
 
 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CHOQUES DE CARREIRA SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DE 
CONSERVAÇÃO DE RECURSOS: UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS DE 

ORGANIZAÇÕES PRIVADAS 
 

 
 
 

ANGELO FRANÇA NERI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 

 
ANGELO FRANÇA NERI 

 
 
 
 
 
 

CHOQUES DE CARREIRA SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DE 
CONSERVAÇÃO DE RECURSOS: UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS DE 

ORGANIZAÇÕES PRIVADAS 
 

 
 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado 
Profissional em Gestão Empresarial da Escola Brasileira 
de Administração Pública e de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas como parte dos requisitos necessários para 
obtenção do título de Mestre em Gestão Empresarial. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Lucia Barbosa de Oliveira 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019 



    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 
 

 
 
 

Neri, Angelo França 
Choques de carreira sob a perspectiva da teoria de conservação de recursos: 

um estudo com profissionais de organizações privadas / Angelo França Neri. – 
2019. 

55 f.  
 

Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e 
Pesquisa.  

Orientadora: Lucia Barbosa de Oliveira. 
Inclui bibliografia. 

 
1. Profissões - Desenvolvimento. 2. Pessoal - Dispensa. 3. Orientação 
profissional. I. Oliveira, Lucia Barbosa de. II. Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e 
Pesquisa. III. Título. 

 
 

CDD – 650.1 
 
 

 
 

Elaborada por Kelly Ayala – CRB-7/7007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha querida Mãe Niléa França da Cunha e minha amada avó Nilce 
França da Cunha, com meu coração cheio de amor e saudade. 

 
 



AGRADECIMENTOS 
 

 
Agradeço primeiramente a Deus por tudo.  

Agradeço à professora e orientadora Lucia Oliveira, pela sua dedicação e incansável apoio 

durante todo o processo de pesquisa e produção deste trabalho. 

Agradeço também à amiga Alessandra Santos Catermol Luz pelo apoio, incentivo à finalização 

do meu sonho de concluir um mestrado. 

Agradeço aos entrevistados por compartilhar suas trajetórias de carreira e falarem de seus 

momentos profissionais delicados e vulneráveis. 

 

 

 
 
  



RESUMO 
 
Objetivo – O presente estudo teve por objetivo investigar o choque de carreira vivido por 
profissionais que foram desligados das empresas em que trabalhavam, à luz da teoria da 
conservação de recursos. Além disso, buscou-se analisar: o sentido atribuído ao choque de 
carreira; as competências de carreira mobilizadas para lidar com o choque; as decisões que se 
seguiram ao choque e resultados alcançados.  

Metodologia – Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se pela condução de uma pesquisa 
qualitativa e exploratória, que contou com a participação de 12 trabalhadores adultos (30 anos 
ou mais), com nível superior, residentes na região Sudeste do Brasil, e que foram demitidos de 
seus empregos em organizações do setor privado.  

Resultados – Os resultados corroboraram alguns dos princípios da teoria da conservação de 
recursos. Observou-se que a perda do emprego foi antecedida por outras perdas de recursos e 
gerou novas perdas, tanto objetivas quanto subjetivas. Além disso, identificou-se que os 
participantes precisaram investir na obtenção de recursos – com destaque para a aquisição de 
competências técnicas e desenvolvimento da rede de relacionamentos – para lidar com a 
demissão e buscar um novo espaço no mercado de trabalho. Por fim, também foi possível 
constatar que aqueles que possuíam mais recursos – competências pessoais, técnicas e sociais, 
além do suporte familiar – tiveram mais facilidade de reinserção. 

Limitações – Por ter envolvido uma quantidade relativamente pequena de participantes, é 
possível que algumas perspectivas a respeito do fenômeno estudado não tenham sido 
identificadas. 

Contribuições práticas – Espera-se que os resultados deste estudo possam auxiliar 
trabalhadores a reconhecer, a se preparar e a lidar de forma mais efetiva frente a um 
desligamento involuntário. Espera-se ainda contribuir para os profissionais que atuam com 
aconselhamento de carreira, em especial aqueles que trabalham com recolocação profissional.  

Contribuições para a sociedade – De uma perspectiva social, pretende-se contribuir para o 
debate em torno de políticas públicas que possam contribuir para o desenvolvimento de recursos 
pessoais que permitam a adaptação e a recolocação de trabalhadores desempregados.  

Originalidade – Esta pesquisa inova ao investigar a perda do emprego, entendida como um 
choque de carreira, à luz da teoria da conservação de recursos. 

 

Palavras-chave: Carreira; Choque de carreira; Teoria da conservação de recursos; Demissão; 
Transição de Carreira. 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 

  



ABSTRACT 
 
Purpose – The purpose of this study was to investigate the career shock experienced by 
professionals who were displaced from the companies in which they worked, in light of the 
conservation of resources theory. In addition, we sought to analyze: the meaning attributed to 
career shock; career skills mobilized to deal with shock; the decisions that followed the shock 
and their outcomes. 

Design/Methodology/Approach – To achieve these goals, a qualitative and exploratory 
research was conducted, with the participation of 12 adult workers (30 years-old or more), with 
higher education, residing in the Southeast region of Brazil, who lost their jobs in private sector 
organizations. 

Findings – The results corroborated some of the principles of the conservation of resources 
theory. It was observed that the job loss was preceded by other resource losses and generated 
new losses, both objective and subjective. In addition, it was identified that the participants had 
to invest in obtaining resources – especially the acquisition of technical skills and the 
development of their social network – to deal with the job loss and to find a new space in the 
labor market. Finally, it was also found that those who had more resources – personal, technical 
and social skills, as well as family support – had an easier reinsertion. 

Research Limitations – Because it involved a relatively small number of participants, it is 
possible that some perspectives on the studied phenomenon were not identified. 

Practical Implications – It is hoped that the results of this study will help workers to recognize, 
prepare and cope more effectively when faced with involuntary turnover. It is also expected to 
contribute to career counseling professionals, especially those working with displaced workers. 

Social Implications – From a social perspective, it is intended to contribute to the debate 
around public policies that may foster the development of personal resources that allow the 
adaptation and reinsertion of unemployed workers. 

Originality – This research innovates by investigating job loss, understood as a career shock, 
from the perspective of the conservation of resources theory. 

 
Keywords: Career; Career shock; Conservation of resources theory; Job loss; Career 
Transition. 

Category: Master’s Thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em muitas sociedades, o trabalho e a carreira desempenham um papel central na vida 

das pessoas. Ao mesmo tempo, diversas transformações sociais e organizacionais têm 

impactado a natureza das carreiras, com destaque para um cenário de crescente instabilidade e 

imprevisibilidade (ARTHUR; CLAMAN; DEFILLIPPI, 1995; ARTHUR; ROUSSEAU, 1996; 

CAPPELLI, 1999a; 1999b).  

Na literatura sobre o tema, carreira vem sendo definida como a sequência de 

experiências de trabalho de uma pessoa ao longo do tempo (ARTHUR; HALL; LAWRENCE, 

1989), ressaltando a ideia de jornada ou caminho, em oposição a uma perspectiva estática em 

relação a tempo e lugar. Ao longo desta trajetória, eventos importantes e frequentemente 

inesperados podem impactar a carreira de uma pessoa, tanto positiva quanto negativamente. 

Esses acontecimentos têm sido denominados eventos fortuitos (chance events) ou choques de 

carreira (career shocks), entre outras denominações (BRIGHT; PRYOR; HARPHAM, 2005; 

HIRSCHI, 2010).  

Choques de careira são definidos como eventos extraordinários e disruptivos que 

desencadeiam um processo deliberado de reflexão (AKKERMANS; SEIBERT; MOL, 2018). 

Alguns desses eventos podem ser antecipados ou até planejados, como é o caso de uma gravidez 

ou um intercâmbio no exterior, mas outros podem ser totalmente inesperados – como a perda 

do emprego ou uma doença grave. Em ambos os casos, o impacto sobre a vida e a carreira pode 

ser profundo. O choque de carreira tende, portanto, a provocar reflexões e mudanças de 

comportamento como forma de reação e, dependendo do impacto, pode demandar mais ou 

menos tempo para que o indivíduo reflita e reaja, podendo levá-lo a direções inesperadas 

(SEIBERT et al., 2013; SLAY; TAYLOR; WILLIAMSON 2006). 

Um choque de carreira pode ter um impacto positivo ou negativo sobre a carreira. Outros 

atributos do choque de carreira referem-se à previsibilidade e controlabilidade. Embora 

relacionados, estes dois atributos são diferentes, já que alguns choques podem ser previsíveis, 

mas incontroláveis, enquanto outros podem ser imprevisíveis, mas controláveis. A diferença 

entre esses dois fatores reside principalmente no momento em que o indivíduo tem a 

possibilidade ou capacidade de se engajar em um processo deliberado de reflexão e iniciar uma 

ação para lidar com as consequências do choque (AKKERMANS; SEIBERT; MOL, 2018; 

HOLTOM et al., 2005).  
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Tendo em vista a importância do tema num contexto de instabilidade e mudança, o 

presente estudo teve por objetivo investigar o choque de carreira vivido por profissionais que 

foram desligados das empresas em que trabalhavam, à luz da teoria da conservação de recursos. 

Além disso, buscou-se analisar: (1) o sentido atribuído ao choque de carreira; (2) as 

competências de carreira mobilizadas para lidar com o choque de carreira; (3) as decisões que 

se seguiram ao choque e os resultados alcançados.  

Para tanto, foi conduzida uma pesquisa qualitativa com trabalhadores de empresas 

privadas que foram desligados de forma não voluntária. Foram selecionados homens e 

mulheres, com mais de 30 anos, e cujo choque tivesse ocorrido a não mais de três anos, de 

forma a evitar possíveis esquecimentos.  

1.1 Relevância 

Devido ao turbulento ambiente econômico, pressões e rápidas mudanças, as empresas 

passaram a ser mais flexíveis e enxutas para se manterem mais competitivas (GREENHAUS; 

CALLANAN; DIRENZO, 2008). Esse movimento fez com que suas estruturas internas fossem 

redesenhadas e reestruturadas, causando cortes, demissões e movimentos não mais lineares. A 

lógica da estabilidade e da progressão de carreira deixou de ser prevalente (ARTHUR; 

CLAMAN; DEFILLIPPI, 1995). Cappelli (1999b) menciona que, com as novas condições de 

mercado, os chamados empregos de carreira, com suas longas trajetórias de progressão, altos 

salários e benefícios vêm sendo substituídos por arranjos mais curtos ou temporários, gerando 

permanente instabilidade. Até mesmo as posições gerenciais, que tradicionalmente são mais 

protegidas, vêm sendo afetadas pela volatilidade do mercado.  

Ao longo das últimas décadas, e em resposta à crescente incerteza, volatilidade e 

competitividade do ambiente, as organizações passaram a repensar seu papel no 

desenvolvimento da carreira de seus empregados. Esse movimento provocou uma mudança de 

foco em direção à autogestão da carreira, em que o próprio trabalhador passa a ser protagonista 

de sua carreira e das decisões tomadas ao longo dessa trajetória. Cada vez mais o processo de 

autogestão de carreira torna-se uma ferramenta para o desenvolvimento e implementação de 

planos e estratégias de carreira (SEIBERT et al., 2013). Nesse sentido, têm crescido a 

importância de estudos que busquem investigar como os trabalhadores reagem e respondem a 
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eventos que podem alterar de forma significativa caminhos previamente traçados (ENSHER; 

NIELSON; KADING, 2017), como é o caso dos choques de carreira, foco deste estudo. 

Mais especificamente, este trabalho tem relevância na medida em que apresenta 

evidências e promove a reflexão sobre como profissionais reagem e, posteriormente, mobilizam 

competências e recursos para lidar com eventos que fogem ao seu controle e que afetam sua 

carreira, buscando se adaptar a uma nova realidade de carreira. Por sua vez, Savickas e Porfeli 

(2012) abordam o conceito de adaptabilidade de carreira como a capacidade de um indivíduo 

fazer transições bem-sucedidas num cenário de mudanças organizacionais e no mercado de 

trabalho.  

