória 

individual (objetivo e subjetivo) devem ser considerados como de igual importância. Dessa 

forma, adotou uma posição investigativa distinta das duas tradições dominantes: a 

psicologizante (definida por Dubar como essencialista) que defende que a identificação 

psíquica precede e orienta a categorização social; e a sociologista (ou relativista) que 

pontua exatamente o oposto, as categorias sociais seriam uma forma de referência para o 

indivíduo construir a sua identidade.  

O modelo narrativo de carreira apresenta uma aproximação, portanto, com o 

conceito de trajetória de carreira utilizado por Dubar retratado anteriormente. Para elucidar 

essa reflexão, segue um quadro que realiza a aproximação desses conceitos e tem como 
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referência os dois principais autores que representam cada concepção de análise das 

carreiras. 

Figura 10 

Carreira narrativa e trajetória de carreira 

Autores Concepções Delimitações Significados 

Dubar (2005, 

2006) 

Trajetória de 

carreira 

Trajetória objetiva Sequência de posições 

ocupadas em um ou mais 

campos da prática social. 

Trajetória subjetiva História do sujeito, a forma 

como vivenciou as suas 

experiências profissionais e 

da vida como um todo. 

Gera sentido para as 

posições que o indivíduo 

ocupou ao longo da sua 

trajetória. 

Cochoran 

(1997) 

Carreira 

Narrativa(História 

de vida) 

Informação Retrato objetivo da carreira 

do indivíduo. 

Narrativa Forma subjetiva de 

contrução de significados e 

sentidos. 

Fonte: Dubar (2005 e 2006) e Cochoran (1997) 

 Tanto o conceito de trajetória de carreira como o modelo emergente de carreira 

narrativa consideram os fatores objetivos e subjetivos como fundamentais para 

acompreensão da carreira do indivíduo. O que na concepção de Dubar (2005, 2006) é 

denominado de trajetória objetiva, Cochran (1997) define como informação, mas os 
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conceitos referem-se ao aspecto objetivo da carreira do indivíduo, algo que é visto 

socialmente, que atende as normas sociais vigentes; seja na nomenclatura dos cargos, seja 

na noção de hierarquia imposta pelas organizações, inseridas em uma deteminada 

sociedade.  

 A trajetória subjetiva, por sua vez, considera a forma como o indivíduo vivenciou 

as suas experiências, compreendida através dos relatos biográficos (Dubar, 2006) ou da 

narrativa da carreira pelo sujeito (Cochoran, 1997). Ambos os conceitos consideram os 

fatores subjetivos na compreensão da carreira do indivíduo, pelo prisma do narrador, 

considerando os seus valores e a maneira como interpretou as situações vivenciadas.  

 Os conceitos são contemporâneos e congruentes com o Zeitgeist, o espírito de uma 

época, que defende a postura ativa do sujeito na construção da sua história, mas reconhece 

a interferência do ambiente nesse processo de construção. A perspectiva relacional, ao 

considerar as duas dimensões: indivíduo e sociedade como complementares, atende ao 

espítito intelectual de uma época que defende os valores individuais, mas prima pela 

sustentabilidade do coletivo, que incentiva a competição e valoriza a cooperação. Enfim, a 

sociedade dos paradoxos (Chanlat, 1995). Nessa sociedade, marcada pelos paradoxos e 

pelas contínuas mudanças, o profissional de recursos humanos exerce o papel de mediador 

entre os demais funcionários e a organização. 

Diante do contexto de mudanças que resultaram na ampliação do significado de 

carreira, o profissional de recursos humanos vem se posicionando no intuito de gerar nas 

empresas formas de adequação e sobrevivência (Hite, McDonald, 2008).  Manter os 

talentos nas empresas tornou-se um dos grandes desafios para o setor de RH. 

Questionamentos como “quais vantagens a empresa deveria ter para atrair e manter bons 

profissionais?” passaram a fazer parte da rotina dos gestores de pessoas.  
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Segundo Kilimnik (1998), as contínuas modificações que estão ocorrendo no 

mundo empresarial possuem um elevado potencial de provocar ansiedade, tensão e uma 

necessidade de redirecionamento de carreira em diversos tipos de profissionais, como os 

de Recursos Humanos, que também são afetados pelos programas de redução e/ou 

terceirização de pessoal. 

O profissional de Recursos Humanos aborda temas no seu cotidiano de trabalho 

que repercutem em toda a organização, mas que podem gerar inclusive reflexões sobre o 

seu próprio trabalho. Uma das temáticas que merece relevância é a gestão de carreiras.   

Alguns pesquisadores utilizam a expressão gestão de carreira para descrever o processo 

pelo qual os indivíduos coletam informações, analisam os próprios interesses em relação 

ao trabalho, desenvolvem, implementam e monitoram metas e, ainda, definem a estratégia 

para alcançá-las (Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2000). 

Ao coletar informações sobre o mercado de trabalho, em específico para a própria 

profissão, com que realidade o profissional de Recursos Humanos se depara? Ao analisar 

os próprios interesses em relação ao trabalho, o que ele descobre? Partindo do 

presssuposto que esse profissional está sempre mediando os interesses da organização e 

dos demais colaboradores. 

Refletindo sobre os impactos da terceirização nas empresas, o gestor de RH poderia 

pensar no risco da sua própria função ser terceirizada? Na maioria das empresas o 

Recursos Humanos funciona como setor meio, não assumindo funções relacionadas com a 

atividade fim da empresa. Será que é por isso que as novas tendências para a atuação do 

profissional de RH preconizam o papel de parceiro estratégico das empresas?  

Esses e muitos outros questionamentos podem surgir quando refletimos sobre a 

carreira de Recursos Humanos. O que demonstra que a escuta dos profissionais resulta em 

uma importante contribuição para a categoria, em reflexões sobre a formação e as novas 
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exigências da atividade, e em análises importantes sobre o mercado de trabalho como um 

todo. 

Por assumir o papel de mediador entre a empresas e os demais colaboradores, o 

gestor de RH assume uma função estratégica e ao mesmo tempo desafiadora, 

principalmente se considerarmos as novas configurações dos contratos psicológicos de 

trabalho. Aos profissionais de Recursos Humanos fica, portanto, o grande desafio de 

pensar em estratégias para selecionar e manter bons colaboradores dentro das 

organizações, contribuindo para o desenvolvimento das suas carreiras.  

A discussão sobre o papel do profissional de RH está presente, principalmente, na 

etapa qualitativa, por meio da análise das entrevistas narrativas. O capítulo que segue 

aborda o método, explicando as especificidades dos dois estudos que se complementaram 

para investigar de forma mais aprofundada a trajetória de carreira dos profissionais de RH 

da Grande Natal. 
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6. Método 
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Método 

 

A presente pesquisa apresenta duas etapas que compõem um estudo multimétodos. 

Esse tipo de estudo é realizado quando informações provenientes de diferentes fontes 

proporcionam uma resposta para a problemática da pesquisa. O estudo multimétodos 

iniciou-se com Campbell e Fiske em 1959. Esses autores passaram a encorajar novos 

pesquisadores a utilizarem a convergência, ou triangulação, de dados. Posteriormente, essa 

forma de realizar pesquisa constituiu-se como uma metodologia distinta, que desenvolve a 

integração entre dados qualitativos e quantitativos (Creswell, 2010). 

Pela natureza de seus objetivos, o presente estudo aponta a junção de duas 

orientações metodológicas: uma quantitativa, baseada em survey com a população-alvo 

(profissionais de recursos humanos), e outra qualitativa, baseada em entrevistas narrativas 

com foco na carreira do profissional de RH.  

O estudo tipo survey, ou de levantamento, tem como pressuposto a busca de traços 

gerais característicos de uma determinada população, utilizando-se, para tanto, o 

questionário como instrumento de pesquisa e, posteriormente, a análise estatístico-

inferencial dos dados (Freitas, Oliveira, Saccol & Moscarolla, 2000). 

A primeira etapa do estudo, o mapeamento, retrata a realidade da atuação dos 

profissionais da área de RH (tipo de empresa em que trabalham, atividades desenvolvidas, 

faixa salarial, dentre outras), bem como elucida questões relativas à percepção desses 

profissionais sobre o desenvolvimento da carreira.  

Vale ressaltar que, ao longo do estudo foram abordados os conceitos de trajetória 

objetiva e de trajetória subjetiva (Dubar 2005, 2006) e o de carreira externa e interna 

(Schein, 1996), com base na discussão teórica precedente sobre esses conceitos. Para a 

compreensão da trajetória subjetiva é necessário entender a maneira como o indivíduo 
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vivenciou as suas experiências profissionais. Por isso, tornou-se necessário a realização de 

entrevistas. O questionário enquanto instrumento de pesquisa não poderia atender a essas 

duas dimensões (objetiva e subjetiva) da carreira.   

A segunda etapa da pesquisa consiste na realização de entrevistas com os 

profissionais de recursos humanos com foco na compreensão da trajetória de carreira 

destes profissionais. 

A estruturação da pesquisa ocorreu, portanto, em fases, com uma distribuição de 

tempo estruturada de forma sequencial, começando, primeiramente, pela realização da 

etapa quantitativa. Os resultados da análise dos dados dessa etapa foram, então, utilizados 

na identificação dos participantes da fase qualitativa. A situação descrita implica que os 

dados estão conectados. O que gerou a conexão entre as duas etapas da pesquisa foi a 

análise de conglomerados, também denominada análise de clusters, utilizada para delimitar 

os agrupamentos dos profissionais com características semelhantes, direcionando os que 

deveriam ser entrevistados na segunda etapa da pesquisa. 

Na pesquisa de métodos mistos, os dados são classificados como conectados 

quando a combinação da pesquisa quantitativa e qualitativa está conectada entre a análise 

de dados da primeira fase e a coleta de dados da segunda fase da pesquisa. Isso não 

significa que a análise de dados de ambas foi realizada em conjunto e que os dados possam 

ser comparáveis entre si. Segundo Creswell (2010), a vantagem para implantação desse 

tipo de projeto é o fato dos estágios estarem delimitados de forma clara e distinta 

(separados). Em contrapartida, a desvantagem é o tempo envolvido na coleta de dados em 

ambas as fases, uma vez que a fase subsequente (no caso a qualitativa) depende da anterior 

(nesse caso a quantitativa). 

Ambas as orientações, qualitativa e quantitativa, tiveram, como propósito, auxiliar 

na realização da investigação da trajetória de carreira do profissional de Recursos 
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Humanos na Grande Natal. Para isso, conforme sinalizado nos objetivos, foram utilizadas 

categorias de análise propostas na literatura científica de Recursos Humanos, como 

também na literatura das teorias sobre a carreira, abordagens essas emergentes no campo 

da psicologia do trabalho e das organizações.  

Portanto, o método desta pesquisa está dividido em duas etapas, delimitadas, em 

suas especificidades nas seguintes subseções deste capítulo. 

 

6.1. Etapa quantitativa: survey com profissionais de Recursos Humanos 

  

6.1.1. Elaboração do instrumento de pesquisa 

 O instrumento de coleta de dados desta fase foi elaborado tendo em vista os 

objetivos da pesquisa: realizar o mapeamento dos profissionais de RH e investigar a 

trajetória de carreira. O questionário foi estruturado considerando dois grandes eixos: 

trajetória de carreira e dados sociodemográficos. No apêndice 3, encontra-se uma tabela 

com as especificações dos eixos, as questões correspondentes e os principais autores 

utilizados como referências. Diferentes fontes contribuíram para a construção do 

instrumento de pesquisa: o aporte teórico, as entrevistas preliminares e a análise dos 

especialistas, conforme elucidados na figura 11. 

Figura 11 

Fontes de informação para a elaboração do questionário 

 

 

 

 

 

Questionário 

Entrevistas 
Preliminares 

Análise de 
especialistas 

Aporte 
teórico 
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O aporte teórico apresentou-se como a primeira fonte de informação para a 

construção do instrumento. A primeira dimensão do instrumento, a parte do mapeamento 

também denominada de dados sociodemográficos, teve como referências as pesquisas 

sobre o perfil dos profissionais de RH da Grande São Paulo (Tonelli, Lacombe, 1994, 

1999). A segunda dimensão, que tratou da trajetória de carreira, teve como referências os 

seguintes autores: Dubar (2006); Coutinho, (2002, 2009); Cochran (1997); Bujold (2004); 

Kilimnik (2011); Dutra (2002) e Martins (2011). Tais autores foram discutidos na seção 

teórica do trabalho. 

 Outra fonte de informação utilizada para a estruturação do questionário foram as 

entrevistas preliminares. A realização dessas entrevistas tem o objetivo de obter 

informações sobre a trajetória de carreira e o mercado de trabalho para os profissionais de 

RH, de forma a promover reflexões sobre as questões que deveriam estar presentes no 

instrumento, considerando o contexto de atuação desses profissionais e o mercado de 

trabalho da Grande Natal. 

Foram realizadas seis entrevistas (duas com consultores, duas com profissionais 

gestores de RH e duas com profissionais que atuam no departamento de pessoal). As 

principais características dos entrevistados encontram-se especificadas na figura 12.  

Figura 12 

Características dos participantes das entrevistas preliminares  

Entrevista Cargo Tipo de 

Empresa 

Tempo de 

atuação na 

área de RH 

Curso 

01 Gerente de RH Privada 6 anos Administração 

02 Gerente de RH Pública 16 anos Psicologia 

03 Assistente de DP Privada 2 anos CST em 

Gestão de RH 

(em 
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andamento) 

04 Gerente de RH e 

Consultor de RH 

Privada 32 anos Psicologia 

05 Consultor de RH e 

docente 

Privada 17 anos Administração 

06 Encarregada de DP Privada 16 anos CST em 

Gestão de RH 

 

A escolha dos entrevistados foi realizada por conveniência considerando-se os 

seguintes critérios: cargo (contemplando profissionais que trabalhassem com consultoria, 

como gestor de RH ou no departamento de pessoal); tempo de atuação na área de RH 

(considerando os profissionais em início de carreira, com mais tempo de atuação na área e 

próximo à aposentadoria); formação (envolvendo profissionais formados em cursos 

distintos); e tipo de empresa (considerando as empresas públicas e privadas).   

 As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos participantes no mês de 

fevereiro de 2012.  Antes do início da entrevista foi apresentado a cada participante o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética da 

UFRN. 

 O roteiro da entrevista foi estruturado considerando os seguintes tópicos: trajetória 

de carreira; escolhas profissionais; incidentes críticos (momentos marcantes); aspectos 

positivos e negativos da área de atuação; perspectivas futuras para o profissional e para a 

categoria.  

A escolha de cada tópico foi realizada levando em consideração a literatura sobre 

trajetória de carreira (Dubar, 2005; Dubar & Demaziére, 2006; Coutinho, 2009) e o 

modelo emergente de carreira narrativa (Gibson, 2004; Savicks, 1997) que apresenta como 

característica a temporalidade (contempla, na narrativa, passado, presente e futuro). A 
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ênfase nos incidentes críticos e nos fatores que influenciaram a escolha profissional 

também teve como base a literatura (Schein, 1996; Bujold, 2004; Refhuses, 2011). Os 

tópicos que envolveram os aspectos positivos e as dificuldades de trabalhar na área de RH 

serviram como um meio de obter maiores informações sobre o mercado para os 

profissionais de RH, instigando um olhar para a realidade local, além da trajetória 

individual. A Pesquisa realizada na Grande São Paulo (Curado, Lins & Wood, 1995) 

serviu como referência para a estruturação desses tópicos. 

 Após a análise de conteúdo das entrevistas observou-se que para 90% dos 

entrevistados, a formação foi considerada como um momento marcante para a carreira, 

essa constatação levou a estruturação de um número maior de questões que contemplassem 

a formação profissional. 

Mais da metade dos respondentes (60%) destacaram a importância dos vínculos 

para o desenvolvimento da carreira profissional, esse retorno foi importante para a 

estruturação de uma questão sobre os fatores que contribuíram para a trajetória de carreira.  

Todos os respondentes (100%) apresentaram uma perspectiva positiva em relação 

ao futuro da área de Recursos Humanos na Grande Natal. A partir dessa resposta foi 

estruturada uma questão que perguntava aos participantes sobre as perspectivas futuras 

para a categoria dos profissionais de RH.  

A baixa remuneração dos profissionais da área de RH foi um aspecto destacado por 

60% dos respondentes. Com base nesse resultado, foi inserida no instrumento uma questão 

aberta questionando a respeito da remuneração dos profissionais e outras a respeito das 

principais dificuldades vivenciadas pelos profissionais. 

 As dificuldades existentes na relação entre o setor de Recursos Humanos e o 

Departamento de Pessoal foram destacadas por 40% dos respondentes, com base nesse 
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resultado foi estruturada uma questão que contemplasse a existência ou não de relação 

hierárquica entre os setores. 

 Por fim, a última contribuição das entrevistas preliminares reforçou a necessidade 

de acrescentar uma questão sobre o cargo almejado pelos profissionais, uma vez que 80% 

dos entrevistados afirmaram pretendem trabalhar futuramente como consultores.  

 Após a estruturação da primeira versão do questionário, este foi encaminhado para 

dois especialistas da área de Recursos Humanos (professores doutores) que realizaram a 

avaliação do instrumento com relação à semântica, ao conteúdo e a congruência com os 

objetivos do presente estudo. 

Após a estruturação do questionário, iniciou-se a etapa piloto. O teste piloto foi 

realizado com o objetivo de avaliar a clareza, o ordenamento das questões, o tempo de 

resposta, a efetividade da ferramenta utilizada para aplicação (plataforma on-line) e a taxa 

de retorno (do questionário). A delimitação da amostra da etapa piloto foi realizada por 

conveniência e utilizou os mesmos critérios usados para a escolha dos participantes das 

entrevistas preliminares: cargo ocupado, tipo de empresa, tempo de atuação na área de RH 

e formação. O questionário piloto foi enviado para 10 profissionais de recursos humanos.  

O retorno obtido pelo questionário piloto (dos 10 respondentes) gerou algumas 

constatações: a viabilidade da utilização da plataforma on-line (os questionários foram 

acessados através de um link enviado por e-mail e os respondentes não relataram 

dificuldades quanto ao acesso); e a necessidade de alterar a forma de estruturação de 

poucas questões, no intuito de facilitar a compreensão. A etapa piloto ocorreu no mês de 

junho de 2012. 

No mês subsequente, em julho de 2012, foi iniciada a etapa quantitativa do 

presente estudo com o envio dos questionários para os profissionais de Recursos Humanos 
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6.1.2. Delimitação da amostra  

 

Participaram da primeira etapa da pesquisa profissionais de Recursos Humanos 

que, na ocasião da pesquisa, atuavam na área de RH na Grande Natal, também 

denominada Região Metropolitana de Natal (RMN). Esta região é composta por 10 

municípios (Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, 

Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José do Mipibu e Vera Cruz). A população 

da Grande Natal corresponde a 42% da população do Rio Grande do Norte, e 42% do 

produto interno bruto do estado concentra-se nesta região (IBGE, 2010).  

O estudo contemplou profissionais assalariados ocupando diferentes cargos (diretor 

de RH, gerente de RH, analista de RH, encarregado de pessoal, dentre outros 

estabelecidos pelo código brasileiro de ocupações - CBO) e atuando em empresas de 

diversos ramos tanto públicas, como privadas ou do terceiro setor (como OSCIP). 

Participaram também como sujeitos da pesquisa os profissionais liberais (consultores). 

Não foram excluídos da amostra os profissionais que atuavam em apenas um ou outro 

subsistema de RH (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, etc.).  

Para alcançar o objetivo previsto, foi utilizada uma lista de contatos de 

profissionais que participaram de um congresso de gestão de pessoas organizado pela 

(Associação Brasileira de Recursos Humanos seção RN- ABRH-RN), considerando a 

exposição dos objetivos desta pesquisa e sua relevância para a associação. A partir dessa 

lista, foi realizada uma triagem dos profissionais que efetivamente trabalhavam na área 

de Recursos Humanos, por meio da identificação da organização e dos contatos 

realizados com as empresas.  

Também foram levantadas as listas de empresas e indústrias da Grande Natal 

(universo de 500 empresas e indústrias) no intuito de identificar as que possuíam o setor 
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de Recursos Humanos. Após realizar essas triagens, estruturou-se um banco de dados 

com as informações sobre os profissionais de RH (nome, e-mail, telefone) de forma a 

consolidar uma lista para divulgação. A lista final, após essas depurações, totalizou 320 

profissionais, os quais poderiam contribuir com esta pesquisa, conforme procedimentos 

elucidados a seguir. 

 

6.1.3. Procedimento de coleta de dados 

 

A aplicação do questionário realizou-se de forma eletrônica. O link da pesquisa foi 

encaminhado para os participantes com um texto explicativo. Ao abrir o questionário, o 

respondente tinha acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que 

fazia referência aos objetivos da pesquisa e às questões éticas envolvidas. Estes 

documentos encontram-se disponíveis nos apêndices (o apêndice 1 apresenta o TCLE e o 

apêndice 2, o questionário). 

A pesquisa foi divulgada utilizando os seguintes meios: as redes sociais (linked in 

e facebook); o envio de e-mails para os profissionais que constavam na lista estruturada 

anteriormente (inclusive foi enviado um e-mail individual para os 320 profissionais); a 

divulgação nas faculdades; a realização de ligações para as empresas no intuito de entrar 

em contato com os profissionais para explicar os objetivos da pesquisa de forma mais 

detalhada; o contato com o Conselho Regional de Psicologia- CRP) e o Conselho 

Regional de Administração - CRA que enviaram o link da pesquisa para a rede dos seus 

associados; a realização de visitas em empresas para a divulgação da pesquisa. 

Foram realizados 288 acessos ao questionário; destes, 117 considerados 

questionários válidos. A fase de coleta de dados ocorreu no período de julho a outubro de 

2012. 
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 6.1.4. Procedimento de Análise de dados 

 

As informações obtidas nos questionários foram tratadas por meio de análises 

estatísticas descritivas, tendo em vista a natureza das informações solicitadas e o objetivo 

da pesquisa. Esses resultados subsidiaram a etapa seguinte, de entrevistas. 

Os dados também foram analisados com ferramentas estatísticas descritivas 

multidimensionais de clusterização (“cluster analysis” ou análise de busca de 

organização em grupos), complementadas por ferramentas inferenciais-probabilísticas de 

tipo não-paramétrico para verificação de eventuais diferenças entre grupos. Também 

denominada de análise de conglomerados, a clusterização é uma das técnicas de análise 

multivariada que consiste, basicamente, em identificar grupos de indivíduos ou 

modalidades de variáveis. Esses grupos caracterizam-se por possuírem alta 

homogeneidade interna e alta heterogeneidade externa (Pohlmann, 2009; Hair, 2005).  

A definição dos sujeitos que participaram das entrevistas foi realizada com base 

nos resultados obtidos pela clusterização dos dados de forma a contemplar profissionais 

com características distintas, enriquecendo assim os resultados do projeto como um todo. 

 

6.2. Etapa qualitativa: entrevistas com profissionais da área de RH em Natal 

 

             O objetivo desta etapa consiste na realização de entrevistas narrativas com foco no 

desenvolvimento da carreira dos profissionais de RH tendo como suporte teórico o modelo 

emergente de carreira narrativa e o de trajetória de carreira. 

Por meio da narrativa os sujeitos relataram o desenvolvimento de suas carreiras 

enquanto profissionais de recursos humanos, tendo como plano de fundo a realidade da 

atividade de RH no mercado da Grande Natal.  
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6.2.1. Delimitação da amostra 

  

 A definição dos participantes que foram entrevistados foi realizada de acordo com 

os seguintes procedimentos: primeiramente, foi realizada a análise de clusters; o resultado 

da clusterização indicou a presença de três agrupamentos de profissionais de RH (então 

denominados de grupo 1, grupo 2 e grupo 3); em seguida, foi feita a identificação dos 

respondentes que confirmaram o interesse de participar da segunda etapa da pesquisa (78) 

digitando o seu e-mail para contato; para enviar o e-mail foram considerados, além da 

separação por cluster, outros critérios de escolha como a formação dos participantes, o tipo 

de empresa em que trabalhavam, o cargo que ocupavam e o tempo de carreira. Além 

desses fatores, a disponibilidade de tempo dos participantes para a realização das 

entrevistas também foi um aspecto que interferiu na escolha. Ao todo foram enviados e-

mails para 42 participantes e realizadas 17 entrevistas.  A figura 13 apresenta a quantidade 

de entrevistas realizadas por cluster. 
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Figura 13 

Quantidade de entrevistas por cluster 

 

 

O primeiro grupo apresentou o maior número de profissionais (45), seguido do 

segundo grupo com 40 profissionais e do terceiro, composto por 32 profissionais. Foram 

realizadas 5 entrevistas de profissionais que compõem cada grupo. O cluster1, apresentou 

um número maior de entrevistados em virtude da existência de dois casos de participantes 

com características distintas dos demais que compõem a amostra, os entrevistados E1 

(formado em Ciências da Computação) e E3 (trabalhava em uma ONG). A realização das 

entrevistas desses participantes atenderia, por assim dizer, ao interesse do pesquisador em 

ouvi-los pelas contribuições que poderiam trazer para o estudo. As características dos 

entrevistados podem ser analisadas na figura 14. 

 

 

 

Cluster 1 

45 

participantes 

7 

entrevistados 

Cluster 2 

40 
participantes 

5 

entrevistados 

Cluster 3 

32 
participantes 

5  

entrevistados 

Total 

Total 117 
respondentes 

 

17 entrevistas 
realizadas 
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Figura 14 

Principais características dos entrevistados 

Entrevista Identificação 

Entrevistado 

Cluster Idade 

(anos) 

Curso Tipo de 

empresa 

Cargo 

01 E1  1 41 Ciências da 

computação 

Privada Consultor 

02 E2  3 23 Psicologia Pública Gerente de RH 

– (Cargo 

comissionado) 

03 E3  1 30 Administração ONG Gerente de RH 

04 E4  1 50 Psicologia Pública Diretor de RH 

05 E5  2 32 CST em 

Gestão de RH 

Privada Analista de RH 

06 E6  1 32 Psicologia Pública Gerente de RH 

07 E7 2 47 Ciências 

Contábeis 

Privada Encarregado 

de DP 

08 E8 3 28 Psicologia Privada Psicólogo 

09 E9  1 54 Administração Pública Analista de RH 

10 E10  3 27 Psicologia Privada Gerente de RH 

11 E11  1 47 Administração Privada Gerente de RH 

12 E12  3 26 Administração Privada Gerente de RH 

13 E13  2 36 Psicologia Privada Diretor de RH  

14 E14  1 35 Administrador Pública Assistente de 

DP 

15 E15  3 26 Psicologia Privada Supervisor de 

RH 

16 E16  2 27 Psicologia Privada Gerente de RH 
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Os gráficos com os resultados da análise de clusters encontram-se disponíveis nos 

apêndices. Identificadas a quantidade de agrupamentos dos profissionais de RH, iniciou-se 

a segunda etapa da pesquisa: a realização das entrevistas narrativas. 

