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RESUMO 

 

 
 
 
No momento em que a tecnologia transforma todo o cenário do mercado de 
trabalho, modificam-se as relações empregado-empresa. Este estudo intentou 
conhecer se as atitudes dos profissionais que se inserem no mercado são mais 
aderentes à idéia da carreira tradicional ou à idéia da carreira auto-dirigida ou 
proteana, verificar qual o grau de satisfação com a carreira, profissão e emprego, e 
qual a relação destas variáveis com âncoras de carreira. Inicialmente foi feito um 
levantamento teórico sobre os conceitos de carreira e sobre satisfação no trabalho. 
Centrado neste objetivo, adotou-se o conceito de Carreira Proteana de HALL (1976) 
e o modelo de Âncoras de Carreira de SCHEIN (1990), dentre outros instrumentos. 
Nesta pesquisa houve a participação de 113 profissionais de diferentes cargos e 
empresas, estudantes de Graduação, Pós-Graduação e Mestrado, em escolas 
particulares. No que tange aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é de 
natureza descritiva e com caráter quantitativo. Quanto aos meios tratou-se de um 
survey com uma amostra intencional, sendo utilizado como procedimento e 
instrumento de coleta de dados o questionário. No que se refere às âncoras de 
carreira, a dimensão “Estilo de Vida” foi a que apresentou a média mais elevada, 
indicando a tendência de se buscar uma carreira que permita integrar as 
necessidades pessoais, familiares e de trabalho. Foi detectada uma maior inclinação 
dos profissionais pesquisados para trilhar a carreira do tipo “Proteana” e não foram 
encontradas correlações entre o tipo de carreira e a satisfação com a carreira, 
profissão e emprego. O mesmo ocorrendo entre esses tipos de satisfação e as 
âncoras de carreira, indicando que não há uma determinada âncora que possa 
proporcionar uma maior satisfação profissional do que outras. Para estudos futuros 
recomenda-se que se proceda a uma revisão das escalas utilizadas de satisfação e 
âncoras de carreira, de maneira que esses construtos possam ter uma maior 
confiabilidade maior. 
 
 
 
 
  
 
Palavras-chave: Carreira Tradicional, Carreira Proteana, Satisfação com a 
Profissão, Trabalho e Emprego, Âncoras de Carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ABSTRACT 

 

 

 

At a time when technology transforms the work market environment, the relations 
between companies and employees are modified. The objectives of the present 
study were to investigate whether the attitude of professionals who enter the market 
are closer to the idea of a traditional career or to the ideas of a self-directed or 
Protean career, to verify the degree of satisfaction with the career, profession and 
job, and the relation of these variables with career anchors. Initially a theoretical 
review on the concepts of career and work satisfaction was done. According to the 
objective the concept of a Protean Career (HALL, 1976) and the model of Career 
Anchors (SCHEIN, 1990) were selected among other instruments. The study 
included 113 professionals from different positions and companies, undergraduate, 
graduate and masters students from private schools. This is a descriptive quantitative 
study. A survey with and intentional sample was used and a questionnaire was used 
for data collection. Regarding the career anchors, the “Lifestyle” dimension showed 
the highest mean value, indicating a tendency to look for a career which allows for 
the integration of personal, family and work needs. The professionals who 
participated in the study showed a greater tendency to follow a Protean Career and 
no correlations were found between this kind of career and career, profession and 
job satisfaction. No correlation was found between these kinds of satisfaction and the 
career anchors, indicating that there isn’t a particular anchor which can bring more 
professional satisfaction than others. For future studies a review of the satisfaction 
and career anchor scales used is recommended to enable greater reliability of these 
constructs. 

  
 

 

 

 

Keywords: Traditional Career, Protean Career, Satisfaction With Job, Career 
Anchors. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A contínua busca pelo bem estar físico, mental e espiritual, bem como do estado de 

plena realização do potencial do ser humano, segundo Kilimnik e Morais (2000), 

depende do meio ambiente físico e psicossocial em que ele vive e em grande parte 

de sua qualidade de vida no trabalho. 

 

Num momento em que a tecnologia transforma todo o cenário do mercado de 

trabalho - reduzindo postos de trabalho, extinguindo funções e exigindo novas 

competências - a carreira tradicional descaracteriza-se cada vez mais, dando 

espaço a novas formas de interação empregado-empresa. Essa tendência não é 

recente. Suas origens remontam às últimas décadas do século passado. Como 

prenúncio dessa transformação, temos as forças ambientais atuantes no final dos 

anos 80, como a competição global aumentada, a recessão e a mudança na ênfase 

da administração para o gerenciamento da eficiência, que fizeram com que as 

organizações fossem compelidas à reestruturação, redução de tamanho e 

reinvenção de si próprias (Reitman e Schneer, 2003, apud McDonald, Brown & 

Bradley, 2004). 

 

Em decorrência desta conjuntura as transformações nas relações de trabalho, 

somadas à crescente conscientização, busca de qualidade de vida e de satisfação 

no emprego vêm conduzindo o indivíduo à carreira “proteana” (termo derivado do 

nome do deus grego Proteus, que poderia mudar a forma de acordo com sua 

vontade), carreira gerenciada pela própria pessoa, de acordo com suas 

necessidades, e não pela organização. As trajetórias de carreiras estudadas no 

Brasil confirmam a tendência atual de carreiras “em ziguezague”, segundo Kilimnik, 

Castilho e Sant’anna (2006), em que se passa por diversas transições e se defronta 

com diversas alternativas, caracterizando o estilo proteano de carreira. 

 

Embora existam diferentes denominações para esse fenômeno, parece haver um 

consenso sobre a sua configuração. Baruch (2004), por exemplo, aponta a 

transformação atual das “carreiras lineares” em “carreiras multidirecionais”. Desde o 

final do século XX a definição de carreira vem sendo alterada significativamente. A 

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



 12

modelo tradicional no qual se configurava predominatemente como linear, estática e 

rígida. As carreiras devem ser flexíveis e dinâmicas para permitir ao indivíduo novas 

perspectivas de sucesso. Os modelos de carreira do futuro compreendem uma 

variedade de opções e direções. 

 

Malvezzi (2000) vem denominar a carreira atual como “carreira sem fronteiras” – 

numa referência ao termo proposto por Arthur e Rousseau (1996) – “boundarylees 

career” -, chamando os indivíduos nessa situação de “agentes econômico-

reflexivos”.  

 

Em 1960, nos EUA, segundo Holoviak e Greenwood (apud Martins, 2001) apenas 

dois em cada 100 indivíduos realizariam uma mudança radical nos rumos da sua 

carreira; em 1980 essa proporção já havia alcançado 35% e, atualmente, continua 

em ascensão, sugerindo que a exceção de quatro décadas atrás pode vir a se tornar 

a regra. 

 

Ao avaliar essa tendência, Martins (2001) diz que a carreira proteana reafirma um 

desafio com que a gestão de pessoas sempre se defrontou: compatibilizar os 

interesses individuais e organizacionais, buscando resultados que atendam 

simultaneamente à parte econômica e aos parâmetros da dignidade humana. 

 

Estas mudanças ocupacionais fazem parte do processo que Hall (1986), denomina 

“expansão da identidade”: ampliação do repertório psíquico que resulta dos 

relacionamentos e experiências da trajetória profissional. Todo processo se 

caracteriza pelo contínuo aprendizado e pela busca de autenticidade e sentido. Os 

profissionais contemporâneos estariam buscando realizar um trabalho que 

proporcionasse, além da subsistência, um sentido de auto-realização e auto-

expressão. E a carreira proteana, conforme Martins (2001), seria capaz de integrar 

todas as dimensões e papéis do indivíduo, na medida em que estabelece como 

objetivo final o sucesso psicológico, ou seja, o sucesso baseado em critérios 

pessoais. 
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Dentro deste contexto de expansão de identidades, Malvezzi (2000) irá afirmar que 

alguns dos pilares desse novo estilo de carreira baseiam-se em uma reconfiguração 

da identidade profissional e da urgência de uma reprofissionalização de diversas 

áreas que não foram, em sua formulação, preparadas para trabalhar neste contexto, 

como por exemplo, a própria área de recursos humanos das empresas. 

 

Schein (1990) vem afirmar que o conhecimento das pessoas sobre suas 

preferências profissionais habilita-as a fazer opções mais conscientes. Para este 

autor, a perspectiva do desenvolvimento da carreira  projeta o contínuo processo de 

ajustamento e compatibilidade entre o indivíduo e a organização, onde o elemento 

crucial neste ajustamento é definido como âncora de carreira, ou conjunto de 

autopercepções de talentos, motivações e atitudes, baseado em experiências 

efetivas que cada indivíduo desenvolve, em particular nos primeiros anos de carreira 

nas organizações. 

 

Evidências sobre o aparecimento de carreiras auto-dirigidas, ou proteanas, nas 

organizações são sustentadas por uma série de estudos. Kilimnik, Castilho e 

Sant’anna (2006), por exemplo, em pesquisa realizada com mestrandos em 

Administração, detectaram que as pessoas sentem necessidade de desenvolver 

várias frentes de trabalho no atual contexto competitivo e globalizado dos negócios. 

Os profissionais estudados revelaram, inclusive, um perfil mais próximo do detentor 

da carreira proteana, com indicadores de uma maior autonomia e autodeterminação, 

evidenciados em suas trajetórias e metáforas, assim como a busca pelo equilíbrio 

entre a vida pessoal e o trabalho.  

 

Embora os achados desses autores indiquem uma tendência  proteana, outros como 

McDonald, Brown & Bradley (2004), apresentam resultados diferentes. Estes 

desenvolveram um estudo sobre as trajetórias da carreira de gerentes buscando 

compreender se elas estão de acordo com as tradicionais e as compararam com 

possíveis elementos proteanos intrínsecos, descritos na literatura das carreiras. Os 

resultados sugerem que, contrariando a literatura existente que considera que todas 

as carreiras foram fundamentalmente alteradas, a carreira tradicional que se baseia 

no tempo de serviço, na mobilidade geográfica e em uma escalada constante acima 

da escada corporativa, é ainda o modelo dominante em algumas organizações, 
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como o setor público. Entretanto, a tendência para carreiras proteanas é evidente e 

mais pronunciada nas mulheres do que nos homens, devido a uma maior 

possibilidade de conciliar o trabalho com os serviços domésticos e o próprio papel 

de mãe, como afirmam estes autores.  

 

Diante de resultados de pesquisas que apontam para direções opostas, faz-se 

necessário analisarmos, antes de tudo, quais são as atitudes dos profissionais que 

estão se inserindo no mercado de trabalho: se mais aderentes à idéia da carreira 

tradicional ou mais sintonizadas com a idéia da carreira auto-dirigida ou proteana. 

Além disso, interessa verificar qual o grau de satisfação com a carreira, relacionada 

a esta mudança.  Dentro desta problemática emergem naturalmente as seguintes 

questões tomadas, pelo presente estudo, como problemas de pesquisa: 

 

• As atitudes dos profissionais que estão se inserindo no mercado de 

trabalho são mais aderentes à idéia da carreira tradicional ou da 

carreira proteana?  

• O profissional proteano está mais satisfeito com sua carreira, 

profissão e trabalho?  

 

 

2  OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O objetivo geral do presente estudo é verificar, em casos onde ocorra a 

transformação da carreira tradicional em carreira proteana, o grau de satisfação com 

essa condição. Para cumprir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 

foram definidos: 

 

a)  descrever o comportamento das variáveis através de medidas de tendência 
central  (média) e de dispersão (coeficiente de variação);  
 
b)  verificar o grau de correlação que as âncoras de carreira apresentam entre si; 
 
c)  correlacionar os construtos âncoras de carreira, tipo de carreira e satisfação com 
a carreira, profissão e emprego; 
  
d)  avaliar, entre os sujeitos pesquisados,  seu grau de satisfação com a carreira, 
profissão e emprego. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO  

  

A estrutura do referencial teórico do projeto foi definida em duas seções, 

denominadas “Carreiras” e “Satisfação no Trabalho”, cada qual com seus 

respectivos tópicos que tratam de assuntos específicos. 