Adicionalmente, em um mundo do trabalho cada vez mais dinâmico e instável, 

caracterizado pela insegurança e imprevisibilidade, pode-se considerar que a ocorrência de 

eventos de carreira imprevisíveis e inesperados tende a aumentar (AKKERMANS; SEIBERT; 

MOL, 2018), ampliando a importância de estudos sobre essa temática. Por fim, espera-se que 

o presente estudo estimule o debate acadêmico e as pesquisas em torno do tema, especialmente 

em países em que as redes de proteção aos trabalhadores são mais frágeis, como é o caso do 

Brasil. 

De uma perspectiva aplicada, este trabalho pode auxiliar trabalhadores a se preparar, 

reconhecer e a lidar de forma mais efetiva diante de momentos definidores de carreira 

(ENSHER; NIELSON; KADING, 2017). Também pode servir de suporte aos profissionais que 

atuam com aconselhamento de carreira, em especial àqueles que trabalham com recolocação 

profissional.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Carreira e choques de carreira 

A natureza das carreiras passou por importantes deslocamentos ao longo das últimas 

décadas. Até a década de 1970, predominava a ideia de carreira como avanço na hierarquia da 

organização, que seguia uma sequência lógica e previsível, muitas vezes decorrente da 

senioridade do empregado. Esse crescimento vinha também associado ao aumento de 

responsabilidades, status e poder na organização (ARTHUR, HALL; LAWRENCE, 1989; 

CAPPELLI, 1999a; 1999b; LONDON; STUMPF, 1982).  

As profundas transformações econômicas e sociais, que afetaram de forma significativa 

as relações de trabalho, fizeram emergir novos conceitos, modelos e entendimentos sobre 

carreiras. Desta vasta literatura, o tema da transição de carreira vem recebendo destaque, 

incluindo estudos sobre a experiência da perda do emprego (GOWAN, 2014; MCKEE-RYAN 

et al., 2005). Duberley, Mallon e Cohen (2006, p. 285) entendem as transições de carreira como 

“os sinais de pontuação em uma história de carreira”. Bruce (1991, p. 7), por sua vez, a define 

como “o período de ajuste antes e após um evento de carreira identificável. 

Desta forma, o choque de carreira seria este evento de carreira identificável, que varia 

em termos de previsibilidade e pode ser interpretado como positivo ou negativo 

(AKKERMANS; SEIBERT; MOL, 2018). Seibert et al. (2013), de forma análoga, conceituam 

choque de carreira como um evento impactante que promove a deliberação sobre possíveis 

mudanças, tais como a aquisição de novas habilidades ou a procura por um novo emprego.  

Diversas outras expressões para fenômenos similares estão presentes na literatura, 

incluindo eventos fortuitos (chance events), acaso (serendipity), casualidade ou coincidência 

(happenstance), sincronicidade (synchronicity) e momentos definidores de carreira. Em todos 

os casos, o foco reside em eventos ou situações inesperadas que, de alguma forma, impactam a 

trajetória de carreira do indivíduo.  

Num estudo com adolescentes suíços, Hirschi (2010) trabalhou com oito categorias de 

eventos fortuitos: (1) conexões pessoais ou profissionais que levaram a informações sobre 

oportunidades ou a uma oferta de trabalho; (2) estar no lugar certo no momento certo; (3) 

encorajamento por parte de terceiros; (4) influência de experiências adquiridas em atividades 
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profissionais ou voluntárias; (5) obstáculos a planos traçados previamente; (6/7) exposição não 

planejada a um tipo de trabalho ou atividade que achou interessante/não gostou; (8) problemas 

de saúde. Num estudo posterior, também com adolescentes suíços, Hirschi e Valero (2017) 

investigaram o papel desses eventos fortuitos sobre o processo de decisão de carreira. Os 

autores identificaram cinco diferentes perfis que variaram segundo a quantidade de eventos 

fortuitos e a capacidade/confiança na tomada decisões (career decidedness). 

Bright et al. (2009) investigaram o papel dos eventos fortuitos sobre o desenvolvimento 

de carreira e sinalizaram a importância dos fatores influência, ou nível de impacto do evento 

sobre a carreira (alto ou baixo), e percepção de controle sobre o resultado do evento. Os autores 

também chamam a atenção para a necessidade de mais estudos que levem em conta o acaso, a 

incerteza e os limites do controle que um trabalhador tem sobre sua própria carreira. 

Betsworth e Hansen (1996) trazem o conceito de serendipidity (acaso) e o definem como 

eventos imprevisíveis e não planejados que influenciam a trajetória de carreira da pessoa. Em 

um estudo com 237 adultos, as autoras identificaram que em torno de 60% revelaram que o 

desenvolvimento de suas carreiras foi influenciado por eventos casuais. Além disso, elas 

também elaboraram uma classificação desses eventos, tendo identificado onze categorias, 

apresentadas no Quadro 1, na ordem de frequência em que foram mencionadas pelos 

participantes. 

Quadro 1 – Eventos fortuitos de desenvolvimento de carreira 

1. Conexões profissionais ou pessoais 

2. Avanço inesperado 

3. Estar no lugar certo, na hora certa 

4. Influências de casamento ou da família 

5. Incentivo aos outros 

6. Influência de experiências anteriores de trabalho ou voluntariado  

7. Experiências militares 

8. A posição temporária tornou-se permanente 

9. Obstáculos na trajetória de carreira original 

10. Influência de eventos históricos 

11. Exposição inesperada à área de interesse 
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Outro conceito presente nesta literatura é o de casualidade (happenstance), apresentado 

pela primeira vez na literatura por Mark Miller, em 1983, no contexto das escolhas de carreira 

(AKKERMANS; SEIBERT; MOL, 2018). Mitchell, Levin e Krumboltz (1999), por sua vez, 

propuseram o conceito de causalidade planejada (planned happenstance), advogando que, num 

contexto de incerteza, não faria sentido a profissionais de aconselhamento de carreira trabalhar 

com a ideia de que o acaso não é relevante. Nesse sentido, os autores sugerem um modelo de 

intervenção em que o acaso seria não apenas esperável como também desejável e ativamente 

buscado. Mais recentemente, Krumboltz (2009) propôs a teoria do aprendizado pelo acaso 

(happenstance learning theory), chamando a atenção para o fato de que o ser humano é produto 

de incontáveis experiências advindas de situações planejadas e não planejadas, de forma que 

suas habilidades, conhecimentos, interesses, valores, preferências e ações seriam desenvolvidos 

e influenciados por uma série de eventos fortuitos (KRUMBOLTZ, 1996).  

Guindon e Hanna (2002) trabalham com o conceito de sincronicidade (synchronicity), 

que seriam situações imprevisíveis, mas significativas para a carreira. Os autores apresentam 

alguns casos que ilustram como esses momentos marcantes e inesperados são capazes de 

influenciar de forma decisiva o desenvolvimento da carreira de uma pessoa.  

Ensher, Nielson e Kading (2017) definiram momento definidor da carreira (career-

defining moment) como um ponto no tempo em que a trajetória de carreira de um indivíduo 

sofre uma alteração significativa. Essa mudança pode envolver uma aceleração ou 

desaceleração da trajetória atual ou então uma virada de trajetória, resultando num caminho 

inteiramente novo. Em seu estudo, os autores identificaram cinco momentos definidores: 

transições previstas e imprevistas (e.g. promoção, demissão, oferta de trabalho), além de 

experiências intrapessoais (insights), relacionais e espirituais. Ainda segundo os autores, esses 

momentos definidores ocorrem em um momento específico e impactam pensamentos e 

sentimentos do indivíduo a respeito de sua situação atual e perspectivas futuras de carreira 

(ENSHER; NIELSON; KADING, 2017). 

Mais recentemente, Akkermans, Seibert e Mol (2018) trabalharam o conceito de choque 

de carreira (career shock), unindo as literaturas sobre o papel do acaso na carreira e sobre 

choques e rotatividade de empregados nas organizações. Segundo os autores, quatro 

características definiriam um choque de carreira: (1) ausência de controle sobre o mesmo e suas 

consequências, (2) variação em termos de previsibilidade, (3) seu impacto pode ser positivo ou 
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negativo e, por fim, (4) leva o indivíduo a um processo de reflexão sobre o acontecimento e 

sobre possíveis caminhos de ação.  

Um choque na carreira é um evento disruptivo e extraordinário que é, pelo 
menos até certo ponto, causado por fatores fora do controle do indivíduo e 
que desencadeia um processo deliberado de reflexão sobre a carreira. A 
ocorrência de um choque na carreira pode variar em termos de 
previsibilidade e pode ser avaliado como positivo ou negativo. 
(AKKERMANS; SEIBERT; MOL, 2018, p. 4). 

 
Exemplos positivos incluem uma promoção, uma proposta de emprego ou de 

expatriação. Já os eventos negativos podem ser a transferência para uma área indesejada, a 

obtenção de uma avaliação negativa ou a perda do emprego (AKKERMANS; SEIBERT; MOL, 

2018). Segundo Hirschi (2010), pesquisas tem demonstrado que esses eventos podem impactar 

os resultados de carreira de várias maneiras, incluindo a própria interpretação do que é uma 

carreira bem-sucedida. 

Seibert et al. (2013) concordam que o choque tem um papel importante nas decisões de 

carreira, podendo levar profissionais para direções inesperadas. Alguns eventos podem ser 

completamente imprevisíveis, como uma doença ou perda de emprego. Outros, como uma 

realocação, casamento ou gravidez podem ser planejados, embora o impacto e as consequências 

do evento possam ser mais profundamente disruptivos do que esperado. De qualquer forma, 

tais eventos podem fazer com que as pessoas repensem suas carreiras e até mesmo suas direções 

de vida (SEIBERT; KRAIMER; HESLIN, 2016). Por exemplo, num estudo com egressos de 

duas universidades norte-americanas, Seibert et al. (2013) identificaram que a decisão de cursar 

uma pós-graduação foi, em alguma medida, influenciada por choques de carreira positivos. 

A teoria do caos de carreira, proposta por Pryor e Bright (2003), postula que o processo 

de tomada de decisão de carreira deve levar em conta a complexidade, a mudança, o 

construtivismo e o acaso, em oposição a teorias que consideram o processo como 

essencialmente racional e controlável, no qual a pessoa buscaria um ambiente ou ocupação que 

melhor de encaixasse a suas características pessoais. Nesta teoria, os autores associam o 

desenvolvimento de carreira a sistemas dinâmicos complexos que funcionam na conexão entre 

ordem e desordem, estabilidade e mudança, previsibilidade e incerteza. Desta forma, carreira é 

vista num contexto fortuito, complexo, de mudanças e interconexões entre eventos, muitos dos 

quais não se tem o controle (PRYOR; BRIGHT, 2003; 2014). 
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Nesta perspectiva de casualidade, em que não se possui o controle dos eventos, é 

importante que o profissional desenvolva competências que o ajude a se ajustar ou a superar 

limitações na sua trajetória profissional. Este é o tema da próxima seção. 

2.2 Competências de carreira 

Considerando o cenário em que os trabalhadores são chamados a assumir o controle 

sobre a gestão da própria carreira, cresce a importância dos estudos que buscam identificar 

recursos e competências relevantes à gestão da carreira e atividades profissionais 

(AKKERMANS et al., 2013; 2012).  

Akkermans et al. (2013) definem competências de carreira como conhecimentos, 

capacidades e habilidades centrais ao desenvolvimento de carreira, que podem ser influenciados 

pelo indivíduo e estão positivamente relacionadas a conceitos como autoeficácia, desempenho 

percebido e empregabilidade. Os autores enfatizam que competências de carreira são 

competências profissionais fundamentais, assim como competências para realizar uma tarefa 

profissional específica. Como o mercado de trabalho atual demanda, cada vez mais, que os 

trabalhadores sejam agentes ativos na gestão da própria carreira, o desenvolvimento de 

competências de carreira pode ser essencial.  

O modelo de competências de carreira proposto por Akkermans et al. (2013) envolve 

três dimensões: reflexiva, comunicativa e comportamental, sendo que cada uma delas contém 

duas competências de carreira, conforme apresentado no Quadro 2.  