6.2.2. Procedimento de coleta de dados 

 

A entrevista narrativa é uma técnica de pesquisa qualitativa desenvolvida por Fritz 

Shütze (2007, 2010) que parte do pressuposto de que não há uma experiência humana que 

não possa ser contada como uma narrativa.  O ato de contar histórias faz parte da vida dos 

indivíduos, independente da cultura em que esteja imerso. Por assim dizer, a narrativa 

apresenta uma importância social ao alimentar essa cultura ou ajudar a modificá-la.  

 Esse tipo de entrevista é realizado no intuito de promover uma situação que 

encoraje o entrevistado (então denominado “informante”) a contar uma história sobre 

algum acontecimento importante em sua vida, considerando o contexto social em que está 

inserido. A estruturação da entrevista narrativa pressupõe uma interferência mínima do 

entrevistador durante a construção da narrativa pelo informante. Dessa maneira, o 

entrevistado discorre livremente sobre a sua trajetória e o sentido que os acontecimentos 

tiveram para ele (Jovchelovitch e Bauer, 2011). 

A entrevista narrativa permite estudar a produção de sentido a partir da 

triangulação de três perspectivas: a primeira refere-se ao que foi vivido (os fatos relatados 

em uma linha de tempo); a segunda, ao que foi experienciado (como os eventos foram 

sentidos, interpretados e avaliados); a terceira, sobre o contado (como a situação de 

17 E17  2 34 Psicologia Privada Auxiliar de RH 
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interação produzida pela entrevista narrativa organiza o relato). (Fisher e Globlisrch, 

2007). 

As duas primeiras perspectivas, mencionadas no parágrafo anterior, aproximam-se 

das definições de trajetória objetiva (fatos) e de trajetória subjetiva (como os eventos 

foram experienciados, sentidos pelo indivíduo) propostas por Dubar (2006). A terceira 

perspectiva refere-se à estruturação da entrevista narrativa, a forma como é conduzida a 

entrevista, abrangendo desde a postura do entrevistador à forma como o informante 

constrói o seu relato. 

Jovchelovitch e Bauer (2011) delimitaram fases para a estruturação da entrevista 

narrativa: a preparação (etapa em que o entrevistador cria familiaridade com o campo de 

estudo, por meio de investigações preliminares, e elabora questões de interesse para o 

estudo, as questões exmanentes); a iniciação (momento do início da entrevista, durante o 

qual é solicitada a autorização do informante para gravar a entrevista, o procedimento da 

entrevista é explicado de forma breve, a questão da narração sem interrupção a fase de 

perguntas e assim por diante, em seguida o entrevistador formula o tópico central da 

entrevista); a narração central (durante essa etapa o entrevistador não interrompe a fala do 

informante e utiliza sinais de encorajamento não verbal para a continuidade da narração); a 

fase de perguntas (o entrevistador realiza perguntas utilizando a linguagem do informante); 

a fala conclusiva (após o fechamento da entrevista, com o gravador desligado, algumas 

discussões sobre a temática podem ocorrer; o entrevistador realiza então anotações de 

informações que podem ser úteis para análise da entrevista). A delimitação das etapas 

mencionadas acima estão sintetizadas na figura 15, inclusive com a descrição de regras a 

serem seguidas em cada etapa. 

 

 



96 
 
 

Figura 15 

Etapas da entrevista narrativa 

 

Fases Regras 

Preparação  Exploração do campo  

Formulação de questões exmanentes 

1. Iniciação  Formulação do tópico inicial para narração  

Emprego de auxílios visuais  

2. Narração Central  Não interromper 

Somente encorajamento não verbal para continuar a narração 

Esperar os sinais de finalização (“coda”)  

3. Fase de perguntas  Somente “Que aconteceu então?” 

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes. Não discutir 

sobre contradições. Não fazer perguntas do tipo “por quê?” 

Ir de perguntas exmanentes para imanentes . 

4. Fala conclusiva  Parar de gravar 

São permitidas perguntas do tipo “por quê?” 

Fazer anotações imediatamente depois da entrevista  

Fonte. Jovchelovitch & Bauer (2011).  

 

No presente estudo, a realização das entrevistas narrativas seguiu as etapas 

delimitadas anteriormente. Na fase de iniciação, tendo em vista a recomendação do 

emprego de auxílios visuais (Jovchelovitch & Bauer, 2011), foi utilizada uma técnica no 

intuito de facilitar a construção da dimensão cronológica da narrativa pelo informante. 

Além da dimensão cronológica, a narrativa é composta também pelo enredo, e é através do 
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enredo que os sucessivos acontecimentos adquirem sentido na narrativa. A técnica 

utilizada foi denominada de linha do tempo profissional. 

Essa técnica foi desenvolvida como uma adaptação às estratégias de pesquisa em 

orientação vocacional utilizadas por Levenfus (2002).  A referida autora utilizou a técnica 

do desenho na folha em branco como forma de estabelecer o rapport com o participante. 

Por meio desta técnica era solicitado ao participante que “escreva em uma folha sobre a 

sua vida de forma que possa conhecê-lo melhor: aspectos da sua história de vida (doenças, 

perdas); de sua vida escolar; de sua personalidade, aspectos de relacionamento e outros 

assuntos que pareçam importantes” (p. 267). 

Na presente pesquisa, a ideia da linha do tempo é congruente com a concepção de 

trajetória e com a utilização da narrativa que tem como principal característica o fator do 

tempo (Elliot, 2005). O fato de solicitar ao participante que desenhe a linha do tempo 

profissional também serviu para a construção da narrativa. Como a fase da narrativa 

central ocorreu sem interrupção, o desenho da linha do tempo profissional serviu como um 

guia para a fala do participante. Os entrevistados, inclusive mencionaram os tópicos do 

desenho ao longo da entrevista. 

Tendo em vista as considerações expostas acima, a instrução fornecida para o 

participante foi à seguinte: 

 

Desenhe uma linha nesta folha de ofício, representando a sua trajetória de carreira. Ao 

refletir sobre a sua trajetória considere três dimensões: passado, presente e futuro. É 

importante que acrescente nesta linha do tempo os fatores relevantes (significativos). 

Aqueles que contribuíram de alguma forma para a sua trajetória de carreira. Você terá 20 

minutos para desenvolver esta atividade. 

 Após o término do desenho da linha do tempo profissional, o entrevistador utilizou 

o seguinte tópico- guia para iniciar a entrevista:  
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Com base na reflexão produzida pelo desenho da linha do tempo profissional, você 

poderia me contar sobre a sua trajetória de carreira desde o seu início, passando pelo 

momento atual e abrangendo as perspectivas futuras? 

A estruturação das questões exmanentes (questões de interesse para o estudo, 

elaboradas pelo entrevistador) teve como fonte de inspiração os objetivos da pesquisa e a 

vinculação com as questões utilizadas no questionário da etapa anterior do presente estudo. 

Algumas questões utilizadas no questionário no intuito de investigar a trajetória de carreira 

dos profissionais foram aprofundadas durante a realização da entrevista. Assim, falar sobre 

momentos marcantes na carreira, por exemplo, assumiu outra amplitude trazendo 

elementos mais complexos tanto na descrição dos fatos como na riqueza de detalhes. O 

roteiro de entrevista, com a delimitação de todas essas questões, encontra-se nos 

apêndices. 

As questões exmanentes foram estruturadas de acordo com a delimitação de temas 

formulados pela pesquisadora a partir da revisão teórica sobre Recursos Humanos e 

Carreira, e considerando a vinculação com a primeira etapa da pesquisa. Os temas 

estruturados foram os seguintes: o percurso de escolha para trabalhar na área de RH: 

fatores que influenciaram nessas escolhas; os momentos marcantes na trajetória de 

carreira; as principais dificuldades vivenciadas pelos profissionais de Recursos Humanos; 

os aspectos positivos de trabalhar na área de RH; o momento atual da carreira profissional; 

as perspectivas futuras da carreira profissional; e a percepção sobre o mercado de trabalho 

para os profissionais de RH na Grande Natal. 

A entrevista narrativa foi utilizada nesse estudo no intuito de aprofundar a 

compreensão sobre a trajetória de carreira. Como descrito anteriormente, a narração traz 

esse aprofundamento, inclusive pela possibilidade de favorecer a compreensão da carreira 

interna do sujeito Schein (1996), do significado dado aos acontecimentos da sua vida que 

interferiram no desenvolvimento da sua carreira; da forma como elabora e justifica o que 
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vivenciou e como projeta a sua trajetória profissional. Assim, as concepções de trajetória 

objetiva e subjetiva, postuladas por Dubar (2002) também foram contempladas. A ideia de 

trabalhar com métodos mistos surgiu exatamente da necessidade de responder aos 

objetivos da pesquisa.  A integração entre os constructos e os procedimentos utilizados foi 

resumida na figura 16. 

Figura 16 

Etapas da pesquisa, procedimentos e coleta e análise de dados 

 

Autores Contructos Delimitações Etapa da 

pesquisa 

Procedimento 

de coleta de 

dados 

Procedimento de 

análise de dados 

Dubar/ 

Cochoran  

Trajetória 

de carreira/ 

Carreira 

Narrativa 

 

 

Trajetória 

objetiva/ 

Informação 

Quantitativa Aplicação de 

questionário 

Análise estatística 

Análise de 

Clusters 

Trajetória 

Subjetiva/ 

Narrativa 

Qualitativa Realização da 

entrevista 

narrativa  

Análise narrativa 

 

 

6.2.3. Procedimento de análise de dados 

 

Para a compreensão mais aprofundada do desenvolvimento da carreira dos 

profissionais de Recursos Humanos foi utilizado o desenho narrativo, por meio deste, o 

investigador coleta dados sobre a experiência de vida das pessoas com o intuito de 

descrevê-las e analisá-las. O relato das experiências apresenta um aspecto temporal, 

abrangendo passado, presente e perspectivas futuras, ao mesmo tempo, também aborda 
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duas dimensões: enquanto esquema de investigação e forma de intervenção, uma vez que 

ao contar a história, o sujeito passa a refletir sobre as suas escolhas e até sobre questões 

que não estavam tão claras, ou conscientes (Sampieri, Collado, Lucio, 2003). 

Por meio da narrativa, o investigador pode analisar não só a história do indivíduo 

como também o contexto, a sucessão dos acontecimentos e os resultados. Através desse 

processo, o investigador reconstrói a história do indivíduo de uma maneira cronológica, 

posteriormente, narra segundo a sua ótica de análise, descreve e identifica categorias e 

temas emergentes nos dados narrativos (Ryan & Bernard, 2003). 

A análise de textos narrativos estrutura-se a partir da definição de temas e subtemas 

provenientes da leitura do material transcrito. A tomada de decisão de quais temas utilizar 

fundamenta-se na vinculação com os objetivos da pesquisa e com os referenciais teóricos 

que fundamentam a análise. Para Ryan & Bernard (2003), ao realizar a análise o 

pesquisador deve utilizar os seguintes procedimentos: realizar a leitura do material escrito, 

utilizando técnicas de repetição (para melhor assimilação do conteúdo), identificação de 

similaridades e diferenças entre os textos narrativos, identificação dos dados ausentes (as 

lacunas do que não foi dito, ou não foi efetivamente respondido); classificar os temas e 

subtemas com base na análise dos textos; agrupar os conteúdos das falas nos temas e 

subtemas; realizar a discussão dos dados qualitativos à luz da teoria.  

A presente pesquisa utilizou a orientação acima citada como referência para a 

análise dos textos narrativos. As entrevistas foram transcritas. A leitura e escuta do 

material ocorreu de forma repetitiva (fatores como entonação da voz e ênfase em 

determinado assunto foram observados). A estruturação das análises culminou na 

formatação de temas e subtemas (alguns obedeceram às categorias pré-analíticas, 

principalmente a estrutura de passado, presente e futuro, componentes da temporalidade, 

característica essencial da narrativa) e outros emergiram nas narrativas. Antes da 
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apresentação dos temas e subtemas, entretanto, foi organizada uma subseção que 

contemplou a trajetória de carreira (em seus aspectos objetivos e subjetivos) de 

participantes de cada cluster, e, posteriormente, foram analisados os aspectos em comum 

das trajetórias.  

A técnica da linha do tempo profissional não serviu como elemento de análise. A 

utilização dessa técnica teve a finalidade de facilitar a construção da narrativa pelo 

informante. Como retratado anteriormente, é recomendável na fase da preparação o uso de 

artifícios visuais para facilitar a elaboração da narrativa, uma vez que, durante a fase da 

narração central não é permitido ao entrevistador interromper o informante, ou mesmo 

fazer algum tipo de questionamento. 

O capítulo seis apresenta os resultados da análise das narrativas, mostrando os 

temas, os subtemas e as formas narrativas identificadas com base nas análises. O capítulo 

cinco contemplará os resultados da etapa quantitativa da pesquisa, tanto as análises 

descritivas dos dados como a análise multivariada (análise de clusters) que identificou os 

agrupamentos dos profissionais de RH da Grande Natal. 
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7. Resultados e discussão da etapa quantitativa 
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Resultados e discussão da etapa quantitativa 

 

Este capítulo apresenta os resultados da primeira etapa do estudo: a fase 

quantitativa, que consiste na realização do survey, com propósito de mapeamento e 

identificação de aspectos da carreira objetiva. Para promover uma maior organização dos 

resultados, inicialmente, são abordados os dados sociodemográficos e, posteriormente, os 

dados que envolvem a trajetória objetiva de carreira, considerando o encadeamento 

cronológico: o início da carreira, o momento atual e as perspectivas futuras. 

 

7.1. Perfil dos profissionais de RH 

A primeira etapa do estudo foi realizada com 117 participantes. As análises de 

frequências simples dos dados demonstraram que a amostra foi composta por 92 mulheres 

e 25 homens. Na tabela 1, pode-se verificar, em detalhes, o perfil dos profissionais de 

Recursos Humanos da Grande Natal, considerando o estado civil, a faixa etária, o nível de 

escolaridade, dentre outros. O detalhamento dos dados de cada item da tabela está 

disponível nos apêndices. 

 

Tabela 1 

Dados de Perfil dos profissionais de RH da Grande Natal 

Características Profissionais de RH % 

 

Estado civil 

 

Casados/união estável 63,25 

   

Escolaridade Ensino superior completo 89, 74 
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Faixa etária 19 a 39 anos 68,37 

 Acima de 39 anos 31,62 

   

Natureza jurídica da instituição de vínculo Pública 34,18 

 Privada 65,81 

   

Ramo da empresa Serviço 65,81 

 
Indústria 

Comércio 

19,66 

14,53 

   

Carga horária semanal de trabalho 40h/44h 76,07 

   

Desempenha outras atividades além da área de RH Não 78,63 

   

Renda mensal Até R$ 3.000,00 55,55 

 Acima de R$ 3.000,00 44,45 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

Em sua maioria, os profissionais que trabalham na área de RH na Grande Natal são 

mulheres, casadas com ensino superior completo (89,74%). Existe uma alta incidência de 

profissionais graduados (que buscam a qualificação profissional para atuar na área). A 

maior parte desses profissionais (78,63%) atua, exclusivamente, na área de Recursos 

Humanos. Um dos fatores que pode contribuir para isso é a elevada jornada semanal de 

trabalho (40 a 44 horas semanais). Esta jornada pode dificultar o estabelecimento de 

vínculos dos profissionais com outras organizações (postura defendida pelo modelo de 

carreira sem fronteiras - Arthur &Rousseau, 1996) ou mesmo o desenvolvimento de 
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atividades diversas, além da área de RH (modelo de carreira portifólio- Borgen, Amundson 

& Reuter, 2004).  

O fato da maior parte dos profissionais trabalharem em empresas privadas (as que 

concentram a maior carga horária de trabalho) também pode colaborar para o vínculo com 

uma mesma organização. Outro aspecto que pode interferir nesse resultado está na 

quantidade de profissionais que trabalham na área de RH. Nas tabelas 2 e 3 serão 

apresentados o número de funcionários que trabalham com atividades de Recursos 

Humanos e no departamento de pessoal, respectivamente. 

Tabela 2 

Distribuição dos participantes segundo o número de funcionários que atuam no setor de 

Recursos Humanos da empresa 
 

Número de funcionário do 

RH Frequência % 

Até 2 50 42,74 

3 a 10 24 20,51 

11 a 30 19 16,24 

31 a 50 8 6,84 

Acima de 50 8 6,84 

Não sabe 8 6,84 

Total 117 100,00 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

 

 Na tabela 2, observa-se que 42,74% dos entrevistados sinalizam que o setor de 

Recursos Humanos é constituído por no máximo dois funcionários. De forma comparativa 

à quantidade de funcionários que trabalham com atividades do departamento de pessoal, 

observa-se a existência de um número maior de funcionários concentrados nessas 

atividades, como pode ser visualizado na tabela 3.  
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Tabela 3 

 

Distribuição dos participantes segundo o número de funcionários que atuam no 

departamento de pessoal da empresa 
 

Número de funcionário do DP Frequência % 

Até 2 47 40,17 

3 a 10 40 34,19 

11 a 30 11 9,40 

31 a 50 8 6,84 

Acima de 50 1 0,85 

Não sabe 10 8,55 

Total 117 100,00 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

O número de funcionários pode indicar uma sobrecarga de trabalho para os 

profissionais que atuam na área de Recursos Humanos. São poucos funcionários para 

realizar atividades de diversos subsistemas de RH. Para corroborar essa hipótese, é 

necessário avaliar o porte da empresa (tabela 4) e as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais (tabela 5) apresentadas a seguir.  

 

Tabela 4 

 

Distribuição dos participantes segundo o porte da empresa em que trabalham  

 

Porte da 

empresa 

Indústria  Comércio Serviços 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Micro - - - - 6 7,50 

Pequeno 4 14,81 5 23,81 7 8,75 

Médio 9 33,33 3 14,29 8 10,00 

Grande 14 51,85 13 61,90 59 73,75 

Total 27 100,00 21 100,00 80 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

O porte da empresa segue o critério do número de funcionários estipulado pelo 

SEBRAE. Para a indústria, a classificação é realizada da seguinte forma: micro (com até 

19 empregados); pequena (de 20 a 99 empregados); média (100 a 499 empregados); 
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grande (mais de 500 empregados). Para os setores de comércio e serviço são utilizados os 

seguintes critérios: micro (até 9 empregados); pequena (10 a 49 funcionários); média (50 a 

99 empregados); grande (mais de 100 empregados). 

Pela análise da tabela 4, verifica-se que existe uma maior concentração de 

profissionais nas empresas de grande porte (seja indústria, comércio ou serviço). Um dos 

fatores que pode contribuir para isso é o setor de Recursos Humanos fazer parte da área 

meio nas organizações. Nas empresas de grande porte, existe uma maior demanda de 

atividades em decorrência, principalmente, do maior número de funcionários. Em 

empresas menores, o número de funcionários atuantes no setor é menor.   

As empresas que trabalham diretamente com os subsistemas de RH, enquanto 

atividade fim (por exemplo, as consultorias que prestam serviços de recrutamento, seleção, 

treinamento, plano de cargos e salários, dentre outras atividades vinculadas à área de RH) 

apresentam menor porte.  

De forma complementar ao tamanho da empresa, as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais e no setor que atuam dão a dimensão da quantidade de trabalho realizada e 

maior embasamento à hipótese de sobrecarga de trabalho. A tabela 5 apresenta as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais de RH. 

 

Tabela 5 

 

Distribuição dos participantes segundo atividades que desenvolvem no cargo em que 

ocupam atualmente 
 

Atividade Ocorrência % 

Treinamento 82 70,09 

Seleção 66 56,41 

Socialização 59 50,43 

Administração de Pessoal 56 47,86 

Recrutamento 55 47,01 

Avaliação de Desempenho 54 46,15 



108 
 
 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 52 44,44 

Planejamento Estratégico 48 41,03 

Pesquisa de Clima Organizacional 42 35,90 

Administração das Relações de Trabalho 37 31,62 

Planos de Benefícios 36 30,77 

Gestão de Carreira 30 25,64 

Planos de Cargos e Salários 27 23,08 

Outro 19 16,24 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

Para responderem a pergunta referente às atividades que desenvolviam, os 

profissionais podiam marcar uma ou mais atividades que realizavam no seu ambiente de 

trabalho. A partir dos dados apresentados na tabela, observa-se uma diversidade de 

atividades desenvolvidas pelos profissionais nos diferentes subsistemas da área de recursos 

humanos. Existe uma concentração maior nos subsistemas de atração e desenvolvimento 

de talentos. O treinamento apareceu, inclusive, com o percentual mais expressivo. 

Nos profissionais que trabalham em empresas públicas (total 37) foram observados 

alguns casos (quatro) de exclusividade de atuação no subsistema de desenvolvimento de 

pessoas, com o foco na capacitação e treinamento de funcionários. Esses profissionais 

exerciam os seguintes cargos: coordenação de Educação e Desenvolvimento, coordenador 

de Treinamento e Desenvolvimento, coordenador de Capacitação e Educação Profissional 

ou Técnico Educacional (vale mencionar a distinção nas nomenclaturas dos cargos). 

Apesar de poucos casos, esse resultado demonstra um direcionamento das atividades dos 

profissionais para a área de treinamento, fato que não ocorre (de maneira exclusiva) com 

os profissionais atuantes em empresas privadas.  

Fazendo uma análise com o tipo de empresa, percebeu-se que as atividades de 

recrutamento e seleção eram realizadas por profissionais que trabalhavam em empresas 

privadas (provavelmente em virtude da realização de concursos para ingresso em empresas 

públicas). A única profissional vinculada à empresa pública, que sinalizou que realizava os 
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processos de recrutamento e seleção, trabalhava como psicóloga em uma agência de 

emprego. 

O percentual dedicado ao planejamento estratégico (41,03%) também merece 

algumas considerações. A maioria dos profissionais que realizavam essa atividade 

(70,83%) ocupava cargos de coordenação, gerência ou diretoria (aspecto inclusive 

congruente com o descritivo dos cargos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO). 

Entretanto, dois profissionais que trabalhavam em empresas públicas exercendo cargos 

distintos (analista e auxiliar de departamento pessoal) assinalaram a atividade de 

planejamento estratégico. Nas empresas privadas, o número de profissionais que 

desenvolvem essa atividade, ocupando cargos diversos, é um pouco maior: seis analistas 

de RH; dois auxiliares de Recursos Humanos; um assistente e dois psicólogos.  O cargo de 

supervisor de RH apareceu somente para profissionais de empresas privadas (três casos, 

em dois os profissionais exerciam atividades de planejamento estratégico).  

Diante desses dados caberiam duas reflexões: 1-O que os participantes entendem 

como planejamento estratégico? Essa temática, atualmente, está em visibilidade, como um 

dos modismos da área de Recursos Humanos. Alguns autores (Wood Jr, Tonelli & Cooke, 

2011, 2012) criticam a tendência dos profissionais de RH ao aderirem a modismos sem o 

devido alinhamento com as demandas organizacionais; 2- O fato de empregados ocupando 

o cargo de auxiliar ou de analista realizarem planejamento estratégico indicaria que a 

nomenclatura dos seus cargos estaria inadequada? Na verdade, de acordo com 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO no descritivo das funções de analista de 

Recursos Humanos não existe a atividade de planejamento estratégico, nem tampouco no 

descritivo de auxiliar de Recursos Humanos. Essas são apenas algumas reflexões diante 

dos dados, mas que não interferem de maneira decisiva nos resultados, uma vez que a 

maior parte dos respondentes que realiza planejamento estratégico exercia funções de 
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gestão (gerentes, supervisores e diretores de RH). Os consultores também assinalaram o 

planejamento estratégico como atividade realizada nas empresas em que atuavam. A 

atividade do consultor normalmente implica uma aproximação com a diretoria e com 

aspectos estratégicos da organização.  

Os programas de qualidade de vida no trabalho são desenvolvidos por profissionais 

que ocupavam os mais diversos cargos (gerente, assistente, analista, psicólogo...). Vale 

ressaltar que os profissionais que trabalhavam com departamento de pessoal não 

assinalaram esta atividade.  

Pode-se inferir, em relação aos programas de qualidade de vida, que a sua 

implantação deve tratar-se muito mais de uma decisão institucional (apoio da direção). 

Uma vez que havia gerentes de RH que não sinalizaram essa atividade e, em contrapartida, 

profissionais que ocupavam cargos diversos confirmaram que realizavam esses projetos. 

Pode-se levantar a hipótese de que, uma vez implantada na organização, esse tipo de 

programa passa a envolver a maior parte da equipe de RH seja no planejamento, seja na 

execução das ações. Essa hipótese pode ser melhor avaliada, considerando as atividades 

desenvolvidas pelo setor em que os profissionais trabalham (tabela 6).  

Tabela 6 

 

Distribuição dos participantes segundo atividades atualmente desenvolvidas pelo setor em 

que trabalha 

Atividades Ocorrência  % 

Treinamento 91 77,78 

Seleção 75 64,10 

Administração de Pessoal 75 64,10 

Avaliação de Desempenho 73 62,39 

Recrutamento 68 58,12 

Socialização 67 57,26 

Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho 
63 53,85 

Pesquisa de Clima Organizacional 57 48,72 

Administração das Relações de 55 47,01 
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Trabalho 

Planejamento Estratégico 51 43,59 

Planos de Benefícios 48 41,03 

Planos de Cargos e Salários 38 32,48 

Gestão de Carreira 33 28,21 

Outro 20 17,09 

Total 117 - 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

  

A análise das atividades desenvolvidas pelo setor favorece uma visão mais ampla 

sobre os subsistemas de RH das organizações (uma vez que não restringimos a análise aos 

cargos ocupados). Em virtude disso, pode-se verificar que todas as atividades apresentaram 

percentuais maiores de frequência. 

 Diante dos dados, pode-se realizar o seguinte questionamento: os percentuais 

elevados de atividades voltadas para os subsistemas de atração de pessoas (atividades de 

recrutamento e seleção) não indicariam alta rotatividade de pessoal? Aos profissionais de 

RH caberia, portanto, atender às frequentes demandas de seleção de pessoal e, 

consequentemente, treinamento dos novos colaboradores. O percentual de frequência da 

atividade de socialização (57,26%) também é um indicativo para rotatividade de pessoal. 

Em linhas gerais, observou-se um aumento pequeno nos percentuais das atividades 

desenvolvidas pelo setor (tabela 5), em relação às atividades exercidas pelos profissionais 

no cargo que ocupavam (tabela 4). Uma justificativa para esse resultado pode ser devido 

ao pequeno número de funcionários que trabalham no setor, o que favorece o 

desenvolvimento de atividades diversas pelos profissionais em virtude das demandas 

organizacionais.  

Fazendo uma análise comparativa com os cargos, pode-se constatar também que os 

profissionais que ocupavam cargos de gerente, coordenador, diretor ou supervisor de RH 

apresentaram a maior diversidade de atividades, muito provavelmente pelo gerenciamento 
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de outros profissionais e atividades que envolvam subsistemas de RH distintos; e/ou pelo 

fato de esses profissionais executarem (ao menos em alguma etapa, como por exemplo, 

seleção de executivos) as atividades descritas. Para a maior compreensão do 

desenvolvimento dessas atividades caberia outra pesquisa com o detalhamento dos 

processos de cada atividade. 