 

3.1 Carreiras 

 

3.1.1 O construto “Carreira” 

 

Etimologicamente, segundo Martins (2001), a palavra “carreira” origina-se  do latim- 

via carraria, estrada para carros. Para Chanlat (1995), o conceito de carreira, tal qual 

o conhecemos hoje como trajetória da vida profissional, apareceu no decorrer do 

século XIX, assim como suas derivadas carreirismo e carreirista, no século XX. A 

carreira, em sua acepção moderna, significa um ofício, uma profissão que apresenta 

etapas, uma progressão. Assim, a carreira nasce com a sociedade industrial 

capitalista liberal.  

 

Ao discorrer sobre as inclinações profissionais Schein (1990) concebe a carreira  

como a maneira pela qual a vida profissional de uma pessoa desenvolve-se ao longo 

do tempo e como é vista por ela. Para o autor, a palavra carreira é usada de 

diferentes maneiras e possui muitas conotações. O “seguir uma carreira” pode tanto 

se aplicar ao indivíduo com uma determinada profissão ou àquele cuja vida 

profissional implica em mudanças constantes.  

 

Dutra (1996) também adere a esta concepção mais ampla do conceito de carreira e 

cita duas outras importantes definições. Na primeira, carreira é uma seqüência de 

atitudes e comportamentos, associada com experiências e atividades relacionadas 

ao trabalho, durante o período de vida de uma pessoa (Hall, 1976, apud Dutra, 

1996). Na segunda, utilizada como principal referência para as publicações geradas 

a partir da década de 80, as carreiras constituem as seqüências de posições 

ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. 
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Aprofundando na carreira, em termos conceituais, Baruch (2004) conclui tratar-se da 

maior constituição da vida pois envolve o trabalho; este provê o indivíduo de sentido, 

identidade, desafios, criatividade, status e networking. Para Baruch, a mais moderna 

definição de carreira caracteriza-a como o processo de desenvolvimento do 

indivíduo durante suas experiências em trabalhos, em uma ou mais organizações. 

Sob uma ótica, consideramos as carreiras como individuais; sob outra, como 

planejadas e conduzidas pelas organizações. 

 
Ao nos remetermos à Revolução Industrial vimos que o conceito de carreira tem 

sofrido fortes transformações ao longo do tempo, como salienta Balassiano (2006). 

Voltadas tanto para a área de formação acadêmica, conhecidas como carreiras 

profissionais, quanto para as organizações, ou carreiras organizacionais, as 

carreiras no mundo contemporâneo tendem a ser associadas à trajetória profissional 

de cada indivíduo, independentemente da área de formação ou da organização em 

que essa trajetória se desenvolve. Na verdade, a carreira moderna transcende a 

própria existência de uma organização. O autor argumenta que carreira significa 

administrar a própria vida pessoal e profissional cuidando do auto-aperfeiçoamento e 

dos relacionamentos profissionais. 

 

Concluímos que, com todas essas mudanças, um conceito bem mais condizente 

com a carreira atualmente trilhada pelas pessoas seria o de uma ocupação ou 

profissão representada por etapas e possivelmente por uma progressão, como 

assinala Chanlat (1995). Greenhaus (1999, apud Martins, 2001), também propõe um 

conceito de carreira sem as amarras da abordagem tradicional, onde ela se tornaria 

um padrão de experiências relacionadas ao trabalho, durante o curso da vida de 

uma pessoa.  

 

 

3.1.2 Carreira Tradicional  

 

Hall (1996) caracterizou a carreira tradicional pelo sucesso vertical, a escalada da 

pirâmide corporativa e recompensas monetárias. 
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O conceito de carreira pode ser dividido em duas fases distintas. Chanlat (1995) 

descreve dois modelos de carreiras a partir das sociedades industrializadas: o 

modelo tradicional e o modelo moderno. O modelo tradicional, que vigorou até os 

anos 70, foi marcado pela estabilidade, enriquecimento, progresso e divisão sexual e 

social do trabalho, em que apenas os homens trabalhavam, ou seja, a possibilidade 

de ascensão pertencia apenas aos grupos socialmente dominantes. A progressão 

da carreira era linear e vertical e os trabalhadores possuíam maior estabilidade no 

emprego. Já o novo modelo caracteriza-se por oportunidades para o profissional 

tanto do sexo masculino como do sexo feminino e pertencente a grupos sociais 

variados; a progressão na carreira é descontínua, mais horizontal do que vertical e 

apresenta uma maior instabilidade. 

 

Na abordagem tradicional, ainda encontrada em alguns países, regiões ou 

empresas, a carreira é preponderantemente construída por um homem pertencente 

aos grupos socialmente dominantes. É marcada por relativa estabilidade e 

progressão linear vertical (Chanlat, 1995). 

 

Chanlat (1995) define quatro tipos de carreira, compreendidas nos modelos 

tradicional e moderno: burocrática, profissional, empreendedora e sociopolítica. 

Discorrendo sobre os subtipos principais das carreiras o autor conclui que a de tipo 

burocrático remete às estruturas burocráticas da organização, com uma rígida 

hierarquia de papéis, centralização de poder e impessoalidade das relações. O 

tempo de empresa e os concursos constituem a base da seleção, do recrutamento e 

da promoção. A carreira do tipo profissional baseia-se no monopólio do saber, da 

especialização e da profissão. Seu avanço se faz com disciplina profissional.  

 

Para o autor, enquanto a pessoa puder aprender e aperfeiçoar-se ela poderá crescer 

na sua profissão.  

 

“Os profissionais tendem a desenvolver uma lealdade maior em relação à 
profissão do que em relação à organização que o emprega. Isto explica 
porque eles, têm em geral, maior mobilidade do que os outros, desde que a 
organização já não os satisfaça” (Chanlat, 1995:74) 
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A carreira do tipo empreendedor está ligada às atividades de uma empresa 

independente, porém traçada por uma pessoa. Ela reflete bem a sociedade 

capitalista liberal com sua ideologia de sucesso individual. O sucesso não é mais 

fruto do nascimento e sim resultado do talento e do trabalho do indivíduo (Chanlat, 

1996). A precarização do trabalho e as altas taxas de desemprego podem também 

levar as pessoas a este modelo de carreira. “A carreira de tipo sociopolítico baseia-

se nas habilidades sociais e no poder de relações de que dispõe uma pessoa.” 

(Chanlat, 1995:75). É graças a este nível de relações que a carreira se constrói e as 

promoções são obtidas. O modelo moderno emergente, ao criar abertura para as 

mulheres e para as minorias, permite a instalação de uma nova divisão do trabalho, 

que questionará a própria noção de carreira para a maioria da população (Chanlat, 

1996).  

 

Já na abordagem tradicional destacam-se, conforme Martins (2001), três aspectos 

que limitam o conceito de carreira. O primeiro é a noção de avanço, com a 

expectativa de progressão vertical na hierarquia de uma organização, acompanhada 

de sinais de crescente status e de ganhos financeiros. O segundo é a associação da 

carreira à profissão. Um médico, um militar ou um sacerdote teria uma carreira, 

enquanto que um funcionário de escritório ou um operário de indústria não a teria, 

segundo essa concepção. O terceiro é a pressuposição de uma estabilidade 

ocupacional em que o indivíduo sempre exerceria atividades relacionadas à sua 

profissão até a aposentadoria. A carreira, dentro dessa perspectiva, encontra-se 

mais relacionada ao trabalho assalariado e aos ocupantes de cargos existentes 

nessas organizações. 

 

Considerando-se todas estas premissas é característico do modelo tradicional 

requerer um padrão tipicamente masculino de trabalho, de tempo integral, para o 

mesmo empregador, por uma carreira inteira, procurando sempre avanço vertical e 

recompensas externas (McDonald, Brown & Bradley, 2004).  Uma orientação aos 

objetivos a longo prazo, isto é, ajustando cada um dos pontos de vista a uma 

posição chave no alto da hierarquia e calculando os passos no caminho é um outro 

elemento fundamental da carreira tradicional (Pascall et al., 2000, apud McDonald, 

Brown & Bradley, 2004). É comum encontrar este tipo de carreira no setor público, 
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apesar de suas notórias limitações em termos de políticas de desenvolvimento 

profissional.  

 

 

3.1.3 Carreira Auto-Gerida ou Proteana  

 

Hall (1996) caracteriza a carreira tradicional pelo sucesso vertical, a escalada da 

pirâmide corporativa e recompensas monetárias e delineia uma mudança 

fundamental para uma que mais “proteana”.começando no final dos anos 80,  

 

E uma carreira não deve ser simplesmente linear, segundo Schein (1996). Ela deve 

incluir a possibilidade de desenvolvimento em “espiral”, onde os funcionários podem 

mover-se entre diferentes funções e áreas dentro da estrutura das organizações. 

 

Segundo este raciocínio Hall (1996) afirma que a carreira no século XXI será 

predominantemente proteana, dirigida pelas pessoas, não pelas organizações, e 

reinventada de tempos em tempos.  A denominação proteana deriva do deus grego 

Proteus que, segundo a mitologia, possuía a habilidade de mudar de forma ao 

comando de sua vontade. Para o autor, o mito de Proteus revela elementos que 

podem ser metaforicamente observados no profissional contemporâneo que possui 

a habilidade de gerenciar sua própria carreira. 

 

Este conceito de “carreira proteana” foi criado em 1976 por Hall e refere-se a um 

processo onde a própria pessoa, e não a organização, o gerencia. Nessa definição, 

a carreira proteana é 

 

um processo que a pessoa, não a organização, está gerenciando. Consiste 
de todas as variadas experiências da pessoa em educação, treinamento, 
trabalho em varias organizações, mudanças no campo ocupacional, etc. A 
carreira proteana não é o que acontece a uma pessoa em qualquer 
organização. As próprias escolhas pessoais de carreira e busca por auto-
realização da pessoa proteana são os elementos integrativos e unificadores 
em sua vida. O critério de sucesso é interno (sucesso psicológico), não 
externo. Em resumo, a carreira proteana é desenhada mais pelo indivíduo 
que pela organização, e pode ser redirecionada de tempos em tempos para 
atender às necessidades da pessoa. (Hall, 1996:20, apud Martins, 2001:32) 
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Ela consiste na experiência diversificada, no treinamento, na educação e no 

conhecimento adquiridos pelo indivíduo. O indivíduo proteano é o “dono” da sua 

carreira e faz suas próprias escolhas, integrando os elementos importantes da sua 

vida. O novo modelo reivindica que as pessoas abandonem a nostalgia dos “velhos 

bons tempos”, onde havia estabilidade nas organizações, para navegarem em suas 

próprias carreiras. Atualmente as carreiras são planejadas para serem orientadas 

internamente, flexíveis e móveis, com os objetivos definidos pelos próprios 

trabalhadores.  

 

Em contraste com a carreira tradicional, a carreira proteana é caracterizada pelos 

relacionamentos dirigidos pelo indivíduo, não pela organização e sujeita a 

reinvenção pela própria pessoa de tempos em tempos, a partir das mudanças no 

ambiente e na própria pessoa, segundo Hall and Moss (1998). 

 

Porém, a carreira proteana reafirma um desafio com que a gestão de pessoas 

sempre se defrontou: compatibilizar os interesses individuais e organizacionais, 

buscando resultados que atendam simultaneamente à parte econômica e aos 

parâmetros da dignidade humana, afirma Martins (2001). A importância do 

conhecimento como recurso-chave na atualidade, mediante à competição global, 

tornou-se o centro das atenções no discurso administrativo. O crescimento da 

escolaridade e a proliferação de cursos como MBA’s contrasta com o considerável 

nível de desemprego deste público.  O conhecimento, neste novo contexto, precisa 

estar associado a habilidades e atitudes para produzir os resultados práticos 

desejados. 

 

O aparecimento de carreiras proteanas nas organizações é sustentado por uma 

série de estudos. Por exemplo, pesquisas de Maguire (2002, apud McDonald, Brown 

& Bradley, 2004) na indústria de operação bancária constataram que aspectos 

relacionais do contrato psicológico entre empregados e organização tinham 

diminuído. Isto é, componentes relacionais do contrato como comprometimento, 

lealdade à companhia e confiança na gerência, que tradicionalmente tinham sido 

trocados pelo sentido de “pertencimento”, foram notadamente mudados. 
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3.1.4 Comparação entre o modelo tradicional e o proteano  

 

O termo Proteu deriva do grego “primeiro – o que ocupa a primeira fileira, o que está 

à frente de” (Brandão, 1991). 

