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Resumo: Esta dissertação analisa como as decisões profissionais dos indivíduos são 

tomadas segundo o conceito de orientação profissional, aborda as novas condições que 

afeta a carreira e seu desenvolvimento, apresenta estudo empírico realizado para 

determinar as âncoras de carreira de uma determinada população e aponta as limitações 

de tal estudo. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

Muito tem sido escrito sobre como os novos modelos de negócios afetaram as 

carreiras dos executivos no mundo todo, de modo quantitativo (diminuição significativa 

dos empregos fixos) e qualitativo (rompimento dos contratos psicológicos existentes até 

então entre empresas e empregados e crescentes exigências de capacitação). 

BRIDGES (1998) afirma que, entre outros motivos para tais mudanças, pode ser 

citado o fato de que o trabalho hoje envolve o processamento do conhecimento (ao 

invés do manuseio de coisas), a tecnologia da informação e da comunicação, a 

velocidade das próprias mudanças, o fluxo de esforços gerenciais para desenvolver mais 

flexibilidade, respostas rápidas, foco no cliente e atribuição e cobrança individual de 

responsabilidade dentro da empresa e o desmembramento das empresas em elementos 

estanques. 

Consequência importante desse movimento foi a transferência do poder sobre os 

trabalhos das empresas para as pessoas, dentro do conceito de empregabilidade 

(descobrir o que precisa ser feito, adaptar seus recursos à tarefa correspondente e se 

apresentar como a resposta às necessidades de alguém), ou seja, uma pessoa não mais se 

enxerga como empregado de uma empresa, mas sim como um prestador de serviços 

autônomo temporariamente alocado àquela empresa. 

Assim, nesse modelo de relacionamento entre empresas e trabalhadores, segundo 

MAL VEZZI (2000) "os indivíduos são desafiados a se ajustarem a uma forma de 

carreira, caracterizada pela mobilidade irregular e imprevisível, sendo estimulados a se 

apropriarem do próprio desenvolvimento", ou seja, a responsabilidade sobre a gestão da 

carreira também migrou da empresa para cada profissional, o que implicou em uma 

necessidade cada vez maior de se estudar como uma carreira se desenvolve neste novo 

ambiente e como são feitas as escolhas que a influenciam. 

Nesse sentido, CLA WSON et al (1985) dizem que tomar decisões sobre o 

trabalho envolve uma grande gama de alternativas importantes, incluindo a escolha do 

tipo de carreira, a escolha de que trabalho procurar, a escolha da estratégia para se obter 

um trabalho específico, a escolha de uma oferta de emprego entre todas as alternativas, 

a escolha de tarefas, locais, etc. em um trabalho, quando opções são oferecidas, a 

escolha de uma abordagem em relação ao trabalho, a escolha de objetivos de carreira ou 

uma sequência de promoções desejadas, a escolha de um estilo de vida que envolve e 

influencia a carreira e a relação entre o parceiro de alguém e todas estas escolhas. 

/ 
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Poucos profissionais efetivamente avaliam tais escolhas de forma minuciosa ou 

usam processos de decisão tão elaborados quanto os que utilizam em seu trabalho, dada 

a importância que qualquer escolha relativa à carreira terá sobre seu futuro. Segundo 

tais autores, mesmo pessoas com treinamento e experiência em tomada de decisões 

acabam investindo mais tempo em escolhas com pouca relevância que na análise das 

opções descritas acima que podem ter importância significativa, porém cujas 

implicações não são suficientemente claras ou mensuráveis. 

Dessa forma, é possível supor que muitas decisões são tomadas de forma até 

aleatória por alguns profissionais, que assim obtém resultados frustrantes e sentem 

profunda insatisfação com suas próprias carreiras. De modo a tentar evitar este 

sentimento nos novos profissionais que entram no mercado de trabalho anualmente, é 

importante se estudar como tais pessoas tomam suas decisões e desenvolver ferramentas 

que permitam escolhas mais conscientes e adequadas por parte dos indivíduos. 

Uma das maiores dificuldades para estudos desse tipo é a grande variedade de 

questões que este tema coloca aos acadêmicos. Dentre todas as possibilidades, uma das 

mais interessantes é identificar quais as âncoras de carreira mais influenciam as escolhas 

dos executivos brasileiros em determinado estágio de suas vidas profissionais. Por meio 

da utilização das âncoras de carreira, se pode avaliar a convergência entre as escolhas 

profissionais dos indivíduos e seus talentos, motivadores e valores. Entretanto, para que 

uma pessoa tenha plena consciência de sua âncora, é necessário primeiro que tenha um 

auto-conceito suficientemente formado, o que só acontece certo tempo após sua entrada 

no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, DERR (1986) afirma que um indivíduo somente descobre sua 

carreira interna, ou seja, aquela que não está relacionada aos aspectos materiais ou 

sociais (como riqueza, poder ou status) mas sim à satisfação pessoal e à auto-realização, 

entre o quinto e o oitavo ano de trabalho e que portanto aquela perspectiva inicial de se 

alcançar o topo a qualquer custo já não se aplica, dando espaço a outras alternativas de 

sucesso profissional. 

O objetivo deste trabalho é assim estudar os fundamentos nos quais os jovens 

profissionais brasileiros se basearam para se matricular e concluir o curso de mestrado 

profissional em conceituada escola de administração de empresas de São Paulo, 

analisando-os sob o foco das diversas alternativas de orientação profissional (âncoras de 

carreira). 
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Além desta introdução, que corresponde ao primeiro capítulo, este trabalho 

apresenta mais quatro, sendo que o segundo é dedicado à análise do conceito de carreira 

e as implicações impostas recentemente sobre a gestão de carreiras e sobre a orientação 

profissional dos indivíduos, o terceiro apresenta a metodologia da pesquisa empírica 

realizada, o quarto é dedicado à análise dos dados obtidos e à apresentação dos 

resultados do estudo empírico e o último capítulo apresenta as conclusões deste trabalho 

e as recomendações de novas pesuisas sobre o tema. 

"Everyone who works has a career. And everyone 's life outside 

work is connected to the career. As lives are lived, a focus on 

career, rather than on jobs, insists that we account for time and 

its implications. Careers matter f'1 
- ARTHUR e ROUSSEAU 

(1996) 

1 Todos que trabalham possuem uma carreira e a vida de todos fora do ambiente de trabalho está ligada a 
suas carreiras. À medida que se vive, um foco na carreira, ao invés de no emprego, insiste que sejamos 
responsáveis pelo tempo e suas implicações. As carreiras importam ! 

IÍ 
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Este capítulo tem por fmalidade apresentar e discutir o conceito de carreira tal 

como a tradição e a literatura acadêmica a tem assumido, e relacionar carreira com 

desenvolvimento profissional e com orientação profissional, discutindo seus conceitos 

sob a ótica do profissional brasileiro recém-saído de um curso de mestrado. Inicialmente 

é interessante apresentar um pouco da evolução do conceito de carreira, como nasceu e 

como evoluiu. 

O significado original da palavra carreira em inglês, segundo CLA WSON et al 

(1985), se refere à velocidade pela qual um determinado trajeto era feito por um vagão. 

É interessante notar que esse conceito, embora insuficiente para ser aplicado à carreira 

profissional, já incorpora dois fatores normalmente utilizados pelas pessoas para defmi

la: trajeto (onde se quer chegar) e velocidade (quando e como chegar lá). Como será 

visto neste capítulo, diversos outros fatores são necessários para se defmir carreira. 

ARTHUR e ROUSSEAU (1996), baseados em trabalhos anteriores de VAN 

MAANEN, HUGHES (1958), SUPER (1957) e ARTHUR, HALL e LAWRENCE 

(1989) defmem carreira da forma tradicional e academicamente aceita como "the 

unfolding sequence · of a person 's work experiences over time"2
, enfatizando a 

importância do tempo em todas as relações de trabalho: "time affects, for example, 

employment stability, skills and experience gained, relationships nurtured, and 

opportunities encounterell'3• 

Dessa forma, a teoria tradicional só permite analisar uma carreira levando em 

consideração os conceitos de trabalho (geralmente medido em horas de uma jornada 

semanal ou mensal), tempo (normalmente entre 35 e 50 anos) e seqüência evolutiva 

(que envolve referir-se às etapas que precederam e influenciaram a atual). Alguns 

autores partiram desse conceito para acrescentar outros elementos subjetivos a essa 

defmição, como DERR (1986), que defme carreira utilizando os conteúdos de seqüência 

de trabalhos, acrescentando a percepção individual de cada trabalhador e enfatizando 

2 A seqüência evolutiva das experiências de trabalho de uma pessoa ao longo do tempo. 
3 O tempo afeta, por exemplo, a estabilidade no emprego, as habilidades e experiência adquirida, os 
relacionamentos mantidos e as oportunidades encontradas. 
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sua importância: "a career is more than a job. It is more than a long-term sequence of 

jobs ( ... ) it has a sense of direction that comes from the individual careerisf.4. 

S.CHEIN (1974) também leva em consideração aspectos objetivos e subjetivos 

para defmir carreira: 

"The career can be thought of as a set of stages or a path 
through time which reflects two things: 1) the individual's 
needs, motives and aspirations in relation to work, and 2) 
society 's expectations o f what kinds o f activities will result in 
monetary and status rewards for the career occupant. In other 
words, work careers reflect both individual and societal 
definitions of what is a worthwhile set of activities to pursue 
throughout a lifetime"5

• 

Nesse momento, o autor já dava margem para que houvesse diferentes 

compreensões da carreira, que variam conforme as percepções de quem a observa (o 

indivíduo ou a sociedade), porém não as explicitava. Posteriormente, SCHEIN (1996) 

efetivamente passou a dividir o conceito de carreira em duas defmições: "carreira 

interna", que "inclui o modo como a vida profissional de uma pessoa se desenvolve ao 

longo do tempo e como é percebida por esta pessoa", ou seja, é como a pessoa visualiza 

sua própria vida profissional e o papel que nela desempenha, e "carreira externa": 

"etapas reais, necessárias a uma profissão ou organização da carreira ao longo do 

tempo", reconhecidas tanto pela pessoa quanto pela sociedade. 

Embora esta tradicional teoria de carreira ainda seja amplamente aceita, 

ARTHlJR INKSON e PRINGLE (1999) a criticam citando diversos estudos desde a 23 

Guerra Mundial, incluindo trabalhos de STEWART (1947), GUTTERIDGE (1986), 

BETZ, FITZGERALD e lllLL (in ARTHlJR HALL e LA WRENCE, 1989), SCHEIN 

(1978), WEBER (1947), BEER, SPECTOR, LAWRENCE, MILLS e WALTON 

(1985), WILENSKY (1961), MASLOW e CHANG (1978), CYNTRYNBAUM e 

CRITES (in ARTHUR, HALL e LAWRENCE, 1989) e ORNSTEIN e ISABELLA 

(1990). 

4 Uma carreira é mais que um trabalho. É mais que uma longa seqüência de trabalhos( ... ), ela tem um 
senso de direção que advém do indivíduo. 
5 A carreira pode ser pensada como um conjunto de etapas ou um caminho através do tempo que reflete 
duas coisas: 1) as necessidades, motivações e aspirações em relação ao trabalho, e 2) as expectativas da 
sociedade sobre que tipos de atividades resultarão em recompensas monetárias e de status para o ocupante 
da carreira. Eni outras palavras, carreiras profissionais refletem ambas as definições individuais e da 
sociedade sobre que conjunto de atividades vale a pena ser perseguido ao longo da vida. 
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Segundo eles, esta teoria deixa de considerar tanto a subjetividade dos 

significados de vida, trabalho e escolhas profissionais (avaliações pessoais, internas e 

emocionais do que se quer fazer), quanto a dinâmica entre os diversos episódios 

ocorridos durante a carreira de qualquer profissional (como as sucessivas experiências e 

escolhas de alguém se encaixam e acumulam significado). 

Nesse sentido, CLAWSON et al (1985) expandem o conceito de carreira interna 

e externa para incluir outros elementos: 

"a career is a series o f related jobs that a person does to sustain 
his or her life physically and psychologically. Jobs may be 
related on at least three different dimensions - the individual, 
the organization and the job contenf'6• 

O conceito de carreira então passa a incorporar o bem-estar fisico e psicológico 

dos profissionais, ou seja, se um indivíduo não está satisfeito com seu trabalho, 

dificilmente terá uma carreira, pois um dos dois fatores irá sucumbir (até mesmo os dois 

simultaneamente, como nos casos de stress relacionados ao trabalho que podem ser 

facilmente observados em qualquer ambiente profissional). 

A esse conceito pode-se somar a opinião de MAL VEZZI (2000), que afmna que 

"os indivíduos são compelidos a criar seus empregos, que na verdade não são mais 

empregos, mas atividades de trabalho configuradas numa forma mais flexível". Desse 

modo, pode-se perceber uma implicação interessante desses conceitos, vinculada à 

relação que os autores estabelecem entre o indivíduo, a organização e o conteúdo do 

trabalho: dependendo de como o profissional organiza seu próprio trabalho com as 

necessidades da organização e com o conteúdo do trabalho em si, ele pode estabelecer 

um vínculo profissional diferente como a organização e passar a se oferecer como um 

prestador de serviços autônomo, utilizando-se do conceito de empregabilidade: 

"descobrir o que precisa ser feito, adaptar seus recursos à tarefa correspondente e se 

apresentar como a resposta às necessidades de alguém"- BRIDGES (1998). 

A empregabilidade é um tema que ganha ainda mais relevância no mercado de 

trabalho atual. KANTER (1989) analisa as recentes mudanças ocorridas no mundo 

corporativo e alerta para três fatores de estratégia empresarial que afetaram 

significativamente as carreiras corporativas (reestruturações empresariais, crescimento 

6 Uma carreira é uma série de empregos relacionados em que uma pessoa trabalha para sustentar sua vida 
fisica e psicologicamente. Empregos podem ser relacionados em pelo menos três dimensões- a 
individual, a organizacional e a do conteúdo do emprego em si. 