Outro aspecto que o presente estudo aborda, no intuito de compreender o 

funcionamento da área de Recursos Humanos, é a relação entre o setor de Recursos 

Humanos e a área de Departamento de Pessoal.  A maior parte dos participantes (52,1%) 

informou que ambos fazem parte do mesmo setor e o Departamento de Pessoal está 

subordinado ao mesmo gestor de RH. As demais alternativas podem ser visualizadas na 

tabela 7.  

Tabela 7 

 

Distribuição dos participantes quanto à relação hierárquica entre o setor de Recursos 

Humanos e a área de Departamento de Pessoal 

 

Integração/Relação Frequência % 

Fazem parte do mesmo setor e o departamento de pessoal. Está 

subordinado ao mesmo gestor de RH. 
61 52,14 

Os setores atuam de forma isolada. A comunicação ocorre por 

intermédio dos direcionamentos da diretoria. 
13 11,11 

Os setores atuam de forma separada e estão subordinados a uma 

Diretoria Administrativa, mas existe comunicação entre os 

setores no planejamento das atividades. 

29 24,79 

Outro 14 11,97 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

O resultado que envolve outras opções apresentaram respostas diversas, merecendo 

destaque: a terceirização do departamento de pessoal; e a não existência do setor de 

Recursos Humanos (as atividades são desenvolvidas pelo Setor Pessoal).  
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Em que implica o tipo de relação entre os setores de RH e DP? O fato de estarem 

subordinados a uma mesma gerência pode facilitar o alinhamento de informações entre as 

atividades mais burocráticas (desenvolvidas pelo Setor Pessoal) e os demais subsistemas 

de RH, facilitando, por exemplo, no acompanhamento de indicadores (absenteísmo, 

rotatividade...) ferramentas fundamentais para o processo de tomada de decisão. 

Entretanto, essa subordinação é vantajosa para o gestor, que coordena ambos os setores, 

quando existe uma equipe estruturada para trabalhar com os diferentes subsistemas. Caso 

contrário, o gestor irá se sobrecarregar com as atividades burocráticas (mais exigidas pelas 

empresas, em virtude até dos prazos e das rotinas mensais, como a folha de pagamento).  

Em contrapartida à demanda de atividades, a renda mensal dos profissionais não 

parece atrativa, principalmente levando em consideração a elevada escolaridade 

apresentada (mais de 89% da amostra apresenta nível superior completo). As informações 

sobre a remuneração podem ser visualizadas na tabela 13. 

Tabela 8 

 

Distribuição dos participantes pela renda mensal derivada da atividade como profissional 

de Recursos Humanos 
 

Renda (R$) Frequência % 

Até 1500 20 17,09 

1500 a 3000 45 38,46 

3000 a 5000 25 21,37 

5000 a 10000 21 17,95 

Acima de 10000 6 5,13 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 Entretanto, um fator que pode contribuir para a baixa remuneração dos 

profissionais é o pouco tempo de experiência na área: 52,14% dos respondentes tinham até 

5 anos de atuação na área de Recursos Humanos, conforme pode ser visualizado na tabela 

9. 
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Tabela 9 

Distribuição dos participantes segundo tempo de atuação na área de Recursos Humanos 
 

Tempo – RH Frequência % 

Até 1 ano 13 11,11 

1 a 5 anos 48 41,03 

6 a 10 anos 26 22,22 

11 a 15 anos 9 7,69 

16 a 20 anos 7 5,98 

21 a 25 anos 10 8,55 

26 a 30 anos 3 2,56 

Acima de 30 anos 1 0,85 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 
 

Outro aspecto que pode contribui para a baixa remuneração dos profissionais da 

área de RH é a não existência de um piso salarial. A diversidade de formações, e a falta de 

um órgão que fiscalize e regulamente a profissão são fatores que dividem a própria 

categoria profissional.  A formação profissional, por ser relevante para o desenvolvimento 

da carreira, foi inserida na subseção sobre trajetória de carreira que é contemplada mais a 

diante. Conforme retratado, essa temática será apresentada em ordem cronológica: 

considerando passado, presente e futuro. 

 

7.2. Trajetória de carreira: o olhar para o passado  

O olhar para o passado leva, inicialmente, a uma reflexão sobre os fatores que 

contribuíram para a escolha da área de Recursos Humanos. Ao realizarem a sua escolha 

para trabalhar na área de RH, os profissionais, atuantes no mercado da Grande Natal, 

tiveram como fatores mais decisivos a “identificação com as atividades” (94,12%, 

considerados a soma dos percentuais dos respondentes que marcaram esse fator como 

importante ou muito importante) e o “interesse em contribuir com o desenvolvimento das 
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pessoas” (97,44% considerados a soma dos percentuais dos respondentes que marcaram 

esse fator como importante ou muito importante). As demais respostas podem ser 

visualizadas na tabela10. 

 

Tabela 10 

 

Fatores que contribuíram para a escolha de trabalhar na área de RH 
 

Motivo da escolha 

Nível de importância (%) 

Sem 

importância 

Pouco 

importante 
Importante 

Muito 

importante 
Total 

Disponibilidade de vagas no 

mercado de trabalho. 
14,66 25,00 37,93 22,41 100,00 

Oportunidade de crescimento 

dentro da empresa em que 

trabalhava (ou trabalha). 

8,55 15,38 40,17 35,90 100,00 

Identificação com as atividades 

desenvolvidas na área. 
0,85 5,13 23,08 70,94 100,00 

Interesse pelo que foi aprendido 

em cursos profissionalizantes 

e/ou na faculdade. 

10,26 17,95 26,50 45,30 100,00 

Admiração de profissionais que 

atuavam (ou atuam) na área. 
11,97 25,64 26,50 35,90 100,00 

Retorno financeiro. 10,26 29,06 44,44 16,24 100,00 

Interesse em contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas. 
0,85 1,71 32,48 64,96 100,00 

Vocação. 6,84 8,55 35,90 48,72 100,00 

Status/valorização social. 21,37 35,90 29,06 13,68 100,00 

Influência familiar. 50,43 34,19 11,11 4,27 100,00 

Influência de amigos. 52,14 31,62 11,11 5,13 100,00 

Perspectiva de crescimento 

profissional. 
2,56 9,40 39,32 48,72 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.  

 

Com a análise dos resultados da tabela, verifica-se a predominância de fatores 

internos para a escolha da carreira profissional (Schein, 1996). Os fatores externos como o 

mercado de trabalho, e a influência de amigos e familiares foram menos valorizados no 

momento em que foi realizada a escolha para atuar na área de RH. 
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 O “interesse pelo que foi aprendido em cursos profissionalizantes e/ou na 

faculdade” também apresentou um percentual significativo de respostas (71,83% 

considerados a soma dos percentuais dos respondentes que marcaram esse fator como 

importante ou muito importante). A faculdade para os profissionais de área de RH 

apresentou-se como um marco importante para a carreira, conforme aponta a tabela 11. 

 

Tabela 11 

Distribuição dos participantes quanto aos acontecimentos mais decisivos para a trajetória 

profissional 
 

Acontecimento Ocorrência % 

Ter cursado a faculdade. 90 76,92 

Ter sido selecionado(a) para o primeiro emprego na área 

de RH. 
36 30,77 

Ter sido promovido(a). 44 37,61 

Ter sido demitido(a). 7 5,98 

Ter passado a trabalhar como consultor na área de RH. 25 21,37 

Ter implantado projetos que geraram resultados 

importantes para a empresa. 
64 54,70 

Ter cursado a pós-graduação. 52 44,44 

Ter passado a atuar como docente na área de RH. 13 11,11 

Ter trabalhado em uma área distinta de RH. 26 22,22 

Ter conhecido pessoas que contribuíram para o 

crescimento profissional. 
94 80,34 

Outro. 9 7,69 

Total 117 - 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 

Refhuses (2011) destaca que existem incidentes críticos que geram um impacto 

significativo na história de vida, dentre os quais a recolocação profissional. Nos resultados 

deste estudo, verifica-se que “ter sido promovido”, “ter passado a trabalhar como 

consultor” e “ter trabalhado em uma área distinta de RH” são fatores que refletem 
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recolocações profissionais e foram marcantes para a trajetória dos profissionais. O fato de 

ter trabalhado em outra área e retornado para o RH parece ter ocorrido devido às 

circunstâncias externas que interferiram na carreira (como remuneração e vagas 

disponíveis). Na segunda etapa do estudo, esses aspectos são aprofundados, por meio das 

entrevistas narrativas. 

O acontecimento mais decisivo que apresentou maior frequência de respostas foi 

“ter conhecido pessoas que contribuíram para o crescimento profissional” (80,34%). O 

profissional que escolheu a área por vocação, por gostar de trabalhar com pessoas, 

reconheceu, portanto, àquelas pessoas que contribuíram para o seu crescimento 

profissional. 

Os fatores “ter cursado faculdade” e “ter cursado pós-graduação” também 

apresentaram percentuais consideráveis e podem ser considerados como marco na 

trajetória profissional,ressaltando a importância da qualificação para o desenvolvimento da 

carreira. Para a compreensão mais detalhada da formação profissional foram inseridas 

questões no instrumento de pesquisa que detalhassem os cursos (graduação e pós-

graduação) realizados pelos profissionais. Na tabela 12, pode ser visualizada a distribuição 

dos participantes de acordo com o curso de graduação.  
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Tabela 12 

Distribuição dos participantes segundo o curso superior 

 

Curso Frequência (%) 

Psicologia 50 43,10 

Administração 34 29,31 

CST em Gestão de RH 9 7,76 

Ciências Contábeis 4 3,45 

Serviço Social 4 3,45 

Direito 2 1,72 

Pedagogia 2 1,72 

Outro 11 9,48 

Total 116 100,00 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

* Um dos entrevistados possui apenas o ensino médio completo 

 

 

 

Enquanto no mercado de Recursos Humanos da Grande Natal verificou-se uma 

concentração maior de profissionais nos cursos de administração (29,06%) ou psicologia 

(42,74%), alguns autores (Balassiano & Costa, 2006) apontam o aumento da diversificação 

das formações dos profissionais, destacando a tendência da carreira transcender as 

organizações e a área de formação. Um exemplo disso ocorre na área de RH: o fato de ter 

uma determinada formação não é condição, nem muito menos impedimento, para atuar na 

área de Recursos Humanos. 

Ao serem questionados sobre o interesse de realizar outra faculdade para o 

desenvolvimento da carreira profissional, 51,49% dos profissionais assinalaram que 

consideram importante para a carreira cursar outra graduação, enquanto que 48,51% 

responderam negativamente a questão. Dentre os que desejam fazer outra graduação 23% 

apontaram o curso de Administração, 23%, o curso de Psicologia, ou seja, 46% dos 
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profissionais responderam uma das referidas graduações. Alguns autores (Wood Jr., 

Tonelli & Cooke, 2012) apontam a necessidade de os profissionais de RH cursarem 

disciplinas tanto da área humanística (psicologia, antropologia, sociologia) como da área 

de gestão. A complementaridade entre essas áreas capacitaria os profissionais a tomar 

decisões e implantar projetos alinhados com as demandas organizacionais. O curso de 

Direito foi escolhido por 17,31% da amostra. Todos os profissionais que marcaram essa 

opção atuavam no departamento de pessoal, o que indica o interesse em aprofundar o 

conhecimento em legislação, temática frequentemente abordada pelos profissionais que 

desenvolvem atividades vinculadas ao departamento de pessoal (folha de pagamento, 

processos de admissão, rescisão de contrato, dentre outras atividades). Os 36,69% restantes 

foram distribuídos em pequenos percentuais para cursos diversos (comunicação social, 

contabilidade, tecnologia da informação, dentre outros). 

Quando questionados em relação à pós-graduação, verificou-se que a maior parte 

da amostra 69,57% de graduados tinha concluído ou estava cursando alguma 

especialização, sendo 22,86%, em gestão de pessoas. Os demais optaram por cursos 

diversos, ou não cursaram pós-graduação, conforme especificado na tabela 13.  

Tabela 13 

 

Distribuição dos participantes graduados, que estão cursando ou concluíram pós-

graduação 

 

Pós-graduação Frequência (%) 

Especialização em Gestão de Pessoas 24 22,86 

MBA em Gestão de Pessoas 12 11,43 

Mestrado em Administração 10 9,52 

MBA em Gestão Empresarial 6 5,71 

Doutorado em Psicologia 3 2,86 

Especialização em Avaliação Psicológica 3 2,86 

Especialização em Consultoria Empresarial 2 1,90 

Especialização em Docência de Ensino Superior 2 1,90 

Especialização em Gestão Pública 2 1,90 

Especialização em Gestão Universitária 2 1,90 
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Especialização em Psicologia Clínica 2 1,90 

Especialização em Gestão de Pessoas 2 1,90 

Mestrado em Psicologia 2 1,90 

Outros 18 17,14 

Não fez e nem está cursando nenhuma Pós-graduação 15 14,29 

Total 105 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 Na realidade da Grande Natal, observa-se uma tendência dos profissionais a buscar 

especialização na área de Gestão de Pessoas. Em linhas gerais, esses cursos apresentam 

disciplinas voltadas para modelos e práticas de atuação do profissional de Recursos 

Humanos. Essa discussão sobre formação será retomada posteriormente com a análise das 

entrevistas narrativas.  

 Em consonância com o conceito de carreira objetiva, foram elencadas questões que 

envolveram os cargos no início da carreira, o cargo atual e uma questão aberta sobre a 

trajetória de carreira objetiva (segundo a qual os respondentes descreviam os cargos 

ocupados ao longo do percurso profissional). 

Primeiramente, foi questionado aos profissionais o cargo que ocuparam no início 

da carreira na área de Recursos Humanos. A maior parte (28,21%) começou a carreira 

como estagiário, vinculados aos cursos de Psicologia ou Administração. Os demais 

iniciaram ocupando diversos cargos conforme pode ser observado na tabela 14. 

Tabela 14 

 

Distribuição dos participantes segundo cargo no qual iniciou a carreira na área de 

Recursos Humanos 
 

Cargo Frequência % 

Analista de Recursos Humanos 13 11,11 

Auxiliar Administrativo de Pessoal 24 20,51 

Consultor 3 2,56 

Encarregado de Departamento de Pessoal 5 4,27 

Estagiário 33 28,21 



121 
 
 

Gerente de Recursos Humanos 7 5,98 

Psicólogo 9 7,69 

Outro 23 19,66 

Total 117 100,00 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

Dentre os que iniciaram a carreira como estagiários (33 profissionais 

correspondentes 28,21% da amostra), a maioria (81,81%) na ocasião cursavam a 

graduação em Psicologia; 15,15%, em Administração e 3,03%, o CST em Gestão de RH 

(Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos). Vale salientar que, a 

maioria dos participantes (84 profissionais) iniciou a carreira na área de RH ocupando os 

mais diversos cargos.  

Apenas três profissionais iniciaram a carreira na área de RH como consultores. 

Dentre os quais um já havia trabalhado com vendas e na área de informática (formado em 

ciências da computação). O início das atividades na área de RH foi, portanto, através de 

uma transição de carreira, uma mudança significativa de atividades e de identidade em 

relação à profissão (Dutra & Veloso, 2012).  

O segundo profissional atuava como docente e realizava consultorias para empresas 

de pequeno e médio porte. O terceiro começou a trabalhar como funcionário de uma 

consultoria de Recursos Humanos e não como consultor independente. Normalmente o 

mercado de trabalho exige para consultoria, profissionais mais experientes. Os que 

ingressaram na área de RH como consultores ou já apresentavam outras vivências de 

mercado ou iniciou trabalhando como funcionário de uma empresa de consultoria.  

A próxima seção aborda aspectos referentes ao momento atual da trajetória de 

carreira dos profissionais. Essa parte envolve tanto aspectos objetivos (cargo ocupado) 

como fatores subjetivos (dificuldades vivenciadas, aspectos positivos da área e a percepção 

dos principais desafios). 
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7.3. Trajetória de carreira: o momento atual 

O aspecto objetivo da carreira foi avaliado a partir dos cargos ocupados pelos 

profissionais na ocasião da realização da pesquisa. Para atingir o objetivo do presente 

estudo, de investigar a carreira dos profissionais de RH da Grande Natal, a pesquisa não se 

restringiu a gestores de Recursos Humanos, abrangendo diferentes funções ocupadas na 

área de RH. O intuito de utilizar essa premissa foi exatamente considerar a possibilidade 

de surgirem perspectivas diversas de carreira em profissionais ocupantes de cargos 

distintos. A tabela 15 apresenta essa diversidade de cargos. 

Tabela 15 

Distribuição dos participantes segundo cargo ocupa atualmente 

Cargo Frequência % 

Analista de Recursos Humanos 19 16,24 

Auxiliar Administrativo de Pessoal 8 6,84 

Consultor de Recursos Humanos 9 7,69 

Diretor de Recursos Humanos 4 3,42 

Encarregado de Departamento de Pessoal 6 5,13 

Gerente de Recursos Humanos 25 21,37 

Psicólogo 9 7,69 

Outro 37 31,62 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

  

Os participantes, que marcaram a opção “outros”, especificaram os cargos que 

exercem no espaço indicado no questionário (ajudante administrativo, assessor de 

Recursos Humanos, assistente de Gestão de Pessoas, supervisor de RH, auxiliar de RH, 

coordenador de RH) e corresponderam a 31,62% da amostra o que demonstra uma 

diversidade de nomenclatura dos cargos exercidos pelos profissionais da área.  
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 Ao ser realizada uma análise descritiva mais aprofundada comparando o cargo 

ocupado atualmente com o tempo de atuação na área de Recursos Humanos, pôde-se 

verificar que, dentre os 25 respondentes que ocupam o cargo de gerente de RH, alguns 

estão em início de carreira (por exemplo, 1 ano, 3 anos ou 5 anos), enquanto o outros 

possuem muito tempo de carreira (19, 29 ou 25 anos).Conclui-se que o tempo de carreira 

não é fator decisivo para assumir o cargo de gerente de RH (72% dos gerentes de RH 

tinham até 5 anos de carreira na área de Recursos Humanos). 

 Como forma de contemplar aspectos subjetivos da carreira profissional algumas 

perguntas abertas foram inseridas no questionário. Essas perguntas envolviam os fatores 

positivos, os fatores negativos (dificuldades) e os principais desafios da área de Recursos 

Humanos. A tabela 16, apresenta as principais dificuldades vivenciadas pelos profissionais 

de RH.  

 

Tabela 16 

 

Distribuição dos participantes, quanto às principais dificuldades enfrentadas ao longo da 

trajetória profissional na área de Recursos Humanos 

 

Dificuldades Frequência % 

Falta de reconhecimento 39 33,33 

Falta de qualificação 18 15,38 

Baixos salários 16 13,68 

Relacionamento com a direção 12 10,26 

Falta de apoio da categoria 8 6,84 

Falta de oportunidade no mercado (vagas) 6 5,13 

Falta de abertura para mudanças 5 4,27 

Distintas formações 2 1,71 

Outro 11 9,40 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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 A falta de reconhecimento do trabalho realizado aparece como a maior 

dificuldade enfrentada pelos profissionais. O reconhecimento descrito por eles envolve o 

sentimento de valorização por parte dos outros profissionais que compõem a organização.  

 A baixa remuneração foi um item mencionado também durante as entrevistas 

preliminares, o que levou a inserção de uma questão aberta no instrumento de pesquisa. Os 

resultados indicaram que mais da metade dos participantes (55,55%) apresentava renda 

mensal derivada da atividade como profissional de RH de até R$ 3.000,00, conforme 

apresentado.  

 Quando questionados sobre os fatores positivos que mais contribuíram para a 

atuação na área de Recursos Humanos a resposta “gostar do que faz” apareceu com maior 

frequência (28,21%). Seria essa a resposta para a permanência na área, mesmo com a falta 

de reconhecimento (valorização) e a baixa remuneração?  A identificação com a atividade 

apresentou-se como um fator relevante que influenciou na escolha e na permanência dos 

profissionais na área de RH. Outros aspectos positivos da área são destacados na tabela 17. 

 

Tabela 17 

 
Distribuição dos participantes quanto aos aspectos positivos da área de RH 
 

Aspectos positivos Frequência % 

Fazer o que gosta 33 28,21 

Conhecimento 21 17,95 

Resultados alcançados 14 11,97 

Promover o desenvolvimento das pessoas 9 7,69 

Carreira 7 5,98 

Networking 7 5,98 

Outro 26 22,22 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 O índice de 22,22% de outros aspectos positivos relatados destacou respostas 

pontuais como: diversidade da área, desenvolver a resiliência, autonomia, a equipe de 
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trabalho, dentre outros. O item “conhecimento” foi assim classificado pelos relatos dos 

profissionais sobre o aprendizado diário com a área (entendimento sobre o funcionamento 

de diversos setores da organização; possibilidade de atuar em empresas de ramos diversos, 

possibilitando novas aprendizagens; acesso às informações em treinamentos mesmo com a 

realização de entrevistas para cargos distintos). A visão da área de RH como favorável 

para o desenvolvimento da carreira apareceu com um percentual pequeno (5,98%). Em 

congruência com essa resposta, a principal preocupação dos profissionais é justamente a 

restrição do mercado de trabalho, como pode ser visualizado na tabela 24, na próxima 

subseção que trata das perspectivas futuras de carreira dos profissionais de RH. 

 

7.4. Trajetória de carreira: perspectivas futuras 

 

 Esta subseção foi dedicada às perspectivas futuras, abrangendo três temáticas: a 

carreira objetiva (cargo almejado), o mercado de trabalho da Grande Natal para os 

profissionais de RH e a carreira subjetiva (em relação aos principais desafios/preocupações 

dos profissionais para o desenvolvimento da carreira na área de atuação). A primeira 

temática abordada diz respeito aos desafios esperados pelos profissionais de RH. As 

respostas a essa questão aberta foram categorizadas e estão apresentadas na tabela 18. 

 

Tabela 18 

 

Distribuição dos participantes quanto aos grandes desafios da área de RH. 
 

Desafios Frequência % 

Restrição do mercado 37 31,89 

Qualificação 25 21,55 

Relação com o empresariado 20 17,24 

Atuação estratégica 15 12,93 

Concorrência 8 6,90 
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Formação 3 2,59 

Carreira 2 1,72 

Outro 6 5,17 

Total 116 100,00 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

Taxa de não resposta de 0,85%. 

 

  Para 31,03% dos respondentes a restrição do mercado de trabalho é um dos 

grandes desafios que imaginam que terão de enfrentar em sua trajetória de carreira na área 

de Recursos Humanos. As respostas voltadas para essa temática defendiam as poucas 

possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Uma alternativa similar, mas que 

assume outro ponto de vista enfatiza o aumento da concorrência, fator que pode levar a 

uma restrição de mercado.  

A qualificação também foi considerada como desafio para os profissionais de 

Recursos Humanos (21,55% dos respondentes). Com relação a esse tópico, Wood Jr., 

Tonelli & Cooke (2012) enfatizaram, em artigo publicado recentemente, a necessidade de 

realizar um grande esforço para a capacitação dos profissionais que atuam na área de 

Gestão de Pessoas. Para os referidos autores, os profissionais que trabalham na área de RH 

devem ter conhecimentos de gestão, bem como de disciplinas da área humanística 

(psicologia, sociologia, antropologia) de forma a se tornarem aptos para identificar e 

diagnosticar os problemas que ocorrem nas organizações, desenvolvendo soluções 

adequadas em vez de, simplesmente, aderir a modismos e tendências de mercado de forma 

aleatória e sem consistência interna.  

 Em congruência com a resposta em relação ao principal desafio, quando 

questionados se o mercado de trabalho da Grande Natal oferece boas perspectivas para os 

profissionais de RH desenvolverem as suas carreiras, a maior parte dos respondentes 

(67,52%) assinalou a alternativa “não” e 32,48% responderam que “sim”. Logo abaixo das 

alternativas, havia um espaço para destinado para a justificativa. Para os que não acreditam 



127 
 
 

no mercado da Grande Natal destacaram-se as seguintes justificativas: “somos pobres”; “ 

não vejo grandes possibilidades de emprego, além de que, quando se tem, são vagas 

guardadas”; “pelas dificuldades apontadas anteriormente”; “a cidade ainda é bastante 

pequena”. Os que acreditam que o mercado da Grande Natal oferece boas perspectivas 

forneceram outras justificativas: “Natal é um pólo turístico e é crescente a demanda por 

mão de obra qualificada”; “a cidade está crescendo e apresenta novas perspectivas 

profissionais em todas as áreas”; “atualmente existem várias vagas e boas perspectivas 

para a área de RH”. 

Apesar de a maior parte dos participantes (67,52%) acreditar que o mercado de 

trabalho da Grande Natal não oferece boas oportunidades para os profissionais de RH, a 

maioria (79,49%) não pretende mudar de área de atuação (o cruzamento entre essas duas 

variáveis não deu significativo, p=0, 363). Como pode ser visualizado na tabela 19. 

 

Tabela 19 

 

Distribuição dos participantes quanto à pretensão de mudar de área 

 

Pretende mudar de área Frequência % 

Não 93 79,49 

Sim 24 20,51 

Total 117 100,00 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 A justificativa para isso estaria no fato de gostarem do que fazem? Esse aspecto 

que influenciou a escolha da área, e foi apontado com principal aspecto positivo de 

trabalhar com Recursos Humanos estaria influenciando na permanência na área de 

atuação? Esse pode ser um fator que influência na decisão. Outra hipótese refere-se à 

dificuldade em realizar uma transição de carreira (Dutra, 2010; Dutra & Veloso, 2012).  
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Uma parte dos profissionais que pretendem continuar na área pretende, nos 

próximos 10 anos, ocupar a função de consultor de Recursos Humanos, como pode ser 

visualizado na tabela 20. 

 

Tabela 20 

 

Distribuição dos participantes segundo cargo que se imaginam exercendo nos próximos 

dez anos 
 

Cargo futuro Frequência % 

Analista de Recursos Humanos 6 5,13 

Consultor de Recursos Humanos 36 30,77 

Diretor de Recursos Humanos 32 27,35 

Encarregado de Departamento de Pessoal 2 1,71 

Gerente de Recursos Humanos 21 17,95 

Docente 4 3,42 

Outro 16 13,68 

Total 117 100,00 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

O percentual de profissionais que pretendem trabalhar com consultoria (30,77%) 

pode indicar uma tendência para a mudança no vínculo de trabalho, uma vez que dentre os 

117 respondentes do questionário, apenas 7,69% trabalhavam como consultores. Essa 

tendência para a consultoria pode ser reflexo dos modelos emergentes de carreira que 

defendem novas relações de trabalho, novas formas de estruturar as carreiras, sejam estas 

multidirecionais (Baruch, 2004) ou além das fronteiras das organizações. Os novos 

modelos, de maneira geral, atribuem ao indivíduo a responsabilidade pelo gerenciamento 

da própria carreira. O consultor apresenta diversos vínculos com diferentes empresas além 

de ser o responsável pelo gerenciamento da sua carreira com toda autonomia e riscos 

implicados nesta escolha. A estabilidade interpretada na visão de um consultor pode ser 

mensurada na diversidade de vínculos que possui e não na progressão vertical em uma 

única organização (modelo tradicional de carreira). 
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 Dentre os participantes que marcaram a alternativa “outros”, foram destacadas as 

seguintes ocupações: assessor de projetos, diretor administrativo financeiro, gestor de 

instituição de Ensino, psicóloga clínica, consultor de áreas diversas (financeira e RH) ou 

respostas como “fora da área de RH”.  