 

Na Odisséia, Proteu aparece como um deus marinho, guardador de rebanhos de 

focas e outros animais marinhos. Capaz de múltiplas metamorfoses - como 

transformar-se em leão, serpente, javali, pantera, árvore ou águia - Proteu era o pai 

da divindade marinha Idotéia. Era dotado de poderes divinatórios e procurava fugir a 

todo o custo dos seus importunos consulentes.  

 

Baseado no mito de Proteu, o profissional proteano agrega características próprias e 

específicas, convergentes às particularidades delineadas por Martins (2001), 

relacionadas comparativamente no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1: O mito de Proteu e a gestão de carreira 

Proteu Profissional Proteano 

 

Dom da adivinhação, habilidade de prever o 

futuro 

 

 

Habilidade de mudar de forma física 

 

Decisão de fugir dos mortais que o importunam 

 

 

 

Transformação em animais perigosos para 

afastar os mortais inoportunos 

 

 

Habilidade de planejar a carreira com base em 

uma visão de futuro compatível com seus 

objetivos de carreira e vida 

 

Versatilidade, flexibilidade e adaptabilidade 

 

Decisão de mudar de emprego ou redefinir a 

carreira quando esses não se aproximam dos 

seus objetivos de carreira e vida 

 

Utilização de suas habilidades e competências 

para atingir seus objetivos de carreira e vida 

Fonte: Martins (2001) 

 

Apesar de mais democrático, o moderno modelo proteano de carreira se caracteriza 

pela instabilidade, descontinuidade e horizontalidade, em contraposição ao modelo 

tradicional. Essa mudança necessariamente não significou progresso e bem-estar 
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para as pessoas, que se tornam as responsáveis por suas próprias carreiras. Assim, 

o novo conceito de carreira envolve mudança no contrato psicológico entre os 

participantes, principalmente no quesito lealdade empregado-empresa (Balassiano, 

Ventura & Fontes Filho, 2004).  

 

Ao analisar os motivos desta mudança de modelos de carreiras, Balassiano, Ventura 

& Fontes Filho (2004) afirmam que as premissas da carreira tradicional são voltadas 

eminentemente para as garantias de benefícios e segurança. Já na moderna, 

segundo a qual o sucesso na carreira está associado à trajetória pessoal, expande-

se o espaço de expressão para o campo pessoal, familiar e profissional (Chanlat, 

1995, Martins, 2001 e Hall, 1986).  

 

A partir dos anos 70 o modelo moderno emerge resultante das mudanças sociais, 

pontuado pela maior participação da mulher no mercado de trabalho, da elevação 

dos graus de instrução, da afirmação do direito dos indivíduos, da globalização da 

economia e da flexibilização do trabalho, segundo Chanlat (1995). Para o autor, a  

chegada maciça das mulheres, as mudanças tecnológicas e a reestruturação da 

economia introduzirão uma variedade de comportamentos como parar de trabalhar 

para estudar; estudar trabalhando; educar as crianças e voltar ao mercado de 

trabalho e aos estudos e reorientar a carreira mais freqüentemente, dentre outros.; 

Todos estes comportamentos, não comuns no passado, introduzem rupturas no 

modelo de carreira tradicional, aproximando-a do modelo proteano. 

 

Esta mesma mudança na visão de carreira é proposta por Hall (1996), quando 

argumenta que o principal objetivo de uma carreira é o sucesso psicológico do 

indivíduo, um sentimento de orgulho e a realização pessoal por alcançar seus 

objetivos de vida, felicidade familiar e paz interior, dentre outros, em contraposição à 

perspectiva tradicional de sucesso que buscava a escalada dos níveis hierárquicos 

em uma organização. 

 

Já Baruch (2004) discorre sobre a transformação atual das “carreiras lineares” em 

“carreiras multidirecionais”. Em sua visão, com a aceleração das mudanças 

organizações públicas e privadas vivenciam transformações tecnológicas, 

econômicas e sociais, gerando implicações no gerenciamento das pessoas no 
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trabalho, em particular no planejamento e desenvolvimento das suas carreiras. Para 

este autor, desde o final do século vinte a concepção de carreira vem sendo alterada 

significativamente. A carreira vem se apresentando como multidirecional e dinâmica, 

contrastando com o modelo tradicional onde era linear, estática e rígida. As carreiras 

devem ser flexíveis e dinâmicas para permitir ao indivíduo novas perspectivas de 

sucesso. Os modelos de carreira do futuro compreendem uma variedade de opções 

e direções, como afirma o autor. Baruch (2004) resume estas mudanças no 

QUADRO 2, a seguir. 

 

QUADRO 2: A Transição 

DIMENSÃO                                  ORGANIZAÇÃO TRADICIONAL           ORGANIZAÇÃO MODERNA 

Ambiente característico                                             Estabilidade                                                                                Dinamismo  
 
Escolha da carreira que                             Em uma idade adiantada da carreira                                   Repetido, às vezes cíclico,  
está sendo feita                                                                                                                                            em  estágios diferentes  
                                                                                                     
Responsabilidade principal                                       Organização                                                                                  Individual 
da carreira fica com 
 
Horizonte da carreira (local de trabalho)               Uma organização                                                          Diversas organizações  
 
Horizonte da carreira (tempo)                                Por muito tempo                                                                          Curto tempo  
 
Escopo da mudança                                                   Incremental                                                                      Transformacional  
 
O Empregador expect /O empregado dá           Lealdade e compromisso                                         Horários de trabalho longos 
O Empregador dá/ O empregado expect             Segurança profissional                                  Investimento em empregabilidade 
                                                                                                                                                                   
Critérios do progresso                             Avanço de acordo com o tempo de casa                               Avanços de acordo com o  
                                                                                                                                                                resultado e conhecimento 
 
O sucesso significa                                        Ganhando a competição, isto é                         Sentimentos internos de realização 
                                                                       progresso na escada hierárquica                                             autonomia, equilíbrio           
  
Treinamento                                                  Programas formais, generalistas                               Sob medida, de acordo com as         
                                                                                                                                                 necessidades específicas da função                                     
 
Essência do sentido da carreira                                  Única direção                                                                      Multidirecional     
 
Fonte: Adaptado Baruch (2004) 
 

 

Além disso, Stroh (1996, apud McDonald, Brown & Bradley, 2004) e seus colegas 

compararam dados coletados em 1978 e em 1989 e constataram, conforme diversos 

elementos de carreiras proteanas já descritos, que a satisfação com a empresa tinha 

diminuído mas o envolvimento e a satisfação com o trabalho tinham aumentado. 
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Assim, o conceito de carreira proteana torna-se um contraponto ao de carreira 

organizacional, estruturada no tempo e no espaço. Se, tradicionalmente os estudos 

de carreira enfocavam os cargos e as ocupações do indivíduo, na atualidade 

dirigem-se às suas “percepções e autoconstruções dos fenômenos de carreira”, 

como define Hall (2006). Utilizando a terminologia de Schein (1996), o estudo da 

carreira interna está sucedendo o da carreira externa. 

 

Já McDonald, Brown e Bradley (2004), em seu estudo realizado com gerentes, 

relacionam as diferenças entre carreira tradicional e proteana no QUADRO 3, 

conforme identificaram na literatura pertinente. 

QUADRO 3: Distinção entre carreira tradicional e protena 

Área Tradicional Proteana 

 

Desenvolvimento 

 

 

 

Orientação para o empregado 

 

 

Definição do sucesso no 

ambiente organizacional 

 

Mobilidade geográfica, 

treinamento formal e objetivos 

de longo prazo. 

 

Valoriza e serve a 

organização. 

 

Relacionamento com a 

organização é importante, 

fornece possibilidade de 

crescimento, lealdade e 

comprometimento. 

 

 

 

Aprendizado contínuo, 

envolvimento em projetos – chave. 

 

 

Autonomia, responsabilidade 

pessoal e auto-focada. 

 

O fundamental é a tarefa e não o 

relacionamento com a 

organização; isso promove a 

intensificação de oportunidades, 

habilidades/conhecimentos  

 

Fonte: McDonald, Brown e Bradley (2004) 

 

Neste ensaio, realizado por McDonald, Brown e Bradley (2004), os resultados 

sugerem que enquanto alguns aspectos das trajetórias da carreira deslocaram-se 

certamente do padrão tradicional ao proteano, a confiança do modelo da carreira 

tradicional na duração do serviço e em uma escalada previsível acima da escada 

corporativa foi típica para muitos gerentes. 
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3.1.5 Conceito de sucesso na carreira proteana  

 

Em contraste com as carreiras tradicionais, onde o sucesso vertical é definido por 

níveis hierárquicos dentro de uma organização, na carreira proteana o sucesso está 

delimitado pela realização psicológica exclusiva do indivíduo e pode significar 

sentimentos de orgulho, realização pessoal ou felicidade familiar, como define Hall 

(1996).  O sucesso psicológico depende do processo de autoconhecimento e ocorre 

paralelamente à expansão da identidade. A carreira proteana é um processo em que 

a pessoa, e não a organização, está gerenciando. O critério de sucesso é interno - 

sucesso psicológico -, não externo. As qualidades pessoais requeridas para uma 

carreira proteana bem sucedida incluem a aprendizagem contínua, o auto-

conhecimento, a responsabilidade pessoal e a autonomia (Hall, 1996, 2004).  

 

E embora a orientação de carreira de uma pessoa pareça não ter relação com o 

gênero, como afirma Hall (2004), algumas evidências sugerem que as carreiras 

proteanas podem ser benéficas para as mulheres. Estas, mais que os homens, 

parecem gostar de perseguir suas metas de carreira focadas mais no aprendizado 

individual e no desenvolvimento do que nas recompensas da organização. 

 

 

3.1.6 Novo contrato psicológico centrado na carreira proteana  

 

O contrato psicológico empregador-empregado, pesquisado por Schein, Argyris e 

Levinson (apud Martins, 2001), reflete as expectativas mútuas para a relação de 

trabalho e assegura a estabilidade do vínculo em troca da dedicação aos objetivos 

organizacionais. Uma abordagem mais recente para este acordo não-escrito, 

caracteriza-o como contrato relacional, baseado na expectativa de um 

relacionamento de longo prazo mutuamente satisfatório, ou como transacional, 

focado em trocas utilitárias de curto prazo entre os indivíduos e a organização. O 

novo contrato sinaliza uma modalidade transacional-relacional, denominado 

proteano por Hall (1996). O contrato proteano de carreira tende a combinar tanto as 

características relacionais como as transacionais, segundo Martins (2001). A 

lealdade mútua, típica da modalidade relacional, estaria baseada no desempenho, 

enquanto a troca transacional baseia-se na capacidade da organização propiciar ao 
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empregado o alcance do sucesso psicológico - baseado em referenciais próprios de 

êxito, através do autoconhecimento. 

 

Assim, o sucesso psicológico representa-se pelo alcance de um conjunto de 

expectativas mútuas implícitas entre empregadores e empregados, focado nas 

contribuições de ambas as partes. Ao contrário do modelo relacional, baseado em 

relacionamento de comprometimento e confiança duradouro, o novo contrato é 

transacional, apoiado em trocas de curto prazo por benefícios e serviços (Hall, 

1996). O contrato psicológico, na visão proteana, deixa de ser aquele realizado com 

a organização para se tornar o que o indivíduo realiza consigo mesmo, de modo que 

o critério de sucesso se torna interno a este indivíduo. 

 

A abordagem de carreira proteana apresenta uma nova proposta. Considera que 

existem três espaços de expressão individual: o pessoal, o familiar e o profissional. 

Para Hall (1996), em cada um desses espaços o indivíduo apresenta várias sub-

identidades que desempenham diferentes papéis. A identidade é o autoconceito de 

um indivíduo, a percepção e a avaliação que tem de si mesmo. Para os autores, a 

carreira proteana é formada por uma sucessão de miniestágios, ou pequenos ciclos, 

de exploração-tentativa-domínio-saída, à medida que o trabalhador entre e sai de 

áreas, organizações ou funções. Essa forma de carreira envolve, ainda, o 

crescimento horizontal para expansão das competências e estabelecimento de 

novos relacionamentos com trabalhos e com outras pessoas. Seu objetivo final é o 

aprendizado, o sucesso psicológico e a expansão da identidade (BALASSIANO, 

VENTURA & FONTES FILHO, 2004). 