I~ 
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da terceirização e a valorização da inovação e do empreendedorismo ), e nesta realidade 

distingue três tipos diferentes de carreira: "corpocratic" (or bureaucratic-in-business) 

careers, professional careers and entrepreneurial careers7
, sendo que a carreira 

burocrática envolve uma seqüência de posições em uma determinada hierarquia, na 

carreira profissional o status ocupacional do indivíduo é definido pela posse de uma 

certa habilidade e a determinante chave do sucesso é a reputação, e na carreira 

empreendedora o crescimento ocorre pela criação de novo produto ou serviço que 

agregue valor ou capacidade à organização. Para ela, as carreiras são defmidas por 

como as pessoas desenvolvem e vendem suas competências e idéias e não pela 

seqüência de empregos fornecidos por uma empresa. Assim, a autora diverge bastante 

do conceito tradicional de carreira defmido anteriormente e se aproxima intimamente do 

conceito de empregabilidade. 

MAL VEZZI (2000) afirma que, atualmente, "as empresas responsabilizam os 

indivíduos pela otimização do processo de produção", portanto o trabalhador busca 

otimizar suas potencialidades visando garantir os resultados esperados. 

Conseqüentemente "as fronteiras tradicionais, sejam elas entre o território de trabalho e 

da família, do trabalho e da escola, do trabalho e do lazer, bem como os limites legais e 

institucionais entre as diversas profissões" deixam de fazer sentido. 

ARTHUR e ROUSSEAU (1996) também utilizam essa idéia de que as fronteiras 

deixaram de ser restrições e assim dividem o conceito de carreira em dois tipos: 

"organizational career"8 (ligada à teoria tradicional) e "boundaryless career"9
. Para eles, 

"boundaryless careers are the opposite of organizational careers- careers conceived to 

unfold in a single employment setting"10
, ou seja, são sequências de oportunidades de 

emprego que envolvem múltiplos vínculos empregatícios. Para que uma carreira não 

tenha fronteiras, é necessário que o profissional tenha boa empregabilidade, ou seja, 

saiba desenvolver e vender suas competências e idéias, de modo a se apresentar como a 

solução ideal para os problemas das diversas empresas para as quais quer prestar 

serviços. 

Desse modo, os diversos conceitos vistos anteriormente acabam por se 

relacionar de forma a sustentar uma nova teoria sobre carreira profissional, baseada na 

7 Carreiras corpocráticas (burocráticas-nos-negócios), carreiras profissionais e carreiras empreendedoras. 
8 Carreira organizacional. 
9 Carreira sem fronteira. 
10 Carreiras sem fronteiras são o oposto de carreiras organizacionais - carreiras concebidas para se 
desenvolver em um único ambiente de emprego. 
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carreira sem fronteiras, que se afasta completamente do modelo tradicional. Essa teoria 

nos apresenta motivos diferentes para a manutenção do mesmo empregador que não a 

simples lealdade: acomodações sucessivas ao aprendizado pessoal e ao estilo de vida. 

Também possibilita repensar carreiras em relação à dissolução das fronteiras 

tradicionais, como fronteiras corporativas de hierarquia e status, fronteiras ocupacionais 

de função e habilidades específicas e fronteiras sociais separando considerações de 

trabalho das de família e lar. 

Para WEICK: 

"the career is, in part, the person 's own creation. The career is 
not de.fined by a series of occupational classi.fications, rufes of 
professional practice, and progress, or company-based systems 
of human resource development or succession. These are 
relevant, o f course, but equally important is the individual 's own 
exertion o f will in choice and activity. The person enacts the 
career, and, equally importantly, the career enacts much o f the 
environment in which the career takes place. Think less of a 
company as a set of environmental forces determining the 
person 's career; think rather of the company as a dynamic 
nexus of interacting career behaviors, including those of the 
owners. (. . .) The basis o f enactment is the imposition o f 
individual will in situations where choice is possible. (. . .) As the 
workplace boundaries dissolve and bureaucracies weaken, there 
is greater scope for individuais to exercise choice in their 
individual behavior. But individual behavior is not arbitrary or 
anarchic, no r it is alienated from the person 's social setting and 
pasf'11

• 

Assim, já que "nesse contexto os indivíduos são impelidos a administrar o 

desenvolvimento de suas competências e, conseqüentemente, de suas carreiras" -

MAL VEZZI (2000), é necessário analisar como as pessoas fazem acontecer (enact) suas 

próprias carreiras e agem sobre as forças que atuam no ambiente de trabalho, através do 

estudo de alguns conceitos de desenvolvimento profissional. 

11 A carreira é, em parte, criação da própria pessoa. A carreira não é definida por uma série de 
classificações ocupacionais, regras de prática profissional e progresso, ou sistemas corporativos de 
desenvolvimento de recursos humanos ou sucessão. Esses são relevantes, é claro, mas igualmente 
importante é o exercício da vontade na escolha e atividade. A pessoa influencia a carreira e, igualmente 

- importante, a carreira influencia muito do ambiente em que ocorre. Pense menos uma companhia como 
um conjunto de forças ambientais determinando a carreira de uma pessoa; pense mais a companhia como 
um nexo dinâmico de comportamentos interativos de carreira, incluindo aqueles dos donos( ... ) A base da 
influência é a imposição da vontade individual em situações em que a escolha é possível( ... ) À medida 
que as fronteiras do mercado de trabalho se dissolvem e as burocracias se enfraquecem, há um maior 
espaço para os indivíduos exercerem escolhas em seu comportamento individual. Mas o comportamento 
individual não é arbitrário ou anárquico, nem é alienado da posição social de uma pessoa nem de seu 
passado. 



11 

ARTHUR, INKSON e PRINGLE (1999), por exemplo, analisam o 

desenvolvimento de carreira sob diversos prismas, inicialmente considerando a relação 

entre os interesses individuais e os organizacionais. 

Segundo os autores, a indústria de aconselhamento vocacional assume que as 

características humanas relacionadas ao trabalho são estáveis por toda a vida e, portanto, 

podem ser direcionadas para defmir as escolhas e progressões profissionais mais 

adequadas a cada indivíduo. 

Por outro lado, a gerência de recursos humanos, baseada no conceito de sistema 

de carreira da burocracia clássica, busca permitir que as empresas alcancem seus 

objetivos de negócio através do cultivo de forças de trabalho estáveis, fornecendo meios 

de designar responsabilidades consistentes com as habilidades pessoais e promover 

carreiras de indivíduos com alto potencial através de sucessivas experiências 

profissionais. Em ambos os casos, o desenvolvimento do profissional era racionalmente 

influenciado pelos interesses da empresa. 

Considerando um ambiente de carreiras sem fronteiras em que cada indivíduo é 

responsável por sua própria empregabilidade, fica claro que cada profissional necessita 

desenvolver competências adaptáveis às mais diversas situações (uma vez que 

necessariamente deverá manter múltiplos vínculos empregatícios, senão estará limitado 

às fronteiras daquela organização específica em que estiver atuando). 

Desse modo, essa relação de dependência dos trabalhadores em relação a seus 

empregadores não á mais aplicável no ambiente acima, uma vez que nem sempre os 

interesses dos indivíduos estarão alinhados com os interesses da empresa em que atua 

naquele determinado momento, dada a existência de sua própria necessidade de 

desenvolvimento de competências, baseada na sua própria defmição individual de 

objetivo profissional e em como desenvolverá sua carreira de forma a atingí-lo. 

Um outro enfoque também analisado por estes autores é o dos teóricos 

desenvolvimentistas, que buscavam estabelecer padrões de desenvolvimento de carreira 

baseados em idade e estágio da carreira e que passaram a ver carreira como uma 

entidade dinâmica, cumulativa e recursiva, com ciclos de desenvolvimento modelados 

por complexas interações entre escolhas pessoais e forças externas, como família, classe 

social e circunstâncias econômicas e organizacionais, dos quais veremos alguns 

modelos a seguir. 

CLA WSON et ai (1985) abordam duas perspectivas para se analisar o processo 

de desenvolvimento de carreira: a perspectiva sociológica e a perspectiva psicológica. 
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"The sociological approach tends to look at society as a 
structure consisting of various occupations. Careers are viewed 
as movement from one occupational levei to another within a 
structure stratified by status and by occupational role 
expectations of a person in a given status. The occupational 
levei achieved in career development is seen as the result of a 
social process. ( .. .) The psychological perspective is taken by 
those who support an individual theory of career development. 
Some take an intrapsychic approach, seeing unconscious forces 
as injluencing conscious decision making. The shape of these 
unconscious needs or drives is often postulated to stem from 
early childhood experiences. SatisfYing them then becomes a 
major determinant in job choice. Others take a rational 
decision-making approach to career development. Individuais 
are seen as testing themselves through interaction with their 
environment, weighing the factors and alternatives, then making 
conscious career choices. "12 

Para os propósitos deste estudo, nos ateremos à perspectiva psicológica que 

enfatiza a importância do indivíduo no desenvolvimento da carreira, em detrimento da 

perspectiva sociológica, segundo a qual a classe social e a socialização são os principais 

determinantes do nível ocupacional. Essa decisão se baseia na premissa de que os 

indivíduos possuem livre arbítrio e podem construir suas próprias identidades 

profissionais, portanto podem influenciar diretamente os resultados de suas ações, não 

se restringindo ao nível social a que pertencem. 

Para sustentar essa decisão, é necessário considerar que o capital humano de 

cada indivíduo, "the knowledge and acquired skills a person has to increase his or her 

ability to conduct activities with economic value"13
- MILGRON e ROBERTS (1992), é 

composto não só pelo capital social que possui (advindo do grupo social a que 

pertenée ), mas também pelo capital de conhecimento que adquire ao longo de sua vida e 

12 A perspectiva sociológica tende a olhara sociedade como uma estrutura constituída por várias 
ocupações. Carreiras são vistas como movimentos de um nível ocupacional a outro, dentro de uma 
estrutura estratificada por status e expectativas sobre o papel ocupacional de uma pessoa num 
determinado nível. O nível ocupacional alcançado no desenvolvimento de carreira é visto como resultado 
de um processo social.( ... ) A perspectiva psicológica é aceita por aqueles que apoiam uma teoria de 
desenvolvimento de carreira que considere o indivíduo. Alguns utilizam uma perspectiva intrapsíquica, 
vendo forças inconscientes influenciando o processo consciente de tomada de decisões. A forma dessas 
necessidades ou impulsos inconscientes é usualmente postulada como advinda das experiências da 
in:f'ancia. Satisfazê-las se torna então o maior determinante na escolha de trabalho. Outros utilizam um 
processo racional de tomada de decisões para o desenvolvimento de carreira. Os indivíduos são vistos 
como testando a si mesmos através da interação com o ambiente, pesando fatores e alternativas para então 
tomar decisões de carreira conscientes. 
13 O conhecimento e as competências adquiridas das quais uma pessoa dispõe para aumentar sua 
habilidade de realizar atividades com valor econômico. 
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que não necessariamente está ligado a sua classe social. Adicionalmente, pode-se citar 

MAL VEZZI (2000) que afirma: 

"a identidade profissional funciona como a construção 

ontológica do indivíduo, através da qual ele se apresenta ao 

mundo. Nesse sentido, a identidade profissional funciona como 

um capital, ou seja, como um conjunto de recursos ocupacionais 

que alguém apresenta como bagagem pessoal" e que "emerge 

como um capital que o indivíduo não herda de pessoa alguma". 

Assim, do ponto de vista da perspectiva psicológica, CLA WSON et al (1985) 

defmem desenvolvimento de carreira como "the gradual disclosure of the activities that 

internally and externally sustain an individual through life"14 e, para eles, 

desenvolvimento de carreira não está ligado a crescimento ou a sucesso. 

_ DERR (1986), por outro lado, em sua análise sobre o desenvolvimento de 

carreira, leva em consideração o sucesso, que defme da seguinte forma: "career success 

is being able both to live out the subjective and personal values one really believes in 

and to make contributions to the world ofwor/Ç'15
• 

DRIVER (1979, 1980, 1982) em seus estudos dividiu o conceito de sucesso em 

quatro defmições e considerou que estas diferenças nasciam dos hábitos de pensar, 

motivações e estilos de tomada de decisão dos indivíduos: 

1) Crescimento contínuo e experiências renovadas; 

2) Estabilidade de longo prazo e identidade ocupacional imutável; 

3) Variedade de experiências muito diferentes; 

4) Mobilidade para o topo da organização ou da profissão. 

SCHEIN (1996) também leva em consideração o sucesso e para ele, a defmição 

de sucesso é subjetiva e deve refletir a âncora de carreira (conceito que será explicado 

posteriormente) ou a defmição interna de carreira individual, mas pode ser medido por 

três dimensões básicas: 1) Movimento horizontal funcional: crescimento em habilidades 

e aptidões - o que podem fazer e quão bem podem fazê-lo; 2) Movimento hierárquico: 

escada acima- sucesso é função da obtenção ou ultrapassagem do nível que uma pessoa 

14 O descobrimento gradual das atividades que interna e externamente sustentam um indivíduo por sua 
vida. 
15 Sucesso na carreira é ser capaz de viver segundo os valores pessoais e subjetivos em que alguém 
acredita e, ao mesmo tempo, fazer contribuições para o mundo do trabalho. 

,/ 
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aspira, conforme seu grupo de referência; e 3) Movimento para dentro: atingindo 

influência e poder - até onde o indivíduo sente que penetrou no centro de decisão de 

uma organização ou ocupação. 

Graduação 

Função 

Figura 2.1. Modelo tri-dimensional de uma organização 

KANTER analisa o desenvolvimento com um modelo parecido baseado em três 

tipos de carreira não-excludentes: 1) Profissional, baseada no desenvolvimento de 

habilidades ocupacionais específicas, 2) Burocrática, baseada no avanço dentro de uma 

organização, e 3) Empreendedora, baseada na adição de valor através do 

empreendimento. 

Em ambos os casos, os autores pensaram no desenvolvimento de carreira como 

um processo contínuo em função do tempo de permanência do profissional no mercado 

de trabalho. Outros autores, entretanto, acreditam que o desenvolvimento se dá através 

de rupturas, portanto tentaram caracterizar o desenvolvimento de carreira através de 

estágios. 