 As três temáticas apresentadas quanto às perspectivas futuras para a carreira na área 

de RH apontam para um mercado restrito, que exigirá dos profissionais uma maior 

qualificação seja para um crescimento vertical na hierarquia (assumindo a função de 

diretor de RH), seja na estruturação de uma carreira pautada em vínculos com várias 

organizações (consultoria). 

 Ainda abordando a temática da trajetória de carreira foi estruturada uma última 

subseção do capítulo para abordar o desenvolvimento da trajetória objetiva avaliada por 

meio da análise das respostas a uma questão aberta inserida no instrumento da pesquisa. 

 

7.5. Trajetórias típicas 

Considerando o conceito de trajetória objetiva (Dubar, 2005) como a sequência de 

posições sociais ocupadas por um indivíduo, foi inserida no instrumento de pesquisa uma 

questão aberta, segundo a qual os profissionais descreviam os cargos ocupados ao longo da 

trajetória de carreira. 

Entretanto, os cargos analisados de forma isolada não fornecem informações sobre a 

trajetória objetiva. Para compreender a estruturação desta trajetória é necessário considerar 

a sequência das ocupações sociais ao longo do tempo. Por meio da análise desta sequência 

é possível estruturá-las em algumas “formas típicas”, e compreender como se desenvolve a 

trajetória de um sujeito e de um grupo de indivíduos que buscam uma carreira específica. 

Por exemplo, os profissionais de Recursos Humanos que atuam na Grande Natal, 

apresentam que tipo de trajetória típica? Ascendente, descendente ou estável?  
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 Dubar (2006) classifica as trajetórias objetivas em algumas “formas típicas”, aos 

quais foram por ele agrupados da seguinte forma: trajetórias de rigidez social (SSS 

/MMM/ PPP; sendo S, cargo de nível superior na hierarquia, M, cargo de nível mediano e 

P, cargo na base da hierarquia); trajetórias de ascensão social (MSS/ MMS/ PMS); 

trajetórias de descida social (SMM/ SSM/ MMP); e trajetórias de contramobilidade social. 

Estas, por sua vez, foram divididas em dois tipos: a contramobilidade em V (SMS/ MPM/ 

SPS/ SPM) que se caracteriza por mudanças de cargos de nível acima para o nível abaixo 

e, posteriormente, apresenta um novo crescimento; e a contramobilidade em 2 (MSM/ 

PMP/ PSP/ MSP) que apresenta  um crescimento maior no meio da carreira e um declínio 

ao final, em termos de cargos ocupados na hierarquia das organizações.  

 Com relação aos profissionais de RH da Grande Natal, a partir da análise das 

respostas, verificou-se que, a maior parte dos profissionais (86,32%) apresentou o 

desenvolvimento de carreira do tipo ascendente, ou seja, apresentaram trajetórias típicas de 

ascensão social, ocupando inicialmente cargos de nível hierárquico mais baixo e, 

posteriormente, cargos de nível hierárquico mais alto. 

Dos 117 participantes, 11,11% possuem uma trajetória de contramobilidade social, 

ou seja, ocuparam cargos de nível inferior na hierarquia após terem ocupado cargos de 

nível superior. E apenas 2,5% apresentaram uma trajetória de rigidez social, caracterizada 

pela ocupação de cargos de mesmo nível hierárquico ao longo do percurso profissional. 

Contudo, a trajetória objetiva foi medida pela análise dos cargos ocupados ao longo 

do percurso, e não tinha como foco primário a verificação da forma como o indivíduo 

vivenciou essas experiências – propósito que foi perseguido na etapa qualitativa do estudo. 

Entretanto, como se tratava de uma questão aberta, alguns profissionais deixaram 

transparecer alguns aspectos de suas vivências, de forma espontânea.A título ilustrativo, 

abaixo segue o exemplo do relato de um profissional que apresenta uma trajetória 
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ascendente de carreira (ocupando os cargos de estagiária, assistente de RH e supervisora 

de DP): 

“Iniciei minha carreira atuando em escritório de contabilidade, entrei como 

estagiária (antigo 2º grau de Contabilidade, fui para setor de pessoal, permaneci 

estagiária por 6 meses, logo em seguida fui contratada como auxiliar de pessoal, 

passei 4 anos na mesma empresa. Mudei de empresa mas na mesma área, um ano 

de empresa, entrei na faculdade de CST em RH, pois sempre gostei em lhe dar com 

pessoas.Mas, infelizmente, a empresa não me deu oportunidade na minha área de 

gerir pessoas, então saí e fui tentar outras oportunidades, surgiu uma construtora 

entrei como assistente de RH, fui responsável pelo RH da Filial, por quase três 

anos(Fiz de tudo, RH adorei, mas houve uma crise em 2009 e o meu setor como 

sempre desvalorizado a matriz extinguiu o RH da filial. Fiquei desapontada com a 

desvalorização em nossa área e ingressei em um curso técnico de segurança do 

trabalho. Passei quase um ano como estagiária e percebi que não era o que 

gostava, voltei para área de RH, mas aqui em Natal em algumas empresas RH é o 

DP. Hoje sou Supervisora de DP, em outra construtora não faço nada de RH, pois 

a empresa não tem mentalidade de gerir pessoas. Me sinto frustrada e hoje não sei 

para onde ir, qual área entrar. penso em Direito ou Engenharia de Produção. Mas 

com o salário local é difícil para quem tem família conseguir conciliar contas e 

estudo”. 

Apesar de ter crescido profissionalmente, em termos de cargos ocupados (trajetória 

objetiva), a forma como a profissional vivenciou essas experiências pode ser 

compreendida por meio da narrativa. Isso demonstra a importância da realização de 

entrevistas para investigar o aspecto subjetivo da carreira. Como explicitado na seção de 

Métodos, tais entrevistas foram realizadas partindo-se da identificação de profissionais 

com base em clusters. Antes de partirmos para a análise destes, foi dedicada uma subseção 

deste capítulo no intuito de resumir as principais reflexões geradas pela análise dos dados 

da etapa quantitativa. 
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7.6. Resumo da análise dos dados quantitativos: o retrato dos profissionais de RH da 

Grande Natal 

O presente estudo foi desenvolvido tendo como objetivo geral: investigar a 

trajetória de carreira do profissional de Recursos Humanos no contexto da Grande Natal. 

Para atingir esse intuito foram estruturados dois objetivos específicos: 1- Realizar o 

mapeamento do setor de RH na Grande Natal de forma a identificar as características da 

atividade do profissional de Recursos Humanos no contexto da Grande Natal (práticas 

comuns à região, aspectos positivos e negativos da área de atuação, perspectivas futuras da 

atuação profissional, fatores que contribuíram para desenvolvimento da trajetória de 

carreira); 2- Investigar a experiência de profissionais de RH sobre o processo de 

construção e desenvolvimento da sua trajetória de carreira no contexto local. 

A etapa quantitativa teve o intuito de atingir o primeiro objetivo específico. A etapa 

qualitativa, por sua vez, foi dedicada ao segundo objetivo específico. Diante da análise dos 

dados quantitativos, várias reflexões foram geradas sobre o retrato dos profissionais de RH 

da Grande Natal. Inclusive pelo fato do presente estudo ser inédito nesse contexto. Unir 

duas temáticas grandes: Recursos Humanos e Carreira, por si só, amplia as possibilidades 

de discussões; considerar essas temáticas em um contexto específico, faz com que figura e 

fundo apareçam. Por meio das respostas dos profissionais, a realidade do mercado da 

Grande Natal se apresenta. O texto que segue foi estruturado pensando nesse olhar em 

relação ao contexto da Grande Natal e considerando a maior parte dos participantes que 

responderam a primeira etapa da pesquisa. 

Em sua maioria os profissionais que trabalham na área de RH na Grande Natal são 

mulheres, casadas com ensino superior completo, concentrado nos cursos de Psicologia e 
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Administração. A diversidade de cursos de graduação ainda aparece nos profissionais que 

atuam na Grande Natal, mas em pequenos percentuais de cursos distintos.  

Ao realizarem a sua escolha para atuar na área de Recursos Humanos os 

profissionais, atuantes no mercado da Grande Natal, tiveram como fatores mais decisivos a 

“identificação com as atividades” e o “interesse em contribuir com o desenvolvimento das 

pessoas”. Iniciaram, por assim dizer, pelo interesse e pela identificação com a área, não 

levando em consideração fatores como a influência dos pais ou da família; a escolha foi, 

portanto, pela atividade, pela vocação.  

Realizada a escolha, começaram a carreira como estagiários ou como auxiliares de 

Departamento de Pessoal ou até pelos mais diversos cargos, de acordo com o que as 

contingências permitiam, seja no mundo privado,seja no mundo público. A maioria dos 

participantes, inclusive, trabalha em instituições privadas com uma carga horária de 40 ou 

44 horas semanais, sobrecarregada o suficiente para talvez justificar a dedicação exclusiva 

à área, de forma a não realizar outras atividades remuneradas.  

Ao longo da trajetória na área de RH alguns acontecimentos foram pontuados como 

marcantes, decisivos, para a carreira dos profissionais. Dentre os vários acontecimentos 

destacaram-se o fato de terem conhecido pessoas que contribuíram para o seu crescimento, 

bem como o fato de terem cursado faculdade.  

Os profissionais que afirmam que o maior fator positivo da área é gostar de 

trabalhar com pessoas, reconhecem outras pessoas que contribuíram para o seu 

crescimento, mas não se sentem reconhecidos, em termos de atuação profissional, espaço 

no mercado e retorno financeiro. A falta de reconhecimento foi apontada como a principal 

dificuldade enfrentada pelos profissionais ao longo da sua trajetória. A reflexão a esse 

respeito se estende na resposta negativa em relação ao mercado de trabalho para a área. Os 
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participantes relataram que o mercado não oferece boas oportunidades para desenvolverem 

as suas carreiras.  

É nesse mercado que os profissionais realizam as atividades compreendidas em 

diversos subsistemas, apesar de atuarem em equipes pequenas. Os subsistemas de atração e 

desenvolvimento de talentos apresentaram os maiores percentuais, em termos de 

frequência nas empresas privadas. Nas empresas públicas a atividade mais destacada foi o 

treinamento de pessoal, inclusive com o direcionamento de profissionais exclusivamente 

para essa atividade.       

O olhar para o momento atual desenhou essa realidade. O convite para pensar no 

futuro levou os profissionais a imaginarem um novo retrato composto por consultores ou 

diretores de RH, que deverão enfrentar desafios como as restrições do mercado de trabalho 

e a qualificação profissional. E, apesar de tantos desafios e da realidade atual de falta de 

reconhecimento, sinalizaram o desejo de permanecer atuando na área de RH. Quais foram 

as razões que levaram as essas definições? Por que gostam do que fazem? Por que gostam 

de trabalhar com pessoas?  O que leva esses profissionais a permaneceram na área? Por 

que já “está próxima de se aposentar e cheia de doenças nos tendões”, como pontuou um 

respondente do questionário. Enfim, vários são os motivos que levaram as pessoas a 

fazerem escolhas, a seguir uma carreira, a percorrer uma trajetória. No intuito de 

aprofundar essa compreensão sobre a carreira desses profissionais foram realizadas as 

entrevistas que enriqueceram e trouxeram novas reflexões abordadas no próximo capítulo. 
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8. Resultados e discussão etapa qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 
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Resultados e discussão etapa qualitativa 

 

Conforme exposto no capítulo de métodos, foi realizada a análise multivariada de 

clusters, com base nos dados da etapa quantitativa, para a identificação dos agrupamentos 

de profissionais com características parecidas e, a partir de então, delimitar os profissionais 

que iriam participar das entrevistas narrativas.  

Para facilitar a compreensão do leitor, este capítulo está estruturado em subseções: 

inicialmente são abordados os resultados da análise de clusters, no tópico seguinte, as 

trajetórias de carreira dos entrevistados, de forma a contemplar os aspectos objetivos e 

subjetivos de cada trajetória. Em seguida, há um subtópico com a análise comparativa 

entre as trajetórias. Posteriormente, são explanados os temas identificados a partir da 

análise das entrevistas narrativas. E, por último, são apresentadas as “formas identitárias” 

(ou “formas narrativas”) identificadas a partir da análise das narrativas. 

 

8.1. Análise de clusters 

Para a realização da análise de conglomerados foram estabelecidas algumas 

variáveis dentre as utilizadas na etapa quantitativa do estudo: faixa etária e tempo de 

atuação na área de RH (pelo interesse de entrevistar profissionais em início, meio e fim de 

carreira na área de RH); estado civil (variável sociodemográfica utilizada, apresentou 

distinção entre os clusters funcionando como um dado complementar à faixa etária, 

partindo-se do pressuposto que os mais novos seriam solteiros); tipo de empresa (variável 

fundamental para  a delimitação dos entrevistados, era interesse do pesquisador realizar 

entrevistas com integrantes de empresas públicas e privadas); tempo de trabalho na 

empresa atual (variável relevante para as entrevistas pelo tipo de carreira estruturada pelos 

profissionais, baseadas ou não no modelo tradicional; os servidores públicos tenderiam a 
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ter mais tempo na mesma empresa); cargo atual (congruente com o interesse da pesquisa 

de entrevistar profissionais ocupantes de cargos diversos); cargo que iniciou a carreira 

(hipótese de nas empresas privadas os profissionais iniciariam como estagiários e nas 

públicas ocupando os mais diversos cargos, dependendo do direcionamento da 

organização); carga horária semanal de trabalho (o tipo de empresa e o tipo de vínculo 

também poderia interferir na carga horária semanal de trabalho); relação entre RH e DP 

(compreender a relação entre os dois setores para empresas públicas e privadas); 

escolaridade (variável sociodemográfica que tem impacto na trajetória de carreira); e 

formação/curso ( variável relevante para as entrevistas, uma vez que foi considerado 

importante para compreender a trajetória de carreira e entrevistar profissionais com 

formações distintas).    

Foram utilizadas, portanto, onze variáveis. Por meio da análise estatística 

multivariada identificaram-se três clusters, delimitados segundo as suas principais 

características na tabela 27. No apêndice 3, estão disponíveis os gráficos com os resultados 

de cada variável de forma detalhada. 

 

Figura 17 

Discriminação de clusters de profissionais atuando na área de RH na Grande Natal-RN 

 

Características Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Faixa Etária 34,1% de 51 a 60 anos 

25% de 40 a 50 anos 

 

72,5% de 29 a 39 anos 81,3% de 18 a 28 anos 

Estado Civil 61,4% Casados 50% Casados/17% 

União Estável 

53,1% Solteiros 

Tipo de 

Empresa 

72,7% Pública 95% Privada 81,3 Privada/6,5% 

Consultoria 

Tempo de 

trabalho na 

Empresa atual 

Apresenta todas as 

faixas da pesquisa. Com 

destaque para a 

presença de 

participantes com 

35% até 1 ano 

32,5% de 1 a 5 anos 

Apresenta profissionais 

com mais de 10 anos de 

trabalho na mesma 

65% de 1 a 5 anos 

21,9% até 1 ano 

Apresenta o maior 

número de profissionais 

com pouco tempo de 
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Em linhas gerais, pode-se resumir que o Grupo 1, ao qual podemos denominar de 

RH e Gestão Pública, apresenta uma maior diversidade de cargos e formações, é composto, 

em sua maioria, por profissionais da área pública,  e o que apresenta os profissionais com o 

maior tempo de atuação na área de recursos humanos e, além de maior faixa etária, quando 

comparados com os outros dois clusters. Os profissionais iniciaram a carreira na área de 

Recursos Humanos ocupando cargos diversos, principalmente pelo fato de terem sido 

aprovados em concursos públicos. O grupo 1 é composto por 45 participantes. 

tempo acima de 16 

anos. 

empresa. trabalho na organização 

atual. 

Carga horária 

semanal de 

trabalho 

70,5% 40H  60% 44H 

20% 45 a 60H 

56,3% 44H 

21,9% 21 a 30H 

Relação entre 

RH e DP 

47% - Fazem parte do 

mesmo setor. 

Maior índice da 

alternativa: atuam de 

forma isolada – 20,5%. 

65%- Fazem parte do 

mesmo setor. 

43% - Fazem parte do 

mesmo setor. Destaque 

para o maior índice da 

alternativa: atuam de 

forma separada, mas 

existe comunicação entre 

os setores – 34,4%. 

Cargo Atual Apresenta a maior 

diversidade de cargos. 

E o maior índice da 

resposta outros cargos – 

34,5%. 

Maior índice de Auxiliar 

de DP em relação aos 

outros grupos – 15% 

Gerente de RH. 

34,5% Gerente de RH e 

25% analista de RH. 

Cargo que 

iniciou a 

carreira 

29,5% outros cargos. 

Apresenta a maior 

diversidade de cargos. 

35% auxiliar 

administrativo de 

pessoal. Diversidade de 

cargos.  

 59,4% Estagiário 

Escolaridade 97,7% -Superior 

Completo. 

 

85% Superior completo; 

12% Ensino superior em 

andamento; 

2,5% Superior 

incompleto (trancado). 

84,5% -Superior 

completo; 

15,6%- Ensino superior 

em andamento. 

Curso 31,8% Psicologia; 

31,8% Administração. 

Apresenta a maior 

diversidade de outros 

cursos. 

40% Administração 

22,5% Psicologia 

87,5% Psicologia 

Tempo de 

atuação na área 

de RH 

29,5% de 1 a 5 anos 

 

42,5% de6 a 10 anos 78% de 1 a 5 anos  
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O Grupo 2, ao qual denominamos de RH especialista, concentra a maioria dos 

profissionais na área privada, com a formação voltada para o curso de Administração. Os 

profissionais desse grupo, em linhas gerais, apresentam a maior carga horária de trabalho e 

um tempo na área de Recursos Humanos compreendido entre 6 e 10 anos. Esse grupo 

apresenta o maior índice de profissionais que atuam no cargo de auxiliar de departamento de 

pessoal. O Grupo 2 apresenta 40 participantes. 

O Grupo 3, ao qual denominamos de RH iniciantes, por sua vez, é composto, em sua 

maioria por psicólogos, com pouco tempo de carreira (até 5 anos) na área de Recursos 

Humanos, e que trabalham em empresas privadas. São profissionais que iniciaram a carreira 

como estagiários e atuam, em sua maioria, como gerentes e analistas de RH. O Grupo 3 é o 

menos expressivo em termos de número de participantes, apresentando 32 integrantes. 

A partir da delimitação dos clusters foram enviados convites para os profissionais, 

pertencentes a cada grupo, interessados em participar da segunda etapa da pesquisa. Foram 

entrevistados sete integrantes do Grupo 1; cinco, do Grupo 2; e cinco do Grupo 3. Dessa 

forma, foram iniciadas as entrevistas narrativas que são analisadas no tópico seguinte. A 

realização de duas entrevistas a mais com integrantes do Grupo 1 teve o intuito de atender 

ao interesse da pesquisa, uma vez que esses dois participantes do cluster apresentaram-se 

características distintas (um apresentava formação na área de informática e o outro atuava 

em uma ONG). A distribuição dos participantes por cluster pode ser visualizada na figura 

18. 

 

 

 

 



140 
 
 

Figura 18 

Delimitação dos participantes por Cluster 

Cluster Entrevistado Idade 

(anos) 

Curso Tipo de 

empresa 

Cargo 

1-RH e Gestão 

Pública 

E1 41 Ciências da 

Computação 

Privada Consultor 

E3 30 Administração ONG Gerente de 

RH 

E4 50 Psicologia Pública Diretor de RH 

E6 32 Psicologia Pública Gerente de 

RH 

E9 54 Administração Pública Analista de 

RH 

E11 47 Administração Privada Gerente de 

RH 

E14 35 Administrador Pública Assistente de 

DP 

2-RH 

especialista 

 

 

E5 32 CST em 

Gestão de RH 

Privada Analista de 

RH 

E7 47 Ciências 

Contábeis 

Privada Encarregado 

de DP 

E13 36 Psicologia Privada Diretor de RH  

E16 27 Psicologia Privada Gerente de 

RH 

E17 34 Psicologia Privada Auxiliar de 

RH 

3- RH iniciantes E2 23 Psicologia Pública Diretora de 

RH – (Cargo 

comissionado) 

E8 28 Psicologia Privada Psicólogo 

E10 27 Psicologia Privada Gerente de 

RH 

E12 26 Administração Privada Gerente de 

RH 

E15 26 Psicologia Privada Supervisor de 

RH 

 

Após a realização das 17 entrevistas, foram iniciadas as análises narrativas e, 

posteriormente, selecionadas trajetórias para serem apresentadas de forma ilustrativa, 
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contemplando os aspectos objetivos e subjetivos da carreira. O intuito, com isso, não foi 

generalizar os resultados das análises, mas de apresentar ao leitor, de forma ilustrativa, o 

desenvolvimento da trajetória de carreira, com seus aspectos objetivos e subjetivos. A 

análise das trajetórias será apresentada na próxima seção. 

 

8.2. Trajetórias de carreira dos profissionais de RH  

 Esta seção foi estruturada com o intuito de investigar a trajetória de carreira dos 

profissionais de RH (segundo objetivo específico da pesquisa). Para tanto, são 

contemplados os aspectos objetivos (cargo ocupados) e subjetivos (forma como vivenciou 

as experiências) da trajetória de carreira de cada participante (Dubar 2005, 2006). 

 Conforme pontuado no início do capítulo, são apresentadas as trajetórias de carreira 

de participantes de cada cluster. Inicialmente, do Grupo 1, e, na sequência, do Grupo 2 e 

do Grupo 3. Por último, duas trajetórias de carreira de profissionais pertencentes ao cluster 

1, que apresentaram características distintas dos demais. 

 

8.2.1. Trajetória de carreira de um integrante do cluster 1: RH e Gestão Pública 

 

O Grupo 1, ao qual podemos denominar de RH e Gestão Pública, apresenta uma 

maior diversidade de cargos e formações, é composto, em sua maioria, por profissionais da 

área pública,  e o que apresenta os profissionais com o maior tempo de atuação na área de 

Recursos Humanos. Os profissionais iniciaram a carreira nesta área ocupando cargos 

diversos, principalmente, pelo fato de terem sido aprovados em concursos públicos. Será 

apresentada a trajetória de carreira de uma profissional que está perto de se aposentar, com 

vinte e oito anos de experiência (na área de Recursos Humanos). 
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Trajetória de carreira: Da área administrativa de um banco à diretoria de RH de um 

órgão público 

 

 A entrevistada (E4, a partir de então também denominada Joana) é casada e 

formada em Psicologia. A sua primeira experiência profissional foi na área de Psicologia 

Clínica, logo que terminou a graduação, em 1984, foi trabalhar emum consultório 

particular, e como prestação de serviços em outra clínica. Em menos de um ano, resolveu 

participar de um processo seletivo para um Banco comercial, assumindo o cargo de 

auxiliar administrativo, no qual permaneceu durante três anos. Após esse período, foi 

transferida de uma cidade no sul do país, em que residia, para Natal.  Apenas três meses 

depois foi demitida por uma medida administrativa do banco voltada para redução de mão-

de-obra. Ficou um ano sem vínculo profissional em uma cidade desconhecida, o que a 

deixou bastante preocupada e insegura. Após esse período, participou de uma seleção para 

o cargo de assistente administrativo de uma empresa na área de educação, surgindo a 

oportunidade de ocupar um cargo mais importante que a vaga inicialmente divulgada, em 

virtude da sua qualificação. Durante três anos, trabalhou na área de marketing 

institucional, muito próximo ao planejamento estratégico da instituição. Em 1994, prestou 

concurso para uma instituição pública federal, para a vaga de Psicóloga, sendo admitida 

em janeiro de 1995.  

Devido a sua experiência na área administrativa, foi direcionada para o 

departamento de Recursos Humanos da organização. Passou, então, a desenvolver projetos 

de avaliação de desempenho e a atuar como instrutora em cursos comportamentais. 

Posteriormente, assumiu a direção da equipe de avaliação de desempenho e da equipe de 

treinamento. Atualmente, coordena o departamento de desenvolvimento de pessoas da 

instituição. De forma concomitante às atividades desenvolvidas na referida organização 
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pública, Joana foi desenvolvendo algumas atividades eventuais na docência, 

principalmente em cursos de especialização, e consultorias para empresas públicas e 

privadas. A trajetória objetiva de carreira de Joana pode ser visualizada na figura 19.  

 

Figura 19 

Trajetória objetiva de carreira de E4  

 

 Joana iniciou a sua carreira na área de formação, mas por circunstâncias de vida 

(desejo de casar) e de mercado de trabalho (retorno financeiro demorado para iniciantes na 

área clínica) realizou uma transição de carreira, passando a atuar na área administrativa de 

um banco. Segundo seus relatos, o vínculo com esta empresa era instrumental uma vez que 

não se identificava com as atividades desenvolvidas, mas precisava do salário. 

 Em virtude do vínculo com o banco, foi transferida para Natal. E, com apenas três 

meses após a transferência, foi desligada da empresa. Iniciou-se, então, um novo momento 

de transição de carreira, mais sofrido que o anterior, pois não foi planejado pela 
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profissional, ocorreu em virtude de uma circunstância externa inesperada. Conforme pode 

ser constatado por meio do relato da entrevistada: 

“Após seis anos trabalhando no banco... Eu fui demitida, até por conta dessas 

políticas econômicas....E esse foi um impacto muito grande na minha carreira, 

porque eu estava trabalhando para ganhar dinheiro, eu estava trabalhando em um 

banco que eu não tinha perspectiva de muita ascensão... Mas, era de onde eu tirava 

dinheiro, que eu podia me sustentar. Então eu estava trabalhando para ganhar 

dinheiro sem perspectiva nenhuma. Quando eu fui demitida do banco, isso deu uma 

mexida. Poxa é a hora de encerrar essa etapa e fazer outra coisa, e procurar outra 

coisa!Mas, nesse meio tempo, foi em 1991 que eu fui demitida, eu passei um ano 

desempregada. E também foi uma coisa bastante difícil na carreira, porque eu 

tentava entrar na área da psicologia, tive algumas, algumas tentativas de voltar pra 

consultório, pra área clínica, mas não... Não havia muita facilidade nisso, de se 

associar a algum outro psicólogo, alguma coisa assim, não havia. E também não 

era muito meu foco trabalhar na área clínica. Então eu acabei abandonando, voltei 

a procurar outras perspectivas de trabalho mesmo, de emprego e fui trabalhar em 

uma empresa...Não era para nível superior, não era para psicologia, não era nada 

de recursos humanos. Só que, quando eu fiz a seleção, como eu estava acima dos 

requisitos do cargo, já me ofereceram um cargo melhor...” (E4) 

 A transição de carreira envolve uma mudança de atividades de uma maneira mais 

profunda a ponto de interferir na identidade profissional do indivíduo (Veloso, 2012). E foi 

dessa forma que aconteceu com a entrevistada: uma circunstância externa desencadeou o 

seu desligamento (considerado como um incidente crítico na sua carreira) que gerou uma 

série de reflexões sobre as escolhas que havia realizado e as que ela poderia fazer diante 

dessa nova realidade. 
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 Após um período trabalhando em uma empresa da área de educação, Joana foi 

aprovada em um concurso público para psicólogo e, em decorrência de suas experiências 

anteriores, foi direcionada para a área de Recursos Humanos:  

“Eu tive oportunidade de fazer um concurso... e passei para o cargo de 

psicóloga... Eu não sabia onde eu ia trabalhar nem para onde eram as vagas... Eu 

achava que eu estava muito mais próxima da área de organizacional e do trabalho 

do que da área clínica, pela experiência que eu acabei adquirindo... Finalmente eu 

fiquei na área de recursos humanos...” (E4) 

No setor de Recursos Humanos, Joana passou a trabalhar com o processo de 

avaliação de desempenho que estava sendo implantado na organização. O aprendizado 

desse período, favoreceu o aparecimento de oportunidades para prestar consultorias sobre 

a temática da avaliação de desempenho em empresas públicas e privadas. 