 

Pelo conceito da aprendizagem contínua o novo modelo de carreira não é  

mensurado pela idade cronológica e pelas etapas da vida mas pelo contínuo 

aprendizado e mudança de identidade. As fontes de desenvolvimento passam a ser 

os desafios no trabalho e os relacionamentos. Treinamentos formais tornam-se 

menos relevantes que o aprendizado alcançado na realização de trabalhos 

estimulantes e desafiadores (BALASSIANO, VENTURA & FONTES FILHO, 2004). 

 

E neste cenário o profissional passa a ser proprietário e administrador de sua 

carreira e a se perceber como unidade econômica autônoma, disputando espaço em 
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um mercado de competências. Sua principal garantia seria a empregabilidade, que 

lhe determinaria a atratividade nesse mercado competitivo e instável. Assim, as 

carreiras tenderiam a se tornar curtos estágios de prospecção, experimentação, 

maestria e demissão, vividos em diversas empresas, estando o indivíduo sempre 

preparado e disposto a reiniciar o ciclo. (MARTINS, 2001).  

 

Surge assim o novo contrato proteano de carreira, com suas novas relações de 

trabalho e valores, relatado por Hall (1998, apud Martins, 2001) no QUADRO 4. 

 
QUADRO 4 – O novo contrato proteano de carreira  

 

1. A carreira é gerenciada pela pessoa, não pela organização. 

2. A carreira é uma série de experiências, habilidades, aprendizados, transições e mudanças 

na identidade ao longo da vida (o que conta é a “idade da carreira”, não a idade cronológica). 

3. Desenvolvimento é 

. aprendizado contínuo, 

. autodirigido, 

. relacional, e 

. encontrado em desafios de trabalho. 

4. Desenvolvimento não é (necessariamente) 

. treinamento formal, 

. retreinamento ou 

. mobilidade vertical. 

5. Os ingredientes para o sucesso mudam 

. do saber como (know-how) para o aprender como (learn-how), 

. da segurança no emprego para a empregabilidade, 

. das carreiras organizacionais para as proteanas, e 

. da identidade profissional (work self) para a identidade integral (whole self). 

6. As organizações provêem 

. atribuições desafiadoras, 

. promoções de desenvolvimento, 

. informação e outros recursos para o desenvolvimento. 

7. A meta: o sucesso psicológico. 

 

Fonte: Hall (1998, apud Martins, 2001) 

 

No contexto atual, dado o seu dinamismo e complexidade, um conceito torna-se 

cada vez mais relevante: a trajetória de carreira, ou seqüência de experiências de 

trabalho de uma pessoa ao longo do tempo, tanto na condição de assalariado como 
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de autônomo (Kilimnik e Morais, 2000). Hall (1996, apud Martins 2001) entende a 

carreira como uma série de experiências e de aprendizados pessoais, relacionados 

ao trabalho ao longo da vida. Observa-se ainda que, no passado, os estudos de 

carreira enfocavam os cargos e ocupações do indivíduo, enquanto na atualidade 

dirigem-se às suas percepções e autoconstruções dos fenômenos de carreira 

(Kilimnik, Castilho e Sant’Anna, 2006).  

 

A carreira proteana, segundo Hall (1996), é desenhada mais pelo indivíduo do que 

pela organização e pode ser redirecionada, de tempos em tempos, para atender às 

necessidades da pessoa, o que sugere autonomia e auto-direcionamento. Na visão 

de outros autores porém, as mudanças pelas quais passam os profissionais, 

atualmente, podem ser interpretadas como meros mecanismos de defesa, 

acionados automaticamente e de forma condicionada, perante as inconstâncias e 

ameaças do ambiente (Kilimnik, Castilho e Sant’Anna, 2006).  

 

Estas mudanças ocupacionais, segundo Hall (2006), fazem parte do processo que 

denomina “expansão da identidade”, ampliação do repertório psíquico que resulta 

dos relacionamentos e experiências da trajetória profissional. Todo processo 

caracteriza-se pelo contínuo aprendizado e pela busca de autenticidade e sentido. 

Os profissionais contemporâneos estariam buscando realizar um trabalho que 

proporcionasse, além da subsistência, um sentido de auto-realização e auto-

expressão. 

 

3.1.7 Gestão da carreira proteana  

 

Os indícios de comportamento proteano entre os profissionais brasileiros sugerem 

que o autogerenciamento de carreira seja uma questão relevante para a gestão de 

pessoas também no Brasil, especialmente nos casos em que a atração e a retenção 

de talentos sejam uma demanda organizacional. Diante deste cenário, o 

comportamento proteano passaria a demandar das organizações flexibilidade 

estrutural, mobilidade facilitada, foco no autodesenvolvimento, informações e 

recursos disponíveis e equilíbrio carreira/vida. 
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O homem-organização da década de 50 não tinha idéia de quem realmente ele era. 

Contudo, ainda podia ter sucesso ao corresponder a um ambiente de lenta 

mudança, argumenta Martins (2001). 

 

Para este auto, apenas a partir dos anos 80 é que as empresas passaram a 

preocupar-se em gerir as carreiras dos seus funcionários. Este fato decorre da 

importância que a empresa adquire a partir desta década. A partir daí, o “capital 

humano” torna-se essencial nas práticas de gestão. Face à concorrência nacional e 

internacional, a empresa precisa considerar seu quadro de pessoal como um 

recurso fundamental. Para tanto precisa observar os desejos, as necessidades e as 

motivações de cada indivíduo. A gestão de carreira torna-se parte de uma estrutura 

política para assegurar que as pessoas recrutadas permaneçam na empresa. Neste 

contexto, Martins (2001) conclui que a gestão de uma carreira proteana abrange as 

seguintes etapas: escolha, planejamento, implementação e avaliação. 

 

Já para Balassiano (2006), as relações empresa-trabalhador tornam-se cada vez 

mais frias, interesseiras e utilitárias. A diferença atual é que o trabalhador passa a 

retribuir na mesma moeda: utilizar a empresa como fonte de aprendizado e 

crescimento profissional. Terminadas as possibilidades de aquisição de novos 

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

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

lealdade total à empresa, antes um fator diferencial entre os trabalhadores, é 

substituída por um comportamento predominantemente individualista por parte dos 

profissionais. Grande parte dessa transferência deve ser creditada, segundo este 

autor, à forma pela qual a gestão dos recursos humanos é feita, transferindo para o 

indivíduo toda a responsabilidade do seu crescimento na empresa. 

 

Assim, a carreira proteana requer das organizações a adoção de práticas gerenciais 

compatíveis com sua lógica. O investimento na promoção e autogerenciamento da 

carreira pode favorecer o desenvolvimento e a retenção de profissionais 

competentes nas organizações.  

 

Anteriormente, tal problema era solucionado pela inserção na grande empresa, que 

lhe proporcionaria desenvolvimento, remuneração, segurança e, não menos 
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importante, a sensação de pertencer a uma comunidade. A nova dinâmica 

empresarial, com elevada rotatividade do pessoal, terceirização e redução dos níveis 

hierárquicos, tornou difícil a manutenção daquele modelo. A carreira deixou de ser 

responsabilidade da empresa e tornou-se problema de cada indivíduo. Nesse 

sentido, a proposta de carreira proteana apresenta-se como forma de compreender 

essa nova trajetória profissional ao propor um conceito de carreira vinculado às 

expectativas individuais, formado pelo espaço pessoal, profissional e familiar 

(Balassiano, Ventura & Fontes Filho, 2004). 

A perspectiva proteana considera ainda que, com a crescente longevidade humana, 

o contingente de idosos ativos e saudáveis é cada vez maior, resultando assim em 

períodos produtivos também maiores. 

 

Fontanelle (2005) argumenta que a “auto-gestão da carreira” estaria primordialmente 

orientada para o “sucesso psicológico”: 

 

Nesse sentido, o mais importante não seria mais a busca da eficiência - a 
capacidade de fazer mais e melhor – e, sim, a busca do significado e da 
satisfação naquilo que o profissional estaria realizando. Para isso, seria 
preciso desenvolver o auto-conhecimento, onde caberia a cada profissional 
saber o que gosta, realmente, de fazer, e quais seriam suas reais 
habilidades. Para isso, também seria necessário desenvolver um 
conhecimento apurado do mercado a fim de saber exatamente onde aplicar 
aquilo que ele, profissional, gosta e sabe fazer bem. Obviamente que isto é 
apresentado como a face positiva que compensaria o fato real e assustador 
que se tornou a responsabilidade individual de cada um pelo seu próprio 
destino. (Fontanelle, 2005:5) 

 

 

Segundo este raciocínio, não é por acaso que a nova gestão de carreira constrói-se 

em cima do “mito de Proteu”. Em um sentido mais amplo, a idéia de um “eu proteu” 

já se tornou disseminada na “literatura que busca compreender qual a nova 

subjetividade que corresponderia a um tempo fluido como este que vivemos” 

(Fontanelle, 2005:10). O “eu Proteu” reflete uma “maneira contemporânea de se 

pensar o sujeito moderno: um eu maleável, multiforme, camaleônico, disposto a 

assumir quantas identidades forem necessárias para a sua sobrevivência social.” 

(Fontanelle, 2005:10). A autora relembra que Proteu não é destituído de forma. Ele 

é, apenas, capaz de mudar de forma. 
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3.1.8 Âncoras de carreira 

 

O conhecimento das pessoas sobre suas preferências profissionais habilita-as a 

fazer opções mais conscientes (Schein, 1990).  

 

A perspectiva do desenvolvimento da carreira, segundo Schein (1990), projeta o 

contínuo processo de ajustamento e compatibilidade entre o indivíduo e a 

organização. O elemento crucial neste ajustamento é definido como âncora de 

carreira, ou conjunto de autopercepções de talentos, motivações e atitudes, baseado 

em experiências efetivas que cada indivíduo desenvolve, em particular nos primeiros 

anos de carreira nas organizações. Ela fornece uma crescente área de estabilidade 

nas atitudes individuais que ancoram a interpretação da carreira e as opções de 

vida. As âncoras de carreira típicas incluem a competência técnica, a competência 

gerencial, a segurança e a autonomia.  

 

Schein (1990) estudou as preferências profissionais acompanhando a carreira de 44 

alunos da Sloan School of Management do MIT no período de 1961 a 1973 e 

observou que estes alunos, nos primeiros anos, procuravam empregos que lhes 

poderiam oferecer desafios, maiores salários e maiores responsabilidades. Após 

alguns anos de experiência, entretanto, estes alunos passaram a buscar tipos 

específicos de trabalho ou responsabilidades emergindo, nos depoimentos razões e 

padrões de escolha que o autor agrupou em categorias, denominando-as âncoras 

de carreira. 

 

Schein (1993) define “âncoras de carreira” como elementos de nossa realidade que 

irão determinar nossas preferências por determinada ocupação, carreira, empresa 

ou oportunidade. Refletem a autopercepção de habilidades, necessidades e valores 

do indivíduo e são agrupadas em oito categorias, descritas a seguir.  

 

No que se refere à “Competência Gerencial”, as pessoas têm sua motivação 

principal em um conjunto complexo de atividades que encerram a idéia de 

gerenciamento. Os componentes mais importantes deste conceito são a 

competência interpessoal (habilidade de influenciar, supervisionar, liderar, manipular 

e controlar as pessoas), a competência analítica (identificação e solução de 
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problemas conceituais sob condições de incerteza) e estabilidade emocional 

(capacidade para sentir-se estimulado em situações de crise emocional ou 

interpessoal). As pessoas com esta categoria de âncora inclinam-se mais pra seus 

aspectos gerenciais do que para os aspectos técnicos ou funcionais; 

 

A “Competência técnica ou funcional” caracteriza-se por agrupar pessoas com 

consciência de sua preferência por determinada área de especialização. Estas, 

quando ocupam posições gerenciais geralmente o fazem em áreas funcionais ou 

técnicas; 

Já a “Segurança e estabilidade” é caracterizada por pessoas que atam suas 

carreiras a determinada organização em busca de maior segurança ou estabilidade. 

Nas pesquisas realizadas por Schein, as pessoas com este tipo de âncora 

apresentam uma inclinação para aceitar definições de carreira colocadas pela 

organização para a qual trabalham. Elas confiam que a empresa reconhecerá suas 

necessidades e competências e fará o melhor por elas. Encontram-se pessoas com 

suas carreiras orientadas pela segurança e estabilidade que mudam de empresas, 

mas sempre há grande semelhança entre estas empresas e a carreira. 