MILLER e FORM (1951) identificaram cinco estágios na carreira das pessoas e 

a partir daí tentaram descrever padrões de seu desenvolvimento: 

O a 15 anos: "Preparatory Work Period'16 
- exposição às primeiras 

impressões e valores sobre o mundo do trabalho; 

16 Período de preparação para o trabalho. 

IÍ 
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15 a 18 anos: "lnitial Work Period''11
- desde quando alguém consegue o 

primeiro trabalho de meio-período até o primeiro trabalho de período 

integral; sem comprometimento com o trabalho por ter a consciência de 

seu caráter temporário; 

18 a 34 anos: "Trial Work Period''18 
- até que a pessoa se encontre e 

busque um trabalho de longo prazo; 

25 a 65 anos: "Stable Work Period''19 
- comprometimento de longo prazo 

porque considera estar no trabalho que sempre quis ou devido à 

resignação de que não irá encontrá-lo. 

65 anos em diante: "Retirement Period''20 

SUPER (1957) e seus colegas definiram os estágios da carreira como sendo: 

"O -14 

15-24 

25-44 

45-66 
65+ 

17 Período inicial de trabalho. 
18 Período de tentativas no trabalho. 
19 Período de trabalho estável. 
20 Período de aposentadoria. 
21 0-14 anos: Estágio de crescimento 

Growth stage: 
Fantasy substage (4-1 0): fantasy, role-playing 
Interests substage (11-12): emphasizes likes 
Capacity substage (13-14): emphasizes abilities 
Exploration stage: 
Tentative substage (15-17): makes tentative 
choices 
Transaction (18-21): enters labor market 
Trial (22-24): begins working 
Establishment stage: 
Trial substage (25-30): may change occupation 
Stabilization substage (31-44): tries to settle down 
Maintenance stage: holding on to what one has 
Decline stage: 
Deceleration (65-70): beginning to retreat from 
work 
Retirement (71- ) : moves out o f career "21 

Subestágio de fantasia (4 -10): fantasia, interpretação 
Subestágio de interesses (11-12): ênfase no que gosta de fazer 
Subestágio de capacidade (13-14): ênfase nas habilidades 

15-24 anos: Estágio de exploração 
Subestágio de tentativas (15-17): faz escolhas por tentativa 
Transação (18-21): entrada no mercado de trabalho 
Experimentação (22-24): começa a trabalhar 

25-44 anos: Estágio do estabelecimento 
Subestágio de tentativa (25-30): pode mudar de ocupação 
Subestágio de estabilização (31-44) tenta se estabilizar 

45-66 anos: Estágio de manutenção: se segurar ao que tem 
65+ anos: Estágio de declínio 

Desaceleração (65-70): começa a se afastar do trabalho 



I6 

SCHEIN (I996), por sua vez, também usa uma série de etapas para analisar o 

desenvolvimento da carreira: 

Etapa I: Crescimento, fantasia e exploração - a ocupação é uma mera 

idéia e a pessoa visualiza apenas estereótipos ocupacionais e 

metas superficiais de "sucesso"; 

Etapa 2: Educação e treinamento - muitos pontos de escolha na 

medida em ·que as metas ocupacionais são esclarecidas e 

modificadas; 

Etapa 3: Ingresso no mundo do trabalho - época de adaptação em que 

aprendem as realidades do trabalho e suas próprias reações; 

início do desenvolvimento do auto-conceito ocupacional; 

Etapa 4: Treinamento básico e socialização- a organização começa a 

fazer exigências às quais o indivíduo precisa responder; 

escolhas reais quanto a permanecer ou não na profissão e/ou 

organização; 

Etapa 5: Ganhando aceitação - indivíduo reconhece que foi aceito 

como colaborador integral; surgimento de auto-imagem 

significativa como membro da profissão ou organização; 

percepção melhor dos próprios talentos, forças e fraquezas; 

Etapa 6: Ganhando segurança e participação permanente - a 

organização decide se o indivíduo terá futuro de longo prazo 

de permanência no cargo; 

Etapa 7: Crise de meio de carreira e reavaliação - questionamentos 

sobre escolhas iniciais, níveis de realização e futuro; 

redescoberta ou reafmnação das metas que estavam presentes 

de forma inconsciente; 

Etapa 8: Mantendo, recuperando e nivelando o ímpeto - decisões 

pessoais sobre como administrar o resto da carreira; 

Etapa 9: Desvinculação - diminuição do ritmo, menor envolvimento, 

pensamento e preparação para a aposentadoria; 

Etapa I 0: Aposentadoria a organização ou profissão não 

proporcionam mais um papel significativo para o indivíduo. 

Aposentadoria (71- ): sai da carreira 
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Etapa 4: Treinamento básico, socialização 

Etapa 3: Ingresso no mundo do trabalho 

Etapa 2: Educação e treinamento 

Etapa 1: Crescimento, fantasia, exploração 

Figura 2.2. Principais Etapas da Carreira 

DALTON, THOMPSON e PRICE (1977) descrevem um padrão de 

desenvolvimento de carreira conforme o aumento da amplitude de perspectivas sobre o 

trabalho que precisa ser feito e sobre as pessoas nele envolvidas: 

"Stage One: Apprentice. (. .. ) The novice /earns values, beliefs 
and habits of organizational and interpersonal life that he will 
use throughout his career; 
Stage Two: Independent Specialist. (. . .) One of the main tasks of 
this stage isto take the initiativefor one's own work ( .. .); 
Stage Three: Mentor. (. . .) One of the main tasks here is to move 
from a frame o f mind that focuses on doing to one which focuses 
on managing the work and deve/opment o f others ( .. .); 
Stage Four: Sponsor. ( .. .) Sponsors begin to ask about the goals 
of the organization or how the organization fits into the rest o[ 
society - and to take initiative for answering those questions. "2 

DERR também identifica quatro estágios numa típica carreira linear: 

22 Estágio Um: Aprendiz.( ... ) O novato aprende valores, crenças e hábitos da vida organizacional e 
interpessoal que usará por toda sua carreira; 
Estágio Dois: Especialista Independente.( ... ) Uma das principais tarefas deste estágio é tomar a iniciativa 
para fazer seu próprio trabalho( ... ); 
Estágio Três: Mentor. ( ... )Uma das principais tarefas aqui é se mover de um modelo mental que foca em 
fazer, para outro que foca em gerenciar o trabalho e o desenvolvimento de outros( ... ); 
Estágio Quatro: Patrocinador. ( ... )Patrocinadores começam a questionar os objetivos da organização ou 
como a organização se encaixa no resto da sociedade- e tomam a iniciativa de responder tais questões. 
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1) "Getting-Established Stage"23
: de 22 a 28 anos, estabelece-se a 

identidade adulta, passa-se pela fase de aprendizado e nasce o potencial 

para as ações políticas; 

2) "The Questioning Stage"24
: de 28 a 33 anos, as pessoas se questionam 

quanto a sua vida adulta (desejos X resultados); organizações tentam 

identificar indivíduos de alto potencial e lhes dão treinamento e 

privilégios especiais; 

3) "The Midcareer Stage"25
: dos 33 aos 50 anos, há um período de alta 

produtividade e alta satisfação pessoal quando as carreiras interna e 

externa se combinam; as pessoas sentem um novo senso de propósito na 

carreira original ou fazem uma redefmição de sucesso e geram forte 

energia criativa na nova direção escolhida; 

4) "The Late Career Stage"26
: dos 50 aos 70 anos, as ambições pessoais 

foram satisfeitas ou acomodadas e a energia é redirecionada para um 

afastamento da organização ou o início de uma segunda carreira. 

DERR (1986), utiliza também os interesses da organização, aliados aos do 

indivíduo, para defmir desenvolvimento de carreira: 

"the set of activities and resources a company provides to help 
employees achieve their career objectives (career 
enhancement), coupled with the organization 's own attempts to 
recruit, develop and move its employees according to its own 
short-term and long-term human resource needs (career 
management) "27

• 

É importante notar que todos os autores enfatizam que nem todos os indivíduos, 

necessariamente, precisam passar por todas as etapas por eles descritas. 

Um modelo diferente foi desenvolvido por NICHOLSON (2000): o modelo de 

Motivação - Seleção - Conexão (MSC), que considera que os indivíduos possuem 

estruturas motivacionais duradouras que eles buscam satisfazer através de seu 

desenvolvimento ocupacional, influenciados pelas estruturas sociais que agem sobre 

23 Estágio do estabelecimento. 
24 Estágio do questionamento. 
25 Estágio do meio-de-carreira. 
26 Estágio do final da carreira. 
27 O conjunto de atividades e recursos que uma empresa fornece para ajudar os empregados a alcançar 
seus objetivos de carreira (aprimoramento de carreiras), aliado às tentativas próprias da organização 
recrutar, desenvolver e mover seus funcionários conforme suas necessidades de recursos humanos de 
curto e longo-prazo (gerenciamento de carreiras). 

/~ 
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eles de forma seletiva não-arbitrária. Para ele os processos de desenvolvimento de 

carreira são produtos de três forças que interagem: motivação (objetivos inatos, 

módulos de ação e atributos cognitivos cujo principal modo de expressão é a carreira), 

seleção (forças seletoras embutidas em organizações e culturas que governam as 

oportunidades de carreira) e conexão (percepções e estratégias comportamentais através 

das quais os indivíduos percebem suas situações e buscam reconciliar motivações e 

oportunidades). 

Na figura abaixo, as setas escuras representam os fluxos causais dominantes e as 

claras, os processos de retomo ifeedback): 

AMBIENTE 
Suprimento de recursos 

Demografia 
Incerteza 

Cu~iüona~ 

MOTIVAÇÃO 
Temperamento 

Habilidades e aptidões 
Estilos cognitivos 

1 

2 

SELEÇÃO 
Divisões do trabalho 

Regras de competição 
Valores normativos 

~ CONEXÃO ~ Perceptiva - processos 
decisórios 4 

Afetiva - ligações 
comportamentais 

Sociais - dinâmicas de 
relacionamento 

Figura 2.3.: O Modelo Motivação- Seleção- Conexão 

Fonte: PIEPERL, Maury; ARTHUR, Michael; GOFFEE, Rob; MORRIS, Tim. Career 
Frontiers: New Conceptions ofWorking Lives- Oxford University Press, 2000 

Como se pode ver, a motivação é importante para o estudo das carreiras, uma 

vez que é nela que a orientação profissional dos indivíduos se baseia. Uma defmição de 

motivação aplicada ao trabalho pode ser encontrada em HELLRIEGEL, SLOCUM e 

WOODMAN (1998): 

"Motivation represents the forces acting on or within a person 
that cause the person to behave in a specific, goal-directed 
manner. Because the specific work motives of employees a.ffect 
their productivity, one of management 's jobs is to channel 
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employee motivation effectively toward achieving organizational 
goals"28

• 

Uma implicação desta definição é: uma vez que tal motivação esteja alinhada 

com os objetivos organizacionais, qualquer fator que permita satisfazê-la poderia ser 

usado pela gerência para aumentar a produtividade de seus funcionários. Ao escolher 

uma determinada carreira, presume-se que o indivíduo analisou o que considerava 

sucesso, que competências possuía para atingi-lo e que motivações o levariam até lá. 

Assim, estudar as motivações por trás da escolha de carreira dos profissionais pode 

permitir um maior entendimento de como tal escolha se relaciona com a produtividade 

atual dos profissionais e como as empresas poderão estimular seus funcionários na 

busca de seu sucesso profissional. 

Segundo o modelo motivador-higiene criado por HERZBERG e seus colegas, os 

fatores motivadores são intrínsecos e estão relacionados com os sentimentos positivos 

de cada indivíduo sobre seu trabalho e seu conteúdo em si, baseado em suas próprias 

experiências de sucesso, reconhecimento e responsabilidade. Os fatores extrínsecos, 

portanto, são fatores de higiene (normalmente relacionados ao ambiente de trabalho), 

que não geram satisfação, apenas previnem a insatisfação. 

Desse modo, uma vez que os fatores de motivação são individuais, assim como a 

defmição de sucesso, como pode então um gerente aproveitar essa oportunidade para 

alavancar os resultados da empresa, buscando atingir o máximo de funcionários com o 

mínimo de fatores diferentes ? Qual deveria ser o fator a ser apresentado, dada a 

natureza dinâmica das necessidades (uma vez satisfeita, ela deixa de se apresentar como 

motivadora) ? Uma das formas de se agrupar os trabalhadores para fornecer-lhes os 

fatores motivadores é utilizar os mecanismos de orientação profissional, que serão 

explicados analisados na seqüência. 

Como se pode ver, existem inúmeras questões decorrentes dos temas discutidos 

até agora neste trabalho. Assim, é preciso restringir seu escopo e trabalhar uma variável 

por vez para minimizar os efeitos de qualquer correlação entre elas. Dessa forma, o 

problema que este estudo busca responder se baseia principalmente no último modelo 

de desenvolvimento de carreira apresentado e numa das implicações decorrentes desta 

28 Motivação representa as forças agindo em ou dentro de uma pessoa que fazem com que ela se comporte 
de um jeito específico e direcionado. Uma vez que os motivos específicos relacionados ao trabalho dos 
empregados afetam sua produtividade, uma das tarefas da gerência é canalizar eficientemente a sua 
motivação para o atingimento das metas organizacionais. 
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defmição de motivação: quais as motivações individuais que influenciam as mais 

diversas escolhas profissionais (profissão escolhida, mudanças de emprego e/ou 

carreira, métodos para atualização e reciclagem de conhecimentos, etc.)? 

Este é um problema de enorme relevância, uma vez que, dependendo dos fatores 

que motivam cada profissional, este fará escolhas profissionais diferentes de outros 

indivíduos e manterá relações distintas com o mercado de trabalho. Da mesma forma, 

pessoas com motivações parecidas também poderão fazer escolhas diferentes, portanto 

poderão se relacionar de maneira distinta com o mercado. Assim, existe uma infmidade 

de possibilidades que dificultam enormemente qualquer estudo empírico único que 

queira responder tal pergunta de forma compreensiva. Adicionalmente, dada sua 

amplitude, a resposta para essa pergunta demanda estudos não só de acadêmicos da 

administração, mas também de outros ramos do conhecimento ligados ao 

comportamento humano, como psicologia e sociologia, por exemplo. 

Conseqüentemente, este estudo se restringirá a dar o primeiro passo nessa 

direção: verificar se uma determinada escolha profissional pode ser resultado de 

diversos fatores motivacionais ou se ela é conseqüência de um mesmo grupo de fatores. 