Na ocasião da entrevista, Joana relatou que estava no melhor momento da sua 

carreira profissional, pois foi promovida como diretora do setor de RH. Essa promoção 

teve um significado inclusive para os colegas de trabalho que, segundo ela, esperavam por 

este momento não só pelo tempo que ela tinha de casa como também pelo que ela havia 

realizado. Era o reconhecimento por um legado.  

Joana está próxima da aposentadoria e espera, após se aposentar ampliar as 

atividades de consultoria em Recursos Humanos. Essa entrevistada representou o Grupo 1 

(RH e empresa pública), na próxima subseção, é contemplado o relato de uma 

representante do Grupo 2. 

 

8.2.2. Trajetória de carreira de um integrante do cluster 2: RH especialista 

O Grupo 2, concentra a grande maioria dos profissionais na área privada, com a 

maior carga horária de trabalho. Este grupo apresenta o maior índice de profissionais que 
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atuam no cargo de auxiliar de departamento de pessoal. Em virtude, disso será apresentada a 

trajetória de uma profissional que atuava na área de DP há mais de 25 anos. 

 

Trajetória de carreira: De auxiliar administrativo à gerência de RH 

 A entrevistada (E7, a partir de agora também denominada Antônia) é casada e 

formada em contabilidade. Iniciou a sua carreira, aos 14 anos de idade, ocupando o cargo 

de auxiliar administrativo na prefeitura de uma cidade do interior da Paraíba. Após dois 

anos de atividade, foi promovida para o cargo de auxiliar de departamento de pessoal na 

Secretaria de Administração do município, permanecendo nesse cargo por dois anos e 

meio.  

Posteriormente, foi promovida para o cargo de assistente de RH. Após três anos e 

meio exercendo esse cargo, pediu licença sem vencimentos e se mudou para Natal devido 

a uma proposta para ocupar o cargo de encarregada de DP, ganhando quatro vezes mais o 

que recebia no interior. Passou, então, a trabalhar no departamento de pessoal de uma 

empresa de transportes urbanos.  

Após quatro anos, Antônia foi desligada da empresa e, pouco tempo depois, 

começou a trabalhar em outra organização do ramo de transportes urbanos, na função de 

analista de DP. Ela trabalhou nessa empresa durante oito anos, quando foi convidada a 

participar de um processo seletivo, para a área de gestão de pessoas em uma empresa do 

ramo de medicamentos. Passou então a gerenciar trinta e quatro lojas em Natal e uma em 

Mossoró, mas ainda realizava as atividades de departamento de pessoal. Após quatro anos, 

devido à sobrecarga de trabalho, solicitou o desligamento da empresa para concluir a 

faculdade de Ciências Contábeis. Depois que terminou a faculdade, voltou ao mercado de 
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trabalho como gerente em uma empresa privada da área de educação. A trajetória de 

carreira de Antônia pode ser visualizada na figura 20. 

 

Figura 20 

Trajetória objetiva de carreira de E7 

 

 A trajetória de Antônia foi marcada por mudanças, inclusive de estado, e em 

termos de ramos das empresas nas quais trabalhou. Esse fator inclusive serviu de motivação 

para a entrevistada planejar o seu futuro profissional como consultora:  

Minha perspectiva para 2016, eu estou pensando em dar cursos, em mostrar meus 

trabalhos nas diversas empresas, principalmente nas empresas familiares, onde têm 

diversos estudos sobre sucessão familiar. Espero que próximo ano eu já tenha isso 

concretizado, porque é meu pensamento, eu já tracei uma linha e eu quero sair, eu 

quero ver mais outras coisas... Porque já vim de diversos segmentos, na educação, 

em drogarias, farmácias e remédios..., transportes, numa prefeitura que foi a minha 

escola, então agora que quero levar tudo isso que eu tenho comigo pra outras 

empresas, principalmente investir nessa área da sucessão familiar. 
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Outro fator marcante na trajetória de Antônia é a transição de carreira. A Atividade 

de departamento de pessoal sempre esteve presente ao longo do seu percurso profissional, 

mas o que marcou a sua carreira de forma significativa foi quando assumiu um cargo de 

gestão. Ela inclusive se preparou para isso, pois estava insatisfeita com a posição que 

ocupava: 

Passei quase onze anos nessa empresa de transportes urbanos, e até aí eu era só 

assistente, só assistente, só assistente. Mas aquela assistente que era a carga... 

Assim, a minha chefe imediata entregava tudo na minha mão, só avaliava, dizia que 

estava ok e só assinava. E daí eu comecei a ver que eu precisava ter um curso 

superior para poder agregar alguma coisa no meu profissional. E continuei 

batalhando, mas não tinha condições de enfrentar uma universidade pública, devido 

há tantos anos que eu tinha deixado de estudar. E, um belo dia, comprei um jornal e 

comecei a olhar o que era que tinha de oferta no mercado, e vi que nas drogarias... 

estava precisando de uma encarregada para o departamento pessoal e recursos 

humanos...Foram três coisas bem marcantes na minha vida: primeiro foi o meu 

casamento que era tudo o que eu queria na minha vida, segundo foi meu primeiro 

filho e terceiro foi quando eu me profissionalizei como uma encarregada... Ao todo 

eram quarenta lojas e setecentos funcionários. E aí em três meses de empresa ele me 

ofereceu um curso superior, aliás, ele oferecia esse curso superior a todos os 

gerentes de cada setor, só que com uma determinação: ele queria que todos 

escolhessem Contábeis, Ciências Contábeis, porque eles tinham um negócio muito 

grande e eles queriam formar um grupo de quinze contadores da confiança deles. 

Então não era muito meu foco, mas como eu não tinha curso superior, entre ter e 

não ter, eu vou ingressar na área, já que eles vão pagar tudo, vão custear tudo. E lá 
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na frente eu vejo que é o meu perfil, se bem que não se distanciava muito, porque 

contabilidade anda lado a lado do RH, do departamento de pessoal. 

Na trajetória de Antônia, correu, portanto, uma transição de carreira para um cargo 

de gestão. E essa transição foi desejada e planejada pela entrevistada. A realização do 

curso de Ciências Contábeis, entretanto, surgiu como uma oportunidade e não 

propriamente como algo esperado por Antônia.  

Essa entrevistada foi escolhida para representação do Grupo 2 pela forte ênfase na 

atividade desenvolvida, pela excessiva jornada de trabalho e, também, por outra 

característica comum entre os relatos dos profissionais que integraram este grupo: a 

importância da união da categoria para o crescimento dos profissionais e para a abertura de 

novas possibilidades de mercado. O tema da categoria profissional será discutido 

posteriormente. O próximo subtópico aborda a trajetória de carreira de uma profissional 

pertencente ao Grupo 3: RH iniciantes.  

 

8.2.3. Trajetória de carreira de um integrante do cluster 3: RH Iniciantes 

 

O Grupo 3, ao qual denominamos de RH iniciantes, é composto, na maior parte por 

psicólogos, com pouco tempo de carreira (até 5 anos) na área de Recursos Humanos, e que 

trabalham em empresas privadas. São profissionais que iniciaram a carreira como 

estagiários e atuam, em sua maioria, como gerentes e analistas de RH. A trajetória escolhida 

é de uma psicóloga que, apesar do pouco tempo de carreira, já trabalhou em empresas 

públicas (como cargo comissionado) e privadas. 
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Trajetória de carreira: Do estágio na área de RH à diretoria de RH 

 

A entrevistada (E2, chamada pelo nome fictício de Jéssica) é solteira e formada em 

psicologia. Iniciou a sua carreira profissional trabalhando como estagiária no setor de 

recrutamento e seleção de estagiários em uma secretaria municipal de Natal. Trabalhou 

nessa função por dois anos. Em seguida, foi contratada como assistente administrativo de 

outra secretaria municipal atuando na área educacional com projetos, para educação 

infantil, baseados em programas federais. Durante esse trabalho, E2 se envolveu com as 

atividades de treinamento e avaliação dos professores de educação infantil. Mesmo em 

outro tipo de função, ela acabou direcionando a sua atuação para atividades da área de 

Recursos Humanos, o que, para a entrevistada, só confirmou o seu interesse em trabalhar 

na área de RH.  

Após um ano de trabalho na secretaria, surgiu a oportunidade de estágio no setor de 

Recursos Humanos em um hospital de médio porte em Natal. Durante o estágio, realizou 

várias atividades de diferentes subsistemas (recrutamento, seleção, treinamento, avaliação 

de desempenho, dentre outros), permanecendo nessa empresa por um ano, quando 

participou de um processo seletivo para assumir o setor de Recursos Humanos de uma 

indústria.  

Jéssica relatou que passou dez meses trabalhando nessa empresa. O seu pedido de 

desligamento foi em virtude de não concordar com algumas políticas da organização: a não 

existência de sala para fazer seleção, treinamento e planejamento; a desvalorização dos 

profissionais, dentre outros fatores. Após a saída da referida empresa, E2 começou a atuar 

como diretora de RH em um órgão público no qual se encontrava na ocasião da entrevista. 

Abaixo, segue o gráfico com a trajetória objetiva de carreira de E2. 
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Figura 21 

Trajetória de carreira de E2 

 

Ao longo da narrativa, E2 relatou que a escolha para atuar na área de Recursos 

Humanos foi decorrente da vontade de trabalhar com pessoas e, de alguma 

forma,contribuir para a melhoria das condições de trabalho e para o desenvolvimento 

dessas pessoas.  

Uma experiência marcante, contada pela entrevistada, foi um trabalho temporário em 

uma loja de shopping no período natalino. Ela foi contratada como vendedora e ficou 

muito chocada com a forma grosseira que as vendedoras eram tratadas:  

“No final do ano, eu fui trabalhar numa loja no shopping e a gente era maltratada o 

tempo todo, as gerentes eram de fora, do Rio de Janeiro, e elas, assim, literalmente 

humilhavam os funcionários... E assim, às vezes a gente tava lá, digamos, montando 

um look para o manequim. E aí chegavam as meninas às vezes cansadas “ai meu 

Deus, eu vou sair, não aguento mais tal gerente que está fazendo isso comigo, está 

me humilhando, é assédio, é isso...” E eu... Caramba, meu Deus, como é que as 
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pessoas não percebem, nós somos humanos... E tipo assim, as pessoas não têm essa 

diferenciação. Tá certo pode estar estressada e tudo, mas pra que isso, por quê? E 

eu comecei a ver que não tinha realmente um supervisor que estava ali, que estava 

acompanhando essa questão do perfil dos gerentes, nem o perfil das funcionárias. 

Será que é um problema com os funcionários, será que é um problema com os 

gerentes? Então isso também me despertou para que eu... Poxa vida, alguma coisa 

precisa que ser feita, entendeu. A gente não pode deixar que as pessoas saiam daqui 

doentes, porque elas adoecem, elas inventam qualquer coisa, botam um atestado, 

então assim, isso é muito ruim tanto para o funcionário quanto para a empresa. 

Então eu comecei a ter essa percepção da importância. E eu, caramba, eu quero 

ajudar essas pessoas, eu quero que realmente as coisas funcionem. Então, meu 

interesse pelo RH foi isso, sabe. Realmente eu sou apaixonada por tudo da área de 

RH, sou apaixonada por fazer seleção, pela parte de  desenvolvimento, por 

pesquisar benefícios para o funcionário”.(E2) 

 Foi nesse momento, que Jéssica reforçou a sua vontade de trabalhar de forma 

oposta ao que ela presenciou, desenvolvendo atividades que promovessem o crescimento 

das pessoas e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 Essa vontade de trabalhar, da maneira que ela acreditava ser correta, acompanhou a 

entrevistada ao longo do seu percurso profissional, a ponto de influenciar de forma 

decisiva no seu pedido de desligamento de uma empresa privada que não dava adequadas 

condições para a atuação de um profissional de RH. 

 Na ocasião da entrevista, Jéssica estava ocupando o cargo comissionado de diretora 

de RH de um órgão público. Relatou que estava realizada com o trabalho, mas muito 

insegura com a sua continuidade no local em virtude da influência política com a mudança 
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de gestão no início de 2013. Estava, portanto, procurando trabalho em empresas privadas e 

apresentava dificuldades devido à discrepância entre o salário atual que recebia e o que as 

empresas privadas ofereciam. Mesmo relatando que estaria disposta a ocupar as vagas 

disponíveis, os recrutadores de algumas empresas ficavam receosos devido a diminuição 

da sua renda. 

 Jéssica tem como expectativa futura seguir a carreira docente, para tanto, pretende 

trabalhar em diversas organizações de ramos distintos de forma a acumular muita 

experiência na área de RH e, com assim estar preparada para lecionar interligando teoria e 

prática, como faziam, segunda ela, os seus melhores professores. 

 A representante do Grupo 3 demonstra não só o interesse pela área como a crença 

na importância do RH para as organizações, mas algo que precisa ser conquistado. Esse 

tipo de relato se assemelha muito com os dos demais profissionais integrantes do cluster 

denominado de RH iniciantes. 

 O próximo subtópico contempla duas trajetórias de profissionais que apresentaram 

características distintas dos demais e entre si: a formação em Ciência da Computação e o 

fato de trabalhar em uma ONG. Apesar de serem localizados no Cluster 1, essas 

características destacaram esses profissionais em relação aos demais, despertando o 

interesse do pesquisador em realizar as entrevistas. 

 

8.2.4. Trajetórias de carreira participantes com características específicas 

Esta subseção foi dedicada aos profissionais que apresentaram características que 

se destacaram dos demais: a formação e o tipo de empresa em que trabalha. 
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Trajetória 4: Da área de informática à consultoria em Recursos Humanos  

 

O entrevistado (E1 de ora em diante denominado Felipe) é casado e formado em 

Ciências da Computação. Iniciou a sua carreira atuando com desenvolvimento de sistemas 

de softwares, permanecendo por quatro anos nessa atividade. Até que surgiu a 

oportunidade para trabalhar na área comercial de uma empresa imobiliária.  Após dois 

anos trabalhando com vendas, se interessou pela área de consultoria empresarial. Durante 

três anos, desenvolveu atividades de consultoria em treinamento e desenvolvimento de 

equipes para empresas de diversos ramos de atuação. Após este período, passou a atuar 

como gerente de negócios no RN. O entrevistado trabalha nesta organização há treze anos 

e, desde que se assumiu a função de gerente de negócios (há cinco anos), se tornou sócio 

da empresa. A figura 22 apresenta a trajetória objetiva de carreira de E1. 

Figura 22 

Trajetória objetiva de carreira de E1 
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 Apesar de ingressar na carreira em outra área, o contato com o mercado e a 

identificação com a atividade de consultoria fez com que o entrevistado realizasse uma 

transição de carreira. Foi, portanto, uma transição planejada e desejada pelo profissional. 

Ao longo da entrevista, o mesmo relatou que o fato de ter se formado na área de 

informática não deveria ser algo que o obrigasse a permanecer na área: 

“Eu fui trabalhar especificamente com soluções empresariais. Foi aí, foi essa 

mudança. Não me arrependo, acho superbacana. Às vezes as pessoas dizem 

assim “Ah, eu me formei pra passar a vida toda aqui...”. Poxa, quer dizer que 

você vai provar o suco e vê que não tem açúcar, tem sal, evocê é obrigado a 

tomar o suco todo, até o final? Não. Não gostei, não me identifiquei, não que eu 

não tenha gostado, talvez me identifiquei mais com outra área. Adoro 

informática, acho bacana, sensacional, mas eu prefiro atuar em outra área. É 

questão de identificação mesmo”. 

A mudança na carreira do profissional foi surgindo das experiências que teve no 

mercado e da constatação que a área de informática não atendia às suas aspirações e ao seu 

perfil, faltava identificação com o tipo de atividade desenvolvida na área informática: 

“...lá na computação, que é que eu fazia, eu não gostava muito da programação, 

programação é muito... É só você e você, eu gostava de chegar, conversar com o 

cliente e perguntar “Como é que funciona o teu sistema? Como é que é teu fluxo de 

dados?”. Então eu fazia todo um mapeamento dos arquivos, eu fazia a análise do 

sistema, análise de dados, e fornecia para o programador. O programador é aquela 

tal coisa, uma coisa é um arquiteto, outra coisa é o pedreiro, o programador tá mais 

para o pedreiro, ele vai montar uma coisa, o trabalho é mais braçal mesmo, né. Mas 
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por outro lado ele só pode levantar a parede se ele souber onde é que está a parede, 

se for delineado os pontos, né...” 

O profissional passou, portanto pelos estágios de entrada na carreira, avanço, 

reavaliação e nova entrada precedida por uma ruptura (Dutra, 2010; Veloso, 2012). Mas 

ele foi se preparando para essa transição pela própria inquietação que surgiu com a 

atividade anterior e pela necessidade de identificar o seu perfil, os seus objetivos de 

carreira. A vontade de trabalhar com soluções empresariais o levou a desenvolver 

atividades de capacitação profissional nas empresas. No seu relato, ele demonstra 

encantamento com a atividade de treinamento e desenvolvimento de pessoas, seu principal 

foco de trabalho. 

 Para Felipe, o mercado da Grande Natal ainda é restrito, pois os profissionais de 

RH precisariam se abrir para novas possibilidades, para a inovação. De forma comparativa 

relatou que o mercado em Recife e Fortaleza é mais aberto para a implantação de novos 

projetos e os profissionais de RH estão mais conectados, trocam informações e se apoiam. 

Por isso, o seu objetivo para o futuro é a ampliação da atuação da consultoria para 

Mossoró, Campina Grande e outras cidades da região nordeste. A concentração de 

atividades em outros estados não significa que ele diminuirá o trabalho no RN, inclusive 

por acreditar que o mercado para a área de Recursos Humanos irá se ampliar.   

Trajetória 5: Da atuação na área administrativa burocrática à gerência de RH em 

uma ONG 

 A entrevistada (E3 também denominada Simone) é solteira e formada em 

Administração. Começou a trabalhar aos quinze anos como secretária de uma escola, na 

ocasião trabalhava por necessidade e não tinha “foco”, não sabia o que queria fazer 

profissionalmente, nem, ao menos, em que área atuaria. Por isso, considera que iniciou a 

sua carreira, aos vinte anos, quando começou a trabalhar como auxiliar administrativo, em 
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uma empresa de carcinicultura, localizada no interior do Estado. Permanecendo nesse 

cargo por quatro anos. Posteriormente, buscando o crescimento profissional, mudou de 

cidade, iniciou a faculdade e foi contrata como Analista de RH em uma multinacional do 

ramo de bebidas onde permaneceu por quase dois anos. Pediu o desligamento da empresa 

por ter recebido uma proposta para trabalhar em uma ONG, gerenciando o setor de RH. Na 

ocasião da entrevista, E3 trabalhava nesta empresa há quatro anos. A trajetória objetiva de 

carreira de E3 pode ser visualizada na figura 23. 

Figura 23 

Trajetória objetiva de carreira de E3 

 

 Simone sente-se muito realizada com a sua atuação profissional, enquanto gerente 

de RH de uma ONG. Atribui essa satisfação ao fato de ser ouvida pelos gestores da 

empresa e conseguir implantar diversos projetos em benefício dos empregados. Segundo a 

entrevistada, a empresa pela sua própria missão não tem o lucro como objetivo, o que 

favorece o estabelecimento de políticas que beneficiem os funcionários e até mesmo o 
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clima organizacional que não apresenta a atmosfera de competitividade identificada nas 

empresas com fins lucrativos: 

“Eu acho a missão fortalece muito. O que a gente vende é essa coisa de contribuir 

para a inclusão das pessoas e do respeito que a gente tem que ter pela vida, isso 

está tão preso na gente, o respeitar e o ver alguém, tirar alguém de alguma 

situação de miséria, de pobreza e ver que ela está mudando, ela está sendo 

incluída na sociedade, tanto de forma na sociedade como de forma econômica. 

Isso faz um diferencial pra gente do RH e para os demais funcionários que podem 

fazer parte da história dessas pessoas... que eles fazem parte da história de alguém 

e podem ser uma lembrança boa na vida de alguém. Acho que isso tem um peso 

muito grande”. 

 Apesar de satisfeita com a área, Simone tem como meta aos trinta e cinco anos 

assumir uma diretoria, muito provavelmente uma diretoria administrativa, uma vez que 

considera o mercado de RH da Grande Natal restrito para o crescimento dos profissionais. 

Esta disposta, portanto, a realizar uma transição de carreira para atingir os seus objetivos 

de crescimento profissional.  

 Apresentadas as cinco trajetórias de carreira, o próximo tópico aborda os aspectos 

em comum encontrados nessas trajetórias. 

8.3. Análise comparativa das trajetórias de carreira 

As cinco trajetórias apresentadas relatam experiências que têm dois pontos em 

comum: a ocorrência das transições de carreira e a identificação com a atividade. Este 

tópico abordada as trajetórias de acordo com esses dois aspectos convergentes. 

A transição de carreira não é sinônimo de mudança de função, é um verdadeiro 

processo, que envolve um movimento mais amplo e profundo na carreira, de mudança na 

identidade profissional (Dutra, 2010; Veloso, 2012). A transição pode ocorrer por decisão 

pessoal, pela qual o indivíduo escolhe assumir esse novo desafio (como no caso de Felipe 



159 
 
 

que decidiu deixar a área de informática para trabalhar em uma consultoria de RH) ou por 

razões de ordem externa, que impõem ao indivíduo a necessidade de adaptação, como no 

caso de uma demissão, uma proposta de mudança de trabalho, uma vaga específica no 

mercado de trabalho. Como o exemplo de Joana que ingressou na área bancária por uma 

oportunidade no mercado e, posteriormente foi demitida, passando a trabalhar na área 

administrativa de uma empresa, até ser aprovada em um concurso e começar a trabalhar na 

área de Recursos Humanos. A trajetória de Joana apresenta, portanto, vários momentos de 

transição que foram marcantes para o seu percurso profissional. 

A transição de carreira envolve aspectos objetivos e subjetivos. Os primeiros são 

facilmente identificáveis pela sociedade, por meio da mudança de função. O aspecto 

subjetivo, entretanto, é inerente ao sujeito que passa pelo processo de transição e consiste 

na forma como ele vivencia o processo de ruptura. Inevitavelmente, o profissional que se 

prepara para o processo de transição, que escolhe a mudança, apresenta um impacto 

subjetivo distinto daquele que efetivamente precisou se adaptar às circunstâncias do 

ambiente (Duberley, Mallon e Cohen, 2006). No caso de Joana, o impacto foi 

aparentemente maior que o de Felipe que se preparou para a transição, a escolha para 

mudar de área é vivenciada de forma diferente de uma transição decorrente de uma 

demissão inesperada.  

Segundo Dutra (2010), as carreiras também podem ser divididas em três categorias 

levando-se em consideração as entregas exigidas pela empresa e pelo mercado: carreiras 

operacionais (ligadas às atividades fins da empresa, voltadas para processos operacionais); 

carreiras profissionais (ligadas a atividades específicas, exigem formação técnica ou de 

nível superior); carreiras gerenciais (voltadas para a atividade de gestão das empresas). 

As transições mais comuns para os profissionais de Recursos Humanos ocorrem da 

área técnica para a gerencial, exigindo que os profissionais desenvolvam outros 



160 
 
 

conhecimentos, habilidades e atitudes para assumir uma função gerencial. Essa transição é 

normalmente almejada pelos profissionais e vivenciada de uma forma mais tranquila 

(aspecto subjetivo) pelo próprio desejo do profissional em assumir o cargo. 

No caso de Simone, Antônia e Jéssica as transições de carreira envolveram o fato 

de assumirem uma função gerencial, que implica tanto em novas atividades como em uma 

nova identidade profissional. O relato de Antônia sobre o sentimento de realização por ter 

se profissionalizado para atuar como encarregada demonstra que essa transição se tornou 

um marco na sua carreira profissional. Jéssica, que assumiu uma diretoria de RH através 

de um cargo comissionado, vivenciou a transição para um cargo gerencial enfrentando a 

resistência de pessoas que acreditavam que ela era muito nova para assumir o referido 

cargo. E Simone vivenciou a mudança de forma bem positiva, como algo desejado e como 

uma oportunidade para implantar novos projetos na organização. Vale salientar que Felipe 

e Joana também vivenciaram a transição para assumir um cargo gerencial, ambos de forma 

positiva e desejada tanto por eles como pela organização em que trabalham.  

Com relação à movimentação dos participantes ao longo da trajetória profissional, 

Schein (1996) considera três tipos de movimentação (ilustrado em uma figura conhecida 

como o come de Schein): o movimento horizontal através das funções (corresponde a uma 

rotatividade de funções, proporcionando ao indivíduo habilitar-se em diversas 

modalidades); o movimento hierárquico através das funções (refere-se ao crescimento 

vertical na hierarquia da organização); e o movimento de penetração (refere-se ao 

movimento lateral dentro da organização, avaliado pela influência alcançada pelo 

funcionário, para outros cargos – até de nível hierárquico superior- atribuído a 

características pessoais do funcionário como experiência e conhecimento técnico).  

Nas cinco trajetórias é identificado o movimento vertical na hierarquia nos casos de 

Felipe e Joana. Para estes profissionais também correu o movimento de penetração, devido 
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à influência que eles exercem não só nas equipes de trabalho como na organização como 

um todo, servindo como uma referência profissional. Nos casos de Simone, Jéssica e 

Antônia a transição para uma área gerencial ocorreu através de uma mudança de empresa. 

Não houve, portanto, o crescimento vertical dentro da mesma organização. 

Outro aspecto convergente nos relatos dos profissionais foi a identificação com a 

atividade realizada. Ao longo da narrativa, os profissionais demonstraram que gostam do 

que fazem que se realizam com as atividades desenvolvidas. O foco nos interesses 

pessoais, na identificação com a atividade gera um movimento que implica em um olhar 

sobre a carreira de dentro para fora. Para Dutra (2010), esse movimento favorece o 

desenvolvimento do projeto pessoal de carreira, uma vez que a pessoa utilizará a si própria 

como referência e focará os seus pontos fortes para tomar decisões sobre o 

desenvolvimento da sua carreira. 