 

Na âncora – “Criatividade” - as pessoas aí situadas necessitam criar algo próprio e 

expressar a si próprias, em um novo produto, serviço ou negócio. Estas pessoas são 

empreendedoras e desejam ser autônomas, gerencialmente competentes, hábeis no 

exercício de seus talentos. As pessoas pesquisadas por Schein procuraram 

desenvolver seus próprios negócios e seus perfis assemelham-se ao perfil do 

empreendedor. O autor alerta que a ênfase dada à criatividade deste grupo não 

minimiza outros motivos, como a competência técnico-funcional e o desejo de 

autonomia. Quando as pessoas não têm espaço em suas carreiras tendem a 

satisfazer este tipo de necessidade através de hobbies ou de atividades não ligadas 

ao trabalho. 

 

“Autonomia e independência” caracteriza pessoas que procuram desenvolver sua 

própria identidade profissional e ligar os resultados de seu trabalho a seu próprio 

esforço. São indivíduos que buscam carreiras que lhes permitam maior autonomia e 

independência tornando-se, por exemplo, professores universitários, consultores de 

empresas, profissionais de comunicação. 
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“Senso de serviço e dedicação à causa” refere-se a indivíduos que sustentam o 

desejo de influenciar o mundo em determinada direção. Geralmente procuram 

profissões que ajudem outras pessoas  tais como enfermagem, medicina, serviço 

social. As pessoas desta categoria não têm, a priori, lealdade para com a 

organização: sua lealdade é para com seus valores pessoais. Desejam, desse 

modo, uma remuneração justa pelo que fazem, muito embora o dinheiro não seja o 

valor central para elas. 

 

“Desafio constante” marca pessoas que definem o sucesso como sendo vencer 

obstáculos impossíveis, resolver problemas insolúveis ou derrotar oponentes 

difíceis. Gostam de se sentirem estimuladas e desafiadas por oportunidades de alto 

risco. Para estas pessoas a área de trabalho, o tipo de empregador, o sistema de 

remuneração e promoção e as formas de reconhecimento estão subordinadas ao 

fato de a atividade oferecer ou não constantes desafios. A falta de desafios poderá 

tornar estas pessoas aborrecidas e irritadas. 

 

Finalmente, o “Estilo de vida integrado” é bem caracterizado por indivíduos 

altamente motivados com sua carreira porque tiveram a condição de integrá-las a 

seu estilo de vida. As pessoas classificadas nesta categoria procuram alto nível de 

integração entre suas necessidades individuais, de família e de carreira. São 

pessoas que desejam maior flexibilidade em seu emprego, dando maior atenção às 

atitudes da empresa do que a programas específicos. 

 

As âncoras de carreira na vida profissional de uma pessoa podem ser utilizadas 

como formas de organizar experiências, identificar áreas de contribuição ao longo de 

sua trajetória, gerar critérios para tipos de trabalho e identificar padrões de ambição 

e sucesso que a pessoa pode determinar para si mesma. Elas servem, portanto, 

para guiar, balizar, estabilizar e integrar a carreira de uma pessoa (Kilimnik, Castilho 

e Sant’Anna, 2006). 

 

Derr (1986), apud Balassiano (2006), também estudou as diferentes preferências de 

carreira no interior das organizações e propôs as categorias ter sucesso, sentir-se 

seguro, sentir-se livre, sentir-se desafiado e obter equilíbrio. 
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Os trabalhos de Schein (1990) e Derr (1986) permitem agregar a preferência 

profissional efetiva à busca da carreira, contrapondo-a aos estereótipos de sucesso 

que apontam para o sucesso financeiro e social. Como define Randy Komisar 

(2003), “carreira é aquilo que você faz”. 

 

3.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

3.2.1 A busca de satisfação no trabalho 

Em “Do what you love, the money will follow”, Sinetar (1987) argumenta que o 

indivíduo precisa reconhecer que o trabalho é algo mais que a mera necessidade de 

“ganhar a vida”. O trabalho deve ser aquilo que nos ajuda a construir a nossa vida. 

 

Considerando o avanço tecnológico e as mudanças implementadas nos processos 

de gestão como, por exemplo, a exigência de uma carga excedente de 

desempenho, torna-se igualmente necessário considerar que o trabalhador também 

precisa ser visto sob uma nova perspectiva. Dessa forma, criar um ambiente de 

trabalho agradável e motivar os trabalhadores tem sido o grande desafio dos 

gestores atualmente. E a satisfação do profissional na organização pode ser difícil 

de ser diagnosticada, devido ao fato de que o comportamento humano é resultado 

de necessidades que, em alguns casos, podem ser desconhecidas do próprio 

indivíduo.  

 

Segundo Wagner III e Hollenbeck (1999, apud Baggio, Lima e Kavaleski, 2006), a 

satisfação no ambiente de trabalho pode ser caracterizada como um sentimento 

agradável que resulta da percepção de que o trabalho realiza ou permite a 

realização de valores importantes relativos ao próprio trabalho. 

 

Para estes autores, a forma mais comum para se classificar as necessidades 

humanas é dividi-las em necessidades primárias e necessidades secundárias. As 

primárias nascem das necessidades básicas da vida e são essenciais à 

sobrevivência da pessoa. São necessidades praticamente universais e normalmente 

físicas mas podem variar sua intensidade de pessoa para pessoa. Já as secundárias 

são mais vagas e abstratas pois representam as necessidades emocionais da 
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pessoa e surgem à medida que esta amadurece, variando de acordo com o tempo e 

as circunstâncias da vida do indivíduo. Em geral, as necessidades secundárias 

sofrem mais variações do que as necessidades primárias e são mais difíceis de 

serem percebidas pois estão ocultas à percepção consciente. 

 

Já para Davis e Newstrom (1992), partindo da classificação das necessidades 

humanas citada anteriormente, é possível fazer uma co-relação com o modelo de 

satisfação de Herzberg. O modelo de Herzberg fornece uma definição clara dos 

fatores chamados de satisfação e os de manutenção. Os fatores de manutenção são 

necessários, porém não suficientes para gerar motivação no indivíduo. Tais fatores 

estão especialmente ligados ao ambiente que cerca o trabalho, ou seja, 

relacionamento com a chefia e com a equipe, clima organizacional, ambiente físico, 

condições de trabalho e sistemas de remuneração. Os fatores motivacionais, por 

sua vez, estão relacionados às necessidades secundárias e têm o poder de 

aumentar o desempenho e a satisfação do colaborador no trabalho. Segundo o 

modelo de Herzberg os fatores motivacionais, em geral, estão ligados ao conteúdo 

do trabalho realizado como reconhecimento, crescimento, status e contribuição 

através do seu trabalho. 

 

Contudo, é importante saber que a satisfação no trabalho representa apenas uma 

parte da satisfação total do indivíduo. Assim, fatores externos à organização também 

podem influenciar seu desempenho no trabalho e, ao contrário, situações do 

trabalho podem interferir na vida pessoal do trabalhador. 

 

As conseqüências da insatisfação no trabalho podem representar altos custos para a 

organização. Esses custos podem se refletir tanto em aspectos financeiros quanto 

morais ou mesmo emocionais, em alguns casos. As conseqüências mais comuns 

em empresas que têm dificuldade com a satisfação de sua mão de obra são a 

rotatividade (turnover), o absenteísmo, conflitos no ambiente de trabalho, baixo 

comprometimento com os objetivos organizacionais, pouca qualidade nos produtos e 

serviços, desperdício de materiais ou matéria prima, pequenos furtos e, em alguns 

casos mais graves, violência no trabalho. Tais fatores justificam a preocupação das 

empresas em manter elevada a satisfação de seus colaboradores (DAVIS E 

NEWSTROM, 1992). 
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Na visão de Davis e Newstrom (1992) existem alguns fatores que, potencialmente, 

promovem a satisfação do colaborador no trabalho. Os incentivos financeiros podem 

funcionar muito bem para alguns funcionários, especialmente quando estão 

atrelados ao desempenho individual. Uma meta grupal fortalece os relacionamentos 

e une a equipe em prol de objetivos comuns, mas poderá não surtir o mesmo efeito 

de satisfação das metas individuais gerando, inclusive, em alguns casos, 

competição entre equipes ou membros da própria equipe. 

 

A satisfação do funcionário também poderá ser atingida por meio do fator salarial. 

Porém, nesse caso os colaboradores costumam avaliar o nível geral de salário pago, 

comparando-o internamente com seus pares e externamente com o mercado de 

trabalho. Para que o salário seja fator de satisfação é necessário portanto, equidade 

interna e externa, argumentam Davis e Newstrom (1992). 

 

Para estes autores, outro fator de satisfação está relacionado com a possibilidade de 

atingir metas difíceis e executar tarefas desafiadoras. Este indicativo, bastante 

agregado à oportunidade de uso e desenvolvimento das habilidades do colaborador, 

demonstra que a estagnação do cargo ou do seu conteúdo pode promover 

desmotivação do funcionário. 

 

A preocupação  ou o interesse dos gestores pelos seus subordinados em relação às 

suas expectativas e necessidades pessoais também são considerados por Davis e 

Newstrom (1992), como fator de satisfação e podem fortalecer a relação empresa-

colaborador. 

 

A boa comunicação também exerce relevante contribuição na satisfação dos 

colaboradores. Isso pode ocorrer em relação à clareza da função e das atribuições 

ou em relação ao feedback que o funcionário recebe sobre de seu próprio 

desempenho. A oportunidade de poder contribuir com as decisões da empresa 

através de sua experiência e conhecimentos também influencia na satisfação dos 

funcionários: quanto maior o tempo de serviço do colaborador na empresa maior sua 

expectativa em poder participar, em virtude da experiência adquirida e dos 

conhecimentos acumulados. 
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Em suma, a satisfação no ambiente de trabalho é um fator crítico e dinâmico que 

pode variar de pessoa para pessoa e na mesma pessoa, de tempo em tempo. Seu 

estudo é necessário no intuito de evitar e corrigir as decorrências negativas que a 

insatisfação poderá acarretar para a empresa e seus colaboradores. 

Ao definir comprometimento com a carreira como atitude em relação à profissão e 

vocação, Blau (1985) ressalta que isto não ocorre necessariamente em uma 

determinada organização ou atividade. O comprometimento com a carreira envolve 

o desenvolvimento de objetivos de carreira que pode acontecer ao longo da vida 

profissional do indivíduo, em diversos empregos e através de sua identificação com 

estes. 

Mayo, apud Pugh & Hichson (2004), com seus experimentos, permitiu uma 

conscientização e entendimento mais completo do fator humano nas situações de 

trabalho. Ao mesmo tempo em que ligações tradicionais com a comunidade e com a 

família desaparecem, na empresa moderna, cresce a importância do local de 

trabalho e suas inter-relações. O autor concluiu que a satisfação no trabalho 

depende do modelo social informal do grupo de trabalho.  

 

Herzberg (apud Pugh & Hichson, 2004), conduziu um programa de pesquisa sobre 

motivação no trabalho e seus efeitos na satisfação e na saúde mental dos 

empregados.  Procurou avaliar até que ponto as formas correntes de organização 

mostravam-se apropriadas para satisfazer as necessidades das pessoas e 

proporcionar-lhes felicidade. E buscou determinar os tipos de eventos que, no 

trabalho, levam a situações de satisfação e insatisfação. Cinco fatores destacaram-

se como determinantes da satisfação no trabalho: realização, reconhecimento, a 

atividade do trabalho em si, responsabilidade e progresso, atendendo assim às 

necessidades humanas de realização do seu potencial e de perfeição ou de 

crescimento e desenvolvimento. As situações de insatisfação apontaram para 

fatores como política e administração da empresa, supervisão, salário, relações 

interpessoais e condições de trabalho, relacionados à “higiene” ou “manutenção” do 

ambiente de trabalho e que interagem com as necessidades humanas primordiais e 

básicas, derivadas de sua natureza animal. 
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Na nova abordagem da redundância de funções, Trist (apud Pugh & Hichson, 2004) 

destaca que o determinismo tecnológico é substituído pela otimização combinada e 

as pessoas deixam de ser extensão das máquinas tornando-se seu complemento. 