Quadro 2 – Modelo de competências de carreira 
    

Dimensões Reflexiva Comunicativa Comportamental 

Competências 

Reflexões sobre a motivação Rede de contatos Exploração do trabalho 

Reflexão sobre qualidades 
pessoais Exposição Controle de carreira 

Fonte: Akkermans et al., 2013.  
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As competências reflexivas de carreira incluem a reflexão na motivação sobre valores, 

paixões e motivações sobre carreira pessoal e qualidades que se relacionam com as fortalezas, 

dificuldades e capacidades da carreira de um indivíduo. Já as competências de carreira 

comunicativas incluem a rede de contatos que se relaciona com a consciência da presença e 

valor profissional da rede de alguém e a habilidade de expandir essa rede para propósitos de 

carreira, se expondo e apresentando suas habilidades, capacidades para o mercado de trabalho.  

Já a última competência de carreira é a comportamental, que inclui a exploração e busca ativa 

de oportunidades de trabalho e controle de carreira, que se relaciona ativamente na influência 

dos processos de aprendizado e de trabalho no estabelecimento de metas e no planejamento de 

como atingi-las (AKKERMANS et al., 2013). 

Na literatura sobre competências de carreira, o tema da capacidade de adaptação ver 

recebendo atenção, com destaque para o conceito de adaptabilidade de carreira. Construído a 

partir de uma abordagem psicossocial, a adaptabilidade de carreira incluiria tanto características 

pessoais, como flexibilidade e proatividade, quanto competências que viabilizariam a adoção 

de comportamentos e estratégias adaptativas (BIMROSE et al., 2011; SAVICKAS et al., 2009 

SAVICKAS; PORFELI, 2012). Bimrose et al. (2011 p. 6-7), definem a adaptabilidade de 

carreira como: 

A capacidade de um indivíduo de fazer uma série de transições bem-
sucedidas, onde o mercado de trabalho, a organização do trabalho e as bases 
ocupacionais e organizacionais do conhecimento podem estar sujeitas a 
mudanças consideráveis. 

 
Savickas e colaboradores, de diferentes países, incluindo o Brasil, buscaram 

operacionalizar o construto e desenvolveram uma escala composta por quatro fatores: controle, 

curiosidade, confiança e interesse, apresentados no Quadro 3. Segundo os autores, esses 

recursos permitiriam o desenvolvimento de comportamentos voltados ao aprendizado, tais 

como auto direcionamento, reflexão e autonomia, auxiliando na potencialização da 

empregabilidade (SAVICKAS; PORFELI, 2012; SAVICKAS et al., 2009). 

 

 

 



 
 

 

20

Quadro 3 – Modelo de competências de adaptabilidade de carreira 

Controle Capacidade de exercer influência sobre as situações, por meio da autodisciplina, 
esforço e persistência. 

Curiosidade Capacidade de explorar possibilidades internas e cenários futuros. 

Confiança Confiança na própria capacidade de alcançar os objetivos de carreira definidos. 

Interesse Curiosidade e atitude positiva em relação ao futuro. 
      Fonte: Savickas et al., 2009. 

 

O conceito de carreiras inteligentes, proposto por Defillippi e Arthur (1995), inclui três 

competências de carreira que seriam essenciais para o desenvolvimento e a gestão da carreira, 

especialmente num contexto de incertezas e transições mais frequentes. As competências são: 

saber porquê (know why), saber como (know how) e saber quem (know whom), apresentadas no 

Quadro 4. O saber porquê refere-se à compreensão da motivação para o trabalho. Ter clareza 

dos próprios valores e ser capaz de se identificar com seu trabalho. O saber como envolve a 

consciência das habilidades e conhecimentos importantes e necessários ao desempenho no 

trabalho. Inclui a capacidade de desenvolver habilidades para satisfazer as demandas das 

funções desempenhadas. Por fim, saber quem refere-se ao desenvolvimento e manutenção da 

rede de relacionamentos que pode oferecer diferentes formas de apoio ao trabalhador, incluindo 

a construção de sua imagem e reputação. 

Quadro 4 – Competências no modelo de carreiras inteligentes  

 
         Fonte: Defillippi & Arthur (1995). 
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Nesta pesquisa, pretende-se investigar quais competências de carreira foram mobilizadas após 

o choque da demissão, e também na preservação e ganho de seus recursos pessoais, em linha 

com a teoria da conservação de recursos, discutida a seguir. 

2.3 Teoria da conservação de recursos  

A teoria da conservação de recursos (Conservation of Resources Theory ou COR) foi 

originalmente desenvolvida por Hobfoll (1989) no contexto dos estudos sobre o estresse no 

ambiente de trabalho. Numa revisão da produção acadêmica sobre o tema, Hobfoll et al. (2018) 

afirmam que, nos últimos 30 anos, esta tem sido amplamente citada em pesquisas nos campos 

da psicologia organizacional e do comportamento organizacional, especialmente nos estudos 

sobre estresse e motivação.  

Segundo Hobfoll (1989, p. 516), “o estresse psicológico é definido como uma reação ao 

ambiente em que há (a) ameaça de perda líquida de recursos, (b) perda líquida de recursos ou 

(c) falta de ganho de recursos após o investimento de recursos. Tanto a perda percebida quanto 

a real, ou a falta de ganho, são consideradas suficientes para produzir estresse”. 

O conceito de recurso é essencial ao entendimento do processo que leva ao estresse e, 

ainda segundo o autor, inclui objetos, características pessoais, condições ou energias, tais como 

autoestima, status socioeconômico e estar empregado. O autor também destaca que diferentes 

situações do ambiente externo podem colocar em risco ou depreciar esses recursos, incluindo 

ameaças aos valores pessoais, à autoestima, à estabilidade econômica e ao status pessoal 

(HOBFOLL, 1989).  

De acordo com a teoria de conservação de recursos, os indivíduos se esforçam para 

obter, reter, fomentar e proteger tudo aquilo que elas fundamentalmente valorizam. Em outras 

palavras, os indivíduos são motivados a proteger recursos existentes e a adquirir novos recursos 

para prevenir o risco de perdas (HOBFOLL et al., 2018). Eventos como o divórcio ou a perda 

do emprego, por exemplo, são estressantes e podem ter impacto significativo na vida de um 

indivíduo, exatamente porque envolvem a perda de recursos valorizados.   

Halbesleben et al. (2014) postulam que, além da premissa de que as pessoas são 

motivadas a proteger os recursos que possuem, elas também são motivadas a adquirir novos 

recursos. Em sua essência, a teoria de conservação de recursos explica muito do comportamento 
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humano baseado na necessidade evolucionária de adquirir e conservar recursos para sua 

sobrevivência.  

A Teoria de Conservação de Recursos também explora o aspecto cultural, na medida 

em a necessidade de recursos se insere no contexto cultural em que o indivíduo está inserido. 

Em outras palavras, a dinâmica do investimento de proteger e obter recursos estaria incorporada 

em uma rede de crenças e valores compartilhados em uma sociedade. Assim, a perda de um 

recurso material seria mais crítica em uma sociedade materialista do que em sociedades mais 

orientadas aos valores espirituais ou naturalistas, por exemplo (HOBFOLL, 2001).  

Assim como outros animais sociais, os humanos precisam adquirir e conservar forças 

pessoais e vínculos sociais. Ao contrário de outros animais, porém, os humanos podem criar 

ferramentas complexas para garantir sua sobrevivência e têm a vantagem de uma língua 

complexa para se comunicar, o que apoia a sobrevivência e o processo de criação de vínculos. 

Portanto, as pessoas empregam recursos-chave não apenas para responder ao estresse, mas 

também para construir um reservatório de recursos de sustentação para tempos de necessidades 

futuras (HOBFOLL et al., 2018).  

A partir desse princípio básico de conservação e aquisição, Halbesleben et al. (2014) 

identificaram vários postulados da teoria, sumarizados no Quadro 5. 

Quadro 5 – Postulados da teoria de conservação de recursos 

Item Descrição 

Princípio 1 A perda de recursos é mais impactante do que o ganho de recursos. 

Princípio 2 Indivíduos devem investir recursos para ganhar mais recursos, para se proteger da perda 
de recursos ou para recuperar recursos perdidos. 

Corolário 1 Indivíduos com mais recursos estão mais bem posicionados para ganhar recursos. 
Indivíduos com menos recursos tem mais probabilidade de vivenciar a perda de recursos. 

Corolário 2 Perdas iniciais de recursos levam a perdas futuras de recursos. 

Corolário 3 Ganhos iniciais de recursos levam a ganhos futuros de recursos. 

Corolário 4 Perda de recursos leva a tentativas defensivas para manter os recursos restantes existentes. 

    Fonte: Halbesleben et al. (2014). 
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O primeiro princípio é o de que a perda de recursos é mais impactante do que o ganho 

de recursos. No contexto organizacional, isso implica que as perdas no trabalho podem ter mais 

impacto do que ganhos de valor similar. Por exemplo, ser preterido numa distribuição de 

remuneração variável pode ser percebido como mais prejudicial do que um receber uma 

bonificação equivalente. 

Diversos estudos apontam que, quando indivíduos perdem recursos no trabalho, são 

propensos a vivenciar burnout, depressão ou outros impactos de ordem fisiológica. No entanto, 

o segundo princípio da teoria aponta que a perda de recursos também contém um elemento 

motivacional, na medida em que os indivíduos podem adotar comportamentos defensivos no 

sentido de evitar a perda de recursos e também para adquirir novos recursos. Outra proposição 

é a de que aqueles que possuem mais recursos estão mais bem posicionados para adquirir novos 

recursos, enquanto os que têm menos recursos têm mais probabilidades de perder recursos 

(HALBESLEBEN et al., 2014). 

Com relação às perdas, outro postulado da teoria traz a ideia de que perdas iniciais de 

recursos podem levar a futuras perdas. Num experimento com gerentes de recrutamento, 

Oberholzer-Gee (2008) comparou a reação desses profissionais a currículos de trabalhadores 

empregados e desempregados. A pesquisa revelou que os trabalhadores desempregados são 

vistos como inferiores aos que estão inseridos no mercado de trabalho, resultado consistente 

com este postulado da teoria. Por outro lado, a teoria sugere que ganhos iniciais de recursos 

podem levar a mais ganhos.  

Por fim, postula-se que a perda de recursos leva a tentativas defensivas para manter os 

recursos restantes existentes. Um estudo feito no Japão por Jung e Takeuchi (2018) mostrou 

que, com o passar do tempo, profissionais maduros tendem a ver suas oportunidades 

profissionais diminuírem. O mesmo estudo revela, no entanto, que quando estes profissionais 

desenvolvem comportamentos auto regulatórios, na tentativa de se prevenir contra perdas de 

oportunidades profissionais e queda de renda, sua satisfação com a carreira, autoconfiança e 

bem-estar aumenta.  

No presente estudo, a perda do emprego é entendida como um choque de carreira e 

como um evento estressante associado à perda de recursos. Desta forma, conforme sugerem 

Akkermans, Seibert e Mol (2018), o choque da perda do emprego é analisado sob a perspectiva 

da teoria de conservação de recursos.  
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3 MÉTODO 

Para o alcance dos objetivos propostos, que é o de compreender em profundidade como 

trabalhadores demitidos de suas organizações lidaram com este choque de carreira, optou-se 

pela condução de uma pesquisa qualitativa e exploratória.  

Esta abordagem foi escolhida por ser considerada adequada quando se busca conhecer 

em profundidade as perspectivas e experiências dos sujeitos pesquisados. Em outras palavras, 

a pesquisa qualitativa é recomendada quando o objetivo é compreender fenômenos sociais a 

partir da percepção e da vivência de indivíduos ou grupos (FLICK, 2009). Desta forma, a 

presente pesquisa se apoia no paradigma construtivista, segundo o qual a realidade é múltipla e 

construída socialmente (GUBA; LINCOLN, 1994).  

Além disso, como praticamente não há estudos sobre choques de carreira analisados à 

luz da teoria de conservação de recursos, esta abordagem também se mostra mais adequada. 

Conforme ressalta Babbie (1986), uma das finalidades da pesquisa exploratória é a de promover 

familiaridade inicial com o tema. Nas palavras do autor:  

Muitas pesquisas sociais são conduzidas para explorar um tópico, para 
proporcionar uma familiaridade inicial com o mesmo. Esse objetivo é típico 
quando um pesquisador está examinando um novo interesse ou quando o 
objeto de estudo é relativamente novo e não estudado. 

3.1 Seleção dos sujeitos 

Na definição dos participantes da pesquisa, optou-se por trabalhar o choque de carreira 

da perspectiva de trabalhadores que foram demitidos das organizações em que trabalhavam. A 

perda do emprego é considerada um choque de carreira devido às suas características de ruptura. 