Para que seja possível analisar essa relação, será utilizado o conceito de 

orientação profissional num estudo de caso sobre uma amostra de formandos do curso 

de mestrado de conceituada escola de administração de empresas de São Paulo, visando 

entender se a escolha de realizar tal curso está relacionada a determinadas características 

motivacionais ou se é independente de tais variáveis. 

Segundo ZALEZNIK et ai, "career orientation refers to the capacity to select 

certain features of an occupation for investment according to motives, interests and 

competencies consistently developed through an individual 's personal history"29
• 

Nenhuma pessoa é igual à outra, mesmo que ambas gostem de praticar o mesmo 

esporte, freqüentem os mesmos lugares ou estudem na mesma escola: sempre haverá 

fatores internos que explicitarão as diferenças entre os indivíduos. Juntar tais pessoas 

em tribos, como fazem os sociólogos e cientistas sociais, permite analisá-las mais 

facilmente, porém certos cuidados devem ser tomados quanto a generalizações das 

conclusões, pois os aspectos subjetivos de cada indivíduo podem determinar 

comportamentos inesperados e fora do padrão daquele grupo. 

29 Orientação de carreira se refere à capacidade de selecionar certas características de uma ocupação para 
investimento de acordo com motivos, interesses e competências consistentemente desenvolvidas através 
da história pessoal de um indivíduo. 

/ 
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Como em qualquer agrupamento, a orientação profissional também simplifica o 

estudo dos indivíduos, porém ao levar em consideração os aspectos subjetivos que os 

une, permite que a freqüência dos comportamentos inesperados seja minimizada. 

Assim, o uso deste mecanismo facilita o atingimento dos objetivos deste estudo, sem 

implicar em restrições adicionais às conclusões que serão obtidas. 

Dentre os autores que escreveram sobre orientação de carreira, três se destacam: 

SCHEIN, DERR e HOLLAND, que criaram respectivamente os conceitos de âncoras de 

carreira, de mapa de sucesso na carreira e de interesses de carreira, que são analisados a 

segurr. 

ÂNCORAS DE CARREIRA: 

Em 1961, EDGAR SCHEIN iniciou um estudo para analisar a interação entre 

valores pessoais e eventos da carreira na vida dos gerentes. Em suas próprias palavras: 

"The original purpose of the study was to determine the 
mechanisms and e.ffocts of organizational socialization - in what 
manner and through what means would the values of our 
students be influenced by their organizational experiences ? 
Would certain sets of individuais with certain sets of values be 
more or less socialized ? Could one determine what kinds of 
value syndromes would lead to careers in which the individual 
would innovate, i.e. would change organizations rather than be 
changed by them ?"30 

Nesse estudo foram selecionados aleatoriamente 44 alunos do mestrado da Sloan 

School of Management- M.I.T. (15 de cada classe dos anos de 1961, 1962 e 1963, 

porém um destes desistiu quando já não havia mais tempo para substituí-lo) que 

voluntariamente participaram da pesquisa antes da graduação e posteriormente em 

vários outros pontos de sua carreira até que uma grande re-entrevista ocorreu entre 1973 

e 1974. 

No início do estudo, cada participante foi entrevistado durante duas a três horas, 

respondendo sobre sua história acadêmica e profissional, origem de seu interesse em 

negócios I administração, planos para o futuro, ambições, valores, auto-conceito, etc. 

30 O propósito original do estudo foi determinar os mecanismos e efeitos da socialização organizacional -
de que maneira e por que meios os valores de nossos estudantes seriam influenciados por suas 
experiências organizacionais ? Seriam certos grupos de indivíduos com certos conjuntos de valores mais 
ou menos socializados ? Alguém poderia determinar que tipos de valores levariam a carreiras em que o 
indivíduo inovaria, isto é, mudaria as organizações ao invés de ser mudado por elas ? 

! 
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além de questionários especialmente elaborados para classificar numericamente os 

valores e atitudes de cada pessoa. Um ano após a formatura, cada participante foi 

entrevistado novamente visando identificar problemas ocorridos nesta fase de entrada 

no mercado de trabalho, porém não foram encontradas mudanças relacionadas aos 

valores e atitudes dos participantes. Novo questionário foi enviado em 1967 visando 

analisar a história de carreira e os valores e atitudes dos participantes depois de 3 a 5 

anos de formatura. 

Em 1973, novas entrevistas pessoais foram realizadas (analisando história da 

carreira desde a formatura, percepções sobre o presente e o futuro, mudanças em si 

mesmo, relações entre assuntos profissionais, familiares e pessoais, e reações ao 

feedback das entrevistas originais) e o mesmo questionário inicial sobre valores e 

atitudes foi respondido novamente. Como resultado desta pequisa, SCHEIN publicou 

um artigo em 1974 onde cria o conceito de âncora de carreira: "a motivational I 

attitudinal I value syndrome which guides and constrains the person 's career"31
• 

Em 1980, SCHEIN definiu âncoras de carreira da seguinte forma: 

"As one develops more self-insight, one gradually learns how to 
make more rational career choices. The dominant elements 

· which govern these choices can be thought of as career anchors 
because the self-concept begins to function to guide and 
constrain choices"32 

Tal auto-insight pode ser baseado em qualquer experiência ocorrida durante sua 

vida, porém o auto-conceito não será 

Para SCHEIN: 

"maduro até que o ocupante da carreira tenha tido suficiente 
expenencia profissional para conhecer seus talentos, 
motivadores e valores. ( ... ) A âncora de carreira, como é 
defmida aqui, é aquele elemento no auto-conceito de uma 
pessoa do qual ela não abriria mão, mesmo diante de escolhas 
dificeis. ( ... ) A pessoa passa a defmir sua auto-imagem básica 
em termos dessa questão que passa a predominar em cada 
estágio da carreira". 

31 Um conjunto de motivações, atitudes e valores que guia e restringe a carreira de uma pessoa 
32 À medida que alguém desenvolve seu auto-insight, gradualmente aprende como fazer escolhas 
racionais sobre sua carreira. Os elementos dominantes que governam tais escolhas podem ser pensados 
como âncoras de carreira porque o auto-conceito começa a funcionar como guia e restringe as escolhas. 
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"Such anchors function to pull the person back if he strays too 
far from what he really wants. It is the conservative, stable part 
of his personality that generates the career anchor. Therefore 
we would not expect much change in career anchors even 
though one might see continued movement in the overt 
manifestations of career as the person searches for appropriate 
settings within which to .fulfill his needs"33

• 

Uma vez que SCHEIN defme âncora de carreira como aquilo que a pessoa não 

renunciaria se forçada a fazer uma escolha, segundo ele, "esta defmição permite apenas 

uma âncora - aquele conjunto de talentos, valores e motivos que encabeçam a 

hierarquia pessoal de um indivíduo". 

Dessa forma, âncoras de carreira podem ser vistas também como "a set of needs 

and motives which the career occupant is attempting to .fulfill through the work he does 

and the rewards he obtains for that work - money, prestige, organizational 

membership, challenging work, freedom, etc."34 Tais recompensas podem ser vistas 

como valores no trabalho e refletem um padrão de necessidades que o indivíduo tenta 

satisfazer. 

Tais necessidades internas foram então (1974) agrupadas em cinco categorias: 

competência gerencial, competência técnico-funcional, segurança, criatividade, e 

autonomia e independência. 

Em 1980, SCHEIN as renomeou da seguinte forma: segurança I estabilidade, 

autonomia e independência, empreendedorismo, competência técnico-funcional e 

competência gerencial. Adicionalmente, abriu espaço para outras categorias, como 

variedade e mudança, dedicação a uma causa, ajudar aos outros, poder e influência, mas 

decidiu que tais temas estavam englobados nas cinco âncoras citadas. 

Estudos posteriores mostraram haver, na verdade, oito tipos de âncoras: 

1) Competência Técnica I Funcional: pessoas com talento acentuado, 

bem como grande motivação, para determinado tipo de trabalho; as 

interessa o exercício de seu talento e a satisfação de saber que são 

especialistas; quando são transferidas para outras áreas de trabalho, 

33 Tais âncoras funcionam para puxar a pessoa de volta se esta se desviar muito do que realmente desejaÉ 
a parte conservadora e estável de sua personalidade que gera a âncora de carreira. Portanto não 
esperaríamos muitas mudanças nas âncoras de carreira, embora alguém possa ver um movimento 
contínuo nas manifestações explícitas da carreira à medida que a pessoa busca ambientes apropriados nos 
quais satisfará suas necessidades. 
34 Um conjunto de necessidades e motivações que o ocupante de uma carreira tenta satisfazer através do 
trabalho que executa e das recompensas que obtém por tal trabalho - dinheiro, prestígio, filiação 
organizacional, trabalho desafiante, liberdade, etc. 
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sentem-se menos satisfeitas e menos competentes; desenvolvem um 

senso de identidade em tomo do conteúdo de seu trabalho e nas áreas 

técnicas e funcionais e desenvolvem habilidades crescentes nessas 

áreas; comprometem-se com uma vida de especialização, embora 

estejam dispostas a ser gerentes funcionais, se isto permitir que 

busquem suas áreas de especialidade; consideram a especialização 

intrinsecamente compensador o bastante para desenvolver âncoras de 

carreira em tomo dessas especialidades. Se o trabalho não testa suas 

habilidades e aptidões, toma-se rapidamente monótono e aviltante e 

resultará na procura de outras atribuições. Querem e ficam ansiosas 

por participar da defmição de metas, exigem autonomia máxima na 

sua execução e querem as facilidades, orçamentos e recursos 

irrestritos que lhes permitam realizar seu trabalho adequadamente. A 

promoção para um cargo mais generalista é considerada totalmente 

indesejável porque .as afasta das especialidades com que se 

identificam. Querem ser remuneradas pelo seu nível de habilidade, 

muitas vezes defmido pela formação e experiência profissional. Estão 

orientadas para a paridade externa é para um nível de pagamento 

absoluto (em detrimento de incentivos especiais), provavelmente 

preferindo os "beneficios portáteis". Têm medo das "algemas 

douradas". Prefere claramente um plano de promoção profissional que 

funcione paralelamente à típica escada gerencial e ressentem-se de 

sistemas promocionais em que o avanço equivale a passar para a 

administração ou gerência. Valoriza mais o reconhecimento de seus 

pares profissionais que recompensas sem conhecimento de causa dos 

membros da gerência. O reconhecimento mais valorizado é a 

oportunidade de aprender mais e o auto-desenvolvimento na 

especialidade, além do reconhecimento formal através da identificação 

entre seus colegas e outros membros da organização, como 

especialistas valorizados. Uma das maiores ameaças, à medida que 

envelhecem, é a obsolescência. 

2) Competência para Gerência Geral: querem tomar-se gerentes gerais 

(a gerência em si lhes interessa), reúnem os requisitos de competência 

para serem gerentes gerais e possuem a ambição para subir aos níveis 

/~ 
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organizacionais onde serão responsáveis por decisões políticas 

importantes e onde seus próprios esforços farão a diferença entre o 

sucesso e o fracasso, encaram a especialização como uma armadilha, 

reconhecem a necessidade de conhecer bem várias áreas funcionais e 

aceitam que é preciso ser especialista em seu próprio negócio. Valores 

e motivos fundamentais são atingir os níveis mais altos de 

responsabilidade na organização, ter oportunidades de liderança, 

contribuir para o sucesso de suas organizações e obter alta renda. 

Precisam possuir competência analítica (capacidade de identificar, 

analisar, sintetizar e solucionar problemas sob condições de total 

desinformação e incerteza), competência interpessoal e intergrupal 

(capacidade de influenciar, supervisionar, liderar, lidar e controlar 

pessoas em todos os níveis da organização com o a fmalidade de 

atingir as metas organizacionais) e competência emocional 

(capacidade de sentir-se estimulado por questões e crises emocionais e 

interpessoais, de suportar altos níveis de responsabilidade e de exercer 

o poder e tomar decisões dificeis sem culpa ou vergonha). Para o 

gerente geral, o essencial é a combinação de habilidades. Querem 

altos níveis de responsabilidade, trabalho desafiador, variado e 

integral, oportunidades de liderança e oportunidades de contribuir para 

o sucesso de suas organizações. Medirão os atrativos de uma tarefa em 

termos de sua importância para o sucesso da organização e identificar

se-ão fortemente com a organização e seu sucesso ou fracasso como 

medida de quão bem se desempenharam. Medem a si próprias pelo 

seu nível de renda e esperam ser altamente remuneradas, são 

orientadas mais para a igualdade interna que externa, querem 

recompensas mais imediatas e são muito receptivas a a aumentos, 

bônus e opções de ações e às "algemas douradas", principalmente na 

forma de bons beneficios de aposentadoria. Insistem em promoções 

baseadas em mérito, desempenho mensurado e resultados. Medem tais 

posições pela combinação da colocação, título, salário, número de 

subordinados e volume do orçamento, além do movimento para a 

função certa. Gostam de títulos, símbolos de status e, mais importante, 

da aprovação de seus superiores. · 
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3) Autonomia I Independência: não toleram sujeitar-se a regras 

estabelecidas por outras pessoas, procedimentos, horários de trabalho, 

códigos de vestimenta e outros controles, têm uma necessidade 

premente de fazer as coisas a sua própria maneira, no seu próprio 

ritmo e contra os padrões da organização. Consideram a vida 

organizacional restritiva, irracional e uma intromissão em suas vidas 

pessoais portanto preferem profissões autônomas e buscam carreiras 

mais independentes, impondo suas próprias condições. Preferem tipos 

de trabalho claramente delineados, com prazos estabelecidos e dentro 

de suas áreas de especialidade, não suportam ser supervisionadas, têm 

pavor das "algemas douradas", preferem o pagamento por 

desempenho, pagamentos · imediatos, bônus e outras formas de 

compensação sem vínculos, além de benficios portáteis que lhes 

permitam escolher as opções mais adequadas às suas situações de vida 

em determinados pontos no tempo. Reagem melhor a promoções que 

reflitam realizações anteriores, quer que o novo trabalho proporcione 

ainda mais liberdade que o anterior. 