As entrevistas, de forma geral, apresentaram dois momentos: no primeiro os 

entrevistados narravam a trajetória de carreira e, no segundo, eram questionados sobre o 

mercado de trabalho da Grande Natal. Com base nas respostas, foram identificados, a 

partir da análise das narrativas, os temas que serão contemplados no próximo tópico.    

8.4. Análise das narrativas: estruturação dos temas 

 

Como explanado no capítulo do método, a análise das entrevistas foi realizada por 

meio das seguintes etapas: primeiramente a escuta e leitura do material transcrito; a partir 

das análises foram delimitados temas e subtemas e, posteriormente, realizada a discussão. 

Os temas e subtemas são apresentados na figura 24. 
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Figura 24 

 Análises das entrevistas: temas e subtemas utilizados para a organização do corpus 

 

Temas Caracterização Subtemas Caracterização 

1- Mercado de 

RH da Grande 

Natal 

Percepção dos profissionais 

sobre o mercado de trabalho 

da Grande Natal. Situação 

atual do mercado de RH e 

perspectivas futuras. 

O mercado atual 

da Grande Natal 

Relato das 

dificuldades 

enfrentadas 

pelos 

profissionais da 

área 

Perspectivas 

futuras  

Percepção dos 

profissionais 

sobre as 

perspectivas 

futuras em 

relação ao 

mercado de RH 

2- Papel do RH Pode ser descrito como a razão de existir do setor e o seu papel 

dentro da organização. 

3-Formação 

profissional 

Discussão sobre a formação dos profissionais que atuam na área de 

RH. 

4-Papel da 

categoria 

profissional e das 

universidades 

Discussão sobre a categoria dos profissionais de RH e o seu 

posicionamento no mercado de trabalho e discussão sobre o papel 

das universidades na formação profissional. 

5- De RH para 

RH 

Contribuições deixadas pelos profissionais para os colegas da área 

de RH. 
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O mercado de RH da Grande Natal foi um tema já estruturado desde até enquanto 

pergunta exmanente na entrevista narrativa. Os demais temas emergiram da análise das 

narrativas. No próximo tópico aborda o tema do mercado de RH.    

 

8.4.1. O mercado de RH da Grande Natal 

 

 O tema referente ao mercado de RH da Grande Natal foi dividido em dois 

subtemas: A) o primeiro subtema envolvendo o mercado de RH da Grande Natal abrange o 

momento presente, a forma como os profissionais visualizam o mercado de trabalho para a 

área de RH; B) o segundo subtema contempla as perspectivas futuras dos profissionais 

para o mercado de RH da Grande Natal. 

 

A) O mercado atual da Grande Natal 

Este subtema é dedicado a percepção dos profissionais de Recursos Humanos sobre 

o atual mercado de trabalho para a área de RH da Grande Natal. Todos os profissionais 

entrevistados relataram dificuldades em relação a esse mercado que ainda precisa se 

expandir, que depende muito do posicionamento dos profissionais de RH. No relato a 

seguir, verifica-se que a possibilidade de crescimento está vinculada à atitude de abertura 

dos profissionais:  

E1- Eu vejo ainda um mercado de RH em franco crescimento,não arranhou nem a 

superfície ainda. Eu vejo isso na integração entre as pessoas, que ainda falta muito, 

vai num estado aqui do lado, Pernambuco ou em Fortaleza e nós vemos os 

profissionais de RH muito mais conectados. 

Entrevistador– Conectados em que sentido? 
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E1– Conectados em termos de troca de informações... 

Entrevistador – Entre eles. 

E1 – É, de auxílio, é, de dar apoio, de dar fluidez de informações que são 

estratégicas, em termos de indicadores de RH, de mercado, em que a gente percebe 

isso mais. Aqui a sensação que a gente tem é que o próprio RH ele incorpora o 

perfil do empresário do Rio Grande do Norte. 

Entrevistador – O que seria esse perfil? 

E1– Que é o perfil do isolamento. Natal é uma cidade que é isolada. João Pessoa é 

superfavorecida o pessoal comenta “Ah, João Pessoa é o quintal de Recife”. Ah, eu 

adoraria estar no telhado de Recife...E o empresário aqui ele é meio que fechado no 

arredoma,e, sem querer, o gestor de RH acaba incorporando essa, essa atitude, de 

se fechar, de achar muito estranho quando um colega de outra empresa solicita uma 

informação. Aí ele fica assim meio que espinhoso “Não, não posso dar essa 

informação”, mas meu amigo, nada demais! Estamos colaborando aqui, não sou 

nem da tua área, você é da área de serviços e eu sou da área da indústria... Então 

eu percebo isso ainda. Exatamente por isso que é um excelente lugar pra se 

trabalhar com RH, né, porque por outro lado eu vejo uma grande oportunidade de 

crescimento.” 

Em alguns relatos a preocupação com o mercado atual aparece de forma mais 

enfática como na fala de E2 ao mencionar a decepção em relação à remuneração dos 

profissionais de RH: 

“Acho que a palavra é essa mesmo, é a falta de oportunidades que a gente tem na 

grande Natal... A baixa remuneração que se tem também pra essa função. Se você 
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comparar, lógico, se a gente comparar o nordeste em termos de salários ele é muito 

abaixo do mercado do sul... Se fizer uma pesquisa do quanto tem de vaga, você pega 

um site desses de procura de emprego que você paga, você vai a Minas, São Paulo... 

No RN você vai ver que dentro de um mês existem quatro vagas pra função de RH. E 

trabalhando em toda área, trabalhando com seleção, alguém focado para fazer 

testes psicológicos, alguém para trabalhar na administração de pessoal, que é no 

DP, benefícios. Gerente é que não tem mesmo, não tem. Aí você pega Minas, você 

pega São Paulo, que você encontra cerca de 1000 vagas em um mês, e você se 

questiona o que está acontecendo? Porque nós somos um mercado em expansão, o 

Nordeste é um mercado em expansão, mas não tem muita oportunidade para o 

profissional de recursos humanos. E isso é uma coisa que me decepciona, acho que 

a palavra é essa, é decepção mesmo. Eu fiz esse estudo e fiquei um pouco chocada, 

confesso.” (E2) 

O relato de E2 refere-se a uma expansão do mercado de trabalho na região Nordeste 

que não é acompanhado e gera oportunidades, proporcionalmente falando, para os 

profissionais de RH, e quando existem as oportunidades os salários são baixos, o que para 

a entrevistada é um motivo de decepção. Outro profissional, também enfatizou a expansão 

do mercado de uma forma geral, mas trouxe uma preocupação distinta: o fato de as vagas 

para o setor de Recursos Humanos serem ocupadas por profissionais de outros estados. O 

mercado da Grande Natal estaria, portanto, importando profissionais de outras regiões do 

país: 

“... As empresas estão crescendo de forma tão rápida que estão procurando 

profissionais de fora. Por que a gente está perdendo? É preciso pensar sobre isso. 

Isso vai demorar um pouquinho mais ainda porque nós não temos muito forte a luta 
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de classes aqui, somos muito individualistas. Isto faz com que Natal perca 

espaço”.(E15) 

Com a leitura do último relato, pode-se verificar que a resposta do entrevistado (E15) 

para o próprio questionamento quanto à importação de profissionais de RH está nas 

atitudes dos profissionais que devem se unir, se ajudar. Essa resposta se assemelha à 

alternativa defendida por E1 de troca de informações entre os profissionais da área de 

Recursos Humanos, sem o medo da concorrência e com a ousadia suficiente para inovar e 

se posicionar perante os diretores e demais funcionários da instituição. 

Talvez essa percepção da insegurança dos profissionais, exposta nos relatos acima, 

tenha relação com o sentimento de alguns entrevistados de falta de reconhecimento pelo 

trabalho que desenvolvem tanto por parte dos gestores como por outros funcionários da 

organização.  Dos 17 entrevistados, 7 relataram que não se sentem reconhecidos pelo 

trabalho que desenvolvem, como pode ser verificado nos relatos a seguir: 

“Ninguém bate na minha porta para agradecer ou elogiar algo, bate para reclamar, 

para pedir alguma coisa. Quem trabalha na área de RH tem que gostar”. (E16) 

 

Esse relato apresenta a falta de reconhecimento da profissional, mas, ao mesmo 

tempo, a sua justificativa para permanecer na área. Entende-se, portanto que a pessoa não é 

reconhecida, mas continua trabalhando porque gosta do que faz e sente necessidade de 

pontuar isto. Essa mesma justificativa pode ser visualizada no relato a seguir: 

“Eu gosto do que eu faço. Eeu queria ser reconhecida tanto no trabalho que 

desenvolvo como na forma financeira, mas eu gosto do que faço”. (E11) 
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A justificativa é uma característica presente nas narrativas como uma forma de 

explicar os motivos das escolhas realizadas, uma necessidade do narrador de dar sentido 

para as suas escolhas (Elliot, 2005). Ela também está presente nos relatos abaixo, desta vez 

em termos das atividades realizadas (e do que não é realizado) pelos profissionais: 

“A maior dificuldade que eu vi em todas essas empresas é que o profissional, o 

gestor de RH ele não tem tempo. Nós gestores de RH não temos tempo para pensar. 

Os nossos empregadores têm o nosso perfil como pessoa e como profissional de 

gastar dinheiro na empresa deles. A gente só leva pra eles documentos para serem 

pagos: folha de pagamento, encargos sociais, rescisão contratual, uma decisão 

judicial trabalhista... A gente não tem tempo de parar para conversar com aquele 

empregador para investir nos nossos profissionais que estão dentro da empresa...” 

(E7) 

“Na empresa pública as decisões são centralizadas e a área de RH depende muito 

dessas decisões centrais. E os órgãos centrais têm um olhar um tanto míope das 

realidades regionais e locais... o gerente de RH é como um burocrata que assina 

papéis... Então, é muito difícil.” (E9) 

 Os dois últimos relatos demonstram a interferência do contexto de atuação 

(empresas) para os funcionários desenvolverem as suas atividades. Ao mesmo tempo 

retratam a forma como eles são vistos pelos empregadores: profissionais que geram custos 

ou burocratas que assinam papéis; mas, ambos, não conseguem atuar no sentido de pensar 

e implantar projetos para os funcionários da instituição. 

Após a leitura dos trechos das narrativas, pode-se identificar que os profissionais, 

ao desenvolverem as suas atividades, enfrentam essas questões da dificuldade do 

reconhecimento, da contradição entre o esforço gerado e o retorno obtido. Por outro lado, 



168 
 
 

existem os relatos dos que se sentem reconhecidos. O primeiro trecho refere-se à narrativa 

de um profissional que não se sentia reconhecido pela diretoria, mas que conquistou o seu 

espaço de atuação: 

 

“Então ele já vê essa importância. A dificuldade que pelo menos eu vejo na minha 

trajetória, como eu só tive essa experiência, foi essa parceria que no início não eles 

tinham... A dificuldade de eles enxergarem a importância do trabalho do psicólogo, 

do analista de RH... Mas que hoje em dia já digo que já foi sanada. Eu vejo outras 

pessoas comentando...” (E8) 

Para outra entrevistada, a realização existe não só com o trabalho realizado, mas pelo 

retorno dos outros profissionais da empresa até mesmo, em situações de demissões de 

funcionários: 

“Estou desde o ano passado aqui, satisfeita e feliz... No RH eu vejo essa 

oportunidade de ajudar as pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Até nos 

desligamentos eu vejo que tem pessoas que, por incrível que pareça, saem bem 

satisfeitas, porque eu vejo muito como uma oportunidade que a pessoa vai ter lá na 

frente, se não está satisfeita, se não está adequada aqui...” (E17) 

 Os dois últimos relatos referem-se a um reconhecimento e a uma realização 

vinculada exatamente ao espaço que existe nas organizações para a atuação dos 

profissionais de Recursos Humanos: 

“Eu me sinto muito realizada com o que eu faço, com o que ganho, eu acho que 

sou muito bem remunerada com o que e ganho, mas a despeito da remuneração eu 

acho que se você puder associar a sua missão de vida com a missão da empresa, 
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do lugar que você escolheu para trabalhar é indispensável. Se estas missões não 

estiverem alinhadas, eu acho que você não consegue dar conta...” (E13)  

 

“O que gosto nesta área de trabalhar com pessoas é também porque eu trabalho 

nesta empresa, que me dá possibilidades de poder desenvolver os projetos que 

quero. Isto é muito motivador para mim. Eu chego para o dono e falo eu quero 

desenvolver um projeto social para os meus colaboradores e faço...” (E12) 

A narrativa desses profissionais está centrada na identificação com a área e no 

espaço já conquistado para a atuação profissional. Em linhas gerais, dez dos entrevistados, 

afirmaram que já conquistaram esse reconhecimento profissional e sete enfatizam a 

necessidade de conquistar esse espaço, de se sentirem mais valorizados em relação à 

atividade que desenvolvem. No que concerne ao aspecto financeiro, todos os profissionais 

entrevistados (mesmo os que sentem que ganham bem) reconhecem que a remuneração da 

área, de forma geral, é baixa em relação aos padrões de outras regiões do país.  

Em linhas gerais, verificou-se que, na opinião de todos os entrevistados, o mercado 

atual da Grande Natal ainda está restrito para a atuação dos profissionais de RH. O 

próximo subtema aborda a percepção dos entrevistados sobre as perspectivas futuras para 

o mercado de RH da Grande Natal. 

 

B) Perspectivas do mercado de RH da Grande Natal  

 

Com relação às perspectivas futuras do mercado de RH, o resultado foi distinto: 14 

dos profissionais entrevistados acreditam que existem boas perspectivas para o 

crescimento da área de Recursos Humanos, como pode ser analisado nos seguintes trechos 

das narrativas.  
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“Eu acho o mercado muito promissor, realmente, porque está crescendo... É só 

querer que ele evolua, porque existe oportunidade, se a gente não buscar, não 

acontece. Às vezes a gente escuta profissionais de RH dizerem “Ah, Natal não tem 

oportunidade”. Tem oportunidade, é só querer. Aqui, digamos assim, é uma cidade 

que está em expansão, está crescendo, muitas empresas tão vindo para Natal, tão 

querendo ficar em Natal, mas às vezes também falta a qualificação profissional, 

então depende muito da gente querer realmente. Mas eu sou suspeita a falar, porque 

eu me apaixonei por Natal e eu vejo aqui um mercado muito promissor” (E5). 

“... Uma perspectiva de futuro de que realmente essa visão do RH mude, pelas 

pessoas, entendeu, pra que, por exemplo, congresso como esse da ABRH, que 

despertem, sabe, outros congressos, outras palestras, outras coisas que realmente as 

pessoas possam participar e dar um estalo. Puxa vida, outras cidades, até menores 

que Natal, não conseguem? Por que a gente não pode conseguir também? Por que a 

gente não pode realmente estar ampliando essa visão? Então eu tenho muita 

esperança de que isso venha a acontecer, não sei se vai ser próximo ano, não sei se 

vai ser daqui há cinco anos. Mas, assim, apesar de pessoas dizerem que o... a 

questão das empresas e RH pode ser que daqui há uns dez anos venha cair um 

pouco isso, mas pelo contrário, eu vejo realmente uma visão de futuro para essa 

área, sabe. Eu acho que é isso, acho que a gente já começou de uma forma tão, tão 

assim, sem nenhuma perspectiva, hoje a gente já conseguiu conquistar tanta coisa, 

acho que hoje a gente pode conquistar mais. Mas é a questão de realmente as 

pessoas deixarem de ser acomodadas, é investir nelas, é investir em cursos, é 

investir em outras línguas, sabe, é investir, é investimento”. 
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Em contraste com a narrativa desses profissionais, 3 entrevistados relataram não 

perceberem boas perspectivas para a área de Recursos Humanos na Grande Natal, 

conforme pode ser verificado nos relatos que seguem: 

“Só piorando, é uma bola de neve no final. Porque se você não se vê trabalhando 

naquilo de uma forma sustentável, de uma forma... Não sei de onde, como é que se 

sustenta mesmo. Então eu vejo já tentando concursos que... Em qualquer outra área, 

de banco, de não sei o que, então essa fuga de profissionais pra outras áreas... Ou 

de ficar porque já está, que eu acho péssimo também... Nesse ponto o mercado é 

cruel, você com trinta anos você é velho, você com trinta e cinco você... Não é, pelo 

amor de Deus! Talvez agora que você consegue juntar os quebra cabeças e produzir 

mais, até. Mas é como eu digo, na minha leitura do mercado ela é muito restrita, 

muito, muito. Eu nem sei se eu deveria estar fazendo isso porque acaba que é 

conversas entre amigos que eu tenho e não profissionalmente. Profissionalmente eu 

não... Minha referência é dentro da empresa em que atuo...” (E6). 

Esse relato foi de uma profissional que trabalha em uma empresa pública e se 

preocupa ao ouvir a opinião de colegas que atuam no meio privado. É uma percepção do 

mercado proveniente da escuta de outros profissionais, uma vez que na empresa em que 

ela trabalha existe o reconhecimento do setor de RH tanto em termos de remuneração 

como das atividades desenvolvidas. Mas o seu relato torna-se importante, justamente, por 

descrever a situação de outros profissionais que trabalham na área.  

O trecho abaixo compreende a percepção negativa sobre o mercado de RH em 

termos de possibilidade de crescimento, desenvolvimento da carreira na área: 

“E a perspectiva... Então você não tem dentro da área de Recursos Humanos, você 

não tem como crescer. Eu penso assim, minha meta é ser uma diretora, eu sei que 
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aqui no estado eu não vou ser uma diretora de RH, porque não existem 

possibilidades, não existem vagas de emprego pra essas pessoas. Diretoria de RH, 

como eu falei, a gente entra com aquela questão é só gasto, as pessoas esquecem 

que a gente trabalha investindo, investindo em algo que é mutável, que é o ser 

humano. Então, tudo o que a gente faz, seja um treinamento, que pode melhorar o 

trabalho, que pode gerar uma economia no futuro é um custo à empresa não tem pra 

quê. Então, ter um diretor de RH? Então o que a gente vê, que um diretor 

administrativo ele engloba tudo isso, ele engloba a função de diretor administrativo, 

financeiro, diretor e RH administrativo, enfim, ele é o que absorve essa área, eu não 

vou ser de RH aqui no estado não” (E3). 

Esse trecho retrata uma visão mais ampla sobre o mercado de RH para alémdas 

fronteiras da Grande Natal, uma percepção de que algumas funções da área serão 

incorporadas às atividades dos gerentes de linha: 

“Uma vez eu li um texto da Isto é que afirmava que em 30 anos os Recursos 

Humanos não existirão mais, serão substituídos por consultorias. Será que isso vai 

acontecer? Eu acho que vai!” (E15) 

 

A menção que esse profissional fez a respeito da terceirização da área também já 

foi abordada na literatura.Tanure, Evans & Pucik (2007) relataram que discutiram a 

seguinte proposição com milhares de gestores de RH e executivos de diversas partes do 

mundo: “O objetivo final (apesar de inatingível) do profissional de Recursos Humanos 

deveria ser livrar-se do emprego”. O resumo dos debates sobre essa proposição indica que 

se o mundo fosse estático as questões de rotina da área de RH poderiam ser automatizadas, 

as que exigissem especialização poderiam ser terceirizadas e os gerentes de linha tomariam 
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as decisões referentes à gestão de RH dos seus subordinados. Mas o mundo além de não 

ser estático, passa por mudanças rápidas, intensas e que exigem dos profissionais, a 

adaptação e, das empresas, um contínuo realinhamento. Esse realinhamento requer uma 

atenção específica à gestão de pessoas. Uma gestão que ocupa uma função mais estratégica 

e exerce o papel de parceiro de mudanças para a organização. 

 Pode-se deduzir então que os riscos de terceirização e de absorção de atividades da 

área pelos gestores de linha de fato existem, já foram inclusive fontes de inspiração para 

outras pesquisas (Kilimnik, 2011). Por ser caracterizada como atividade meio na maior 

parte das organizações, em momentos de crise, os investimentos em gestão de pessoas, 

inclusive, no próprio setor de Recursos Humanos ficam comprometidos. 

Resumindo as considerações a respeito do futuro da área de RH, pode-se deduzir de 

tantas afirmações uma certeza: o RH que vemos hoje (voltado para funções de execução e 

controle) não será o mesmo amanhã. Em linhas gerais, apesar de todos os entrevistados 

considerarem que o mercado atual de RH da Grande Natal é muito restrito, a maioria (14 

profissionais) acredita que existem boas perspectivas de crescimento para a área de RH na 

Grande Natal. Alguns relatos enfatizam que essas perspectivas dependerão da atitude dos 

profissionais da área, do posicionamento e da conquista de mais espaço no mercado. O 

próximo tema aborda a questão do papel do RH, uma temática que emergiu da análise das 

narrativas e que gerou várias reflexões sobre a atuação dos profissionais de RH. 

 

8.4.2. O papel do profissional de RH  

Outro subtema que surgiu com a análise das narrativas refere-se ao papel que deve 

ser desempenhado pelos profissionais de RH.  Os entrevistados expressaram a necessidade 
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de definir o papel do profissional de RH, ora utilizando metáforas, ora diferenciando de 

outras atividades.  Seguem alguns relatos ilustrativos: 

 

“Pensando que a empresa é corpo e alma, ele, o RH, seria a alma mesmo. Ele é 

quem ainda está para lembrar a todo mundo que no final das contas é uma pessoa 

que vai trabalhar... E essa pessoa na complexidade que ela é...Então eu acho que no 

final é isso, como se você fosse o grilo falante da empresa, você é o alerta, é o que 

está, sabe, insistindo para que seja levado a sério essa coisa de que as pessoas são o 

maior bem da empresa... Mas na prática nem sempre é assim. Então é como se você 

fosse o guardião disso, dessa verdade... O guardião no sentido de que não vai deixar 

morrer aquilo, você não é dono disso também, porque se você achar que é o RH que 

sozinho faz isso, na verdade, é mentira.” (E6) 

O relato demonstra o papel do RH como o “grilo falante”, no sentido de sempre 

lembrar a importância das pessoas para a organização, como um participante ativo dos 

processos de gestão dentro das empresas. Um participante que contribui, se posiciona, mas 

não atua sozinho, precisa do apoio dos demais gestores da organização. Esse relato 

assemelhasse ao discurso do RH como função de staff de assessoramento dos demais 

gestores (Albuquerque, 1999). Os relatos abaixo demonstram uma percepção parecida do 

papel do RH enquanto função de staff: 

 “Nós temos que ser o gestor de cada processo e não o gestor de cada pessoa...cada 

gestor precisa ter um indicador de horas de treinamento. Ele é que tem que 

acompanhar a equipe dele...A gente precisa passar para o gestor controlar as 

coisas, a gente não tem como controlar tudo, senão a gente nunca vai ter tempo 

para ir a uma reunião de diretoria” (E15). 
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“O RH não é só recrutamento e seleção, RH não é um almoxarifado de pessoas”.  

(E17) 

Em contrapartida, no outro relato que será apresentado, o entrevistado demonstra 

outro papel do RH, que realiza uma função de controle e acompanhamento de processos e 

pessoas. O RH que ainda gerencia as atividades desenvolvidas pelos funcionários.  

 

 “Eu acho, que realmente o RH é isso, é o controle para que as coisas não fiquem 

muito soltas. Não é aquela coisa general, mas é de onde partem os direcionamentos 

do pessoal. Eu estou levando muito para o lado da empresa, que acha que tudo está 

controlado ali no RH, querendo ou não, está tudo controlado no RH, porque a gente 

acaba sendo os olhos da empresa, porque a direção acabou buscando o RH para 

saber sobre funcionário tal, aí quem é que observa? É o RH. E está no controle, o 

tempo todo no controle, isso não quer dizer que a pessoa que atua no RH seja uma 

pessoa controladora, seja aquele general... Não, é só um jeito de falar do que a 

gente está observando, está controlando, tudo. Seria mais ou menos assim”. (E5) 

Atualmente existe a tendência de os gestores de linha realizarem a gestão da própria 

equipe em termos de avaliação de desempenho, feedback, participação nos processo 

seletivos, no levantamento de necessidade de treinamento, acompanhamento dos 

indicadores de gestão do setor (absenteísmo, rotatividade, etc).   

 Essas falas retratam a definição do papel do profissional de RH na percepção dos 

próprios profissionais da área. Outro aspecto que merece relevância é a existência do 

conflito de papéis: 
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“Muitas vezes o próprio profissional não sabe qual é a atividade que ele deve 

desempenhar porque a área é muito ampla. Você quando entra nos Recursos 

Humanos lhe colocam para se envolver com processo trabalhista, se envolver com 

processo administrativo, com processo de gestão de pessoas. E você fica o que é que 

eu tenho que fazer? Começa desde uma dúvida para mim como profissional, para o 

meu eu; como também para as pessoas que trabalham comigo que passam a me 

exigir “n” questões que eu não reconheço qual é o meu trabalho, nem elas.” (E16) 

Nesse relato, a profissional se vê confusa em relação ao que deveria realizar na 

empresa, em termos de atividade. E esse conflito aumenta com a cobrança da diretoria e 

dos demais funcionários. Talvez seja pelo fato de ela acumular as atividades voltadas para 

o departamento de pessoal e os outros subsistemas de Recursos Humanos.  Um conflito 

parecido em relação às atividades de RH e DP aparece no segundo relato: 

“Ele não enxergava o RH, só o DP. Passei um ano para mostrar para ele que o 

trabalho do RH não era só setor pessoal”. (E11) 

A profissional faz referência ao seu diretor administrativo ao pontuar que ele não 

reconhecia a atividade dos demais subsistemas de RH, somente a parte burocrática 

referente ao setor pessoal. Com base nos trechos das narrativas, pode-se concluir que a 

temática referente ao papel do profissional do RH merece espaço para discussão dentro 

das organizações, em congressos, eventos da categoria profissional e, por último, mas 

não menos importante, nas instituições formadoras. O próximo tópico aborda justamente 

a questão da formação profissional. 
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8.4.3. Formação Profissional 

 

A discussão entre teoria e prática esteve presente ao longo das entrevistas, inclusive 

nos aspectos que envolvem a multiplicidade de formações. A questão da formação surgiu 

como temática de discussão em algumas entrevistas, e as opiniões se dividiram em duas 

vertentes: as que consideraram relevante a existência de profissionais com formações 

distintas atuando no setor de RH e as que consideram delicado o fato de ter profissionais 

com as mais diversas formações (as vezes distantes da realidade prática) atuando na área 

de RH. Seguem trechos de narrativas ilustrativos: 

“Assim, eu acredito que o conhecimento sempre soma. Então você ter, até num setor 

de RH, um administrador, um psicólogo, um, sei lá, outra formação aí, eu acho que 

tem muito a somar, porque são conhecimentos, específicos, mas cabe também aí 

abrir a mente desses profissionais... Eu já tive experiência com um administrador, 

que foi riquíssima pra mim. Tenho experiência em trabalhar com uma pessoa 

formada em contabilidade e a gente se entrosa muito bem, porque é um 

conhecimento de um setor pessoal, setor fiscal, que eu não aprendi na faculdade, 

mas que eles me ajudam. E a gente trabalhando em conjunto eu acho que tem muito 

a somar”. (E8) 

“...Assim, no serviço público você tem o cargo, que pode ser um cargo generalista, 

um cargo, por exemplo, administrativo, mas a pessoa traz a sua formação, não 

obrigatoriamente ela vai atuar naquilo, ela vai ter que atuar pro cargo, ou não, ou 

ela atua na formação mesmo... Aqui nesse setor a gente tem pessoas com formação 

em jornalismo, em direito, tem administrador também que eu acho que é afim, né, 

administrador, serviço social, psicologia, mas têm formações muito diversas, tem 
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engenharia da produção dentro dos recursos humanos, tem secretário executivo, por 

exemplo, hoje a minha coordenadora de capacitação é uma secretária executiva, 

entendeu. Então essas coisas de... Eu não acho que isso fosse o ideal, eu acho que é 

aquela simplificação, aquela visão de simplificação que eu falei, sabe, não sei nem 

se é desqualificação, mas é uma simplificação da área “Não, não sabe fazer, mas 

aprende”, e quando você sabe que tem uma necessidade de ter todo um referencial 

pra fazer; pra você fazer uma capacitação, pra você programar uma capacitação, 

planejar uma capacitação você tem que ter toda... um trabalho de base. Então essa 

questão, assim, da área está agregando outras formações, eu acho que é complicado 

sim”. (E4) 

“... Um engenheiro pode atuar na parte de segurança do trabalho, na parte de 

ergonomia... Agora, o que é que tem a ver um engenheiro, no meu ponto de 

vista,porque fez uma pós-graduação de um ano e meio, dois anos no máximo, dizer 

que agora é um profissional de RH? Eu acho que a psicologia em si até a própria 

pedagogia tem um enfoque mais voltado para as pessoas... eu acho que deveria 

existir uma divisão de papéis dentro como a questão da divisão do setor ou então 

delimitar os profissionais que podem trabalhar com RH...” (E16) 

 

O primeiro relato demonstra uma visão da área de Recursos Humanos voltada para 

a multiplicidade de informações que justificam a demanda por formações distintas. Estas 

por sua vez, contribuem para o setor de Recursos Humanos. Os dois últimos relatos 

mostram uma visão distinta que pontua que as formações diferentes e até distantes dos 

conhecimentos utilizados na área comprometem a atuação dos profissionais de RH.  
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Como a atuação na área não exige uma formação específica, a solução apontada 

por especialistas (Wood Jr, Tonelli & Cooke, 2012) está na qualificação profissional que 

envolve tanto o conhecimento de métodos e técnicas de gestão como o conteúdo de 

disciplinas de formação humanística (psicologia, antropologia e sociologia). Dessa forma, 

os profissionais se tornariam aptos a propor soluções adequadas para as demandas 

organizacionais.  