Neste contexto, buscou-se compreender a trajetória de carreira dos entrevistados, identificar 

momentos de ruptura e capturar suas reações frente a esses eventos. 

Além disso, foi estabelecido que os participantes poderiam ser homens ou mulheres, 

adultos (ou seja, com mais de 30 anos de idade), com ensino superior completo, residentes na 

região Sudeste do país, e que tivessem sido demitidos de empresas privadas há mais de 6 meses 

e a menos de 3 anos. Desta forma, procurou-se garantir certa homogeneidade ao grupo 

pesquisado. 
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3.2 Procedimentos 

Os convites para participar da pesquisa foram feitos por meio de postagens na rede social 

profissional Linkedin e em um grupo de Whatsapp chamado “Fala RH”. Inicialmente, 17 

pessoas responderam ao convite. Destes, cinco foram descartados por não se enquadrarem no 

perfil desejado, totalizando 12 entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas por telefone ou Skype, ao longo dos meses de agosto e 

setembro de 2019. A partir dos contatos voluntários feitos pelos participantes, os agendamentos 

foram feitos, considerando a disponibilidade de cada entrevistado.  

Para a condução das entrevistas, foi utilizado um roteiro semiestruturado, disponível no 

Apêndice. O roteiro foi construído para cobrir diferentes momentos de carreira dos 

participantes, desde o início de suas trajetórias profissionais, investigando suas aspirações, 

decisões, passagens por diferentes funções ou empresas, assim como o momento de choque de 

carreira até o presente momento. Ao investigar o choque de carreira, buscou-se identificar e 

compreender os impactos dos choques e suas influências na vida dos participantes. 

Antes do início de cada entrevista, foram explicados os objetivos e a importância da 

pesquisa, bem como o valor da colaboração do entrevistado. Neste momento, também foi feita 

a confirmação da confidencialidade das informações compartilhadas. Todas as entrevistas 

foram gravadas, com o devido consentimento dos participantes, e posteriormente transcritas.  

3.3 Perfil dos entrevistados 

O perfil de cada um dos participantes está apresentado no Quadro 6. Dos 12 

entrevistados, metade é do gênero feminino. O mais novo tem 32 anos e os três mais velhos 

possuem 51 anos de idade. Nove residem no Rio de Janeiro, dois são de São Paulo e um de 

Minas Gerais. As formações acadêmicas são distintas e incluem Jornalismo, Letras, 

Matemática, Administração, entre outras. Com relação aos cargos, seis ocupavam posições de 

liderança quando foram desligados.  
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Quadro 6 – Perfil dos entrevistados 

N Gênero Idade Estado 
Civil Formação UF Cargo em que foi 

demitido(a) 

E1 F 42 Casada Direito RJ Analista de suprimentos 
Sr. 

E2 M 46 Casado Engenheiro SP Gerente de pós-venda 

E3 F 51 Casada Letras e Jornalismo RJ Gerente de 
comunicação interna 

E4 F 41 Solteira Letras RJ Analista de educação 

E5 M 46 Casado Administração RJ Coordenador de 
hotelaria 

E6 F 44 Casada Direito RJ Gerente de pesquisas e 
marketing 

E7 F 51 Solteira Psicologia RJ Analista de RH 

E8 M 51 Casado Contabilidade RJ Gerente financeiro 

E9 M 34 Casado Matemática RJ Analista financeiro 

E10 M 50 Casado Engenharia SP Supervisor de operação 

E11 F 43 Casada Psicologia MG Analista de RH 

E12 M 47 Casado Administração e 
Psicologia RJ Gerente de comércio 

exterior 

 

 

3.4 Análise dos dados 

Para compreender o contexto de análise dos dados desta pesquisa, é necessário trazer à 

luz o seu distanciamento dos conceitos tradicionais de carreira, muito relacionados à noção de 

sequência lógica de posições/hierarquias (LONDON; STUMPF, 1982). A perspectiva de 

carreira aqui adotada baseia-se numa perspectiva mais ampla, que engloba uma trajetória 

combinada entre vida e trabalho (SAVICKAS et al., 2009).  

Segundo Phifer (2003), carreira pode ser definida como o somatório total de decisões 

que direcionam os esforços e investimentos educacionais, sociais, econômicos, políticos e 

espirituais de um indivíduo e que reflete suas características de personalidade e valores de vida. 

Desta forma, o roteiro desenvolvido para este trabalho foi construído para cobrir diferentes 
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momentos de carreira dos participantes, desde o início de suas trajetórias profissionais, 

investigando aspirações, decisões, passagens por diferentes funções ou empresas, assim como 

o momento de choque de carreira e seus desdobramentos. Ao investigar o choque de carreira, 

buscou-se identificar e compreender os impactos do choque e suas influências na visão de vida 

e futuro dos participantes. 

Os dados foram analisados com apoio do software Atlas ti, versão 8. Para a análise da 

vivência da demissão e seus desdobramentos, tomou-se como base alguns dos princípios da 

teoria de conservação de recursos (HALBESLEBEN et al., 2014; HOBFOLL, 1988), 

apresentados no Quadro 7.  

Quadro 7 – Princípios da COR utilizados na análise 

Perdas iniciais de recursos levam a perdas futuras de recursos. 

A perda de recursos é mais impactante que o ganho de recursos. 

Indivíduos com mais recursos estão mais bem posicionados para ter mais ganhos de 
recursos.  

Indivíduos devem investir recursos para ganhar mais recursos, para se proteger da perda de 
recursos ou para recuperar recursos perdidos. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A análise e discussão dos resultados foi organizada em cinco blocos. O primeiro trata 

da relação entre a trajetória de carreira dos participantes e alguns dos princípios da COR, 

incluindo a compreensão das dinâmicas de motivação e estresse associados à perda, ganho e/ou 

tentativa de manutenção dos recursos. O segundo bloco busca identificar e compreender o 

sentido que o choque de carreira teve na vida dos entrevistados e, em seguida, discute-se o 

processo de ressignificação após o choque de carreira e a situação dos participantes no momento 

em que as entrevistas foram conduzidas. O quarto bloco tem como foco as competências de 

carreira mobilizadas pelos participantes durante sua transição profissional, tendo como base os 

modelos de Akkermans et al. (2013) e Defillippi e Arthur (1994). Por fim, no quinto bloco são 

apresentados alguns padrões que parecem ser comuns aos participantes e que, possivelmente, 

também se verificam com outros profissionais em situação semelhante.  

4.1 Relações com a teoria da conservação dos recursos  

Segundo a teoria da conservação de recursos, recursos podem ser interpretados como 

objetos, ferramentas, estados, condições e outras coisas que as pessoas valorizam (HOFBOLL, 

1988). Nas análises que se seguem são identificadas algumas proposições da COR observadas 

entre os participantes. 

4.1.1 Perdas iniciais de recursos levam a perdas futuras de recursos. 

Na maioria dos casos, foram identificadas perdas iniciais de recursos anteriores à 

demissão, incluindo redução na saúde emocional, piora na qualidade de vida, e perda de status 

e autoestima. O relato do entrevistado 12, por exemplo, aponta para a perda inicial de saúde e 

qualidade de vida em virtude de acúmulo de trabalho, excesso de horas extras e outras condições 

desafiadoras.  

Comecei a ter burnout. Teve período em que eu cobria as férias... cobria 
ausências, né, de pessoas de férias, pessoas de licença médica e eu comecei... 
eu cheguei a acumular o trabalho que seria de quatro pessoas, eu fazendo. 
Pra isso, eu entrava às sete horas da manhã, saía às dez da noite, sem 
almoçar, à base de lanche... E eu fui dando conta até que eu também adoeci. 
(E12) 
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No relato a seguir, a entrevistada diz que com a crise institucional e econômica na 

organização em que trabalhava, ela começou a perder a tranquilidade, afetando sua saúde 

emocional, situação que culminou com o seu próprio desligamento.  

E aí passei algum tempo nesse cargo e aí teve a crise na empresa, né, até o 
presidente foi preso, fiquei muito preocupada. [...] Aí teve crise econômica 
na empresa e aí eles começaram a cortar os maiores salários. E aí, no caso, 
lá, caiu sobre mim, né? (E3) 

 
A entrevistada 7 relatou duas perdas iniciais: a troca de emprego de uma empresa maior 

para uma menor e a mudança do seu vínculo trabalhista. Enquanto na primeira empresa ela 

tinha carteira assinada, na segunda empresa ela era apenas uma prestadora de serviços 

autônoma. Para ela, foram duas perdas iniciais que a levaram a mais perdas: perda da 

autoestima, satisfação, segurança e de perspectivas de avanço de carreira. 

Sair dessa empresa e ir pra uma empesa pequena foi um choque de tamanho 
só, né? O sentimento foi assim, doloroso porque eu não tenho uma carteira 
assinada, eu não tenho um vínculo empregatício, eu não tenho uma 
estabilidade, eu não vejo crescimento, que pra mim é primordial. Então isso 
pra mim não estava sendo legal, não estava, vou te falar assim, de coração, 
não estava sendo legal. (E7) 

 
Já a entrevistada 1 contou que foi transferida para uma área do negócio com a qual ela 

não tinha aderência cultural, de valores e nem as habilidades técnicas para desempenhar suas 

atividades de forma plena. Isso trouxe estresse e perda de tranquilidade, equilíbrio emocional, 

autoestima e status profissional perante os outros colegas.  

E nesse outro lugar, as pessoas eram impositivas e elas se achavam os donos 
da verdade e a gente fazia o que a gente queria e não o que o cliente queria. 
Tinha muito ego, muito “vou fazer desse jeito”. Não estava satisfeita .... é 
uma cadeira global, precisa saber de inglês, falar com a China, ..., eu não 
tinha condições de atender, sabe? (E1) 

 
No relato seguinte, a entrevistada 4 conta sobre as mudanças na estrutura da empresa 

em que trabalhava. As reestruturações trouxeram mudanças significativas de escopo e de 

responsabilidades que geraram perdas iniciais para ela. A troca de gestores trouxe perda de 

continuidade na relação e alinhamentos com os seus líderes. As posições que ela ocupava antes 

foram extintas, deixando-a sem tarefas durante um período de tempo. Isso causou uma perda 
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de seu senso de pertencimento. Como consequência, todas essas mudanças causaram perda de 

satisfação e de equilíbrio emocional. 

Eu entrei com uma função, né, e aí, ao longo das mudanças de gestores, eu 
tive três gestores, né, em três anos, três gestores. E eu fui mudando de função 
aos poucos e a função que eu estava exercendo estava acabando naquela 
coordenação. Então eu comecei a ficar sem função e aí fui sinalizando isso, 
pro coordenador... acho que a insatisfação dentro da empresa foi forçando 
com que eu buscasse outros caminhos, mas outros caminhos ainda dentro 
daquilo que eu fazia, e até que, eu fiquei sabendo que, realmente, não 
existiria mais a área que a gente tinha, que era de gestão de tutoria, a função 
não existiria mais na coordenação. (E4) 

 
O entrevistado 8 também viveu perdas iniciais, primeiramente quando o seu superior 

direto saiu da empresa e foi substituído por uma pessoa com outra visão e perfil de gestão. Logo 

em seguida, a empresa foi vendida e passou por mudanças de estratégia. Ambas as mudanças 

significaram perdas iniciais. Perda do chefe que o apoiava e gostava do seu trabalho e perda de 

segurança do seu posto com a presença de novos proprietários da empresa, gerando desgastes 

e estresse emocional. 

O problema foi que a empresa... teve uma revolução na empresa, na verdade, 
o diretor que, na verdade, não era diretor, era gerente-geral, mas ele tinha 
status de diretor da empresa que me contratou, né? Então, ele tinha um 
desejo de ser diretor, olha como é que são as coisas, né? Ele era como 
gerente-geral com status de diretor, mas ele queria ser diretor, de fato. E ele 
acabou participando de um processo para ser diretor em outra empresa. 
Então nesse processo que ele pediu pra sair, tudo que estava encaminhado, 
desencaminhou, mudou tudo porque mudou a pessoa, botaram outra pessoa. 
Pra você ter uma ideia, a empresa foi vendida. As pessoas estavam mudando, 
as entregas... estavam apertando as entregas. Eu acabei tendo um desgaste 
com o novo chefe. (E8) 

 
Em resumo, todos esses relatos mostram que a perda de recursos decorrente da demissão 

foi precedida de diversas outras perdas, associadas a mudanças que ocorreram nas organizações 

em que os participantes trabalhavam ou a um movimento de carreira desvantajoso. 