4) Segurança I Estabilidade: têm uma necessidade premente de 

organizar suas carreiras para que se sintam seguras, para que eventos 

futuros sejam previsíveis e assim possam ficar tranqüilas na certeza de 

que conseguiram o que queriam. Procuram empregos em organizações 

que ofereçam estabilidade, conhecidas por evitar dispensas em massa, 

com bons planos de aposentadoria e programas de beneficios e 

reputação de solidez e confiabilidade e obtêm parte de sua satisfação 

identificando-se com suas organizações, ainda que não ocupem cargos 

importantes. As "algemas douradas" são bem-vindas e, em geral, 

preferem deixar a responsabilidade do gerenciamento de suas carreiras 

aos empregadores. Quando alcançam a estabilidade que procuram, 

ficam satisfeitos com qualquer nível que tenham atingido e se têm 

talentos não utilizados, procuram exercê-los em atividades fora do 

trabalho. Preferem trabalho estável, previsível e preocupam-se mais 

com o contexto do trabalho que com a natureza do trabalho em si, 

aumentos de salário previsíveis baseados em tempo de serviço e 

pacotes de beneficios que enfatizam programas de seguros e 
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aposentadoria. Querem ser reconhecidos por sua lealdade e 

desempenho constantes, preferivelmente com garantias de estabilidade 

e emprego e precisam acreditar que a lealdade traz uma real 

contribuição para o desempenho da organização. 

5) Criatividade Empreendedora: têm uma necessidade premente de 

criar seus próprios negócios, desenvolver novos produtos e serviços, 

construir novas organizações através da manipulação fmanceira ou 

assumir negócios estabelecidos para reestruturá-los de acordo com 

seus próprios padrões, têm o talento e a motivação para criar o novo 

empreendimento e a disposição para largar um trabalho previamente 

existente, são inquietas, obcecadas pela necessidade de criar, tendem a 

ficarem entediadas facilmente e precisam de novos desafios 

constantemente. Empreendedores querem acumular riquezas como 

uma maneira de mostrar ao mundo o que realizaram; pacotes de 

beneficios não são significativos. Querem um sistema de promoção 

que lhes permita estar onde quer que precisem estar em determinado 

ponto de suas carreiras, querem o poder e a liberdade para progredir 

nos papéis que consideram essenciais e que atendam a suas próprias 

necessidades. São bastante egocêntricos, procurando grande evidência 

pessoal e reconhecimento público. 

6) Senso de Dever I Dedicação a Uma Causa: estão orientadas para os 

valores centrais que querem personificar em seu trabalho, no desejo de 

melhorar o mundo de alguma forma. Querem trabalho que lhe permita 

influenciar suas organizações ou suas diretrizes sociais na direção de 

seus valores. Querem pagamentos justos por suas contribuições e 

beneficios portáteis; o dinheiro não é essencial. Querem 

reconhecimento a sua contribuição e apoio, tanto de seus pares quanto 

de seus superiores; querem sentir que seus valores são compartilhados 

pelos níveis mais altos da gerência. 

7) Puro Desafio: defmem o sucesso como a superação de obstáculos 

impossíveis, solução de problemas insolúveis ou vitória sobre 

oponentes extremamente dificeis. A área de trabalho, o tipo de 

organização empregadora, os sistemas de remuneração e promoção e 

as formas de reconhecimento estão todos condicionados às 
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oportunidades de auto-desafio que o trabalho possa proporcionar. São 

intensamente motivadas para o seu próprio desenvolvimento e 

costumam ser leais às organizações que lhes dão oportunidades 

adequadas de auto-desafio, mas também podem ser inflexíveis e 

dificultar a vida daqueles que não têm aspirações comparáveis. 

8) Estilo de Vida: organizam suas carreiras em função do estilo de vida; 

a carreira precisa estar integrada ao estilo de vida total (necessidades 

do indivíduo, da família e da carreira). Querem flexibilidade mais que 

qualquer outra coisa, procuram mais uma atitude organizacional que 

um programa específico, uma atitude que reflita ·respeito por 

preocupações pessoais. e familiares e que possibilitem a genuína 

renegociação do contrato psicológico. Apresentam crescente 

relutância em aceitar mudanças geográficas. 

As âncoras de carreira são, assim, categorias que ajudam a compreender os 

fatores que afetam as escolhas profissionais dos indivíduos, portanto podem ser 

utilizadas de diferentes formas e analisadas individualmente ou aliadas a outros 

instrumentos de gestão de recursos humanos. NICHOLSON (2000), por exemplo, 

considera que o conceito de âncora de carreira pode ser entendido como uma síntese de 

Motivação e Seleção de seu modelo MSC. Para ele, o conceito continua tão relevante 

hoje quanto na época de sua proposição e segue tendo grande relevância inter-cultural e 

histórica como reflexo da ordem evolucionária das comunidades profissionais ao redor 

do mundo. 

Pode-se perceber, portanto, que mesmo os estudos mais recentes seguem 

validando este conceito. Desse modo, ele será utilizado não só como parâmetro do 

estudo empírico, mas também como base para analisar os demais conceitos relacionados 

à orientação profissional, descritos a seguir. 

"CAREER SUCCESS MAP"35
: 

DERR (1986) cria o conceito de "career success map" e defme cinco categorias 

de "career success orientations"36
: 

35 Mapa de sucesso da carreira. 
36 Orientações de sucesso na carreira 
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1) "Getting ahead: making it to the top of the hierarchy and 

status system; 

2) Getting secure: achieving recognition, job security, respect 

and 'insider' status; 

3) Getting free: obtaining maximum control over work 

processes; 

4) Getting high: getting excitement, challenge, adventure and 

'cutting edge' opportunities; e 

5) Getting balanced: achieving a meaningful balance among 

work, relationships and self-development so that work does 

not become either too absorptive or too uninteresting"37
• 

Adicionalmente, DERR afirma que os indivíduos com orientação "getting high" 

ainda podem ser divididos em quatro sub-grupos: 

1) "ideological: (. . .) gets excited about particular issues, client 

groups or cause; 

2) specialist: (. . .) is turned on by increasingly challenging work 

in his or her area of expertise; 

3) adventurous: ( ... ) gets high from the pure excitement and 

challenge of impossible, adventurous (often dangerous) 

assignments; and 

4) entrepreneur: ( ... ) is driven by the need to create new 

products, business or services and get them going"38
• 

37 Chegar à frente: chegar ao topo da hierarquia e do sistema de status; 
Obter segurança: alcançar reconhecimento, segurança no trabalho, respeito e status de membro; 
Obter liberdade: obter o máximo de controle sobre os processos de seu trabalho; 
Obter satisfação: conseguir excitação, desafio, aventura e oportunidades únicas; 
Obter equilíbrio: alcançar um equilíbrio significativo entre trabalho, relacionamentos e auto
desenvolvimento de modo a que o trabalho não se tome muito desgastante ou desinteressante. 
38 Ideológicos:( ... ) se excita com questões, grupos de clientes ou causas específicas; 
Especialistas:( ... ) se excita com trabalhos cada vez mais desafiadores em sua área de expertise; 
Aventureiros:( ... ) o a trai a pura excitação e o desafio de trabalhos impossíveis e arriscados (até 
perigosos); 
Empreendedores:( ... ) é dirigido pela necessidade de criar novos produtos, negócios ou serviços e colocá
los em operação. 
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Desse modo chega-se a oito possíveis orientações de carreira, mesmo número de 

âncoras de carreira levantado por SCHEIN, e que apresentam características 

praticamente equivalentes: o indivíduo getting ahead e a âncora de competência para 

gerência geral; o indivíduo getting secure e a âncora de segurança I estabilidade; o 

indivíduo getting free e a âncora de autonomia I independência; o indivíduo getting 

balanced e a âncora estilo de vida; o indivíduo getting high - ideological e a âncora 

senso de dever I dedicação a uma causa; o indivíduo getting high - specialist e a âncora 

de competência técnica I funcional; o indivíduo getting high - adventurous e a âncora 

de puro desafio; e o indivíduo getting high - entrepreneur e a âncora de criatividade 

empreendedora. 

DUTRA (1996), observa, porém, que os caminhos para se chegar a conclusões 

compatíveis foram diferentes: 

Schein parte de premissas teórico-conceituais acerca da 
autopercepção das pessoas sobre suas habilidades, necessidades 
e valores e de pesquisas de campo. Derr, por outro lado, sustenta 
seu trabalho na observação empírica do comportamento de 
executivos acerca de suas carreiras dentro das empresas. 

Seria possível discutir exaustivamente até que ponto ambos os trabalhos se 

parecem e as respectivas metodologias empregadas, porém, mais importante que 

discutir essa semelhança, é constatar que ambos os autores consideraram as razões 

subjetivas como as essenciais para a tomada de decisões dos indivíduos analisados, 

mesmo que pertencendo a grupos profissionais diferentes, portanto ambos validam a 

metodologia que este estudo pretende adotar: agrupar a amostra conforme suas 

orientações profissionais e verificar sua significância em uma decisão profissional 

específica (realizar o curso de mestrado proftssional em conceituada escola brasileira de 

administração de empresas). 

Entretanto, se estes autores parecem convergir neste ponto, certamente divergem 

quanto à possibilidade de as orientações ou âncoras de carreira mudarem ao longo da 

vida profissional de um indivíduo. SCHEIN acredita que as âncoras de carreira não 

mudam, já que sua descoberta significa a descoberta de uma parte essencial do 

indivíduo, estável por sua própria existência. Nesse sentido, SCHElN é apoiado por 

alguns psicólogos cognitivos: "after a certain developmental period, personality traits 

/ 
I / 
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do nota/ter in any significant way"39
• Por outro lado, DERR afirma que as pessoas 

podem modificar suas orientações de carreira mediante suficientes motivação e 

informação sobre as opções, no que é apoiado pelos psicólogos desenvolvimentistas que 

afirmam que as pessoas podem mudar a qualquer momento em suas vidas. 

Outro ponto de divergência diz respeito ao número de fatores que influenciam as 

âncoras e as orientações de carreira. DERR apresenta quatro fatores que o afetam: 1) 

Motivos: fatores que fornecem prazer, estímulo e realização no trabalho; 2) Valores: 

crenças, filosofias, atitudes e normas pelas quais um indivíduo se guia no trabalho; 3) 

Talentos: habilidades que diferenciam um indivíduo de seus pares; e 4) Restrições 

percebidas: situações que impedem alguém de tomar decisões baseadas apenas nos três 

fatores acima e que, pelo caráter de médio e longo prazo, alteram a perspectiva de 

carreira interna. SCHEIN, por sua vez, considera apenas três fatores: motivos, talentos e 

valores, não levando em consideração, portanto, as restrições percebidas dos indivíduos. 

Tanto SCHEIN quanto DERR apenas agruparam os profissionais conforme suas 

orientações profissionais principais (aquela que mais se manifestava em cada 

indivíduo), porém não estudaram como esta orientação principal se relacionava com as 

demais orientações que também estão presentes, embora com menor força, em cada 

profissional. HOLLAND, além de defmir seis grupos de orientação profissional 

conforme os interesses dos indivíduos, analisou a compatibilidade entre elas, como será 

visto a seguir. 

"CAREER INTERESTS"40
: 

HOLLAND (1985) defme seis tipos básicos de interesse que os indivíduos 

podem ter em suas carreiras: 

1. "Rea/istic "41
: se auto-descrevem como confiáveis e auto-confiantes, 

competentes, estáveis, diretos, honestos, naturais, práticos e "thrifty'.42
, e 

em suas interações com os outros, preferem ir direto ao assunto, não 

gostam de longas negociações e querem ter liberdade para fazer seu 

trabalho da forma certa logo da primeira vez. 

39 Após um certo período de desenvolvimento, os traços de personalidade não se alteram de forma 
significativa. 
40 Interesses na carreira. 
41 Realistas. 
42 Cuidadosos ao usar seus recursos. 

/~ 
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2. "Investigative"43
: se auto-descrevem como determinados, inteligentes, 

curiosos, lógicos, precisos, analíticos, reservados, independentes e 

racionais, e preferem trabalhar sozinhos, baseiam-se em fatos detalhados 

para tirar suas conclusões, querem saber os motivos por trás das decisões 

e preferem informações apresentadas de forma lógica e linear. 

3. "Artistic Creators "44
: se auto-descrevem como criativos, emocionais, 

expressivos, imaginativos, independentes, idealistas, abertos, originais, 

não-convencionais e tolerantes, preferem abordagens criativas para a 

solução de problemas, baseando-se fortemente na intuição e lhes agrada a 

liberdade para buscar possíveis novas soluções para os problemas. 

4. "Social Helpers"45
: se auto-descrevem como "helpful", amigáveis, 

cooperativos, sociáveis, com tato, bondosos, generosos, pacientes e 

compreensivos, preferem conversar com seus relacionamentos para 

buscar informações antes de criar soluções ou planos de ação e apreciam 

trabalho em equipe. 

5. "Enterprising Persuaders't-46
: se auto-descrevem como aventureiros, 

cheios de energia, otimistas, extrovertidos, populares, sociáveis, auto

confiantes e ambiciosos, preferem liderar, gostam de focar no todo e 

convencer os outros a se comprometerem com os objetivos. 

6. "Conventional Organizers '>4
7
: se auto-descrevem como adaptáveis, 

práticos, cuidadosos, obedientes, eficientes, ordeiros, conscientes, 

persistentes, reservados e estruturados, preferem ter um plano claro e 

estruturado para seguir, prestam atenção em detalhes e obtém prazer de 

colocar as diversas partes do plano em funcionamento. 

HOLLAND dispõe estes grupos de indivíduos em um hexágono conforme figura 

abaixo, sendo que os tipos mais próximos são os mais similares, enquanto os mais 

distantes são os mais opostos: 

43 Investigativos. 
44 Artistas criadores. 
45 Assistentes sociais. 
46 Empreendedores persuasivos. 
47 Organizadores convencionais. 

/ 
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REALISTIC INVESTIGA TIVE 
People wlth People with 

med\llnlcal and math and sdence 
athlet:tc abilities, abilities, like 

lilre worki~ working alone and 
outdoorswith too s solving com~e:x 

and objects; prefer problems; li 
dealing wtth tn1n3s dealing with ideas 
rather than peop e. rather than people 

or thlngs. 