 

8.4.4. Papel das universidades e da categoria profissional 

 

A partir da discussão sobre a formação surgiu outra relativa ao papel das 

universidades e o papel dos conselhos na fiscalização dos profissionais que atuam na área, 

principalmente, na orientação destes, como um órgão regulador e, ao mesmo tempo, que 

promovesse a integração entre os profissionais atuantes na área. Seguem alguns relatos 

sobre o papel das universidades: 

 

“A academia deixa muitos gaps, muitas falhas, vemos uma teoria, mas na prática a 

realidade é outra. Eu acho que os próprios docentes deveriam ter esta experiência 

prática... Eu acho que as universidades deveriam abrir mais as portas para os 

profissionais, eu acho que está muito fechado tanto para os alunos como para os 

recém-formados, mas os profissionais que já estão com muita experiência poderiam 

ter momentos, como um encontrão dos profissionais de RH da Grande Natal para 

troca de informações e conversas, para os alunos, os profissionais de mercado e os 

que estão na área acadêmica... Eu acho que todo mundo cresceria muito... Eu acho 

que o CRP, o Conselho Regional de Psicologia também entraria neste 

contexto...”(E17) 
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“A gente sai só com uma formação teórica e quando vai para o mercado é diferente. 

As instituições de ensino deveriam tentar melhorar o plano de curso...Falta 

identidade para a profissão... A questão da formação deveria ser revista: Qual o 

tempo mínimo para a formação de um gestor de RH?...” (E16) 

 

Essas reflexões tornam-se úteis para os profissionais de RH, instituições de Ensino 

e entidades representativas de forma a gerar discussões sobre o papel de cada um para o 

desenvolvimento da área de Recursos Humanos. De fato a sugestão dos profissionais de 

promoverem encontros com essas temáticas poderia ser válida para os próprios atores 

envolvidos no processo. 

 

8.4.5. De RH para RH 

 

Esta subseção foi dedicada às mensagens deixadas pelos profissionais para os 

colegas da área de RH. Ao final das entrevistas, era feita uma pergunta genérica de 

encerramento: 

“Nós estamos nos aproximando do final da entrevista. Teria algo que você gostaria 

de acrescentar, algo do que foi pontuado ou então algo que não foi falado, mas que 

você acharia interessante?” 

Alguns profissionais fizeram desse momento uma oportunidade de deixar uma 

mensagem para os colegas de área. Segue, então a seção intitulada “de RH para RH”. 
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“Não... No final, assim, eu meio... Como hoje eu estou no grupo dos que estão felizes 

e apaixonados por estar em RH, talvez o meu desejo é que outras pessoas, ou que se 

desencantaram, ou que nem tiveram oportunidade de se encantar na faculdade 

pudessem, talvez, ter experiências como essas que eu tive que modifiquem, seja essas 

de leituras diferentes, ou de experiências diferentes, não é, assim, de ver que é um 

leque muito mais amplo do que a gente imagina, muito mais amplo. Se realmente 

você for abrir o leque de até onde o RH alcança, não tem fim. Ele colado, realmente, 

na estratégia... Não tem fim a atuação, ela pode se reinventar a cada dia, coisas 

diferentes, coisas novas, coisas que respondam à necessidade imediata. Aí não, se 

ficar preso a modelos muito antigos, ou assim, ao que só é dado... eu acho que a 

gente, como um grupo, como um todo, precisaria avançar. A minha sensação é essa, 

são infinitas as possibilidades. Infinitas.” (E6) 

 

“Eu penso que... Se eu fosse dar, vamos supor assim, um conselho. Se eu fosse dar, se eu 

fosse falar para os novos gestores de RH, é... E os atuais gestores de RH, eu diria que a 

área de gestão de RH é uma área muito ampla, que a gente não pode, de jeito nenhum, se 

fechar numa zona de conforto, de forma alguma. A área de RH está conectada com todos 

os aspectos da organização. Por ela estar ligada a todos os aspectos da organização é que 

nós precisamos ser mais flexíveis, é que nós precisamos conhecer mais sobre cada uma 

das áreas que a empresa trabalha e principalmente sobre o negócio da empresa ou o 

negócio da instituição, que a instituição pública também. Qual o negócio da instituição 

pública? Qual a missão do serviço daquela instituição pública? Então o profissional de 

RH precisa entender do negócio para que ele possa colaborar com toda a área e não se 

fechar somente naquele mundo dele, fazer só o famoso “feijão com arroz”. Isso aí 
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qualquer um faz... Então quer ser um gestor, ok, então precisa estudar um pouquinho 

mais, precisa interagir mais, precisa fazer um... Um treinamento de competências, para 

que ele possa ser mais articulado, capacidade de se comunicar, ele precisa ser realmente 

um bom vendedor, um bom articulador, diria isso.” (E1) 

“... Então o que eu queria deixar, na verdade, de contribuição, não sei se isso vai estar, na 

verdade, no diagnóstico, mas é realmente as pessoas deixarem de estar ali inertes, não é, 

deixarem de fazer só o feijão com arroz, e realmente ir atrás e poder crescer nesse 

aspecto, porque é um trabalho formiguinha, uma pessoa fazendo isso, as outras pessoas 

vão começar a ter esse mesmo entendimento e aí Natal vai bombar, entendeu! As 

empresas realmente vão começar a despertar para isso. E o quanto elas vão crescer em 

relação a isso... Então, assim, eu penso muito nesse sentido, que investindo nas pessoas a 

gente consegue, realmente, que a empresa venha a ter sucesso. Então eu acredito muito 

nisso. Enfim, acho que mais ou menos é isso que eu queria deixar” (E2). 

“Não, eu acredito também que uma coisa que eu sempre busco é essa questão, eu até já 

coloquei, da inovação. Eu acho que psicólogo tem que ser muito inovador sim, acho que a 

gente nunca deve ser como era, nunca deve ficar numa zona de conforto; de pensar pro 

novo, de pensar... E criar, que às vezes eu digo “Ah, é muito...A linguagem empresarial é 

numérica”, eu sempre digo, eu digo a todo mundo “É numérica”; não vai dizer “Ah, 

porque eu vou aumentar a motivação dos seus funcionários”, “Sim e isso vai impactar em 

que no meu lucro?”, o gestor vai lhe perguntar isso. E a gente pensa em ações e às vezes 

eles acham que isso é custo pra eles. Então, assim, só um exemplo que eu diria “Ah, a 

gente vai fazer questão de aniversariantes”, “Ah, isso é custo pra empresa, porque todo 

mês a gente vai ter um”. Tá então assim, isso é o que a gente aplica aqui, a gente da um 

cartãozinho pra ele no dia do aniversário dele, a gente imprime aqui mesmo. E fez uma 
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diferença muito grande isso, porque no dia do aniversário, a gente não deixa pro final do 

mês, todo mundo junto ali, no dia do aniversário dele o gestor, pessoalmente, entrega o 

cartãozinho junto com o chocolate e pronto. Mas eles saem com uma felicidade dessa 

sala, porque o dono no dia do aniversário veio lhe dar um cartão e um chocolate. Então 

pra mostrar que a gente pode inovar, e não precisa de muito custo pra isso não, precisa 

de ideias boas e criativas, então acho que essa criatividade, essa inovação tem que fazer 

parte. E já acho que também é algo muito, talvez de característica pessoal, isso não se 

aprende, mas eu digo que se copia, porque eu digo muito, tem muitas coisas que eu copio 

“Ah, a empresa fez, eu vou fazer”, se é bom, vamos copiar, vamos inovar. Então acho que 

é essa criatividade que tem que ter aflorado na gente.” (E8)  

“Eu acho que as universidades deveriam abrir mais as portas para os profissionais, eu 

acho que está muito fechado tanto para os alunos como para os recém-formados, mas os 

profissionais que já estão com muita experiência poderiam ter momentos, como um 

encontrão dos profissionais de RH da Grande Natal para troca de informações e 

conversas, para os alunos, os profissionais de mercado e os que estão na área 

acadêmica... Eu acho que todo mundo cresceria muito... eu acho que o CRP, o Conselho 

Regional de Psicologia também entraria neste contexto...” (E17) 

 

“Só realmente acho que, a questão de nós buscarmos, quem trabalha com RH no 

mercado, em empresas... não pode esquecer da sua formação básica, mas tem que buscar 

outras áreas. É fundamental para que o profissional consiga ter uma atuação com mais 

resultado, com mais respaldo dentro da empresa. Foi um conselho que eu recebi em uma 

palestra e nunca esqueci...” (E10) 
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Dentre as contribuições fornecidas, percebe-se uma ênfase no posicionamento, nas 

atitudes que os profissionais precisam ter, seja inovando, seja buscando conhecimentos, 

seja se unindo mais enquanto categoria profissional. Resume-se, então, as contribuições 

destacando os principais aspectos: a importância de acreditar na área de atuação; a 

necessidade contínua de qualificação tanto na área de RH como na parte de gestão 

(principalmente o conhecimento sobre a estratégia da empresa e sobre o funcionamento 

dos processos organizacionais); a postura inovadora (no sentido de buscar implantar novos 

projetos e incentivar a inovação dentro da organização); e a importância de trocar 

informações com os profissionais da área e com a academia. 

As principais contribuições fornecidas envolvem atitudes, conhecimento e 

habilidades que o profissional precisa ter para conquistar ou ampliar o seu espaço no 

mercado de trabalho, independente da organização em que está inserido.  

Segundo os relatos dos entrevistados, o profissional de RH precisa, portanto, 

desenvolver competências úteis para o mercado, assumindo a figura do herói, que se 

transforma quando necessário, que é aberto às mudanças e até se antecipa a elas. O ideal 

da carreira proteana transparece nesses discursos. 

Como fechamento da análise das entrevistas, levando em consideração as últimas 

contribuições deixadas pelos profissionais, foi contemplado o conceito de “formas 

identitárias” ou “formas narrativas”, abordadas no próximo subtópico. 

 

8.5. As “formas identitárias” das narrativas dos profissionais de RH 

 

 A denominação “formas identitárias” foi utilizada por Dubar (2005) e Dubar e 

Demazière (2006) para expressar as lógicas encontradas indutivamente para as narrativas 

apresentadas, ou seja, uma forma de compreender o desenvolvimento da trajetória dos 
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indivíduos. O termo “identitário” foi utilizado pelos referidos autores como uma maneira 

de fazer referência a três características presentes nas entrevistas: a heterogeneidade dos 

discursos (cada entrevistado percebia e vivenciava as situações de forma distinta apesar de 

imersos em um contexto similar); a coerência da maioria das posições expressas nas 

entrevistas (as similaridades em relação às escolhas na área de formação, às crenças 

relativas ao futuro, criavam “lógicas de ação” específicas); e o envolvimento subjetivo das 

pessoas que aceitaram participar das entrevistas (as lógicas de ação expressas nas 

narrativas não eram simplesmente a retomada de discursos estereotipados, mas resultavam 

de “um trabalho de elaboração discursiva, de uma reflexão retrospectiva dos 

acontecimentos vividos, de um diálogo construtivo com os próprios pesquisadores 

envolvidos no trabalho de campo”). (Dubar e Demazière, 2006, p.170). 

 Colocando em ênfase essa concepção de “formas identitárias” (ou “formas 

narrativas”), a análise das entrevistas dos profissionais de Recursos Humanos levou a 

estruturação de quatro lógicas de ação nas narrativas. Para tanto, a análise geral das 

entrevistas foi organizada em dois eixos: a percepção das perspectivas do mercado de RH 

da Grande Natal e a narrativa da trajetória de carreira. Foram identificados quatro focos 

principais que estruturaram as narrativas, apresentados na figura 18. 
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Figura 18 

Formas narrativas 

 

 Percepção sobre o mercado de RH da Grande Natal para o desenvolvimento da 

própria carreira 

Boas perspectivas  Restrições  

Narrativa de 

carreira 

centrada na 

influência do 

contexto 

Foco na organização 

Identidade de empresa 

(Narrativa sobre a estruturação e 

desenvolvimento da carreira 

vinculada à organização). 

Identificada em profissionais 

vinculados ao cluster 1 – RH e 

gestão pública. 

Foco na categoria 

Identidade de categoria 

(Narrativa que enfatizou as frustrações em 

relação à área, as dificuldades de formação 

profissional e da atuação da categoria) 

Identificada em profissionais pertencentes 

ao cluster 2 – RH especialista. 

Narrativa de 

carreira 

centrada no 

papel do 

indivíduo 

Foco no mercado de RH 

Identidade de rede (concepção 

de construção da carreira na área 

de atuação independente da 

organização em que trabalha). 

Identificada em profissionais do 

Cluster 3 – RH iniciantes 

Foco no mercado de trabalho 

Identidade independente da área de RH 

(o indivíduo tem ciência que a carreira 

depende dele, e está disposto a realizar uma 

transição de carreira se o mercado de RH 

não atender às suas perspectivas 

profissionais). 

Identificada em profissionais apresentaram 

características distintas (formação e tipo de 

empresa). 

 

Segundo Dubar (2005, 2006) a trajetória apresenta elementos tanto do contexto 

como do próprio indivíduo. A denominação utilizada no quadro acima de “narrativa 

centrada na influência do contexto” significa que os profissionais enfatizaram o contexto 

em que atuavam durante a entrevista. A narrativa de carreira “centrada no papel do 

indivíduo”, por sua vez, apresentou uma ênfase na atuação do indivíduo como um 

diferencial para o desenvolvimento da carreira; o foco principal dos relatos estava na 

atitude dos profissionais, no papel do indivíduo diante do desenvolvimento da sua carreira. 
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  A narrativa centrada no contexto enfatiza o mercado de trabalho para o 

profissional de RH. O olhar para o mercado foi relevante na escolha da área de Recursos 

Humanos, ou seja, foi um fator externo que influenciou na escolha profissional (Schein, 

1996). E esse olhar para o contexto acompanha os profissionais ao longo do 

desenvolvimento da sua trajetória, seja buscando uma perspectiva de carreira dentro da 

organização em que trabalham, seja enfatizando a necessidade de fortalecimento da 

categoria profissional no intuito de melhorar a visão dos empresários e, consequentemente, 

o mercado de trabalho, gerando novas oportunidades para a atuação dos profissionais de 

Recursos Humanos. 

A narrativa centrada no indivíduo tem como premissa a atitude do profissional 

diante do contexto de mudanças e de incertezas. O profissional que identifica boas 

perspectivas para o mercado de Recursos Humanos investe na área com o foco além da 

organização em que trabalha, com o olhar para o crescimento do mercado e para o seu 

próprio desenvolvimento. A narrativa assemelha-se com as concepções de carreira 

proteana (o indivíduo que busca o seu desenvolvimento e a adaptação às mudanças - Hall, 

2002) e de carreira sem fronteiras (busca desenvolver a carreira além das fronteiras da 

organização - Arthur &Rousseau, 1996), centralizando no indivíduo a responsabilidade 

pela sua carreira. O profissional que verifica restrições no mercado de trabalho de 

Recursos Humanos, e que direciona a responsabilidade da carreira nele próprio, realizaria 

uma transição de carreira para outra área de forma que pudesse atingir os seus objetivos de 

crescimento profissional. 

O objetivo da análise das narrativas foi de compreender a trajetória que os 

profissionais estavam trilhando e gerar reflexões a respeito das “lógicas de ação” utilizadas 

por eles. Um exemplo de “lógica de ação” é o fato de não limitar a sua carreira para a área 
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de RH quando considera o mercado restrito para a área e, ao mesmo tempo, se 

responsabiliza pelo desenvolvimento da sua trajetória de carreira.  

Retomando a característica da coerência da maioria das posições expressas nas 

entrevistas, defendida por Dubar e Demazière (2006) como uma das características que 

originou o termo “identitário” e promovendo uma aproximação entre a análise das 

entrevistas e a delimitação dos clusters a que os participantes pertenciam, pode-se verificar 

aspectos gerais em comum nos discursos dos integrantes de cada agrupamento. 

O Grupo 1, RH e gestão pública,  que é composto, em sua maioria por funcionários 

públicos, caracteriza-se no discurso dos profissionais pela perspectiva de carreira dentro 

das organizações em que trabalham e pelo olhar para a atuação do profissional de Recursos 

Humanos refletido no papel que exercem dentro dessas organizações. A maior parte dos 

profissionais entrevistados tinha o cuidado de enfatizar que estavam falando a respeito da 

realidade que vivia e apresentava uma narrativa voltada para o contexto em que trabalham 

e uma perspectiva de carreira dentro das organizações em que atuam. Dois dos integrantes 

(com características específicas, formação e local de trabalho) apresentaram a narrativa 

focada no mercado de trabalho e independente da área de Recursos Humanos, buscando 

desenvolver a carreira de acordo com as melhores oportunidades que surgirem no mercado 

de trabalho.  

O Grupo 2, RH especialista, concentra a maioria dos participantes na área privada. 

Em linhas gerais, os profissionais enfatizam a importância dos gestores de RH entenderem 

sobre os processos de gestão (técnicas, ferramentas, indicadores). Nas narrativas, os 

participantes enfatizaram o papel da categoria, dos conselhos no sentido de fomentar a 

atuação desses profissionais, conquistando mais espaço no mercado de trabalho. Pode-se 

identificar, mais fortemente nesse grupo, a identidade de categoria, delimitada 

anteriormente. 
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O Grupo 3, RH iniciantes, apresenta os profissionais com menos tempo de 

experiência na área, que enfatizam a qualificação, a necessidade de alinhar as atividades do 

setor de Recursos Humanos com a estratégia da organização e a responsabilidade do 

desenvolvimento da carreira pelo próprio profissional. Em linhas gerais, eles acreditam 

que existem boas perspectivas para desenvolver a carreira na área de RH na Grande Natal 

e apresentam uma identidade de rede, voltada para o desenvolvimento da carreira na área 

de Recursos Humanos, mas além das fronteiras da organização em que trabalham.  

 Diante do exposto a pergunta que um pesquisador pode fazer é: De que lugar 

falamos?  Da Grande Natal. Falamos a respeito dos profissionais de Recursos Humanos 

que atuam na Grande Natal. De forma mais aprofundada a pergunta poderia ser 

reformulada: A que ângulo nos referimos ao falarmos sobre os profissionais de RH da 

Grande Natal? Podemos falar a partir de três ângulos distintos, com base nos três 

agrupamentos identificados na pesquisa. E, se o olhar for direcionado para trajetória de 

carreira em seus aspectos objetivos e subjetivos, a questão passa a centralizar o indivíduo 

que apresenta uma trajetória única de carreira, de vida; mas, inevitavelmente, influenciada 

pelo contexto em que está inserido. 

Aprofundando um pouco mais a perspectiva do contexto são pontuados, no 

próximo subtópico, as similaridades e dissonâncias entre alguns resultados das etapas 

qualitativa e quantitativa.  

 

8.6. Similaridades e dissonâncias entre os resultados das etapas qualitativa e 

quantitativa 

Esta parte do trabalho tem a finalidade de promover um diálogo entre os dois 

estudos (quantitativo e qualitativo). O intuito não é realizar uma comparação sistemática 

destes (considerando que há especificidades irredutíveis entre eles), mas realizar um 
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debate sobre alguns aspectos presentes em ambos os estudos e que se complementam 

mutuamente em termos do objeto de pesquisa em estudo. 

Um questionamento comum nas duas fases da pesquisa foi em relação aos fatores 

que influenciaram na escolha profissional. Na etapa quantitativa, o interesse pela área, a 

vocação, apareceu como fator preponderante entre as alternativas escolhidas pelos 

participantes. Na etapa qualitativa, foi possível analisar como esse interesse surgiu e 

verificar que, seja observando a realidade dos trabalhadores exercendo outras atividades, 

seja atuando como estagiário na área de RH, o interesse pela área foi se transformando 

com o passar do tempo no maior motivo para permanecer: gostar do que faz.  

Dentre as principais dificuldades vivenciadas pelos profissionais tanto na etapa 

quantitativa como na etapa qualitativa a remuneração apareceu como fator em destaque. 

Mesmo os participantes que se sentiam bem remunerados enfatizaram, durante as 

entrevistas, que a realidade do mercado não era favorável para os profissionais da área em 

termos de remuneração.  

A questão da falta de reconhecimento e valorização profissional pelos outros 

(gestores e demais colaboradores da organização) foram os que apareceram de forma mais 

enfática na etapa quantitativa. Já na fase qualitativa ocorreu em menor proporção. A 

narrativa apresenta como característica a justificativa pelas escolhas realizadas, esse fator 

influencia na construção da trajetória pelo narrador (Elliot, 2005).  

Quanto aos fatores positivos de atuar na área de RH em ambos os estudos foi 

ressaltada a identificação com a atividade, o fato de “gostar do que faz”; como diria um 

entrevistado “só mesmo gostando para enfrentar tantas dificuldades” (E16). 

A visão sobre o mercado atual de trabalho para os profissionais de Recursos 

Humanos foi, predominantemente, negativa tanto nos resultados do questionário como nos 

relatos das entrevistas.  
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 A análise das trajetórias de carreira em seus aspectos objetivos identificou 

trajetórias típicas predominantemente ascendentes na etapa quantitativa da pesquisa. Na 

fase qualitativa o foco na trajetória subjetiva demonstra como o profissional vivenciou as 

suas experiências profissionais.  

No relato abaixo um profissional com trajetória ascendente descreve o cargo que 

ocupa justificando as próprias escolhas: 

“Aí vem outro fechamento que também só a vida real faz e a gente não acredita, 

então eu queria trabalhar com educação de alguma forma, com a academia de 

alguma forma, eu estou fazendo isso de outra forma. Não estou na sala de aula 

dando aula, mas estou coordenando quem está em sala de aula, quem está 

organizando cursos, verificando quais as necessidades de treinamento e capacitação 

dos empregados. Então, de alguma forma, é o meu desejo de trabalhar com 

educação e com pesquisa, totalmente transmutado, mas eu estou fazendo hoje.” (E6) 

A complementaridade dos dois estudos enriqueceu a compreensão sobre a carreira 

dos profissionais de RH da Grande Natal, deixando contribuições para os profissionais, 

para as instituições de ensino, para os estudantes que pretendem ingressar na área e para os 

conselhos de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 
 

9. Considerações Finais 
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Considerações Finais 

 O objetivo geral deste estudo é investigar a trajetória de carreira dos profissionais 

de RH da Grande Natal. Investigar implica inicialmente em localizar os profissionais. Para 

tanto, várias fontes de informação são utilizadas: listas de empresas, listas de participantes 

de congressos, contatos em redes sociais, contatos dos conselhos regionais, enfim, vários 

meios encontrados para alcançar os objetivos propostos. Em paralelo a essa busca, o 

instrumento de pesquisa (questionário) foi construído, ancorado no referencial teórico, nas 

entrevistas preliminares e no parecer de especialistas (juízes) que contribuíram de forma 

significativa para essa etapa. 

 Para investigar a trajetória de carreira além da aplicação de questionários, tornou-se 

imprescindível ouvir os profissionais em estudo. A narrativa foi a mola propulsora para a 

compreensão da trajetória subjetiva, da carreira interna. Por meio da narrativa os 

encantamentos e frustrações se tornaram visíveis; as várias partes que representavam um 

todo específico apresentaram-se vinculadas a um contexto que lhes deu forma e estrutura. 

 A utilização das abordagens qualitativa e quantitativa justifica-se, portanto, pela 

complementaridade, pelo enriquecimento das informações, pelas reflexões geradas. A 

literatura aponta (Dubar, 1997; Cocharan, 1997; Schein, 1996) a necessidade de 

compreender a carreira por meio de aspectos externos e internos, através do olhar para o 

contexto e para o indivíduo, da compreensão sobre os fatores aparentes e sobre os aspectos 

subjetivos, sobre o trajeto e a maneira como ele foi percorrido. Realmente, faz todo o 

sentido compreender a trajetória de carreira considerando essas dimensões distintas e tão 

intrinsecamente relacionadas. 

 E, como não poderia ser diferente, para os profissionais de RH o olhar para a 

dimensão interna ganha complexidade também pela posição externa ocupada. O 
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profissional que fala sobre a carreira nas organizações, que procura desenvolver o olhar 

para a carreira do outro e se depara com o questionamento sobre a estruturação da própria 

carreira. Os fatores internos e externos levaram, portanto, a reflexões mais amplas sobre o 

mercado de trabalho, sobre a carreira e sobre o quanto esses fatores estão relacionados.   