4.1.2 A perda de recursos é mais impactante que o ganho de recursos 
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A perda de recursos é muito impactante e tende a ser estressante por envolver a 

percepção de escassez de recursos. Além disso, esta perda tende a afetar as pessoas mais 

intensamente com o passar do tempo, na medida em que estas seguem consumindo seus 

recursos sem a garantia de reposição imediata dos mesmos, gerando ansiedade e estresse de 

pensar em formas de contornar a situação. Ao analisar este princípio da COR, buscou-se avaliar 

o impacto na vida e na carreira do profissional ocasionado pela demissão. Halbesleben et al. 

(2014) mencionam a saliência da perda como uma noção bem estabelecida na Psicologia 

Cognitiva, no sentido de que perdas são mais fortes para o ser humano do que os ganhos. 

Alguns relatos evidenciam esse ponto. A entrevistada 7, por exemplo, associa o seu 

desligamento à ausência de esperança para sua vida. 

Assinei a carta de desligamento e ali pra mim o meu mundo caiu. (E7) 

 
O desligamento da entrevistada 3 também parece ter sido muito impactante. Ela chorou 

logo após seu desligamento, pelo fato de não conseguir vislumbrar seu futuro, pelo medo do 

que estaria por vir. Em seguida, ela conta o sentimento de insegurança e decepção nos primeiros 

momentos em que começou a procurar emprego. 

Murcha. Por mais que eu esperasse, é claro que é um baque. Claro que eu 
chorei porque ninguém é de ferro e isso também claro que tem que acontecer 
e fica essa coisa do, aí, e agora? (E3) 

Muita insegurança, tá? Muito decepcionante. E vou vendo, vou vendo ali o 
que tinha de anúncio e vou respondendo, vou mandando currículo e aparece 
nada. (E3) 

 
Já o entrevistado 5 admite que foi um grande impacto perder um emprego de mais de 

20 anos. Sua demissão representou a perda de uma rotina, de um padrão de vida estável, e da 

segurança sobre o seu futuro e o de sua família. 

É um impacto grande, né, você, com vinte e dois anos de casa, né, se 
dedicando ali. (...) E aí, de repente, você recebe um impacto desse, né, duma 
demissão. (E5) 

 
O entrevistado 10 afirma que a experiência da demissão, entendida como uma ruptura, 

gerou uma grande desorientação psicológica, prejudicando sua capacidade de agir em busca de 

recolocação.  
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E aí acabou que eu saí desse emprego meu, fiquei um ano parado. E aí, talvez, 
seja o momento da ruptura que a gente. Fiquei parado e, por alguns meses, 
eu diria, travado, né, sem saber... perdido, pra onde que eu ia, o que que eu 
ia fazer, que direção que eu ia tomar, você fica meio que bloqueado, né? 
(E10) 

 
Já no relato a seguir, a entrevistada 11 associa seu desligamento a um momento de dor, 

especialmente por ter sido inesperado. 

Foi no meu retorno de férias, assim, no meu primeiro dia após o retorno das 
minhas férias e ... foi horrível, né? Foi muito ruim, foi muito difícil pra minha 
liderança também, então eu acho assim, que foi um momento que... foi um 
momento de dor, sabe? (E11) 

 

A entrevistada 4 usa o termo choque para descrever seu desligamento, para o qual não 

se sentia preparada, nem emocionalmente, nem financeiramente. Apesar de ter considerado uma 

mudança de trabalho, sugerindo algum planejamento de carreira, a demissão ainda assim veio 

como uma surpresa impactante.  

Foi um choque porque eu realmente tinha planos já de fazer a minha 
transição. Eu já tinha planos, mas eu esperava me sentir mais segura, né, 
financeiramente, emocionalmente, eu esperava me sentir mais segura pra 
fazer a transição aos poucos, conversando com o gestor e tudo. E quando 
veio a notícia, eu fui pega de surpresa. (E4) 

 

O entrevistado 10 afirma que o desligamento foi um “baque”. Isso porque anteriormente 

à posição da qual ele foi desligado, ele tinha opções dentro da empresa e ele escolheu a opção 

que na época lhe parecia mais correta. 

Aí eu parei, tomei um baque, por quê? Porque todos os processos de mudança 
em termos de empresa foram escolhas minhas e quando isso acontece com a 
gente, cara, a gente toma um baque, a gente não espera isso, na verdade. 
(E10) 

 
Já o entrevistado 2 traz dois relatos. Em seu conjunto mostram que a demissão foi uma 

completa surpresa, deixando-o emocionalmente perdido. Além disso, evidenciam a perda do 

emprego gerou diversas outras perdas, como a da rotina, das amizades construídas no trabalho 

e, especialmente, da segurança em relação ao futuro.  
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Foi uma completa surpresa, né? Eu não imaginava que pudesse acontecer. 
Os primeiros dias são sempre os piores, né? Porque eu sou uma pessoa muito 
ativa, eu sempre trabalhei, sempre busquei atividades, sempre busquei 
melhorar, sempre busquei... então você fica... sem chão, sem rumo, né? É 
difícil pra uma pessoa que está acostumada a ter que levantar e ir trabalhar, 
enfim... não ter o dia seguinte, a perspectiva do dia seguinte. (E2) 

É triste, né? Porque eu gostava muito das pessoas que trabalhavam lá 
comigo, enfim, 15 anos, né? A minha esposa grávida também, tem aquele... 
um pouco medo, receio do futuro, né? (E2) 

 
Todos esses relatos evidenciam o quanto a demissão – que envolve uma grande perda 

de recursos – foi impactante para os participantes. Baque, trauma, tristeza, medo, impacto, 

decepção, dor, horrível, sem chão, e perdido foram algumas das palavras e expressões usadas 

pelos participantes para explicar esse choque de carreira.  

4.1.3 Indivíduos com mais recursos estão mais bem posicionados para obter novos recursos 

Durante as entrevistas, foi identificado que aqueles que tinham mais recursos à sua 

disposição se sentiram mais tranquilos e menos estressados após o choque de carreira. Isto 

possivelmente porque tais recursos os deram vantagens como conforto, melhor autoestima, 

maior segurança e otimismo em relação ao futuro, além de maiores e melhores oportunidades 

de recolocação.  

Dentre os recursos identificados, é possível destacar o apoio de familiares, colegas e 

amigos, o apoio financeiro do cônjuge que trabalha e que, portanto, tem condições de manter o 

sustento da família, a posse de recursos financeiros, além de boas qualificações e boas 

experiências profissionais prévias. Um dos participantes também destacou sua fé como um 

recurso valioso que lhe deu tranquilidade para lidar com a demissão. Objetivamente, além do 

suporte emocional, esses recursos permitiram maior tranquilidade no processo de reinserção no 

mercado de trabalho e acesso a oportunidades de trabalho por meio das redes de relacionamento 

e de qualificações valorizadas no mercado de trabalho.  

A entrevistada 6, por exemplo, diz que o apoio social a ajudou na sua autovalorização e 

na manutenção de sua autoestima. Em seguida, fala do conforto de saber que seu marido é 

funcionário público, sendo um fator de estabilidade e sustento para a família. 
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Então você ter pessoas que te ajudem a lembrar de quem é você, do que você 
já fez te sustenta neste processo. (E6) 

Meu marido é funcionário público de prefeitura, então... é um cargo normal, 
né, não tem altos salários, né, nada disso, normal, dá pra gente viver, mas 
nada muito sensacional. Ele é funcionário público há muitos anos. (E6) 

 

Já o entrevistado 2 falou da ajuda da sua esposa, que é funcionária pública do Ministério 

Público, sendo capaz de arcar com todas as despesas e contas de casa. 

Minha esposa me ajudou muito (...) ela voltou, teve que estudar de novo pra 
passar em outro concurso. (...) Ela agora tá no Ministério Público. (...) A 
minha esposa tá trabalhando, ela consegue manter as despesas da casa. (E2) 

 
A entrevistada 7 menciona a fé como um recurso que a tem fortalecido no momento de 

transição. 

Eu acho que a minha fé em Deus também me ajudou porque eu acreditava 
que, em todo momento, as coisas na minha vida foram acontecendo de 
maneira que às vezes não tinha nem porquê acontecer. (E7) 

 
Já a entrevistada 4 diz que sua longa experiência em trabalhos anteriores é um recurso 

que lhe dá sustentação e motivação na busca por emprego e segurança emocional nas 

entrevistas. 

Assim, na verdade, o que eu acho que me ajudou, a minha experiência e a 
minha senioridade acho que ajudaram. Um tempo atrás, eu acho que seria 
mais difícil. (E4) 

 
O entrevistado 12 destaca o papel de sua rede de relacionamentos na sua recente 

recolocação. 

É networking, tá? Não tenho nenhuma dúvida. Tenho um primo que é 
responsável pelo marketing da empresa. E, ao longo desse ciclo, em 
determinado momento, ele fala: “Cara, lá na empresa tá com uns problemas 
com a exportação. Tem um problema que o pessoal não... não tá agradando 
aos donos. (...) Dá aqui o seu currículo que eu apresento para as donas da 
empresa. (E12) 
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O profissional 2 ressalta que seu forte conhecimento técnico e sua formação foram 

recursos diferenciadores que o colocaram em posição de destaque nos processos seletivos. No 

relato a seguir, ele diz que sua formação foi determinante para que tivesse conseguido o 

emprego conquistado anos atrás. Ele acredita que esta vantagem ainda o ajudará na sua próxima 

recolocação. 

Eu já tinha um conhecimento muito forte de eletrônica, de técnica e eu sabia 
que essa área, ela ia expandir muito nos próximos anos, né? Então em 2008 
eu comecei a minha graduação em tecnólogo de projetos mecânicos. A 
segunda foi engenharia mecatrônica. (...) me apareceu uma oportunidade na 
empresa, eles precisavam pegar um engenheiro e formar ele como 
especialista pra manutenções e projetos básicos de reformas de extratores de 
hidrogeradores e como eu já tinha trabalhado na concorrente em aplicações, 
eles decidiram me contratar. (E2) 

 
Para a entrevistada 4, seus títulos de mestre e doutora, além de suas experiências de 

trabalho, são recursos que a deixam mais otimista em relação ao futuro e com mais energia 

durante as entrevistas. 

Quando eu saí da faculdade, eu nem tinha terminado a graduação, eu já fiz 
a prova pro mestrado porque já era um sonho dar aula. Aí eu fiz mestrado, 
doutorado, trabalhei numa instituição importante (...). E eu tinha mais acesso 
a diferentes metodologias, trabalhava diretamente com capacitação de 
professores, também trabalhava com metodologias de projetos. Aí, dali eu 
saí e fui para outra instituição, ainda trabalhando também com projetos. (E4) 

 
O relato da entrevistada 6 chama a atenção para a importância dos bons relacionamentos 

familiares no início da carreira, especialmente quando associados a uma boa formação e outras 

competências – no caso, domínio do inglês e facilidade de relacionamento interpessoal.  

Um grande amigo da família foi lá em casa. Ele trabalhava numa 
multinacional americana de informações. E aí, conversa vai, conversa vem, 
ele viu que eu falava bem inglês, que eu tinha desenvoltura e ele estava 
buscando uma pessoa entre nível de estagiário e assistente, analista júnior. 
Aí ele falou de perspectiva, de salário, etc. Eu me empolguei. Então ele me 
encaminhou para uma empresa que me permitiu fazer um teste psicológico, 
né, pra ver o meu perfil, se se adequava. Eu fiz um teste formal de inglês e eu 
fiz uma entrevista com pessoas do RH da empresa, que a sede era em São 
Paulo. E aí eu fui contratada. (E6) 
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A mesma entrevistada também destacou a importância do capital humano em outro 

momento de sua carreira. Segundo ela, sua formação na USP e na Columbia University lhe 

ajudaram numa rápida transição alguns anos atrás. Esta formação também parece deixá-la mais 

segura e confiante com relação ao seu futuro. 