Elas deixam de ser partes substituíveis e descartáveis e tornam-se pessoas como 

um recurso a ser desenvolvido. A máxima subdivisão de tarefas dá espaço ao 

agrupamento por tarefa otimizado, com habilidades amplas e múltiplas e os 

controles externos tornam-se internos. Além disso, os organogramas alongados 

tornam-se achatados, a competição dá espaço à colaboração e ao espírito de grupo 

.Ao mesmo tempo, a alienação cede ao comprometimento e a baixa exposição ao 

risco dá espaço à inovação. Este autor afirma que quando a organização do trabalho 

transcende os limites do trabalho tradicional e não se busca a consecução de uma 

nova forma de integração social, problemas psicológicos e sociais emergem.  

 

Conclui-se que “satisfação e insatisfação no trabalho não são opostos, uma vez que 

estão relacionados a diferentes fatores determinantes que, por sua vez, se associam 

a diferentes aspectos da natureza humana” (Herzberg, apud Pugh & Hichson, 2004). 

Para este autor, os princípios para enriquecimento do cargo são de que os postos de 

trabalho devem ser desenvolvidos de modo a incluírem novos aspectos que 

proporcionem oportunidades para o crescimento psicológico do trabalhador. Isto 

poderia ser feito com a ampliação da dimensão vertical dos postos de trabalho, na 

qual fatores como oportunidades de realização, de novas responsabilidades, 

crescimento, realização e aprendizagem são incorporados ao conteúdo das funções. 

Redução de controles, ampliação de responsabilidades, concessão de maior 

autoridade para o empregado, aumento da liberdade no trabalho, inclusão de tarefas 

mais complexas e inéditas nas responsabilidades de um cargo também são ações 

para o enriquecimento do posto de trabalho. “Quanto mais os postos subordinados 

tornam-se enriquecidos, menos necessária se faz a supervisão direta nos moldes 

tradicionais” (Pugh & Hichson, 2004). Assim, os supervisores tornam-se livres para 

desenvolver aspectos mais relevantes de seu trabalho, ampliando-se o componente 

gerencial. 

 

Entretanto, nas últimas décadas observou-se uma tendência no sentido do trabalho 

ser percebido como extremamente rotineiro, repetitivo ou burocrático por uma 

grande quantidade de pessoas, em diversos contextos organizacionais, resultando 



 39

no que Levy-Leboyer (1994, apud Kilimnik e Morais, 2000) denomina de crise das 

motivações. 

 

A famosa pesquisa realizada por Herzberg em 1961 (apud Kilimnik e Morais, 2000), 

ainda que questionável do ponto de vista de interpretação de alguns de seus 

resultados, deixou bem claro que os fatores que realmente motivam as pessoas e 

que possuem potencial para atender às suas necessidades de realização são 

aqueles  ligados ao conteúdo do cargo, ou seja, o trabalho em si, o interesse que ele 

desperta, o desafio nele contido, o senso de responsabilidade que ele incute, a 

participação nas decisões que ele envolve e as possibilidades de aquisição de novos 

conhecimentos que ele enseja.  

 

Reforçando este argumento, Kilimnik e Morais (2000) cita os pesquisadores Lawler 

& Porter (1978), declarando que as atividades que as pessoas executam são as 

fontes mais importantes de satisfação nas organizações. As pesquisas realizadas 

por esses autores mostram que é o próprio desempenho que mais satisfaz as 

pessoas por meio de recompensas intrínsecas como a gratificação de se fazer um 

trabalho bem feito, do que as recompensas extrínsecas. 

 

Os pesquisadores Hackman & Oldham (1975, apud Kilimnik e Morais, 2000) 

chegaram à conclusão que os resultados pessoais e organizacionais - alta 

motivação interna, alta satisfação no trabalho, alta qualidade no desempenho e 

baixo absenteísmo e turnover - são obtidos quando estão presentes os seguintes 

estados psicológicos criados por trabalho rico em conteúdo: 1) a percepção de 

significância que se refere ao grau em que o indivíduo percebe o trabalho como 

importante, valioso e significativo; 2) a percepção de responsabilidade, que 

relaciona-se com sentir-se pessoalmente responsável pelos resultados do seu 

trabalho; e 3) o conhecimento dos resultados do trabalho, ou seja, o grau em que o 

indivíduo recebe informações, em uma base regular, sobre quão bem está 

efetivamente executando a tarefa. Dessa forma, quanto maior a intensidade da 

presença desses estados nos indivíduos maiores serão a predisposição e a 

motivação para o trabalho.  
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Em pleno século XXI a relação do homem com a sua vida profissional ainda 

encontra-se distante do desejável. Esse estado de coisas reafirma para muitos o 

caráter punitivo historicamente associado ao trabalho (Martins, 2001), revelando que 

“enquanto uns trabalham por mérito e missão, outros ainda cumprem as penas 

decorrentes dos seus pecados  ou erros” (Chantal, 2003). 

 

Em pesquisa realizada por Martins (2001) com alunos de MBA, em todas as regiões 

do Brasil, encontrou-se 62% dos respondentes definindo sucesso profissional como 

realizar um trabalho relevante, significativo, em detrimento de outras opções como 

autonomia, renda elevada e bom relacionamento. 

 

Kilimnik, Castilho e Sant’anna (2006) alertam para a atual tendência de os 

orientadores profissionais incentivarem o cliente - não só o pré-vestibulando, mas 

também o profissional em transição de carreira - a escolher uma profissão que 

realmente o agrade e tenha a ver com as suas habilidades e aptidões, com base na 

idéia de que assim ele terá mais facilidade de encontrar o seu espaço de atuação 

nesse mundo altamente mutante do trabalho, contrariando a tendência de escolha 

da profissão focalizada na perspectiva de retomo financeiro. Essas colocações 

reforçam a importância do indivíduo gostar do seu trabalho, não apenas como fator 

de qualidade de vida, mas também de sucesso profissional. Segundo Powers & 

Russel (1993), gostar de um trabalho significa partilhar com ele as qualidades 

especiais que se possui e, em conseqüência torná-lo também especial.  

 

A maioria das pessoas pensa em empregos ou carreiras como um meio para cumprir 

com suas responsabilidades para com a família e os credores, a fim de obter mais 

conforto material e adquirir status e reconhecimento, argumenta Sinetar (1987). Mas 

a autora, ao estudar as pessoas bem-sucedidas, afirma que suas realizações têm 

relação direta com o prazer que sentem no trabalho.  

 

Para Sinetar (1987), o trabalho deve ser um veículo natural para a auto-expressão, 

já que passamos a maior parte do nosso tempo sob seu domínio. O trabalho deve 

permitir que os variados e complexos aspectos da personalidade atuem em 

benefício do indivíduo traduzindo atitudes, sentimentos e percepções em 

produtividade significativa. 
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As pessoas que funcionam com eficácia no trabalho conhecem suas 
limitações, utilizando-as a serviço da própria vida, conseguindo integrá-las 
ao modo como trabalham melhor. Acertadamente, descobriram que, de 
alguma forma, precisam satisfazer a própria constituição física e 
psicológica, as suas tendências emocionais e os seus padrões de 
concentração, e que estes são bons companheiros ao se realizar uma 
tarefa. (Sinetar, 1987, p. 41)  

 

Assim, uma carreira deve oferecer a possibilidade de constituição do self, ou 

construção da pessoa como um todo, através do trabalho, segundo Costa e Campos 

(2006). Para estas autoras, a carreira deve ser entendida como uma série de 

movimentos de resposta a desafios imprevistos e oportunidades que se apresentam 

ao indivíduo em sua vida profissional. Isso não significa que a carreira seja aleatória:  

antes, configura-se como tentativa de construção de uma narrativa de si face às 

combinações de competências, objetivos pessoais, forças de poder organizacional e 

redes de relações com que o indivíduo se depara, domina, tem ou não o acesso. A 

carreira pode servir a este propósito na medida em que o trabalho se configure como 

experiência capaz de produzir espaços de expressão e liberdade que possam 

oferecer aos indivíduos oportunidades de transformação. 

 

Drucker (1999) conclui que a satisfação no trabalho não se refere apenas aos 

conhecimentos formais  mas à capacidade de sabermos quem somos, qual o nosso 

lugar, nossas aptidões, nosso temperamento, nossas reais capacidades de 

realização do que queremos. Portanto, aprender a assumir essa responsabilidade de 

administrar a nós próprios não é um desafio simples e, segundo o autor, “ninguém 

nos ensina isso – nenhuma escola, nenhuma universidade – e, provavelmente, só 

daqui a 100 anos é que começaremos a fazê-lo.” (Drucker, 1999). 

Mas se essa nova ordem da flexibilidade do emprego e da quebra de rotinas traz 

consigo o sonho da autonomia e do “princípio do prazer”, embutidos no discurso do 

direito de escolha e da auto-realização, sua outra face é a agonia da incerteza e a 

permanente gestão do risco. A idéia central é a de que “não há mais garantias”, 

como explica Fontanelle (2005). 

No contexto atual, com a emergência da carreira proteana e do conceito de sucesso 

psicológico, outros tipos de satisfação, além da satisfação com o trabalho, tornam-se 

cada vez mais relevantes, a saber, a satisfação com a profissão e com carreira. No 

presente estudo, será avaliada a satisfação com essas três importantes dimensões. 
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3.2.2  Equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho 

 

Hall (1990) afirma que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional está rapidamente 

se tornando o assunto do momento sobre carreiras na nova década. 

 

Durante a última década do século XX o equilíbrio entre vida profissional e vida 

pessoal tornou-se assunto de extrema importância nos discursos da comunidade, 

nas tomadas de decisão corporativas, nos debates políticos e nas nossas reflexões 

cotidianas, segundo Quental e Wetzel (2003). 

 

Kilimnik e Morais (2000) afirmam que o trabalho apresenta grande potencial de 

determinação da qualidade de vida global. Parcela significativa da vida humana é 

passada dentro das organizações e quase 70% do seu tempo está relacionado 

direta ou indiretamente ao trabalho, dizem os autores. 

 

Já Baruch (2004) sustenta que a definição atual de sucesso na carreira depende do 

ponto de vista. Para o indivíduo, a carreira é percebida de acordo com seus valores, 

sua satisfação, sua qualidade de vida, sua autonomia e liberdade. 

 

Somos avisados para não trabalharmos demais nem com esforço excessivo pois 

atualmente as pessoas encaram o trabalho como algo estanque, algo feito de 

segunda a sexta, “um fragmento compartimentalizado da vida”, alega Sinetar (1987). 

Para esta autora, encarado desta maneira o trabalho “torna-se algo isolado do eu, 

um veículo de sobrevivência e uma linha de atividade que pode tornar o indivíduo 

amargo, cansado e cínico”. Assim, fragmenta e divide a personalidade, ao invés de 

integrá-la. “O trabalho, executado com correção, proporciona ao indivíduo uma 

compreensão dos princípios primordiais da vida e do universo” (Sinetar, 1987). 

 

Neste raciocínio, Martins (2001) alerta que, dentre as contradições históricas que 

poderíamos apontar na Sociedade do Conhecimento está o fato de que o progresso 

técnico em vez de dignificar a condição humana foi entronizado como um deus 

moderno, ao qual se sacrificam vidas humanas na forma de existências desprovidas 

de propósito, a não ser o da utilidade. 
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As demandas conflitantes do trabalho e da vida pessoal sempre estiveram presentes 

na vida da maioria das pessoas.  O problema do equilíbrio entre vida profissional e 

vida pessoal reflete uma incompatibilidade entre as demandas do trabalho e as 

demandas da família. O tipo mais freqüente de conflito entre trabalho e família 

ocorre quando as demandas por tempo de um tornam difícil ou impossível participar 

integralmente do outro (Parasuraman e Greenhaus, 1997, apud Quental e Wetzel, 

2003). Conflitos de horário e excesso de tempo despendido no trabalho podem ser 

citados como exemplos. Outros problemas podem vir da interferência de um sobre o 

outro. Isto pode ocorrer quando sintomas de natureza psicológica como ansiedade, 

fadiga e irritabilidade, gerados pelas demandas de um dos papéis invadem o outro, 

tornando difícil a execução das responsabilidades deste último, como argumentam 

Quental e Wetzel (2003). 