 Em linhas gerais, observa-se que os profissionais de RH encontram-se muito 

isolados entre si, e apesar do contínuo esforço de capacitação sentem falta de um maior 

contato com a academia. Também demonstraram sentir falta da atuação dos conselhos 

regionais e associações de classe, enquanto entidades representativas e integradoras da 

categoria. 

 Os profissionais que utilizam a escuta como instrumento de trabalho sentem a 

necessidade de serem ouvidos; que atuam muitas vezes argumentando sobre as 

necessidades dos demais funcionários, sentem falta de uma entidade que os represente 

perante o mercado de trabalho. 

 Eles reconhecem a importância da diversidade de conhecimentos, mas diante de 

tantas formações distintas alguns questionam a respeito da falta de identidade para a área e 

dos requisitos básicos que deveriam existir para atuação enquanto profissional de RH.  De 

fato, muitas reflexões ficaram para os profissionais, para as entidades representativas, para 

a academia. Uma área tão cheia de paradoxos e incertezas merece um olhar atencioso e a 

realização de estudos diversos. Compreender a atuação do profissional de RH ajuda a 

entender os contextos interno e externo da organização.  

 A realização de novos estudos que possam abordar a trajetória de carreira de forma 

longitudinal enriqueceria a compreensão sobre a temática e contemplaria as mudanças que 

ocorrem no mercado de trabalho para os profissionais de RH que atuam na Grande Natal. 

Também seria interessante, o desenvolvimento de estudos sobre esta temática em outros 
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estados, de forma a ampliar o conhecimento sobre os profissionais de Recursos Humanos 

que atuam em diferentes contextos, distintas culturas. 

 O olhar para a trajetória dos profissionais foi a grande mola propulsora do presente 

estudo, mas ao final, não poderia deixar de ser contemplado o caminho que foi percorrido 

para que o objetivo da pesquisa fosse atingido: a trajetória da pesquisa. O contato com os 

profissionais desde a formatação de listas, ao envio de e-mails e, principalmente, as visitas 

às empresas foi muito enriquecedor. Foram 17 visitas em empresas do comércio, indústria 

e serviços, públicas ou privadas. Em hospitais, supermercados, indústrias, consultorias... 

Os profissionais de RH assumem o desafio de desenvolver atividades intituladas de uma 

mesma forma, dentro de subsistemas específicos, mas com tantas especificidades pela 

adequação ao negócio da empresa, pelas demandas específicas de cada segmento.   

 Após tantos contatos e acesso a diversas informações, a conclusão que se chega é 

que ao longo da trajetória o passageiro se transforma. Ao desenvolver a pesquisa, foi 

possível constatar o quanto foi valioso utilizar diferentes métodos: tanto os resultados dos 

questionários quanto as contribuições das entrevistas foram enriquecedoras para o estudo. 

A análise de clusters, por sua vez, foi muito útil na delimitação dos grupos, mas 

não foi utilizada como um fator limitante; atuou muito mais como uma bússola que 

localizou os profissionais com características parecidas em grupos específicos, mas não 

delimitou os entrevistados. O olhar sobre os objetivos do trabalho levou também à escolha 

de profissionais que ocupassem funções específicas, que trabalhassem em ramos distintos, 

que tivessem formações diferenciadas dentro dos grupos.  

 A utilização de várias técnicas permitiu, portanto, ampliar a visão sobre o todo, 

considerando mais de uma dimensão e fornecendo informações mais precisas sobre a 

realidade. Essa realidade tão específica, delimitada por um momento da história, mas que 

deixou a sua marca no tempo e na memória. A realidade que forneceu contribuições 
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valiosas para o presente estudo; para a trajetória de carreira dos profissionais de RH em 

seu aspecto individual e para o desenvolvimento do setor de RH na Grande Natal, a sua 

dimensão coletiva. 
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ANEXO 1  

APROVAÇÃO DO COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 
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ANEXO 2 

GRÁFICOS DO MAPEAMENTO 

 

Figura 1 

 

Distribuição dos respondentes segundo o gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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Figura 2  

 

Distribuição dos respondentes segundo o estado civil 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 

 

Figura 3 

 

Distribuição dos respondentes segundo o nível de escolaridade 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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Figura 4 

 

Distribuição dos respondentes segundo o curso superior 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

Figura 5 

 

Distribuição dos respondentes segundo cargo no qual iniciou a carreira na área de 

recursos humanos 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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Figura 6 

 

Distribuição dos respondentes segundo cargo ocupa atualmente 
 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

Figura 7 

 

Distribuição dos respondentes quanto aos acontecimentos mais decisivos para a trajetória 

profissional 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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Figura 8 

 

Distribuição dos respondentes segundo cargo ou ocupação que se imaginam ocupando 

nos próximos dez anos 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 

Figura 9 

 

Distribuição dos respondentes quanto à forma que ocorre a integração/relação entre o 

setor de recursos humanos e a área de departamento de pessoal 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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Figura 10  

 

Distribuição dos respondentes segundo tipo de empresa em que trabalha 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 

Figura 11 

Distribuição dos respondentes quanto a acreditar que a Grande Natal, oferece boas 

oportunidades para os profissionais desenvolverem as suas carreiras 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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Figura 12 

 

Distribuição dos respondentes segundo a carga horária semanal de trabalho 

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 

 

 

Figura 13 

 

Distribuição dos respondentes quanto a desempenhar outras atividades remuneradas não 

relacionada com a atuação como profissional de RH 

 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012. 
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ANEXO 3 

GRÁFICOS DA ANÁLISE DE CLUSTERS 

 

Figura 1 

Distribuição dos grupos, quanto ao tempo na área de recursos humanos 
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Figura 2 

Distribuição dos grupos, quanto a escolaridades dos entrevistados 
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Figura 3 

Distribuição dos grupos, quanto ao curso superior no qual os entrevistados são 

graduados 
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Figura 4 

Distribuição dos grupos, quanto ao cargo que iniciou a carreira na área de recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 
 

Figura 5 

Distribuição dos grupos, quanto ao cargo que ocupa atualmente 
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Figura 6 

Distribuição dos grupos, quanto à relação entre o setor de recursos humanos e a área de 

departamento de pessoal 
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Figura7 

Distribuição dos grupos, segundo o tempo de trabalho na empresa atual 
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Figura 8 

Distribuição dos grupos, segundo o tipo de empresa em que os entrevistados trabalham 
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Figura 9 

Distribuição dos grupos, segundo a faixa etária dos entrevistados 
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Figura 10 

Distribuição dos grupos, segundo o gênero dos entrevistados 
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Figura 11 

Distribuição dos grupos, segundo o estado civil dos entrevistados 
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Figura 12  

Distribuição dos grupos, quanto à carga horária semanal de trabalho dos entrevistados 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada A TRAJETÓRIA DA 

CARREIRA DO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS NA GRANDE 

NATAL: UM ESTUDO MULTIMÉTODOS que é realizada por Lucila Moura Ramos e 

orientada pelo professor Pedro F. Bendassolli. Sua participação é voluntária, o que significa 

que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar a trajetória da carreira do profissional de 

recursos humanos no contexto da grande Natal. Para tanto será realizado um mapeamento dos 

profissionais de recursos humanos da grande Natal de forma a delimitar quantos são, quais 

atividades desenvolvem, quais as perspectivas de carreira na realidade local, dentre outros 

fatores. A realização deste estudo justifica-se pela ausência de estudos sobre esta temática no 

estado e pela contribuição dos resultados para os profissionais da área, instituições 

formadoras, associações de classe e empresas. O tema da carreira tem sido enfatizado nos 

últimos anos diante das modificações no mercado de trabalho. Para o profissional de RH esta 

temática repercute diretamente na execução das suas atividades e no planejamento da própria 

carreira. 
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 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao seguinte procedimentos: 

responder ao questionário anexo sobre a atuação e trajetória de carreira dos profissionais de 

RH da grande Natal.   

Os riscos envolvidos com sua participação envolvem a exposição da sua opinião sobre 

os fatores que interferiram na escolha da sua carreira profissional, bem como as atividades 

que desenvolve e os principais desafios que enfrenta na sua atuação profissional. Estes riscos 

serão minimizados através das seguintes providências: as informações obtidas serão sigilosas, 

inclusive a sua identidade que não será identificada em nenhum momento; os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 

os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: o acesso a informações sobre 

a trajetória de carreira dos profissionais de RH da grande Natal, as principais dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais e as atividades que desenvolvem. Informações que retratam o 

desenvolvimento da carreira deste profissional em um mercado específico. Este tipo de 

pesquisa ainda não foi realizada na grande Natal o que proporciona um retorno importante de 

informações para as instituições formadoras, entidades de classe (ABRH/RN - Associação 

Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Rio Grande do Norte) e principalmente para os 

profissionais que escolhem esta carreira. Estas informações possibilitam reflexões para as 

instituições citadas e para os profissionais sobre aspectos ligados à sua formação, as 

atividades que desenvolvem e os desafios que enfrentam no mercado de trabalho. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Lucila Moura Ramos, no endereço 

lucilamoura@yahoo.com.br ou pelo telefone 3215-3590. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN pelo telefone 3215-3135. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa A 

TRAJETÓRIA DA CARREIRA DO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

NA GRANDE NATAL: UM ESTUDO MULTIMÉTODOS. 

 

Assinatura do voluntário: _____________________________ Data:___/___/___ 

Assinatura do pesquisador: _________________________ Data:___/___/___ 

 

Quanto à ética dessa pesquisa poderá ser questionada ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo telefone 3215-3135. 
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO 

Questionário – conforme versão que foi utilizada (on-line) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

Prezado profissional da área de Recursos Humanos, 

 

Esta pesquisa faz parte de um projeto de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, desenvolvido pela mestranda Lucila Ramos e orientado pelo professor Dr. Pedro 

Bendassolli. O estudo tem como objetivo investigar a trajetória da carreira do profissional 

de recursos humanos no contexto da grande Natal. Sua participação envolve responder um 

questionário que abrange perguntas referentes à sua trajetória de carreira. Salientamos que: 

- A participação na pesquisa é voluntária. Você poderá interromper a resposta ao 

questionário a qualquer momento; 

- Não existem riscos significativos envolvendo este estudo, além do fato de você emitir a 

sua opinião; 

- Todos os dados serão tratados de forma sigilosa. Na publicação dos resultados da 

pesquisa a identidade dos respondentes será resguardada; 

- Os participantes não terão qualquer tipo de despesa; 

- Concordando em participar você utilizará, aproximadamente, 20 minutos do seu tempo. 

Com a sua participação nesta pesquisa você estará contribuindo para uma melhor 

compreensão do setor de atuação e da trajetória de carreira dos profissionais de RH da 

grande Natal.  

Esta investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (316/11/ CAAE 0343.0.051.000-11), que atende pelo telefone 3215-

3135. Os procedimentos previstos obedecem aos critérios de ética para pesquisas com 

seres humanos, conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Quaisquer 

dúvidas com relação à pesquisa podem ser esclarecidas pela pesquisadora através do e-

mail lucilamoura@yahoo.com.br 

Ao indicar o seu consentimento abaixo, você estará concordando em iniciar a pesquisa. 

 

 

 

1. Você deseja participar da pesquisa?  

Você deseja participar da pesquisa?   Sim, desejo participar. 

Não, desejo desistir. 
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Parte I 

 

As questões a seguir solicitam informações sobre a sua formação profissional. 

 

2. Por gentileza, responda esta questão de acordo com a sua escolaridade.  

  Escolaridade Curso 

Verifique 

nas opções 

ao lado: 

 
 

 
 

Outro Curso (Especificar)  

 

3. Caso não tenha ingressado em uma faculdade, você considera necessário, para a 

sua atuação profissional, se graduar?  

Caso não tenha ingressado em uma 

faculdade, você considera necessário, para a 

sua atuação profissional, se graduar?   Sim. 

Não. 

Não se aplica (sou graduado). 

Se tiver respondido "sim", especifique o curso.  

 

4. Caso tenha se graduado, você considera importante para a sua carreira cursar 

outra graduação?  

 Sim. 

Não. 

Não se aplica (não sou graduado). 

 

Se tiver respondido “sim”, especifique o curso.  

 

 

5. Para responder a esta questão, é interessante que você construa um pequeno texto 

especificando o curso ou os cursos de pós-graduação que concluiu ou está em 

andamento. Por exemplo: fiz especialização em gestão empresarial e atualmente estou 

cursando o mestrado em administração. Caso não tenha iniciado uma especialização 

é interessante pontuar que a questão não se aplica.  
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6. Você pretende futuramente cursar alguma especialização, mestrado ou doutorado?  

Você pretende futuramente cursar alguma especialização, mestrado ou 

doutorado?   Sim. 

Não. 

Se respondeu "sim", especifique o curso.  

 

7. Você participou de curso de formação de curta duração (curso de extensão ou 

curso profissionalizante ou curso técnico) na sua área de atuação? Caso tenha 

realizado mais de um considere apenas aquele que você considera fundamental para 

a sua carreira na área de recursos humanos.  

 
 

 

Parte II 

Nas questões a seguir concentre-se em sua própria trajetória de carreira. Não existem 

respostas certas ou erradas. Nosso objetivo é saber um pouco mais do seu percurso 

profissional. 

8. Avalie cada item referente aos motivos que fizeram você escolher atuar na área de 

RH. Dê um valor para cada item, sendo 1 = sem importância; 2 = pouco importante; 

3 = importante; 4 = muito importante. Não deixe nenhum item sem resposta.  

 Disponibilidade de vagas no mercado de trabalho 
 

Oportunidade de crescimento dentro da empresa em que trabalhava (ou trabalha) 
 

Identificação com as atividades desenvolvidas na área 
 

Interesse pelo que foi aprendido em cursos profissionalizantes e/ou na faculdade 
 

Admiração de profissionais que atuavam (ou atuam) na área 
 

Retorno financeiro 
 

Interesse em contribuir para o desenvolvimento das pessoas 
 

Vocação 
 

Status/ valorização social 
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Influência familiar 
 

Influência de amigos 
 

Perspectiva de crescimento profissional 
 

 

9. Você iniciou a sua carreira na área de Recursos Humanos ocupando qual cargo?  

 Auxiliar administrativo de pessoal 

Encarregado de departamento de pessoal 

Analista de recursos humanos 

Gerente de recursos humanos 

Estagiário 

Consultor 

Outro (especifique) 

 
 

10. Qual cargo você ocupa no momento?  

Auxiliar administrativo de pessoal 

Encarregado de departamento de pessoal 

Analista de recursos humanos 

Gerente de recursos humanos 

Consultor de recursos humanos 

Diretor de recursos humanos 

Outro (especifique) 

 
 

 

11. Nesta questão, você deve descrever, sucintamente, sua trajetória de carreira. Para 

isso, considere: 

 

(a) os principais cargos que você ocupou ao longo de sua experiência profissional;  

(b) o tempo (em anos) que você permaneceu em cada um desses cargos;  

(c) o setor da empresa a que se referia esses cargos;  

(d) o tipo de vínculo que você manteve com a empresa. 

 

Pedimos a gentileza para que você construa seu relato considerando desde as 

primeiras experiências profissionais até o momento atual, ou seja, uma "linha do 

tempo". Por favor, pedimos para que se concentre e não deixe de mencionar todos os 

cargos/posições realmente ocupadas por você nessa trajetória. 



233 
 
 

 

Como ilustração segue um exemplo fictício: 

  

Iniciei minha carreira atuando em uma industria alimentícia como auxiliar 

administrativo. Permaneci neste cargo por dois anos quando fui promovida e passei a 

trabalhar no setor de recursos humanos como analista de RH. 

Após quatro anos exercendo esta função a empresa iniciou um processo de 

reestruturação. Fui desligada. Para me adaptar a esta nova realidade mudei do 

vínculo formal, com carteira assinada, para os contratos de prestação de serviço. 

Desenvolvi algumas atividades de consultoria para empresas de diversos ramos de 

atuação durante três anos. Após este período passei a atuar como gestora de rh em 

um supermercado. Trabalho nesta organização há cinco anos com carteira assinada.  

 

 

12. Marque quais foram, na sua avaliação, o(s) acontecimento(s) mais decisivo(s) 

para sua trajetória profissional. Atenção: você pode marcar quantos itens achar 

apropriados para o seu caso.  

Ter cursado a faculdade 

Ter sido selecionado(a) para o primeiro emprego na área de RH 

Ter sido promovido(a) 

Ter sido demitido(a) 

Ter passado a trabalhar como consultor na área de RH 

Ter Implantado projetos que geraram resultados importantes para a empresa 

Ter cursado a pós-graduação 

Ter Passado a atuar como docente na área de RH 

Ter trabalhado em uma área distinta de RH 

Ter Conhecido pessoas que contribuíram para o meu crescimento profissional 

Outro (especifique) 
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13. Na sua avaliação, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao 

longo da sua trajetória profissional na área de recursos humanos? Para responder, 

considere as duas dificuldades mais relevantes para você.  

 dificuldade 1 
 

dificuldade 2 
 

 

14. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos que mais contribuem (ou 

contribuíram) para sua atuação na área de RH? Considere a sua trajetória e 

experiência pessoal para responder. Cite os dois mais importantes.  

ponto positivo 1 
 

ponto positivo 2 
 

 

 

Para responder as próximas questões, considere os seus planos e expectativas sobre o seu 

futuro profissional. 

 
15. Nos próximos 10 anos, em qual cargo ou ocupação você se imagina atuando?  

 

Auxiliar de departamento de pessoal 

Encarregado de departamento de pessoal 

Analista de recursos humanos 

Gerente de recursos humanos 

Diretor de recursos humanos 

Consultor de recursos humanos 

 

 

Outro (especifique) 

 
 

 

 

 

16. Você pretende mudar de área de atuação? Por gentileza, justifique a sua resposta.  
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17. Pensando em seu futuro profissional, quais os dois grandes desafios que você 

imagina que terá de enfrentar em sua trajetória de carreira na área de RH?  

desafio 1 
 

desafio 2 
 

 

 

Parte IV 

 

As perguntas a seguir referem-se à empresa em que você trabalha atualmente. Caso atue 

como consultor, considere o seu principal cliente. 

 

18. Qual a denominação utilizada pela empresa para o setor em que trabalha?  

 
 

19. Assinale a(s) alternativa(s) que correspondem apenas às atividades atualmente 

desenvolvidas pelo setor em que trabalha (não considere atividades realizadas no 

passado e que não o são mais no momento).  

 Recrutamento 

Seleção 

Socialização 

Treinamento 

Avaliação de Desempenho 

Pesquisa de Clima Organizacional 

Planos de Benefícios 

Planos de Cargos e Salários 

Administração das relações de trabalho (negociações sindicais e trabalhistas) 

Programas de Qualidade de vida no trabalho 

Administração de pessoal 

Gestão de carreira 

Planejamento Estratégico 

Outro (especifique) 
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20. Marque os itens referentes às atividades que você desenvolve atualmente no cargo 

em que ocupa.  

 Recrutamento 

Seleção 

Socialização 

Treinamento 

Avaliação de Desempenho 

Pesquisa de Clima Organizacional 

Planos de Benefícios 

Planos de Cargos e Salários 

Administração das relações de trabalho (negociações sindicais e trabalhistas) 

Programas de Qualidade de vida no trabalho 

Administração de pessoal 

Gestão de carreira 

Planejamento Estratégico 

Outro (especifique) 

 
 

21. Na empresa em que você trabalha, como ocorre a integração/relação entre o setor 

de recursos humanos e a área de departamento de pessoal?  

 Fazem parte do mesmo setor e o departamento de pessoal está subordinado ao mesmo 

gestor de RH; 

Os setores atuam de forma separada e estão subordinados a uma Diretoria 

Administrativa, mas existe comunicação entre os setores no planejamento das atividades; 

Os setores atuam de forma isolada. A comunicação ocorre por intermédio dos 

direcionamentos da diretoria; 

Outro (especifique) 

 
 

22. Há quanto tempo (anos) você trabalha na empresa atual? Caso esteja na 

organização há menos de um ano, considere os meses.  

 
 

23. Quantos funcionários atuam no setor de recursos humanos?  
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24. Quantos funcionários atuam no departamento de pessoal?  

 
 

25. Em que tipo de empresa você trabalha?  

Privada Ong Pública Consultoria 

 

26. Escolha o item referente ao ramo da empresa em que trabalha. Após delimitar o 

ramo da organização em que atua, por gentileza utilize a opção "não se aplica" para 

os outros dois ramos que não corresponderem. Por exemplo, se escolher o ítem 

referente à indústria, utilize a opção "não se aplica" para comércio e serviços.  

  Indústria Serviços Comércio 

Delimite nas 

opções ao 

lado o tipo 

de empresa 

em que 

trabalha. 

 
 

 
 

 
 

Outro (especifique)  

 

27. A partir do tipo de empresa em que trabalha delimite o porte da empresa pelo 

número aproximado de funcionários. Utilize a resposta "não se aplica" para os dois 

itens que não correspondam à realidade da sua organização.  

  Industria Serviços Comércio 

Número de 

funcionários 
 

 
 

 
 

 

Parte V 

 

Para responder às questões desta parte, considere a sua percepção sobre o mercado de 

trabalho para a área recursos humanos na Grande Natal. Também considere a sua opinião 

sobre os demais profissionais de recursos humanos atuantes nesse mesmo mercado. 

 

28. Na sua visão, quais são as principais dificuldades vivenciadas atualmente pelos 

profissionais da área de recursos humanos enquanto categoria profissional?Cite as 

duas dificuldades que considerar mais graves.  

Dificuldade 1 
 

Dificuldade 2 
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29. Em sua opinião, quais serão os dois principais desafios enfrentados pelos 

profissionais de recursos humanos do mercado da Grande Natal a médio e longo 

prazo?  

desafio 1 
 

desafio 2 
 

 

30. Na sua avaliação, a área de recursos, no contexto da Grande Natal, oferece boas 

perspectivas (oportunidades) para os profissionais desenvolverem as suas carreiras?  

 Sim. 

Não. 

 

31. Por gentileza, justifique a sua resposta para a questão anterior.  

 
 

Parte VI 

As questões a seguir, de encerramento, são para efeitos de mapeamento demográfico. 

 

32. Qual a sua idade?  

 
 

33. Qual é seu estado civil?  

Solteiro(a) 

Casado(a) 

Viúvo(a) 

Divorciado(a) 

Separado(a) 

União Estável 

 

34. Sexo:  

Masculino 

Feminino 

 

35. Sua renda mensal, aproximada, derivada da atividade como profissional de RH, é 

de:  
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36. Assinale o item que corresponde à sua carga horária semanal de trabalho.  

   Até 20h 21 a 30h 40h 44h 45 a 60h Mais de 

60 h/ semana 

* 

37. Você desempenha outra(s) atividade(s), remunerada(s), não relacionada(s) à 

atuação como profissional de RH?  

 Sim. 

Não. 

Se respondeu "Sim", especifique a(s) atividade(s).

 
38. Se você desejar receber os resultados desta pesquisa, por favor, deixe o seu e-mail 

para contato.  

 
 

39. Termo de interesse 

 

A segunda etapa deste estudo compreende a realização de entrevistas com uma 

quantidade de profissionais que, como você, aceitaram participar desta pesquisa. 

Tais entrevistas buscarão aprofundar a nossa compreensão sobre a trajetória de 

carreira do profissional de recursos humanos. Caso você tenha interesse em 

participar, assinale a alternativa abaixo. 

 Tenho interesse em participar da segunda etapa da pesquisa. 

 

40. Por gentileza, deixe o seu e-mail para a participação na segunda etapa da 

pesquisa. 

 

Obrigada pela sua contribuição.  
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APÊNDICE 3 

TABELA DE DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO DE 

PESQUISA 

 

TRAJETÓRIA DE CARREIRA DO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

DA GRANDE NATAL 

                             Tabela – Delimitação do questionário 

Categoria Dimensão Sub-dimensão Itens 

(questões) 

Principais 

Autores 

Referências 

Trajetória Trajetória 

Objetiva 

Cargo início da carreira 8 Dubar (2005, 

2006) 

 

Cargo atual 9 

Cargos ocupados ao longo da 

carreira 

10 

Cargo futuro 14 

Atividade realizada pelo 

profissional 

18 Tonelli, 

Lacombe 

(2002); Ribeiro 

(2009); 

Tanure, Evans, 

Pucik (2007). 

 

Atividade realizada pelo setor 

de Rh 

17 

Trajetória 

Subjetiva 

Acontecimentos decisivos 

(incidentes críticos) 

 

11 Dubar (1997) 

Coutinho, 

(2002, 2009); 

Cochran (1997); 

Bujold (2004). 

 

 

Escolhas 7 

Dificuldades  12, 25 

Aspectos positivos 13 

Desafios 15, 26 



241 
 
 

Formação (graduação, pós-

graduação, curso 

profissionalizante) 

1,2,3,4,5,6 

Perspectivas 

futuras 

Para o profissional de RH 

 

15 Kilimnik 

(2011); 

Tonelli, 

Lacombe 

(2002);  

Dutra (2002); 

Martins (2011) 

Em relação à categoria 

profissional 

27 

Permanência ou não nesta 

carreira 

14 

Dados sócio-

demográficos 

Mapeamento Perfil da empresa (quantidade 

de funcionários, setor de 

atuação) 

23, 24 Tonelli, 

Lacombe 

(2002) 

Tempo de atuação na empresa 20 

Tipo de vínculo com a 

organização 

10 

Número de funcionários no RH 21 

Número de funcionários no DP 22 

Carga horária semanal  32 

Relação entre o DP e o RH 19 

Faixa etária 28 

Sexo 30  

Renda mensal 31  

Atividades desempenhadas em 

outra área 

33  

Estado civil 29  
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APÊNDICE 4 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

TRAJETÓRIA DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE RH DA GRANDE 

NATAL 

ROTEIRO 

 ENTREVISTA NARRATIVA 

 

1- Desenho da linha do tempo profissional 

Desenhe uma linha nesta folha de ofício, representando a sua trajetória de carreira. Ao 

refletir sobre a sua trajetória considere três dimensões: passado, presente e futuro. É 

importante que acrescente nesta linha do tempo os fatores relevantes (significativos). 

Aqueles que contribuíram de alguma para a sua trajetória de carreira. Você terá 20 minutos 

para desenvolver esta atividade. 

  

Tópico –Guia: 

Com base na reflexão produzida pelo desenho da linha do tempo profissional, você poderia 

me contar sobre a sua trajetória de carreira desde o seu início, passando pelo momento 

atual e abrangendo as perspectivas futuras? 

Perguntas exmanentes: 

  

-Quais foram os fatores que contribuíram para sua escolha profissional? 

-Quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira? 

-Quais as maiores dificuldades enfrentadas durante a sua atuação na área de RH? 

-Quais são os fatores que você considera como positivos para a sua atuação na área de 

RH? 

- Em relação ao mercado de trabalho para a área de recursos humanos, na sua opinião 

quais são as perspectivas de atuação deste profissional? 

-Qual o percurso profissional que você imagina percorrer? Fale-me a respeito das suas 

perspectivas em relação a sua carreira. 

-Estamos nos aproximando do fim da nossa entrevista, haveria alguma coisa que você 

gostaria de acrescentar? 