Cheguei a fazer um MBA em gestão, na USP, muito prestigiado e um curso 
na Columbia, em Chicago. Então assim, foi um período ótimo. E aí, 
infelizmente, culminou nessa saída, mas eu fiquei muito tempo lá. Então não 
foi nada triste, nem traumático não, foi bem aceitável. E, logo depois, eu saí 
entre março e abril mais ou menos, aí, no meio do ano, eu entrei numa 
empresa pequena, no Rio, que era uma empresa financeira de cartões de 
crédito private label. Aí eles me contrataram, o cargo era gerente de novos 
negócios. (E6) 

 
Já o entrevistado 12 – que possui uma variedade de habilidades, incluindo formação em 

Psicologia – teve a possibilidade de fazer trabalhos independentes que o deram recursos 

financeiros para sua manutenção e sustento durante o período em que estava desempregado. 

Assim, ele pôde ter calma e paciência durante o seu período de transição profissional. 

Com o curso de direito e de psicologia, eu eliminei quinze disciplinas, já 
facilitou muito. Fiz pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E 
depois, aí eu faço a minha segunda pós, em comércio exterior. E aí começo 
um MBA, gerenciamento de projetos. E, quando eu termino, né, esse ano, eu 
comecei agora um de supply chain porque eu já tinha ali seis anos de 
experiência em supply chain. (...) Tinha esse resguardo do curso de 
psicologia, eu fazia atendimento. O tipo de atendimento que eu faço e é o que 
acaba rendendo mais enquanto estava desempregado. (E12) 

 
A entrevistada 3 também parece estar se beneficiando de sua variedade de habilidades, 

ampliando suas alternativas de carreira e suas chances de recolocação. 

Entrei pra faculdade pra fazer Letras porque eu comecei com dezesseis anos, 
então assim, naquela época, eu já tinha noção que o caminho ia ser longo. 
Aí fui, fiz o vestibular de novo e passei pra UFF em Comunicação ... 
Jornalismo. Ali foi um divisor de águas, ali eu me descobri, porque eu já 
estava mais sólida, o meu conhecimento já era melhor, eu já tinha um texto 
bem formatado e aí eu descobri um outro lado que era o da comunicação 
empresarial. Depois fiz mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais. Eu, 
agora, estou me preparando para ser avaliadora das redações do Enem 
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porque como eu tenho habilitação em Letras, eu posso. Então uma amiga me 
indicou, que sabe da minha formação e eu sempre trabalhei com texto. Aí, 
agora, eu estou fazendo um curso pra ser avaliadora de redação do Enem. 
(E3) 

 
Esta entrevistada também destaca o apoio do marido no sustento da casa, recurso que a 

deixa mais tranquila e a permite ter mais tempo e ser mais criteriosa na busca por um trabalho.  

Ter o meu marido aqui com uma base de sustentação ajuda muito, eu poder 
ampliar um pouco mais esse tempo de procura de emprego, mas tenho que 
me mexer, não dá pra ser só ele. (E3) 

 
O entrevistado 9 menciona que ter conhecido o CEO da startup em que em foi admitido 

facilitou seu processo de recolocação.  

Eu conhecia o CEO da empresa, quando ele criou a startup, ele sempre... ele 
contava a história da empresa, geralmente quem cria uma startup tem a 
empresa como quase um filho. (...) E aí eu comentei com ele que estava 
desempregado e ele falou assim “ah, estou vendo uma oportunidade, eu vou 
te encaminhar pro time de RH ou o time que for responsável pra fazer a 
entrevista com você pra te contatar. (...) Eles perceberam que eu poderia 
realmente encaixar, né, na posição onde eu estou hoje e aí eles chamam de 
comitê, né, essas pessoas que fizeram a entrevista, elas todas se reuniram e 
viram que eu tinha um perfil, né? Então comecei a trabalhar lá e estou lá 
feliz. (E9) 

4.1.4 Indivíduos têm que investir recursos para ganhar mais recursos, se proteger da perda 

de recursos ou se recuperar da perda de recursos. 

Hobfoll et al. (2018) afirmam que a COR é, na sua essência, uma teoria motivacional e 

de estresse que explica muito do comportamento humano, baseado na necessidade 

evolucionista de que é preciso adquirir recursos para a garantir a sobrevivência. 

Percebeu-se haver um consenso entre os entrevistados de que é necessário investir em 

recursos para obter mais recursos. Investimentos em educação contínua (capital humano) e na 

ampliação da rede de relacionamentos (capital social) foram os mais buscados, na medida em 

que são percebidos como importantes para o acesso a oportunidade de trabalho. Como resposta 

ao momento choque de carreira causado pela demissão, a grande maioria se mobilizou, seja por 

meio de suas redes de relacionamento, seja voltando a estudar.  
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Os investimentos em redes de relacionamentos parecem ter sido essenciais para a 

recolocação e a obtenção de outros recursos por parte de diversos entrevistados, conforme 

relatos a seguir.  

Amigos que estão no mercado me ajudam. Também... por exemplo, na 
escolinha do meu filho, eu conheço algumas mães, sei que algumas 
trabalham na área de recrutamento e seleção. Essa vaga daquela empresa, 
foi a mãe de uma amiguinha do meu filho que recebeu num grupo dela e aí 
mandou pra mim. (E3) 

Busquei alguns contatos, então eu recebi a indicação de uma coach. Então 
eu cheguei até essa pessoa, uma pessoa muito experiente, né, foi diretora de 
RH, tinha muitos contatos e ela orientou algumas coisas pra mim em termos 
de currículo, em termos de postura em entrevistas, em termos de busca de 
contatos, de currículos. (E6) 

Então, a oportunidade em que eu estou. Um ano antes dessa oportunidade, 
que eu estava nesse movimento de falar pra as pessoas. Uma dessas pessoas 
foi uma profissional que já tinha trabalhado comigo. Ela me indicou para um 
processo de recrutamento numa empresa. Eu fiz esse processo, eu fiz com a 
gerente, passei na entrevista. (E10) 

 
Para o entrevistado 2, investir em capacitação tem sido uma importante estratégia 

adotada ao longo de sua carreira, e que parece dar bons resultados. Em outras palavras, a 

aquisição de capital humano tem permitido que ele consiga se manter ativo no mercado de 

trabalho, mesmo diante de adversidades.  

Comecei FATEC, mas eu recebi uma proposta da FMU, que é onde eu tinha 
me formado, pra fazer uma outra graduação lá (...), eu ainda consigo investir 
um pouco no meu conhecimento, né, estou fazendo algumas aulas de alemão 
também. Acho que toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu penso que 
eu tenho que voltar ao estudo, eu tenho que voltar pra as cadeiras escolares, 
aprender alguma outra coisa nova, eu nunca acho que eu estou pronto, 
sempre tem muita coisa pra ser aprendida ainda, né? (E2) 

 
A (re)qualificação e desenvolvimento contínuo também foram caminhos trilhados, em 

conjunto com as buscas de oportunidades, por diversos participantes. 

Eu já comecei a olhar cursos. (E3) 
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Eu fiz, logo que eu fui demitido, eu fiz um curso de gestão de projetos e aí, 
depois, comecei a distribuir currículo pra vários lugares, já fui chamado pra 
algumas entrevistas, mas não fui aproveitado. E continuo nessa de distribuir 
de currículo, procurar LinkedIn, aquelas vagas que são divulgadas. Entrar 
em sites de hotéis também. E, fora isso, assim, à parte, eu estou fazendo 
cliente oculto. (E5) 

 
Eu assino o Catho. Assino até hoje. O Catho... pelo LinkedIn aparece muita 
coisa e vagas.com e, quando eu saí, eu fiz um contrato com uma empresa de 
recolocação, de headhunter. Paguei do meu bolso. Paguei pra eles e eles me 
ajudaram muito, né, embora eles não... eles não me recolocaram, minha 
recolocação não foi via essa empresa, mas assim, me ajudou demais porque 
me ajudou a atualizar meu currículo, me deu muita consultoria pra 
entrevista, me deu muito material, muito artigo pra eu estudar. Foi bacana, 
foi legal. (...) Falei com colegas de escola da minha cidade. Esses grupos 
de... eu tenho um grupo de ex-alunos de onde eu estudei, né, que é bastante 
interessante, sempre aparece vagas, eles sempre colocam. Comecei a 
estudar, estou terminando, estou fazendo um MBA em gestão de finanças 
corporativa. (E10) 

 
Tenho ido aos congressos gratuitos, né? Olhado o Linkedin, uma coisa que 
eu não fazia, virou uma rotina que eu vi que realmente ali é o local que pode 
me ajudar, né? Conheci um grupo no Linkedin. (...) enviando currículo 
diariamente, buscando diariamente com esperança ainda de conseguir uma 
recolocação. (E7) 

 

4.2 Sentido atribuído ao choque de carreira  

Akkermans, Seibert, & Mol (2018) conceituam os choques de carreira como eventos 

extraordinários e disruptivos, o que sugere a intensidade deste momento. O momento da 

demissão ou desligamento pode ter este significado para muitos, na medida em que envolve a 

perda de um recurso valioso – o emprego. 

Segundo a teoria da conservação de recursos, a perda de recursos tende a gerar tensão e 

estresse nas pessoas (HOBFOLL et al., 2018; HALBESLEBEN et al., 2014). Estudos empíricos 

apontam que a perda de recursos está associada ao burnout e à depressão, entre outros impactos 

fisiológicos e psicológicos.   
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Além dos sentimentos reportados na seção anterior, a funcionalidade “nuvem de 

palavras” do software Atlas ti foi utilizada para capturar e representar visualmente as palavras 

que foram usadas com maior recorrência pelos entrevistados quando discorreram sobre o seu 

desligamento. Segundo o dicionário Collins, uma nuvem de palavras é uma representação visual 

de palavras usadas em algum texto, com o tamanho de cada palavras indicando sua relativa 

frequência. Na nuvem de palavras apresentada na Figura 1, estão selecionados advérbios, 

adjetivos, substantivos e verbos que transmitem o sentimento dos entrevistados quando 

perguntados sobre seu desligamento. 

Figura 1 – Nuvem de palavras representativas do desligamento 

 
 

 
Diversas palavras capturadas representam sentimentos negativos, tais como “baque”, “choque”, 

“murcha”, “difícil”, “insegurança”, “decepcionante” e “horrível”. O advérbio de intensidade 

mais falado durantes esta parte das entrevistas foi “muito”. Os substantivos “momento” e “dia” 

tiveram alta recorrência, inferindo-se ser a demissão um elemento temporal memorável. Verbos 

ligados aos sentimentos também foram expressados como “sentir”, “chorei”, “fiquei”. 

4.3 Ressignificação e desdobramentos do choque de carreira  

Durante as entrevistas, foi percebido que o processo de ressignificação é muito pessoal. 

Dependendo do impacto, do apoio recebido, das reflexões e aprendizados sobre o momento do 
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choque, da personalidade e das oportunidades que vieram a ter após a demissão, este choque de 

carreira pode ter diferentes efeitos sobre a vida.  

Nas entrevistas, houve menção sobre o ganho de maior tempo com a família como um 

aspecto positivo de estar desligado. Halbesleben et al. (2014) confirmam, por exemplo, que o 

tempo com a família poderia ser visto como um recurso valioso para uma pessoa. Todavia, este 

mesmo recurso pode não ter significado para outros que porventura estejam em um 

relacionamento abusivo ou que não tenham uma família, por exemplo. 

A ressignificação ocorreu a partir de diferentes sentimentos e pensamentos. Para alguns, 

o desligamento foi um alívio, pois já estavam em processo de estresse na organização. Para 

outros, foi um momento de se aproximar e de estar mais com a família, uma vez que 

anteriormente não possuíam tempo suficiente com seus filhos e cônjuges. Já para alguns, foi 

momento de repensar possibilidades de carreira como empreendedor ou como acadêmico. 