 

Estas autoras afirmam que a interferência excessiva do trabalho na família pode ter 

efeitos adversos nas relações dos indivíduos com seus cônjuges e na qualidade da 

vida familiar. Por outro lado, a interferência crônica da família nas responsabilidades 

do trabalho pode vir a prejudicar o progresso nas carreiras dos empregados e, 

portanto, reduzir sua satisfação com a vida profissional. Segundo Parasuraman e 

Greenhaus (1997, apud Quental e Wetzel, 2003), da perspectiva de um empregador 

severos conflitos entre trabalho e família podem interferir na concentração dos 

empregados em suas atividades, aumentar o absenteísmo e, em casos extremos, 

levar a demissões voluntárias. Assim, como argumentam Quental e Wetzel (2003), 

conflitos entre vida profissional e vida pessoal podem criar múltiplos problemas que 

afetam diferentes membros da sociedade de diversas maneiras. 

 

A carreira proteana, segundo Martins (2001), integra todas as dimensões e papéis 

do indivíduo à medida que estabelece como objetivo final o sucesso psicológico, ou 

seja, o sucesso baseado em critérios pessoais. Essa definição ampliada do espaço 

de carreira possibilita que se considere também como sucesso psicológico a opção 

por um afastamento temporário do trabalho para acompanhar o crescimento dos 

filhos ou para outras necessidades familiares ou pessoais, como sustenta o autor. 

 

Para ele, o profissional proteano consegue se ajustar às demandas do ambiente de 

carreiras, com flexibilidade e investimento em suas habilidades, qualificações e 
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competências mas sempre tendo consciência dos seus objetivos individuais. Não 

perde seu foco em busca de conquistas ditadas pelas convenções sociais, sabendo 

definir os atributos do sucesso que espera alcançar, de acordo com seus valores, 

interesses e aptidões. É capaz ainda, segundo este autor, de priorizar suas ações de 

carreira analisando-as de maneira sistêmica em sua vida pessoal. O profissional 

proteano certamente não se enquadra na categoria aristotélica de “escravo por 

natureza”. Por definição, segundo Martins (2001), é um indivíduo que conhece seus 

objetivos de carreira e vida e sabe tomar decisões compatíveis com estes objetivos. 

O processo de constituição da identidade profissional vem sofrendo intensas 

transformações, como afirmam Lemos, Bueno e Silva (2007), decorrentes da 

assimilação de informações, conceitos e valores relativos às mudanças do mundo 

do trabalho e da influência da nova ordem social vigente. Enquanto o proteano 

desenvolve habilidades que são prioritárias para o alcance das suas metas 

individuais, segundo Martins (2001), o profissional “tradicional” busca 

permanentemente o desenvolvimento de habilidades consideradas desejáveis no 

mercado de trabalho ou na organização, tornando-se um indivíduo estressado e 

focado apenas na eficiência, distanciando-se dos seus próprios referenciais de 

sucesso e sendo explorado por interesses que não são os seus. O indivíduo 

proteano consegue avaliar o quanto uma qualificação adicional é realmente 

relevante para seus objetivos de carreira evitando dispêndios financeiros, 

emocionais e de tempo na busca de títulos que não aumentariam sua eficácia 

pessoal.  

O profissional proteano, para Martins (2001), seria o tipo de indivíduo que mais 

facilmente se adaptaria ao novo contrato psicológico e às demais características da 

Sociedade do Conhecimento. As escolhas desta era se baseiam em referenciais 

próprios e buscam o equilíbrio entre carreira e vida. 
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4  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

4.1 Natureza da pesquisa 

 

O presente estudo será realizado predominantemente com a abordagem 

quantitativa, definida por Oliveira (1997) como: 

 

 o tipo de pesquisa que, como o próprio termo indica, quantifica opiniões, 
dados, na forma de coleta de informações, assim como também o emprego 
de recursos e técnicas estatísticas desde as mais simples, como 
percentagem, média, moda, mediana e desvio padrão, até as de uso mais 
complexo como coeficiente de correlação, análise de correlação, 
normalmente utilizadas nas defesas de tese. (Oliveira (1997, p.115) 
 

 
Objetiva-se, por meio da utilização da abordagem quantitativa, descrever o 

comportamento das variáveis através de medidas de tendência central (média) e de 

dispersão (coeficiente de variação); verificar o grau de correlação que as âncoras de 

carreira apresentam entre si; correlacionar os construtos âncoras de carreira, tipo de 

carreira e satisfação com a carreira, profissão e emprego e avaliar, entre os sujeitos 

pesquisados, seu grau de satisfação com a carreira, profissão e emprego. 

 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo, pois irá descrever o nível de 

satisfação dos indivíduos com seu trabalho, profissão e carreira, assim como suas 

âncoras, além de descrever o perfil da sua carreira, se tradicional ou proteana. 

 

Com relação aos meios de sua execução, a pesquisa se dará através da 

metodologia denominada survey, caracterizada por extrair uma amostra de 

indivíduos de uma determinada população, estudá-la e produzir inferências a seu 

respeito (Vergara, 2005). O tipo de corte da pesquisa será o seccional, onde há o 

interesse no momento atual, sobre o qual os dados são coletados. 

 

4.2 Universo da pesquisa 

 

No entendimento de Vergara (2005), o universo da pesquisa é considerado o 

conjunto de elementos selecionados de acordo com algum critério de 

representatividade. 
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 O universo da pesquisa foi composto por 113 (cento e treze) respondentes, alunos 

que atuam em áreas profissionais diversificadas, e que atualmente cursam 

graduação, pós-graduação ou mestrado, em escolas particulares da Grande Belo 

Horizonte.  

 

4.3  Instrumentos de coleta  

 

A coleta de dados foi realizada essencialmente por meio do procedimento técnico 

denominado questionário.  

 

Vergara (2005) elucida que a pesquisa de campo proporciona uma maior 

investigação por meio de testes, entrevistas e emprego de questionários pois os 

mesmos constituem-se em ótimas fontes de coleta de dados para a pesquisa. 

 

Neste estudo, foi utilizado um questionário composto da escala de Âncoras de 

Carreira de Edgar Schein e de duas outras, com questões sobre a carreira 

tradicional e proteana, assim como sobre a satisfação com a carreira, trabalho e 

profissão. Essas questões, juntamente com as já existentes sobre estilo de vida ou 

equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e outras consideradas indicadoras de 

carreira proteana, tais como as referentes à dimensão Autonomia e 

Empreendedorismo, do Inventário de Âncoras de Carreira, permitirão que sejam 

atendidos os objetivos da pesquisa.  

 

Para o presente trabalho, foram escolhidas as seguintes âncoras de carreira, com 

base no referencial de Schein (1985). 

 

Serviço e dedicação: a utilização das capacidades interpessoais e de ajuda em 

serviço dos outros, comprometimento com uma causa importante na vida e a 

conseqüente devoção a ela. Essa âncora de carreira reflete uma preocupação 

primordial com o alcance de resultados valorizados como fazer do mundo um lugar 

melhor para se viver, ajudar os outros, aumentar a harmonia entre as pessoas e 

ensinar. 
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Gerir pessoas: processo de supervisão, influência, liderança e controle de pessoas 

em todos os níveis, procedendo à integração dos seus esforços. Esta âncora de 

carreira compreende uma competência de gestão e reflete uma preocupação central 

com a integração dos esforços dos outros e com a responsabilidade pelos 

resultados totais para a articulação das diferentes funções de uma organização.  

 

Estilo de vida: desenvolver um estilo de vida capaz de equilibrar as necessidades da 

carreira e da família, de modo que a pessoa seja capaz de levar a vida à sua própria 

maneira. Esta âncora de carreira diz respeito à preocupação de conjugar os 

aspectos da vida num todo integrado, de modo que nem as preocupações com a 

família nem as com a carreira se tornem dominantes.  

 

Desafio puro: confrontar-se com, trabalhar em e resolver problemas difíceis, 

quaisquer que eles sejam. Esta âncora de carreira reflete uma preocupação primária 

com a resolução de problemas aparentemente irresolúveis, em vencer oponentes 

duros, ultrapassar obstáculos difíceis. A trajetória profissional que conduz ao 

sucesso é mais importante para o indivíduo do que o sucesso num determinado 

campo ou área de competências.  

 

Autonomia: preocupação com a liberdade e a independência, com o não ser 

constrangido pelas regras da organização, com o fazer as coisas à sua maneira. 

Esta âncora de carreira reflete uma preocupação primária com as ações e as 

escolhas capazes de permitirem a auto-libertação das restrições e constrangimentos 

e de possibilitar o desenvolvimento de uma carreira na qual seja possível escolher 

quando trabalhar, em que e com quanto empenho.  

 

Empreendedorismo: trabalhar com os próprios produtos e idéias, procurar começar 

ou construir a sua própria empresa. Esta âncora de carreira reflete a preocupação 

com a criação de algo novo, envolvendo a motivação para ultrapassar obstáculos, a 

vontade de correr riscos e o desejo de proeminência pessoal naquilo que é 

alcançado.  

 

Segurança no emprego: preocupação com a estabilidade e com a garantia de 

emprego, segurança, benefícios e boas condições de aposentadoria. Esta âncora de 
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carreira reflete a preocupação com a estabilidade da carreira de tal forma que a 

pessoa consiga relaxar e sentir que fez o que tinha a fazer, sendo leal e aceitando o 

que for necessário em troca de um emprego a longo prazo. 

 

Competência técnico-profissional: preocupação com o desenvolvimento da perícia 

pessoal e especialização, construindo a carreira em uma área técnica específica ou 

em uma determinada profissão. Esta âncora de carreira reflete uma preocupação 

principal com o exercitar os talentos e as capacidades pessoais numa determinada 

área, com o derivar do sentido de identidade pessoal a partir dessa competência e 

com o desafio pelo crescimento nessa mesma área ou profissão.  

 

4.4 Tratamento e análise dos dados 

 

Na presente pesquisa foram utilizados três conceitos teóricos medidos por meio de 

uma escala itemizada, com número par de categorias e balanceada, ou seja, com o 

mesmo número de categorias favoráveis e desfavoráveis. Segundo Malhotra (2006) 

uma escala itemizada apresenta números ou uma breve descrição associada a uma 

dada categoria. A escala adotada na pesquisa está representada abaixo. 

 

Nunca é verdadeiro 

para mim 

Ocasionalmente é 

verdadeiro para mim 

Normalmente é 

verdadeiro para mim 

Sempre é verdadeiro 

para mim 

1 2 3 4 5 6 

 

 Dessa forma, foram realizadas análises estatísticas descritivas para os três 

conceitos utilizados na pesquisa. A análise estatística descritiva constitui-se de 

métodos tabulares, gráfico e numéricos para descrever características de um 

conjunto de dados (LEVINE, BERESON & STEPHAN, 2000). Na estatística 

descritiva são verificadas medidas de tendência central (média, mediana e moda) e 

medidas de dispersão (amplitude, desvio padrão, coeficiente de variabilidade). Além 

disso os dados podem ser agrupados em tabelas ou gráficos mostrando a 

freqüência absoluta ou relativa para cada item. 

 

Para a presente pesquisa adotou-se a média como medida de tendência central e o 

coeficiente de variação como medida de dispersão. A média representa o somatório 
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de todos os valores observados para uma variável, divididos pelo número de 

respondentes que deram uma resposta válida a essa variável. Assim, uma  média 

maior significa uma tendência que os respondentes estejam mais de acordo que 

seja sempre verdadeira a afirmativa que a variável traz. Já o desvio padrão 

representa a raiz quadrada da variância, sendo que a variância é o desvio 

quadrático médio da média. O desvio padrão representa o quão longe os dados 

estão da média. Todavia, tal medida não permite comparar variáveis que têm 

médias diferentes. 

 

De acordo com Levine, Bereson & Stephan (2000) só é possível comparar a 

variabilidade de dados que têm média igual. Como solução para esse problema 

pode ser usado o coeficiente de variação, que é uma medida que permite a 

comparação de dois ou mais conjuntos de dados. Isto porque ele expressa a 

variabilidade como uma proporção da média e é calculado dividindo o desvio padrão 

da variável pela média. Varia de 0 a 1 sendo que quanto mais próximo de 1 maior a 

variabilidade dos dados. Quanto maior a variabilidade dos dados menor é o 

consenso sobre a opinião dos respondentes, ou seja, a média pode ser mais 

próxima dos extremos positivo ou negativo e não significar que a maioria, em média, 

concorda com essa posição. Outra interpretação para coeficientes de variação 

elevados é que a média é baixa. 

 

Como a média apresenta uma limitação por ser sensível a valores extremos optou-

se por utilizar também um gráfico com as freqüências relativas para cada variável 

para que os dados pudessem ser observados sob outra perspectiva. A freqüência 

relativa permite demonstrar quantas vezes cada valor dentro da escala foi marcado 

de forma a compará-los. 