~ z ,. o People with clerical and math 
~ ability; prefer worklng indoors People with artlstlc abifitv and ~ z and orHanl:tl':S thl~s; like to lmaginationl en"oy ereating 

u.l deal w th wo s an numbers original work; I ke dealing wlth cn 
> rather than people or ideas. ideas rather than things. :i z n o u 

Peo~le with SOCíal 
People wlth leadershlp skil • interested In 
and speaking abililies soeíal retationships 
like to be lntluenual; and helpln2 others 
interested in politicS solve cerob ems; 
and economics; llke likes ealing 
to deal wlth peJK!c wlth people 

aod ldeas r r rather than 
thao thlngs. things. 

ENTERPRISING SOCIAL 

Figura 2.4.: Holland's career clusters 

Fonte: Internet (http://www.cdm.uwaterloo.ca/Career _ Clusters.asp) 

Uma vez estabelecida a relevância e importância deste estudo para a ciência da 

administração de empresas e uma vez defmidos e discutidos os principais conceitos de 

que tratará o estudo empírico que será apresentado a seguir, este capítulo é fmalizado 

com uma citação que visa mostrar que o problema aqui estudado é multidisciplinar, 

também se manifestando na ciência econômica: 

"A thorough understanding of internai incentives is criticai to 
developing a viable theory of the firm, since they largely 
determine how individuais behave in organizations. " - BAKE~ 
JENSEN e MURPHY (1988) 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 

A elaboração da resposta para a pergunta proposta no capítulo anterior 

demandou dados empíricos, portanto foi realizada uma pesquisa que forneceu os dados 

suficientes para se responder tal questão, cujo planejamento e resultados são o objeto 

deste capítulo. 

Estratégia da Pesquisa: 

A estratégia da pesquisa realizada foi investigar os motivos que levaram as 

pessoas a realizar determinadas escolhas em suas carreiras. Para tanto, foi necessário 

produzir informações de uma população sobre os motivos que suportaram suas 

escolhas. 

População: 

A população foi constituída por alunos de uma classe do curso de mestrado 

profissional de conceituada escola brasileira de administração de empresas, uma das 

primeiras opções dos postulantes ao título de mestre em administração de empresas. O 

objetivo de analisá-la é revelar o que essas pessoas ambiciosas e críticas buscaram ao 

investir em sua formação acadêmica. 

A decisão por trabalhar com esta população se deve ao fato de que tais pessoas 

ainda estão construindo suas carreiras, porém já possuem anos de trabalho suficientes 

para já haverem enfrentado escolhas diversas, além de haverem avaliado erros e acertos 

em sua vida profissional, portanto pode-se supor que já possuem um auto-conceito bem 

desenvolvido. 

De modo a evitar possíveis viéses, essa população compreende indivíduos de 

ambos os sexos, de formações profissionais diversas e vivendo atualmente diferentes 

estágios em seu desenvolvimento profissional. 

Instrumento: 

Como discutido anteriormente, foi utilizado o questionário desenvolvido por 

SCHEIN para identifi.car as âncoras de carreira dos indivíduos analisados. Não houve a 

/ 
"I 
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necessidade de se testar a validade do questionário uma vez que o mesmo tem sido 

largamente utilizado por seu criador e muitos outros pesquisadores no mundo todo. 

Procedimento: 

Uma vez que os membros dessa população trabalham rotineiramente com 

ferramentas ligadas à Internet, foi decidido que a aplicação do questionário seria feita de 

forma não supervisionada, ou seja, não foi aplicado pessoalmente, mas enviado por e

mail, logo após a conclusão do curso, a todos os alunos que se formaram no ano de 

2003, sem qualquer tipo de obrigatoriedade de resposta, ou seja, os respondentes o 

fizeram de livre e espontânea vontade, sabendo que tal pesquisa se destinaria a esta 

dissertação. 

Uma vez que a utilização do e-mail como ferramenta de comunicação nessa 

população é muito comum, a aplicação do questionário ocorreu conforme previsto e não 

houve nenhum fato que pudesse comprometer a validade desta pesquisa. Dos 4 7 alunos 

que receberam o questionário, 24 o responderam, sendo que todos os questionários 

foram considerados válidos. 

Apresentação dos Dados: 

Inicialmente as respostas foram consolidadas conforme a ordem que os itens se 

apresentavam no questionário. O resultado se encontra na Tabela 1. Posteriormente, os 

itens dos questionários foram agrupados conforme a âncora de carreira que desejam 

analisar, de acordo com as instruções de seu autor (o resultado se encontra na Tabela 2): 

Competência Técnica I Funcional: Itens 1, 9, 17, 25 e 33 

Competência para Gerência Geral: Itens 2, 10, 18,26 e 34 

Autonomia I Independência: Itens 3, 11, 19, 27 e 35 

Segurança I Estabilidade: Itens 4, 12, 20, 28 e 36 

Criatividade Empreendedora: Itens 5, 13, 21, 29 e 37 

Senso de Dever I Dedicação a uma causa: Itens 6, 14, 22, 30 e 38 

Desafio Puro: Itens 7, 15, 23, 31 e 39 

Estilo de Vida: Itens 8, 16, 24, 32 e 40 

,/ 
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Tabela 1: Consolidação das Respostas (em ordem de apresentação) 

Item Peso dado ao item Total 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 2 o o o 3 5 5 5 3 1 24 
2 3 o o o 3 12 3 3 o o 24 
3 4 1 o o 7 6 4 2 o o 24 
4 o o o o o o 1 6 14 3 24 
5 5 o o o '3 4 5 4 3 o 24 
6 o 1 o o 1 2 9 9 2 o 24 
7 3 1 o o 3 3 8 5 1 o 24 
8 1 o o o 3 8 5 4 2 1 24 
9 o o o o 1 7 6 8 1 1 24 
10 1 o o o 1 6 7 4 4 1 24 
11 o o o o 6 11 6 1 o o 24 
12 o o o o o o 1 6 8 9 24 
13 2 o o o 3 4 6 5 3 1 24 
14 o o o o o 2 9 7 5 1 24 
15 1 1 o o 1 6 9 6 o o 24 
16 6 2 o o 7 7 2 o o o 24 
17 o o o o 1 o 1 3 8 11 24 
18 1 1 o o 2 4 4 2 4 6 24 
19 4 o o o 3 9 4 2 2 o 24 
20 o o o o o o 4 4 10 6 24 
21 1 o o o 2 2 6 6 6 1 24 
22 o o o o o 3 7 8 5 1 24 
23 o 1 o o 5 7 3 6 2 o 24 
24 3 1 o o 3 7 10 o o o 24 
25 o o o o o o 2 2 10 10 24 
26 5 1 o o 5 5 4 1 o 3 24 
27 o 1 o o 3 11 5 4 o o 24 
28 o o o o o 2 6 6 7 3 24 
29 o o o o 2 3 5 6 8 o 24 
30 1 1 o o o 7 4 5 6 o 24 
31 2 o o o 4 7 7 3 1 o 24 
32 1 o o o 3 10 3 5 2 o 24 
33 5 1 o o 3 8 o 5 1 1 24 
34 o o o o 3 9 5 4 o 3 24 
35 o o o o o 12 7 4 o 1 24 
36 o o o o o 2 3 9 6 4 24 
37 4 2 o o 5 5 3 2 2 1 24 
38 1 o o o o 4 4 6 6 3 24 
39 o o o o 1 4 3 2 11 3 24 
40 1 o o o 1 4 6 6 4 2 24 

37 
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Tabela 2: Consolidação das Respostas (agrupadas por Âncora de Carreira) 

Item Peso dado ao item Total 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

TF 1 2 o o o 3 5 5 5 3 1 24 
9 o o o o 1 7 6 8 1 1 24 
17 o o o o 1 o 1 3 8 11 24 
25 o o o o o o 2 2 10 10 24 
33 5 1 o o 3 8 o 5 1 1 24 

GG 2 3 o o o 3 12 3 3 o o 24 
10 1 o o o 1 6 7 4 4 1 24 
18 1 1 o o 2 4 4 2 4 6 24 
26 5 1 o o 5 5 4 1 o 3 24 
34 o o o o 3 9 5 4 o 3 24 

AI 3 4 1 o o 7 6 4 2 o o 24 
11 o o o o 6 11 6 1 o o 24 
19 4 o o o 3 9 4 2 2 o 24 
27 o 1 o o 3 11_ 5 4 o o 24 
35 o o o o o 12 7 4 o 1 24 

SE 4 o o o o o o 1 6 14 3 24 
12 o o o o o o 1 6 8 9 24 
20 o o o o o o 4 4 10 6 24 
28 o o o o o 2 6 6 7 3 24 
36 o o o o o 2 3 9 6 4 24 

CE 5 5 o o o 3 4 5 4 3 o 24 
13 2 o o o 3 4 6 5 3 1 24 
21 1 o o o 2 2 6 6 6 1 24 
29 o o o o 2 3 5 6 8 o 24 
37 4 2 o o 5 5 3 2 2 1 24 

SD 6 o 1 o o 1 2 9 9 2 o 24 
14 o o o o o 2 9 7 5 1 24 
22 o o o o o 3 7 8 5 1 24 
30 1 1 o o o 7 4 5 6 o 24 
38 1 o o o o 4 4 6 6 3 24 

DP 7 3 1 o o 3 3 8 5 1 o 24 
15 1 1 o o 1 6 9 6 o o 24 
23 o 1 o o 5 7 3 6 2 o 24 
31 2 o o o 4 7 7 3 1 o 24 
39 o o o o 1 4 3 2 11 3 24 

EV 8 1 o o o 3 8 5 4 2 1 24 
16 6 2 o o 7 7 2 o o o 24 
24 3 1 o o 3 7 10 o o o 24 
32 1 o o o 3 10 3 5 2 o 24 
40 1 o o o 1 4 6 6 4 2 24 

/ 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DO ESTUDO 

A análise dos dados obtidos foi iniciada pela revisão do perfil da amostra em 

relação à formação profissional, aos anos de trabalho de cada respondente (entendidos 

aqui como os anos desde a formatura em seu primeiro curso de graduação) e ao ramo de 

atuação da empresa onde trabalha. Foi obtido o seguinte perfil da amostra: 

Formação Profissional: 

Engenharia 16 66,7% 

Administração 7 29,2% 

Economia 1 4~2% 

Sexo: 

Masculino 20 83,3% 

Feminino 4 16,7% 

Ramo de Atuação: 

Indústria 8 33,3% 

Máquinas e Equipamentos 3 12,5% 

Automobilística 1 4,2% 

Energia e Automação 1 4,2% 

Siderurgia 1 4,2% 

Plásticos 1 4,2% 

Química 1 4,2% 

Serviços 5 20,8% 

Financeiros 3 12,5% 

Logística 1 4,2% 

Marketing 1 4,2% 

Telecomunicações 5 20,8% 

Consultoria 3 12,5% 

Comércio 2 8,3% 

Construção Civil 1 4,2% 

/ 
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Na seqüência, a média e a dispersão das respostas dentro de cada âncora de 

carreira foram calculadas, visando defmir qual seria a âncora de carreira da amostra 

como um todo. A distribuição da freqüência de cada item foi analisada separadamente, 

porém no cálculo da distribuição total da amostra, foi considerado que a distribuição das 

frequências do conjunto dos 5 itens relacionados a cada âncora de carreira 

corresponderia à distribuição necessária para determinar a média e a dispersão daquela 

âncora, ou seja, as frequências das respostas a cada um dos itens dentro de uma 

determinada âncora foram consolidadas e analisadas em sua distribuição dentro do 

grupo como um todo, não item-a-item. Os resultados para cada âncora de carreira 

podem ser vistos nos gráficos apresentados nas próximas páginas. 
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ANÁLISE DAS DISPERSÕES DE CADA ÂNCORA DE CARREIRA DENTRO DA 

AMOSTRA PESOUISADA 

Competência Técnica e Funcional: 

Item 
1 
9 
17 
25 
33 
Geral 

Média 
4,375 
5,375 
5,958 
2,208 
5,250 
3,517 

Desvio 
Padrão 

2,203 
1,974 
2,216 
0,721 
2,754 
2,304 

Dispersão Item N° 1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 17 

f!+--1 -..,..--.. -; .,-..• ---.1----..JI 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 33 

= 10 I I !1 +--,.-_I -·~.L-~.--.. -· .. ---!:;. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 9 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 25 

f! +------.,---1 T O · o ~, .___...,_.-!;. ; ~~ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Geral TF 

uu I .e ~ ~. ' ,l,l,l.l.t 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo 



Competência para Gerência Geral: 

Item 
2 
10 
18 
26 
34 
Geral 

Média 
3,833 
5,042 
4,375 
3,833 
3,958 
4,542 

Desvio 
Padrão 

1,435 
2,386 
1,789 
1,167 
1,805 
2,301 

Dispersão Item N° 2 

r='· =··===t•.•=· 10 9 8 7 6 S 4 3 2 I 

Valor Atribuído 

Dispersão Item N° 18 

11! : j ~.'•.•.' ...•.•. i~ 
10 9 8 7 6 S 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 34 

J'2:o~t'-. -.. ----------~~----.~.1 ~ . . . •. 1.1:.. ·~ 
10 9 8 7 6 s 4 3 

Valor Atribufdo 

2 1 

Dispersão Item N° 10 

il+---1 .. : .-... -----.11-i------{l,;j 
10 9 8 7 6 5 4 3 

Valor Atribufdo 

2 1 

Dispersão Item N° 26 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribuído 

Dispersão Geral GG 

H~l •. : --,.----..,-.• .,........._. 11 i~ ...• I 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribuído 
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Autonomia I Independência: 

Desvio 
Item Média Padrão 

3 4,917 0,830 
11 1,958 0,908 
19 4,333 2,200 
27 3,250 1,032 
35 4,542 1,744 
Geral 5,042 1,746 

Dispersão Item N° 3 Dispersão Item N° 11 

i~ I• .. 
12 

111. l f! I :=.l.lt .. I I T I i I ~ o ' i 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 19 Dispersão Item N° 27 

fll. ... I .•... J i H I. : •. l •.• d 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 35 