Então a gente começa a pensar em outras coisas, né, em empreender. E eu 
acabei empreendendo. Então, quando eu saí de lá e vim pra cá, que eu vi que 
nada estava acontecendo, que é que eu fiz? Eu empreendi. Então eu comprei 
uma franquia de seguros, consórcio e previdência privada e estou 
começando. (E8) 

Por outro lado, era um alívio de uma coisa que não estava boa, que acabou, 
assim, né? Não o emprego em si, mas o momento de conviver com aquilo, 
com todas aquelas coisas. Então esse foi o dia. (E1) 

O sentimento ainda continua, né, o que eu aprendi foi a superar. 
Antigamente, eu não queria nem falar sobre o assunto e tudo. E, agora, por 
exemplo, eu já consegui voltar lá novamente, falar com o pessoal, o pessoal 
que trabalhou comigo. Até muita gente fala que sentia minha falta lá, o 
pessoal sente minha falta, quer dizer, mas eu consegui superar esse trauma. 
(E5) 

Eu reafirmo aquilo que eu te falei de eu ter transformado essa situação do 
desemprego numa oportunidade muito grande de alavancar a minha 
carreira. Ah! Algo importante (...) que eu descobri de positivo, eu descobri 
um nível de resiliência que eu achava que eu não tinha e eu tenho ficado 
muito admirada de verdade com a minha capacidade de dizer “sim” frente 
aos vários “nãos” que têm acontecido, né? eu estou com um poder de 
resiliência onde eu achei que eu não tivesse e eu acho que isso tem me 
fortalecido. Então, assim, como que eu vejo. Eu vejo a possibilidade de mudar 
a minha carreira de outra forma, vejo muito, porque hoje eu já tenho projetos 
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com cronogramas pra acontecer, daquilo que eu quero daqui pra frente. A 
gente só cresce é na dor [risos], eu acho que a gente só cresce é na dor, seja 
a dor da perda no amor, a dor do parto, a dor do desemprego, a dor da morte, 
eu acho que o crescimento ele vem quando chegam essas situações. (E11) 

Foi um momento difícil, mas foi muito bom, eu passei um período 
maravilhoso porque eu resgatei a minha família. (E10) 

Eu aprendi que tudo tem seu tempo, né? Então você tem aquela fase mais 
ligada até à faixa etária mesmo, né?... e de carreira... entre faixa etária e 
carreira, eu acho que é muito parecido. Por mais que você mude de indústria 
e mude os tempos, as coisas caminham de uma maneira que eu já vi, muitos 
anos atrás, e continuo vendo hoje. Quando você vai chegando perto dos 
quarenta anos, as oportunidades vão diminuindo. Você tem uma pressão 
para, às vezes, tentar alguma coisa no ramo de empreendedorismo ou no 
ramo educacional, até pra dar aula, fazer uma pós-graduação e virar 
pesquisadora ou um outro campo. E isso acontece de uma maneira regular, 
né, isso é o ciclo da vida. (E6) 

Pensando no momento... e a gente raciocina, tipo, poxa, já aconteceu, então 
não adianta nada você ficar assim, né, bola pra frente, né? (E9) 

Eu aprendi que aqui, pelo menos no Brasil, nem sempre o mais tem o devido 
valor. Quem é super qualificado vai sempre passar por dificuldades, ou seja, 
ah, você tem que estudar (...)... você vai estudando... cuidado! Tenta pegar 
ali um meio termo, né, pra não passar do ponto. (E12) 

Quando a empresa te desliga sempre tem aquele choque inicial, sempre dá 
aquela sensação de autoestima baixa e tal, mas, passado o período, vem uma 
paz, total, assim, de que, nossa, era exatamente isso que tinha que acontecer 
mesmo. Eu comecei a pensar com a cabeça de empreendedora. Falei, não, 
agora é a hora de eu fazer o meu negócio acontecer. Ter um plano B e 
ampliar o leque de atuação profissional ou ter meu próprio negócio (E4) 

 
Para a conclusão desta etapa da análise, o Quadro 9 mostra a situação dos participantes 

no momento em que a entrevista foi conduzida. As seis entrevistadas do sexo feminino 

continuavam desempregadas e procurando uma colocação. Com relação aos entrevistados do 

sexo masculino, dois continuam procurando trabalho, um está empreendendo e os outros três 

estão empregados. Aqueles que decidiram seguir procurando emprego afirmaram acreditar na 

recolocação e também disseram que não dispõem de recursos para empreender. 

Quadro 8 – Situação dos participantes 
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N Gênero Idade Decisão de Carreira 

E1 F 42 Após um emprego temporário, segue procurando trabalho 

E2 M 46 Segue procurando trabalho 

E3 F 51 Segue procurando trabalho  

E4 F 41 Segue procurando trabalho 

E5 M 46 Segue procurando trabalho 

E6 F 44 Segue procurando trabalho 

E7 F 51 Segue procurando trabalho 

E8 M 51 Está empreendendo 

E9 M 34 Foi recolocado e segue na sua consolidação 

E10 M 50 Foi recolocado e segue na sua consolidação 

E11 F 43 Segue procurando trabalho 

E12 M 47 Foi recolocado e segue na sua consolidação 
 

4.4 Competências de carreira mobilizadas 

No âmbito da teoria da conservação de recursos, as competências de carreira podem ser 

entendidas como recursos valiosos que contribuem para a obtenção de outros, incluindo novas 

e/ou melhores oportunidades de trabalho. Essas competências envolvem atitudes e 

comportamentos que, uma vez desenvolvidos e praticados, podem contribuir para o 

desenvolvimento da carreira de um indivíduo. 

Akkermans et al. (2013) desenvolveram um modelo de competências de carreira 

composto de três dimensões: reflexiva, comunicativa e comportamental. Já o modelo 

desenvolvido por Defillippi & Arthur (1995) se baseia em três elementos: saber porquê, saber 

como e saber quem. A partir da análise desses dois modelos, é possível traçar um paralelo entre 

essas competências, conforme mostrado no Quadro 8.  
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Quadro 9 – Relação entre modelos de competências  

Akkermans et al. (2013) Defillippi & Arthur (1995) 

Reflexiva - reflexões sobre valores, paixões, 
motivações, qualidades, fortalezas e fraquezas para o 
trabalho. 

Saber porquê – compreensão da sua motivação para 
o trabalho. Ter clareza dos seus valores e ser capaz de 
se identificar com seu trabalho. 

Comunicativa – rede de relacionamentos e sua 
consciência sobre sua presença e valor na rede de 
contatos e a sua capacidade de ampliar a sua rede de 
contatos para colaboração e apoio. 

Saber quem – desenvolvimento e manutenção da 
rede de relacionamentos que pode ter um impacto na 
sua carreira. Tem a ver com a imagem, reputação e 
rede de apoio 

Comportamental – busca ativa e exploração de 
oportunidades no mercado de trabalho, o aprendizado 
e ao planejamento e estabelecimento de metas para a 
carreira. 

Saber como – consciência das habilidades e 
conhecimentos que trazemos para o trabalho. 
Desenvolvimento de habilidades para satisfazer as 
demandas das funções dos cargos na organização. 

 

 

As competências da dimensão reflexiva, equivalentes ao “saber porquê”, referem-se à 

autoconsciência ou reflexões sobre valores, paixões, motivações, qualidades e propósitos. No 

caso dos participantes, vários deram destaque ao seu perfil, desempenho, valores, potencial de 

contribuição, motivação e o que gostam de fazer.  

A minha última experiência é de suprimentos, pra sair dessa transição e ir 
pra uma outra área, o mercado não levou em consideração todas as coisas, 
mas eu fiz um projeto de coaching antes dessa minha oportunidade que eu 
tive agora e eu tive muita clareza que eu queria trabalhar com RH, (...) daí, 
eu consegui transformar mais facilmente meu currículo. Hoje, eu tô numa 
posição, eu tô há dois meses trabalhando com recrutamento e eu tenho 
certeza que eu faço melhor do que muita gente que sabe e que tem anos, sabe? 
(E1)  

 
Ainda nessa transição, não desisti da minha carreira porque eu gosto de 
comunicação e responsabilidade social: são áreas que eu domino e conheço 
e eu gosto muito mais de trabalhar no time. Se você me perguntar, você gosta 
de ser especialista? Vou te dizer, eu prefiro ser especialista. Eu prefiro estar 
na equipe porque como eu fui consultora muito tempo, então assim, ser ghost-
writer, trabalhar nos bastidores pro seu líder subir, isso, pra mim, não é 
problema porque eu sempre fui esse prestador de serviço. (E3) 

 
Eu acho que isso é uma característica muito importante que eu tenho, ter essa 
maleabilidade, estar pronta pra tá junto com as pessoas pra resolver o que 
elas querem, né, e fazer parte desse time. Sei trabalhar em equipe muito bem. 



 
 

 

45

Então, eu cheguei num momento, assim, não quero mais isso, não vou passar 
a perna em ninguém, nunca fiz isso na minha vida e não é agora, depois de 
tantos anos, que eu vou fazer. Então se eu tô com um gestor, eu vou fazer 
aquele gestor tá ali brilhando junto, junto com a equipe. É o trabalho do 
grupo, não só meu, mas do grupo. (E3) 

 
(...) com o conhecimento que eu tenho hoje, com coaching, com tudo que eu 
tô passando como empreendedora, quando eu olho pra trás, tudo aquilo 
serviu de alicerce, né, e acho que se eu tivesse que voltar atrás, eu faria muita 
coisa diferente, de forma mais madura. Não quer dizer que eu vá acertar 
tudo, né, mas eu faria de forma mais madura. Então eu acho que, da transição 
até aqui, eu aprendi muito, mas foi uma construção mesmo, galgando 
degraus com aprendizado. (E4) 

 
Já as competências comunicativas – ou “saber quem” – incluem a consciência sobre o 

valor da rede de contatos, incluindo a capacidade de ampliá-la, chegando a mais pessoas. A 

importância das mesmas também foi ressaltada pelos participantes. 

Agora, eu vou a esses encontros do grupo profissional, que ela faz 
mensalmente, converso com pessoas de várias áreas, com isso, multiplicando 
o meu conhecimento, né? Assim, quando você postou o pedido no grupo para 
sua pesquisa de mestrado, eu falei: poxa, eu acho que eu posso ajudar, vou e 
ofereço. Essa reciprocidade que ajuda também. Então, eu tenho aumentado 
essa rede de relacionamentos. (E3) 

 
Falei com colegas de escola da minha cidade. Esses grupos de... eu tenho um 
grupo de ex-alunos de onde eu estudei, né, que é bastante interessante, 
sempre aparece vagas, eles sempre colocam. Também pedia recomendação. 
Meus amigos me recomendavam, as pessoas que foram meus chefes me 
recomendavam. Ajuda, assim, pessoas que encaminhavam meu currículo pra 
vários conhecidos. (E10) 

 
Eu acho que o cenário virtual e tecnológico, de LinkedIn e contatos e coisa... 
acabam ajudando, né, porque você consegue acessar muitas pessoas 
rapidamente. você conhece várias pessoas, sabe de oportunidades, com a 
rapidez que não tinha antes, né? (E6) 

 
Já as competências comportamentais, conforme Akkermans et al. (2013), estão 

relacionadas à busca ativa e exploração de oportunidades no mercado de trabalho, ao 
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aprendizado e ao planejamento e estabelecimento de metas para a carreira. Por outro lado, a 

competência “saber como” de Defillippi & Arthur (1995) é mais restrita ao desenvolvimento 

das habilidades. Diferentes competências nesta categoria foram mobilizadas ou desenvolvidas 

pelos participantes, conforme relatos a seguir.  

Eu também fui estudar na PUC, fiz o curso de RH e eu acho que foi uma coisa 
também que me ajudou a não só tá estudando, como tá entendendo, como 
achar que é possível. (E1) 

Eu nunca precisei fazer uma entrevista, sempre fui indicado de um lugar a 
outro, né? Então eu precisei aprender de novo como fazer entrevista, saber 
me portar, procurar algumas vagas, ter algumas recusas, né? Isso daí mexe 
um pouco com o ego, né? Tem que manter a cabeça erguida e falar “não, é 
só uma etapa (...) O resultado, ele virá, pode demorar, mas ele virá, é só 
seguir o processo. (E2) 

 
A mesma entrevistada expressa uma visão de longo prazo para sua carreira, sinalizando 

sua capacidade de planejamento. 