= 15 I ~ I ':0+~----------~-~1·~-----~---:~ . ,- .~.1.•~ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo 

10987654321 

Valor Atribufdo 

Dispersão Geral AI 

60 

Hf.I .. ibti.J 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo 
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Segurança I Estabilidade: 

Item 
4 
12 
20 
28 
36 
Geral 

Média 
6,792 
1,917 
3,625 
5,375 
2,250 
2,400 

Desvio 
Padrão 

2,226 
1,213 
2,481 
2,374 
1,032 
1,056 

Dispersão Item N° 4 

·~ 151' tJ ! 1005:+-::·=-=~-==~~==~~==-~==-~==~~==~·-=---.-~~~· :==: ! :· :l.' ~ ' ..,.. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 20 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 36 

ro:1, I ' .•.•. 1.1.1 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 12 

fl==l ' '==·.--------.;]li] 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 l 

Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 28 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 

Dispersão Geral SE 

~50 I ~ I H:L : , ... · ..•. I.IJ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribufdo 
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Criatividade Empreendedora: 

Item 
5 

Média 
3,625 
3,250 
4,500 
5,500 
1,833 
4,450 

Desvio 
Padrão 

1,884 
1,073 
1,615 
2,064 
0,917 
2,379 

13 
21 
29 
37 
Geral 

6 
·~ 5 = 4 1 3 
Cl"2 
f I 
~ioioo 

.! 8 
~ 6 
1 4 
Cl" 
f 2 

lioio o 

= 6 c:l 5 
.5i 4 = 3 
Cl"2 
f l 

lioio o 

Dispersão Item N° 5 

W 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribuido 

Dispersão Item N° 21 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribuido 

Dispersão Item N° 37 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribuido 

Dispersão Item N° 13 

I . 
l_ ·'~- - ~-~-~----- - - ---· 

~- - ___ -_ S1 J o R rn ~-
o r=:=-=-~J D [J [J D c:J==l 

Cll 10 
.Ci 8 

.5i 6 = 4 l 2 
o 

Cll 30 
.Ci 25 = 20 
·::~ 15 
Cl" lO 
f 5 

lioio o 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 

Valor Atribuido 

Dispersão Item N° 29 

lO 9 8 7 6 5 4 3 2 l 

Valor Atribuido 

Dispersão Geral CE 

r . 
-· --·--~ -~-- --E::i'"t~ c..-: ~ D cf'c~ 

r-~BABBc= 
n -::1 D U D D l:.J'"'1: 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribuido 
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Senso de Dever I Dedicação a uma Causa: 

Item 
6 
14 
22 
30 
38 
Geral 

Média 
5,458 
4,750 
2,875 
3,375 
4,042 
3,533 

Desvio 
Padrão 

3,107 
1,294 
1,191 
1,313 
2,053 
1,571 

Dispersão Item N° 6 Dispersão Item N° 14 

fi .: .. .. til; i fll- =.Li .. íli .• J 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 22 Dispersão Item N° 30 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 w 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo Valor Atribufdo 

Dispersão Item N° 38 Dispersão Geral SD 

Jiii = .. -- .. liíi~I f~E-. / .-•.i.IIJ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Valor Atribufdo Valor Atribufdo 
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Desafio Puro: 

Item 
7 
15 
23 
31 
39 
Geral 

Desvio· 
Padrão 

1,886 
1,668 
2,795 

Média 
4,917 
4,542 .. 
5,625 
4,083 
4,208 
4,375 

1,501 
1,021 
1,979 

Dispersão Item N° 7 

10 9 8 .7 6 5 4 3 2 

Valor Atribuído 

Dispersão Item N° 23 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

· as 12 
·c:: 10 
.~ 8 
::I 6 
i 4 
.. 2 
~ o 

Valor Atribuído 

Dispersão Item N° 39 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Valor Atriblifdo 

as 10 
1:l 8 
.~ 6 
g. 4 
e 2 
~ o 

as 40 
·g 30 

·~ 20 
c::r' e 10 
~ ó 

Dispersão Item N° 15 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Valor Atribuído 

Dispersão Item N° 31 

10 9 . 8 . 7 6 5 4 3 ) 2 

Valor Atriblifdo 

Uispersão Geral DP 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Valor Atriblifdo 
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Estilo de Vida: 

Item 
8 
16 
24 
32 
40 
Geral 

. Cll 12 
·<3 lO = 8 
~ 6 

1::1" 4 
f 2 

. r;.;. o 

Média 
2,708 
5,667 
3,292 
2,875 
3,667 
4,975. 

Desvio 
Padrão 

1,160 
2,729 
1,922 
1,484 
1,880 
2,190 

Dispersão Item N° 8 

lO 9 8 7 6 S 4 3 2 

Valor Atribuído 

Dispersão Item N° 24 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Valor Atribuído · 

Dispersão Item N° 40 

10 9 8 7 6 5 4 :3 2 

Valor Atribuído 
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Classificando os resultados por sua média, foi então obtida a seguinte ordem: 

Âncora de Carreira Média Ponderada Desvio Padrão 

Autonomia I Independência 5,042 1,746 

Estilo de Vida 4,975 2,190 

Competência para Gerência Geral 4,542 2,301 

Criatividade Empreendedora 4,450 2,379 

Desafio Puro 4,375 1,979 

Senso de Dever I Dedicação a uma Causa 3,533 1,571 

Competência Técnica I Funcional 3,517 2,304 

Segurança I Estabilidade 2,400 1,056 

Como as médias estão muito próximas e o desvio padrão é relativamente alto, 

havia a suspeita de que algumas das médias poderiam ser consideradas estatisticamente 

iguais entre si, portanto não era facilmente identificada, naquele momento, qual âncora 

de carreira seria a mais relevante nesta' amostra. Assim, foram aplicados diversos testes 

de hipóteses baseados na distribuição T-Student (utilizada quando a variância da 

população é desconhecida e o número de observações é reduzido), analisando cada 

média duas a duas e avaliando a diferença entre elas com probabilidade de erro tipo I 

(rejeitar uma hipótese verdadeira) igual a 5%: 

TESTES DE IDPÓTESES 

Teste 1: 

Hipótese0: Média AI = Média EV 

Hipótese1: Média AI i- Média EV 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipóteseo é rejeitada. 

Âncora Média 
AI 5,042 
EV 4,975 

Desvio 
Padrão 

1,746 
2,190 

Graus de Valor 
Liberdade Alfa Crítico 

23 5% 2,068655 

Conclusão: Não há indícios para rejeitar a Hipóteseo. 

T
Student 

0,19 



Teste 2: 

Hipóteseo: Média EV = Média GG 

Hipótese•: Média EV i Média GG 

50 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Âncora Média 
EV 4,975 
GG 4,542 

Desvio Graus de Valor 
Padrão Liberdade Alfa Crítico 

1,746 
2,301 23 5% 2,068655 

Conclusão: Não há indícios para rejeitar a Hipótese0. 

Teste3: 

Hipóteseo: Média GG = Média CE 

Hipótese1: Média GG i Média CE 

T
Stodent 

0,97 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Desvio Graus de Valor T-
" Ancora Média Padrão Liberdade Alfa Crítico Stodent 
GG 4,542 2,301 
CE 4,450 2,379 23 5% 2,068655 0,20 

Conclusão: Não há indícios para rejeitar a Hipótese0. 



Teste 4: 

Hipóteseo: Média CE = Média DP 

Hipótese1: Média CE ::/= Média DP 

51 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Âncora Média 
CE 4,450 
DP 4,375 

Desvio 
Padrão 

2,301 
1,979 

Graus de Valor 
Liberdade Alfa Crítico 

23 5% 2,068655 

Conclusão: Não há indícios para rejeitar a Hipótese0. 

Teste 5: 

Hipótese0: Média DP = Média SD 

Hipótese1: Média DP ::/=Média SD 

T
Student 

0,15 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Desvio Graus de Valor T-
Âncora Média Padrão Liberdade Alfa Crítico Student 
DP 4,375 1,979 
SD 3,533 1,571 23 5% 2,068655 2,0834 

Conclusão: A Hipótese0 é rejeitada. 



Teste 6: 

Hipóteseo: Média AI = Média DP 

Hipótese1: Média AI f:. Média DP 

52 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipóteseo é rejeitada. 

Âncora Média 
AI 5,042 
DP 4,375 

Desvio Graus de Valor 
Padrão Liberdade Alfa Crítico 

1,746 
1,979 23 5% 2,068655 

Conclusão: Não há indícios para rejeitar a Hipóteseo. 

Teste 7: 

Hipóteseo: Média SD = Média TF 

Hipótese1: Média SD f:. Média TF 

T
Stodent 

1,87 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipóteseo é rejeitada. 

Âncora Média 
SD 3,533 
TF 3,517 

Desvio 
Padrão 

1,571 
2,304 

Graus de Valor 
Liberdade Alfa Crítico 

23 5% 2,068655 

Conclusão: Não há indícios para rejeitar a Hipóteseo. 

T
Stodent 

0,05 



Teste 8: 

Hipóteseo: Média DP = Média TF 

Hipótese1: Média DP -:f. Média TF 
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Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Desvio Graus de 
A 

Ancora Média Padrão Liberdade 
DP 4,375 1,979 
TF 3,517 2,304 

Conclusão: A Hipóteseo é rejeitada. 

Teste 9: 

Hipóteseo: Média TF = Média SE 

Hipótese1: Média TF -:f. Média SE 

23 

Valor T-
Alfa Crítico Student 

5% 2,068655 2,12 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Desvio Graus de Valor T-
A 

Ancora Média Padrão Liberdade Alfa Crítico Student 
TF 3,517 2,304 
SE 2,400 1,056 23 5% 2,068655 2,37 

Conclusão: A Hipóteseo é rejeitada. 



Teste 10: 

Hipóteseo: Média SD = Média SE 

Hipótese1: Média SD :f Média SE 

54 

Se T -Student for menor que valor crítico, então não há indícios suficientes para 

rejeitar a Hipóteseo, senão Hipótese0 é rejeitada. 

Desvio Graus de Valor T-
Âncora Média Padrão Liberdade Alfa Crítico Student 
SD 3,533 1,571 
SE 2,400 1,056 23 5% 2,068655 3,53 

Conclusão: A Hipóteseo é rejeitada. 

Tais testes mostraram que algumas das médias podem realmente ser 

consideradas iguais do ponto de vista estatístico. Assim, tais médias foram agrupadas e 

ordenadas conforme os resultados dos testes: 

fO Lugar (empate): 

2° Lugar (empate): 

3° Lugar: 

Autonomia e Independência, 

Estilo de Vida, 

Competência para Gerência Geral, 

Criatividade Empreendedora e 

Desafio Puro 

Senso de Dever I Dedicação a urna Causa e 

Competência Técnica I Funcional 

Segurança I Estabilidade 

Desse modo, a resposta para a questão levantada na introdução e elaborada de 

forma mais completa no Capítulo 2 é a evidente prioridade dada às âncoras de carreiras 

que enfatizam a auto-realização (Autonomia e Independência, Estilo de Vida, 

Competência para Gerência Geral, Criatividade Empreendedora e Desafio Puro, com 

médias ponderadas entre 4,375 e 5,042), em detrimento daquela relacionada às 

condições de trabalho (Segurança I Estabilidade, com média ponderada de apenas 2,40), 

enquanto as âncoras na posição intermediária dizem respeito basicamente à adaptação 
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do indivíduo à tarefa (Senso de Dever e Competência Técnica I Funcional, com médias 

ponderadas em tomo de 3,5). 

Para se defmir o conceito de auto-realização ao qual se refere o parágrafo 

anterior, existem muitas opções na literatura. A primeira delas é a conhecida hierarquia 

de necessidades de MASLOW (1954), da mais baixa para a mais alta: necessidade 

fisiológica, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de auto-estima 

e necessidade de auto-realização. Segundo ALDERFER (1972), "self-actualization is 

seen as a high-level need because unlike the other needs it can never be fully 

consummated, because o f its open-ended psychological nature"48
• A essência do 

conceito de auto-realização, segundo BAXTER (1982), é que: "through his activity man 

seeks to fulfill himself and to grow beyond his pre;ent limitations'.49
, ou seja, utiliza 

suas competências, experiências e conhecimento para crescer psicologicamente, 

respondendo ativa e criativamente às novidades e incertezas de modo a enriquecer sua 

perspectiva sobre o mundo, no âmbito do conceito de "personal causation"50 criado por 

DE CHARMS (1968): "the initiation by an individual ofbehaviour intended to produce 

a change in his environmenf'51
• 

Os resultados, portanto, mostram que os alunos querem crescer, modificar seu 

ambiente e fazer acontecer suas carreiras, portanto buscaram o curso como uma forma 

de ampliar seus conhecimentos, competências e experiências de modo a permitir um 

novo passo no caminho de sua auto-realização. 

Outra forma de se enxergar esse resultado é através do já citado modelo de 

motivação de HERZBERG, que apresenta os fatores motivadores (intrínsecos aos 

indivíduos) e os fatores de higiene (extrínsecos), sendo que, para ele, os fatores 

motivadores permitem e incentivam a auto-realização. Dessa forma, as âncoras situadas 

em primeiro lugar nessa população se relacionariam com os fatores motivadores e a 

âncora em último lugar, aos fatores de higiene. 

Outro importante resultado observado mantém relação com outro ponto 

levantado por BAXTER (1982). Para ele, a busca pela auto-realização se toma um 

círculo virtuoso retro-alimentado, que motiva o indivíduo a SER, ao invés de motivá-lo 

apenas para satisfazer uma necessidade: 

48 A auto-realização é vista como uma necessidade de alto nível porque, diferentemente das outras 
necessidades, nunca poderá ser completamente consumada devido a sua natureza psicológica aberta. 
49 Através de sua atividade, o indivíduo busca se completar e crescer além de suas limitações atuais. 
5° Causalidade pessoal. 
51 O início de um comportamento individual que visa produzir uma mudança em seu ambiente. 
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"responding to the challenge of a situation gives man the 

confidence or ontological strength to act upon-and injluence 

.further situations as they appear and, in turn, permits the 

expression of man 's actualization in the complexity of his 

responses and actions upon the worlcf'52
• 

Pode-se supor que a busca de uma escola assim diferenciada é para trazer 

conhecimento como ferramenta e fonte de satisfação, que por sua vez alimenta a busca 

de mais aprendizagem, criando assim o círculo virtuoso nesse grupo. Pode-se supor 

também que as âncoras de carreira da população se fixaram em tomo daquelas 

relacionadas à auto-realização porque, dada sua natureza aberta e considerando as 

características dos indivíduos analisados, são nelas que as pessoas críticas, ambiciosas e 

já cientes de suas identidades profissionais poderão buscar constante aprimoramento e 

satisfação pessoal, enquanto que nas demais âncoras, tal crescimento não é infmito, 

portanto tais indivíduos não poderiam se sentir realizados. 

Analisando o posicionamento da âncora de segurança e estabilidade, pode-se 

supor que sua desvalorização pelos indivíduos analisados é causada pela consciência de 

cada um frente ao modelo atual da economia no mundo todo. Conforme ARTHUR e 

ROUSSEAU (1996), 

"lt is an economy in which opportunity, insecurity, jlexibility, 

and uncertainty coexist, thereby con.fusing workers and 

policymakers alike. (. .. ) Firms today cannot promise a lifelong 

career, or anything close to it; people can no longer expect such 

a prospect. "53 

Assim, uma vez que o conceito de estabilidade no emprego deixa de fazer 

sentido e considerando que a população analisada compõe-se de indivíduos que 

acabaram de passar por um treinamento intensivo, em escola que não se limita a 

52 Responder ao desafio de uma situação dá à pessoa a confiança ou força ontológica para agir sobre e 
influenciar mais situações à medida que aparecem e, em troca, permite a expressão de sua realização na 
complexidade de respostas e ações sobre o mundo. 
53 É uma economia em que oportunidade, insegurança, flexibilidade e incerteza coexistem, confundindo 
assim os trabalhadores e os políticos.( ... ) As empresas hoje não podem prometer uma carreira vitalícia, 
ou qualquer coisa próxima disso; as pessoas não podem esperar tal perspectiva. 
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fornecer-lhes instrumentos, mas também novos modelos mentais, é possível supor que 

tais pessoas utilizaram todos os conhecimentos adquiridos durante o curso para avaliar a 

situação do mundo, sua própria situação e concluíram que, dada a falta de controle sobre 

os empregos, não vale a pena apostar em segurança e estabilidade, portanto melhor é 

pnonzar os fatores nos quais os indivíduos podem fazer acontecer ( enact) suas 

carreiras. 

Outro ponto relevante é que os fatores de satisfação ligados à auto-realização 

dependem tanto da competência quanto do compromisso de cada profissional e estão 

relacionados aos ideais de ego dos indivíduos, ou seja, só a competência em si não os 

realiza, pois é necessária a materialização daquelas metas que lhes permitam realizar 

seu ego ideal para que possa ocorrer a descarga de libido e conseqüentemente a 

obtenção de prazer. Dessa forma, as âncoras de competência técnica I funcional e senso 

de dever, por si próprias, não bastam para que se alcance a realização, uma vez que 

estão basicamente ligadas à competência para realizar determinado trabalho, seja 

técnico, seja uma causa a ser defendida. 

Outra conclusão que podemos tirar deste estudo se relaciona à constante 

necessidade de atualização profissional, como explicitado por MAL VEZZI (2002): 

"O crescimento é uma necessidade para todos os indivíduos 

porque a contínua e intensa variabilidade nos negócios demanda 

constante adaptação por parte dos trabalhadores. ( ... ) As 

carreiras técnicas foram contaminadas por tarefas 

tradicionalmente gerenciais, obrigando profissionais como os 

engenheiros e os psicólogos a buscar treinamento em 

administração. Como as condições dos negócios podem 

demandar potencialidades inesperadas e variadas, o profissional 

é impelido a se desenvolver no mesmo ritmo em que ocorrem as 

mudanças ao seu redor". 

Este trecho reforça a instabilidade do ambiente de negócios atual e a fragilidade 

da carreira técnica nessa situação, portanto justifica ainda mais o posicionamento das 

âncoras segurança I estabilidade e competência técnica I funcional. Adicionalmente, 

permite supor que a busca pelo curso de mestrado profissional em administração de 

empresas também seja influenciada pela formação profissional dos trabalhadores, ou 
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seJa, a procura por tal curso deve ser maior entre não-administradores que entre 

administradores de empresas. 

Como visto no resultado do estudo empírico, apenas 29,2% dos respondentes 

eram graduados em administração de empresas buscando aprofundar seus 

conhecimentos em sua própria área de conhecimento, enquanto 70,8% eram 

engenheiros e/ou economistas buscando novas competências para se adaptar às 

mudanças que seguem ocorrendo, o que comprova a veracidade de tal suposição. 

Assim, pode-se imaginar que, mantida a situação de constantes mudanças no ambiente 

de trabalho, a participação de não-administradores de empresas nas próximas turmas do 

curso analisado deverá continuar significativamente maior que a de administradores. 

Como visto, a utilização das âncoras de carreira para analisar as decisões sobre 

escolhas profissionais dos indivíduos é uma ferramenta válida e este estudo pode, 

portanto, servir de base para novas pesquisas. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES 

É importante ressaltar que este estudo analisou os motivos por trás da decisão de 

realizar o curso de mestrado profissional nos alunos que se matricularam no curso após 

passarem por rigoroso processo de seleção, baseado em critérios defmidos pela escola e 

que não nos foram disponibilizados. 

Desse modo, uma das limitações dos resultados apresentados neste estudo se 

refere à própria constituição da amostra em si, que levanta a seguinte dúvida: uma vez 

que os profissionais analisados passaram por um processo de seleção, poderia este 

processo haver influenciado no perfil analisado, por haver selecionado indivíduos com 

um perfil pré-defmido ? 

Nesse sentido, MAL VEZZI (2000) afirma que em processos de seleção, o 

candidato "pode ser individualizado através dos predicados que representam a si mesmo 

( ... )e como tal ser distinguido do trabalhador idealizado, solicitado por uma equipe para 

assumir determinadas tarefas", portanto pode-se entender que a existência de um perfil 

pré-defmido poderia efetivamente haver influenciado a composição dos profissionais 

que foram escolhidos para fazer parte da população analisada. Uma vez que não é 

possível ter acesso aos critérios de seleção utilizados pela escola, não é possível saber se 

tal perfil existe, portanto essa limitação deve ser considerada. 

Como conseqüência dessa dúvida, surgem outras: seriam tais conclusões válidas 

para outros grupos de profissionais brasileiros ? Se sim, a que grupos e que tipos de 

estudos deveriam ser feitos para testar a aplicabilidade dessas conclusões aos demais 

grupos ? Se não, como deveria ser feito um estudo que pudesse apresentar resultados 

cujo universo de aplicação fosse o mais abrangente possível e qual seria sua viabilidade 

em termos de recursos humanos e fmanceiros ? 

Outra limitação se refere à escolha da ferramenta utilizada para analisar essa 

amostra: o questionário sobre âncoras de carreira elaborado por SCHEIN. Se ao invés 

desse instrumento, tivesse sido utilizada a metodologia de DERR ou de HOLLAND, 

por exemplo, as conclusões teriam sido diferentes ? Se o questionário tivesse sido 

aplicado pessoalmente, ao invés de enviado por e-mail, os respondentes poderiam ter se 

sentido intimidados (ou mais à vontade), portanto as respostas poderiam ter sido 

diferentes ? 

Com relação aos novos. estudos que utilizarão esta dissertação como ponto de 

partida, uma vez que ficou evidenciada a maior importância dada à auto-realização nas 
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decisões profissionais das pessoas, fica claro que tais estudos deveriam se concentrar 

mais no porquê e no como a necessidade de auto-realização atua nos indivíduos que nos 

fatores menos importantes como segurança e estabilidade. 

Além da auto-realização, outro ponto que poderia ser analisado é a carreira como 

mecanismo de obtenção de prazer através da descarga de libido e não somente como 

instrumento de satisfação das necessidades dos profissionais. 

Ficam aqui essas dúvidas e sugestões para os próximos postulantes ao título de 

mestre que desejarem se aprofundar no campo de recursos humanos, fascinante ramo da 

ciência da administração de empresas. 
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ANEXO: QUESTIONÁRIO UTILIZADO 

EMPRESA: 
CARGO: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Graduação 
Curso: 
Formatura: 
Obs.: Se houver cursado mais de uma faculdade, favor incluir todas. 

PARTE I: 
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Para cada um dos itens, responda o quanto o conteúdo do item é verdadeiro para você 
em geral, atribuindo-lhe um número de 1 a 6. Quanto maior o número, mais esse item é 
verdadeiro para você. · 

Por exemplo, se o item diz "Sonho em ser o presidente de uma empresa", você o 
classificaria assim: 

"1'' se a afirmação nunca é verdadeira para você 

"2" ou "3" se a afirmação é verdadeira para você ocasionalmente 

"4" ou "5" se a afirmação é verdadeira para você com freqüência 

"6" se a afirmação é sempre verdadeira para você 

Escreva a classificação aplicável ao seu caso no espaço em branco à esquerda de cada 
item. 

1. Sonho em ser tão bom no que faço, de tal forma que meus conhecimentos 
especializados sejam constantemente procurados. 

2. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando sou capaz de integrar e 
gerenciar o esforço dos outros. 

3. Sonho em ter uma carreira que me dê liberdade para fazer o trabalho à 
minha maneira e no tempo por mim programado. 

4. Segurança e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade 
e autonomia. 

5. Estou sempre procurando idéias que me permitam iniciar meu próprio 
negócio. 

6. Sinto-me bem em minha carreira apenas quando tenho a sensação de ter 
feito uma contribuição real para o bem da sociedade. 
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7. Sonho com uma carreira na qual eu possa solucionar problemas ou vencer 
em situações extremamente desafiadoras. 

8. Preferiria deixar meu emprego a ser colocado em um trabalho que 
comprometa minha capacidade de me dedicar aos assuntos pessoais e 
familiares. 

9. Sinto-me bem sucedido em minha carreira apenas quando posso 
desenvolver minhas habilidades técnicas ou funcionais a um nível de 
competência muito alto. 

__ 1 O. Sonho em dirigir uma organização complexa e tomar decisões que afetem 
muitas pessoas. 

__ 11. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando tenho total liberdade de 
defmir minhas próprias tarefas, horários e procedimentos. 

__ 12. Preferiria deixar meu emprego a aceitar uma tarefa que possa colocar em 
risco minha segurança na organização. 

__ 13. Montar meu próprio negócio é mais importante para mim do que atingir 
uma alta posição gerencial como empregado. 

__ 14. Sinto-me mais realizado em minha carreira quando posso utilizar meus 
talentos a serviço dos outros. 

__ 15. Sinto-me realizado em minha carreira apenas quando enfrento e supero 
desafios extremamente dificeis. 

__ 16. Sonho com uma carreira que me permita integrar minhas necessidades 
pessoais, familiares e de trabalho. 

__ 17. Tomar-me um gerente técnico em minha área de especialização é mais 
atraente para mim do que tomar-me um gerente geral. 

__ 18. Sentir-me-ei bem-sucedido em minha carreira apenas quando me tomar 
um gerente geral de alguma organização. 

__ 19. Sentir-me-ei bem-sucedido em minha carreira apenas quando alcançar 
total autonomia e liberdade. 

__ 20. Procuro trabalhos em organizações que me dêem senso de segurança e 
estabilidade. 

__ 21. Sinto-me realizado em minha carreira quando tenho a oportunidade de 
construir alguma coisa que seja resultado unicamente de minhas próprias 
idéias e esforços. 

__ 22. Utilizar minhas habilidades para tomar o mundo um lugar melhor para se 
viver e trabalhar é mais importante para mim do que alcançar uma posição 
gerencial de alto nível. 

__ 23. Sinto-me mais realizado em minha carreira quando solucionei problemas 
aparentemente insolúveis ou venci o que aparentemente era impossível de 
ser vencido. 

__ 24. Sinto-me bem-sucedido na vida apenas quando fui capaz de equilibrar 
minhas necessidades pessoais, familiares e de carreira. 



__ 25. Preferiria deixar meu emprego a aceitar uma tarefa de rodízio que me 
afaste de minha área de experiência. 

__ 26. Tomar-me um gerente geral é mais atraente para mim do que tomar-me 
um gerente técnico em minha área de especialização. 
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· __ 27. Para mim, poder fazer um trabalho a minha própria maneira, sem regras e 
· restrições é mais importante que segurança. 

__ 28. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando percebo que tenho total 
segurança fmanceira e estabilidade no trabalho. 

__ 29. Sinto-me bem-sucedido em meu trabalho apenas quando posso criar ou 
construir alguma coisa que seja inteiramente de minha autoria. 

__ 30. Sonho em ter uma carreira que faça uma real contribuição à humanidade e 
à sociedade. 

__ 31. Procuro oportunidades de trabalho que desafiem fortemente minhas 
habilidades para solucionar problemas. 

__ 32. Equilibrar as exigências da minha vida pessoal e profissional é mais 
importante que alcançar alta posição gerencial. 

__ 33. Sinto-me plenamente realizado em meu trabalho quando sou capaz de 
. empregar minhas habilidades e talentos especiais. 

__ 34. Preferiria deixar minha organização a aceitar um emprego que me afaste 
da trajetória de gerência geral. 

__ 35. Preferiria deixar minha organização a aceitar um emprego que reduza 
minha autonomia e liberdade. 

__ 36. Sonho em ter uma carreira que me dê senso de segurança e estabilidade. 

__ 37. Sonho em iniciar e montar meu próprio negócio. 

__ 38. Preferiria deixa minha organização a aceitar uma tarefa que prejudique 
minha capacidade de servir aos outros. 

__ 39. Trabalhar em problemas praticamente insolúveis para mim é mais 
importante que alcançar uma posição gerencial de alto nível. 

__ 40. Sempre procurei oportunidades de trabalho que minimizassem 
interferências com assuntos pessoais e familiares. 

Agora, reveja suas respostas e localize todos os itens aos quais deu pontos mais altos. 
Selecione TRÊS destes que lhe pareçam os mais verdadeiros e acrescente A CADA 
UM, mais QUATRO pontos. 


	