O meu processo de outplacement é de eu virar um consultor, né? Daqui 
alguns anos, não sei quanto tempo, mas a intenção é virar um consultor, 
agregar alguns conhecimentos pra virar consultor em engenharia de 
aplicação, né? Pode ser nas vendas de projetos, né? Eu acho que é muito 
interessante, porque o projeto, ele nasce mesmo ali na aplicação e eu acho 
que é nela que converge todos os meus conhecimentos, eu posso colocar em 
aplicações, eu sou uma pessoa que tenho um fácil relacionamento, né? Então 
acho que, consultor daqui uns 10 anos é uma boa, mas eu preciso passar pela 
indústria 4.0 pra ver o que que ela vai fazer, porque tem muitas incógnitas 
aí, né? Então eu preciso estar muito alinhado com o que está acontecendo e 
me direcionar pra isso, né? (E2) 

 
Quando eu saí, fiz um contrato com uma empresa de recolocação, de 
headhunter. Paguei do meu bolso. Paguei pra eles e eles me ajudaram muito, 
né, embora eles não... eles não me recolocaram, minha recolocação não foi 
via essa empresa, mas assim, me ajudou demais porque me ajudou a atualizar 
meu currículo, me deu muita consultoria pra entrevista, me deu muito 
material, muito artigo pra eu estudar. Foi bacana, foi legal. (E10) 

 
Esses oito meses, né, oito ou nove meses, né, sem a CLT, né, que foram 
períodos de altos e baixos típicos de quem está empreendendo, de quem está 
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começando uma carreira mais autônoma e tal, eu repensei se eu estava 
tomando a decisão certa, se era esse o caminho que eu tinha que seguir, se 
esse era um nicho que eu tinha que seguir. Eu até penso, pro futuro, talvez 
um pouquinho mais distante, e começar a “namorar” outro nicho. (...) eu já 
tenho um produto digital, eu penso em escrever mais, de crescer e ganhar 
mais visibilidade.(...) (...) quando eu comecei a estruturar isso na minha 
cabeça, que foi em maio do ano passado mesmo, mais ou menos em setembro 
que eu comecei a desenhar o que que eu queria pra mim, que acho que foi 
exatamente essa transição, começou a ser desenhado em setembro do ano 
passado, eu pensei em realmente viver de coaching e fazer acontecer nessa 
área. (E4) 

 
Os meus passos são continuar mesmo fazendo os cursos, networking, indo às 
palestras quando possível, conhecendo pessoas, participando de grupos, 
enfim... eu vou continuar nessa minha... né? Desenvolver, desenvolver, eu 
penso em alguns cursos que eu quero fazer. (E11) 

 

4.5 Padrões encontrados entre os participantes 

A análise das entrevistas permitiu a identificação de alguns padrões entre os 

participantes. Em primeiro lugar, os participantes reconhecem que havia sinais de que as coisas 

não iam bem antes das demissões. Cortes de gastos, demissões de colegas, estruturação, crise, 

desgaste com o gestor imediato. Por outro lado, a maioria nunca acreditou que perderia o 

emprego, apesar de todos os sinais de que as condições de trabalho e/ou as relações que 

mantinham no trabalho estavam se deteriorando. 

Apesar de terem consciência dos sinais de ameaça a seus empregos, nenhum deles 

tomou a iniciativa de procurar emprego em outras organizações. Uma das razões apontadas para 

a “espera” seria a perda das multas rescisórias que, segundo a legislação, correspondem a 40% 

do saldo do FGTS no caso de desligamento sem justa causa feitos pela empresa. Outro motivo 

é a impossibilidade de sacar o fundo de FGTS, quando o empregado pede demissão. 

Em segundo lugar, todos reconhecem que a crise econômica brasileira foi ou tem sido 

um fator determinante para a demora no seu processo de recolocação. Em outras palavras, os 

participantes afirmaram que a crise econômica levou a uma redução no número de vagas 

disponíveis, limitando fortemente suas oportunidades. Além disso, os entrevistados mais velhos 
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enfatizaram que ter mais de 40 anos dificulta o processo de reinserção no mercado de trabalho, 

ponto que vem sendo apontado na literatura (FOURNIER; ZIMMERMANN; GAUTHIER, 

2011; MENDENHAL et al., 2008; PEREIRA; HANASHIRO, 2014). 

Também foi possível verificar que todos os entrevistados, exceto uma, não atribuíram a 

perda do emprego a problemas de desempenho individual. Ao contrário, os participantes 

afirmaram que tinham sólido ou ótimo desempenho nos trabalhos que perderam.  

Em terceiro lugar, parece haver consenso neste grupo de entrevistados, ainda que forma 

inconsciente, sobre um dos princípios básicos da Teoria de Conservação de Recursos, o de que 

é necessário investir recursos para ganhar mais recursos, para se proteger da perda de recursos 

ou ainda para se recuperar da perda de recursos.  

Em quarto lugar, a maioria reconhece haver um lado positivo no desemprego, referindo-

se à maior quantidade e qualidade de tempo com a família, alívio de não estar mais em 

condições de tensão e estresse, aprendizado com as experiências, mesmo negativas, e 

ressignificação da sua carreira, inclusive as oportunidades. 

Após o período de luto, a maioria ressignificou o choque da demissão. Por meio das 

lembranças, reflexões e experiências, alguns dizem ter desenvolvido resiliência no sentido de 

saber aguardar o seu tempo de recolocação, outros reconheceram a importância ou chegaram a 

desenvolver alternativas para a carreira corporativa tradicional, como o empreendedorismo a 

carreira acadêmica. 

Também foi possível perceber que a perda do emprego foi um evento inesperado – a 

despeito dos sinais em contrário – e que, portanto, as reações que se seguiram à demissão 

parecem estar mais relacionadas a um instinto de sobrevivência do que fruto de um processo de 

antecipação, reflexão e planejamento. Neste sentido, os princípios da teoria de conservação de 

recursos tornam-se evidentes. Ou seja, aqueles que tinham mais recursos à sua disposição, como 

um cônjuge que paga as contas da casa, economias de recursos financeiros, ou melhor formação 

e experiência, tiveram melhor controle sobre suas carreiras, na forma de mais tranquilidade para 

buscar nas oportunidades e fazer escolhas, interesse por aprender novas habilidades, além de 

confiança e atitude positiva em relação ao futuro (SAVICKAS et al 2009). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta pesquisa, buscou-se fundamentalmente investigar os choques de carreira à luz da 

teoria de conservação de recursos, assim como as competências de carreira mobilizadas como 

forma de reação ao choque. Os participantes puderam relatar suas trajetórias de carreira de 

forma ampla, desde o início, passando por momentos de avanço e conquistas de carreira, até o 

momento da demissão/ruptura/choque e as reações que se seguiram. 

Com relação ao primeiro objetivo, de relacionar os choques de carreira com os 

princípios da teoria de conservação de recursos, foram encontradas evidências de que a 

demissão representou uma importante perda de recursos. Adicionalmente, a experiência da 

perda de recursos, conforme propõe a teoria, levou os participantes a investir no sentido de 

obter novos recursos, sendo que o sucesso nessa atividade variou conforme a posse anterior de 

recursos, também em linha com a teoria. Em outras palavras, quanto mais recursos, melhores 

parecem ser as condições e chances do indivíduo nessa transição profissional (HOBFOLL, 

2018).  

Hobfoll (2001) endereça a questão cultural na Teoria de Conservação de Recursos. 

Segundo ele, o estresse pela perda de recursos pode variar em diferentes contextos culturais. 

Considerando-se o contexto cultural e econômico brasileiro, o estresse pela perda de recursos 

foi sentido por todos. Isso porque o desemprego afeta a autoimagem da pessoa e a imagem que 

os outros possuem em relação àqueles que estão desempregados. 

O segundo objetivo da pesquisa era o de compreender o sentido atribuído ao choque de 

carreira e sua ressignificação. Apesar de alguns profissionais já estarem sofrendo com perdas 

de recursos enquanto ainda estavam empregados, foi unânime o choque causado pelo 

desligamento. Este evento negativo foi interpretado como uma surpresa, com sérios impactos 

emocionais. Com relação à ressignificação do choque de carreira, não foram identificados 

padrões, já que a forma de lidar com a nova realidade do desemprego dependeu muito dos 

recursos à disposição do profissional, como apoio familiar e de amigos, reserva de renda para 

seu sustento ou criação de um novo empreendimento, ou formação diferenciada que pudesse 

ampliar alternativas de carreira. 

Com relação às competências de carreira, todos os profissionais fizeram uso delas para 

evitar mais perdas de recursos após o choque e eventualmente recuperar recursos perdidos. Essa 

reação foi mais intuitiva do que planejada. As competências utilizadas variaram desde a 
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reflexão sobre suas habilidades e possibilidades, passando pela ampliação e uso de redes de 

contato, até a aprendizagem de novas habilidades como forma de (re)qualificação. Também foi 

possível perceber que o uso das competências de carreira foi motivado por exemplos prévios 

de sucesso que os entrevistados tiveram no passado. 

As decisões de carreira foram feitas com base nos recursos disponíveis aos profissionais. 

Muito pela situação de crise econômica brasileira, os entrevistados recolocados aceitaram as 

oportunidades prontamente, sem ter considerado a possibilidade de esperar mais um pouco por 

outras oportunidades. Como o fator de incerteza e insegurança sobre o futuro foi forte para eles, 

as poucas oportunidades que surgiram foram imediatamente aceitas. 

Os padrões encontrados entre os participantes parecem revelar tendências que podem se 

replicar em outros grupos profissionais. O choque de carreira veio precedido de sinais de que 

algo não vai bem. Mesmo assim, os profissionais no fundo não acreditavam que poderiam ser 

os próximos a passar pela ruptura. Após a perda do emprego, foram observadas outras perdas 

subsequentes, como perda de saúde emocional, perda na qualidade de vida, perda de poder de 

consumo e perda de autoestima. Outro padrão encontrado foi com relação aos profissionais que 

possuem mais recursos à sua disposição. Para esses indivíduos, sua atitude perante o futuro é 

mais positiva, podendo fisicamente ser percebida na entrevista e interpretada como 

profissionais mais motivados e energéticos, o que pode influenciar a decisão final de 

contratação em um processo seletivo, por exemplo.  

Houve um número equilibrado de representatividade de gênero entre os profissionais 

entrevistados: seis homens e seis mulheres. O pequeno número de entrevistados não permite 

maiores inferências sobre a questão, mas cumpre destacar que as seis participantes do gênero 

feminino ainda seguiam em busca de emprego, enquanto apenas dois dos seis homens estavam 

nesta situação. Estudos futuros poderiam se debruçar sobre esta questão, investigando a relação 

entre posse, perda e conquista de recursos entre homens e mulheres que estão em busca de 

recolocação. 

Carreira é um recurso valioso. Consequentemente, é importante que cada profissional 

cuide dela, buscando continuamente o desenvolvimento pessoal e a aquisição de novos 

recursos. Enquanto o ditado popular diz que menos é mais, na matemática da carreira, o mais 

sempre parece ser mais.  
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APÊNDICE – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

Trajetória até o choque 

1. Você lembra de ter algum sonho ou aspiração quando começou sua carreira?  

2. Faça um breve relato de sua carreira, descrevendo o início da sua trajetória até o presente 
momento. (registrar características das empresas em que trabalhou e, para cada mudança 
de carreira, explorar os fatores que influenciaram a mudança). 

Ruptura / Choque 
3. Conte agora sobre o seu desligamento. O que aconteceu? (registrar também quando 

ocorreu) 

4. Como você se sentiu naquele primeiro momento?  

5. E atualmente, como você se sente em relação ao desligamento? (ver se houve 
ressignificação) 

6. O que você fez após o desligamento? (registrar ações objetivas desde o desligamento até o 
momento atual)  

7. Como você lidou com essa ruptura? (explorar “recursos” pessoais mobilizados) 

8. Alguma característica pessoal sua te ajudou ou te atrapalhou nesse processo? 

9. Alguém te ajudou ou te atrapalhou nesse processo?  

10. Algum fator externo ajudou ou tornou mais difícil essa transição?  

Impactos posteriores 

11. Como este evento influenciou sua carreira como um todo? 

12. Alguma coisa mudou na forma como você lida com a sua carreira em decorrência dessa 
transição?  

13. O que você aprendeu com tudo isso? 

Futuro 

1. Você pensa no futuro? (explorar por que sim ou por que não) 

2. Quais são seus próximos passos? 

3. Você tem algum plano futuro para sua carreira? 

Dados Demográficos 
Registrar idade, gênero, naturalidade, estado civil, filhos e idades (se houver) e escolaridade 
(onde, o que e quando concluiu cada etapa). 

 
 