 

Adotou-se também a análise de correlação utilizando o coeficiente de Spearman, 

uma vez que esse não requer a suposição de que a relação entre as variáveis é 

linear (MALHOTRA, 2006). Tal coeficiente varia de -1 a +1, sendo que o valor 0 

(zero) representa uma correlação nula. Dessa forma, a análise de correlação permite 

identificar se as variáveis caminham no mesmo sentido (quando há correlação 

positiva), se caminham em sentido contrário (correlação negativa) ou se não existe 
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um padrão na variação, que seria a correlação igual a 0 (LEVINE, BERESON & 

STEPHAN, 2000). 

 

Shimakura (2006) apresenta um padrão para interpretação do coeficiente de 

correlação de Spearman apresentado no QUADRO 5. Assim, adotou-se esse critério 

para interpretação da intensidade da correlação, quando essa é significativa. 

 

QUADRO 5 – Interpretação da intensidade do coeficiente da correlação 

Coeficiente da correlação Intensidade 

-1,00 a -0,90 Correlação muito forte negativa 

-0,89 a -0,70 Correlação forte negativa 

-0,69 a -0,40 Correlação moderada negativa 

-0,39 a -0,20 Correlação fraca negativa 

-0,19 a 0,00 Correlação muito fraca negativa 

0,00 Correlação nula 

0,00 a 0,19 Correlação muito fraca positiva 

0,20 a 0,39 Correlação fraca positiva 

0,40 a 0,69 Correlação moderada positiva 

0,70 a 0,89 Correlação forte positiva 

0,90 a 1,00 Correlação muito forte positiva 

Fonte: Shimakura (2006) 

 

Foram verificadas correlações entre as dimensões das âncoras de carreira, das 

satisfações e do tipo de carreira. Tais dimensões foram mensuradas por meio do 

valor médio das variáveis que mediam cada uma. 
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Masculino
41,5%

Feminino
55,9%

Não 
respondeu

2,7%

Até 24 anos
23,9%

De 45 a 54 
anos
8,0%

Não respondeu
2,7%De 35 a 44 

anos
20,2%

De 25 a 34 
anos

45,2%

5  RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

De acordo com o GRÁFICO 1 pode-se verificar que 55,9% da amostra é composta 

por homens e 41,5% por mulheres. Não responderam a essa questão 2,7% dos 

respondentes.  

 

 

 

 

   

 

 

 

GRÁFICO 1 – Sexo dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que tange à faixa etária dos respondentes é possível verificar no GRÁFICO 2 

que grande parte da amostra tem entre 24 e 44 anos, perfazendo um total de 89,3% 

dos respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Faixa etária dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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1 a 5 anos
39,9%

15 a 20 anos
13,8%

5 a 10 anos
19,7%

10 a 15 anos
16,0%

Não respondeu
6,9%20 a 25 anos

3,7%

Administrador
37,2%

Outra
60,1%

Não respondeu
2,7%

No que se refere ao tempo de trabalho dos respondentes é possível perceber que a 

maior parte concentra-se na faixa de 1 a 5 anos (39,9%), são profissionais jovens. 

Apenas 3,7% dos respondentes já trabalham na faixa de 20 a 25 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Tempo de trabalho (em anos) dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à profissão, os respondentes foram indagados se eram 

administradores ou exerciam outra profissão. Enquanto 37,2% são administradores, 

60,1 % exercem outras profissões e 8,0% dos pesquisados não responderam a essa 

pergunta. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Profissão dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

A TABELA 1 exibe a freqüência de citação das profissões dos respondentes que 

afirmaram não serem administradores. 
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TABELA 01 – Profissões dos respondentes que não são administradores 

Profissão Freq. % 

Assessoria de eventos 1 0,9% 

Advogado 3 2,7% 

Agente Comunitária de Saúde 1 0,9% 

Analista de Segurança 1 0,9% 

Analista de Sistema 4 3,5% 

Analista de Suporte 1 0,9% 

Arquiteto 1 0,9% 

Artesã 1 0,9% 

Assessora Executiva 1 0,9% 

Assistente de Produção Executiva 1 0,9% 

Assistente em TI 2 1,8% 

Assistente Social 2 1,8% 

Atendente 1 0,9% 

Atuária 1 0,9% 

Auditor 2 1,8% 

Auxiliar de Contabilidade 1 0,9% 

Auxiliar de Expedição 1 0,9% 

Auxiliar de Secretaria 1 0,9% 

Bacharel em Moda 1 0,9% 

Bancário 1 0,9% 

Cerimonialista 2 1,8% 

Chefe de Cozinha 1 0,9% 

Cobrador 2 1,8% 

Contador 4 3,5% 

Coordenador de Eventos 1 0,9% 

Decoradora 1 0,9% 

Desenvolvimento de Sistemas 1 0,9% 

Designer GRÁFICO 1 0,9% 

DJ 1 0,9% 

Dona de Casa 1 0,9% 

Engenheiro 5 4,4% 

Engenheiro Técnico 1 0,9% 

Estagiário 4 3,5% 

Farmacêutico 1 0,9% 

Free Lancer em Eventos 1 0,9% 

Funcionário Público 3 2,7% 

Metalúrgico 1 0,9% 

Pedagoga 3 2,7% 

Perita Contábil 1 0,9% 

Produtor 2 1,8% 

Produtor de Eventos 2 1,8% 

Prof.de Educação Física 1 0,9% 
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Gerente
12,8%

Analista / 
técnico
46,8%

Profissional 
liberal
17,6%

Supervisor / 
coordenador

17,0%

Não 
respondeu

5,9%

Professor 10 8,8% 

Professor Universitário 1 0,9% 

Programador 1 0,9% 

Programador de Garantia 1 0,9% 

Psicólogo 5 4,4% 

Publicitária 1 0,9% 

Recepcionista 1 0,9% 

Relações Públicas 2 1,8% 

Revendedora de Cosmético 1 0,9% 

Secretária 1 0,9% 

Secretária DP 1 0,9% 

Servidor  Público 1 0,9% 

Técnico Eletrônica 2 1,8% 

Técnico Seg.Trabalho 1 0,9% 

Telemarketing 1 0,9% 

Turismóloga 1 0,9% 

Vendedor 4 3,5% 

Não respondeu 10 8,8% 

Total 113 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que tange ao nível do cargo dos respondentes é possível perceber, com base no 

GRÁFICO 5, que um percentual considerável é analista / técnico (46,8%). Depois os 

níveis de maior freqüência são profissionais liberais (17,6%) e supervisores / 

coordenadores (17,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – Nível do cargo dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com os dados pessoais e demográficos pode-se constatar que 55,9% da 

amostra é composta por homens e 41,5% por mulheres; a maioria (89,3%) tem entre 

24 e 44 anos. Além disso, um percentual considerável concentra-se na faixa de 1 a 5 

anos (39,9%), quanto ao tempo de trabalho, é formado por administradores (37,2%) 

e, no que se refere à atividade atual, é composto por analistas / técnicos (46,8%).  

 

 

5.2  Análise descritiva dos dados 

 

A dimensão Competência técnico-profissional foi medida com base em cinco 

variáveis e as estatísticas descritivas estão apresentadas na TABELA 2.  

 

TABELA 02 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão competência técnico-profissional. 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q1. Eu espero ser tão bom naquilo que faço que, para isso, 

seguirei as orientações especializadas continuamente. 
4,66 1,02 0,22 

Q9. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente 

se puder desenvolver minhas habilidades técnicas e 

profissionais em um trabalho que exija um elevado 

desempenho. 

4,51 1,19 0,27 

Q17. Ser um profissional mais experiente na minha área de 

especialidade é mais atraente para mim do que ser promovido 

a gerente ou diretor geral em alguma organização. 

3,61 1,65 0,46 

Q25. Eu prefiro deixar minha organização do que aceitar uma 

indicação de mudança que me tire da minha área de 

especialidade. 

2,95 1,46 0,49 

Q33. Eu sou mais realizado com meu trabalho quando posso 

usar minhas habilidades especiais e talentos. 
4,92 1,13 0,23 

D1.1. Competência técnico-profissional 4,13 0,77 0,19 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação às medidas de tendência central pode-se perceber que a variável que 

obteve maior média foi a Q33. A que obteve menor média foi a variável Q25. 

 

No que tange à medida de dispersão, a variável mais heterogênea foi também a 

Q25. Isso revela que não existe um consenso na opinião dos indivíduos com relação 
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a essa afirmativa, pois uma parcela dos respondentes concorda que tal afirmativa 

geralmente não é verdadeira e outra tende mais para o extremo de que a afirmativa 

é sempre verdadeira. Já as variáveis que apresentaram menor coeficiente de 

variação e, dessa forma, maior consenso foram a Q1 e Q33. No GRÁFICO 6 de 

freqüência relativa das variáveis e dimensões tais resultados serão mais bem 

observados. 
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GRÁFICO 06 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Competência técnico-profissional 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O GRÁFICO 06 permite observar que as variáveis Q1, Q9 e Q33 apresentam dados 

mais concentrados no extremo de que a afirmativa é sempre verdadeira. Esse 

resultado reforça o que foi encontrado nas estatísticas descritivas. Já as variáveis 

Q17 e Q25 apresentam dados mais distribuídos, ainda que a variável Q25 apresente 

mais inclinação para o extremo de discordância. Já a dimensão Competência 

técnico-profissional apresentou maior concentração de dados no meio de sua 

escala, não indicando uma opinião consistente a respeito do que trata a dimensão. 

Isso é reflexo de variáveis que apresentaram alta concordância e de outras que 

tenderam para a discordância. 

 

A TABELA 3 apresenta as estatísticas descritivas com relação à dimensão Gerir 

pessoas.  
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TABELA 03 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão gerir pessoas 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q2. Eu me sinto mais realizado no meu trabalho quando sou 

capaz de integrar e administrar os esforços dos outros. 
4,54 1,28 0,28 

Q10. Eu sonho com a possibilidade de ser responsável por uma 

organização complexa e tomar decisões importantes. 
4,35 1,57 0,36 

Q18. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente 

se me tornar um gerente ou diretor geral em alguma 

organização. 

3,06 1,44 0,47 

Q26. Ser promovido a gerente ou diretor geral é mais atraente 

para mim do que ser o  profissional mais experiente na minha 

atual área de especialidade. 

3,34 1,52 0,46 

Q34. Eu preferiria deixar minha organização do que aceitar um 

cargo que me desviasse da trajetória do cargo de gerente ou 

diretor geral. 

2,88 1,30 0,45 

D1.2. Gerir pessoas 3,63 0,93 0,25 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As variáveis que obtiveram maior média e menor coeficiente de variação foram a Q2 

e a Q10. Isso indica que tais variáveis apresentaram maior consenso nas respostas 

dos respondentes, tendendo mais para o lado da concordância de que a afirmativa é 

sempre verdadeira. 

 

Já as variáveis Q18 e Q26 apresentaram um valor médio tendendo para o meio da 

escala e alta variabilidade das respostas, de acordo com os coeficientes de 

variação. A observação do GRÁFICO 7 proporcionará uma melhor análise desses 

casos. 

 

A variável Q34 apresentou um padrão diferente. Sua média está situada mais na 

região de discordância da escala e apresenta alta variabilidade. Isso reflete que os 

respondentes apresentaram alta discordância com relação à afirmativa ou se 

posicionaram no meio da escala, apresentando uma opinião pouco definida. 
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GRÁFICO 7 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Gerir pessoas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O GRÁFICO 7 confirma o que foi observado na tabela anterior. As variáveis Q2 e 

Q10 apresentam maior concentração dos dados no lado direito do gráfico, que é o 

extremo de que a afirmativa é sempre verdadeira. Já as variáveis Q18 e Q26 

apresentam uma certa distribuição tendendo um pouco mais para a esquerda, que 

seria o lado da discordância com relação à afirmativa. E a Q34 apresenta 

claramente maior concentração dos dados para o extremo de negação da afirmativa. 

Tais comportamentos das variáveis refletiram a distribuição dos dados da dimensão, 

em que os valores do meio da escala apresentaram maior concentração dos dados. 

 

A análise descritiva para a dimensão autonomia está apresentada na TABELA 4.  
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TABELA 04 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão autonomia 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q3. Eu sonho em ter uma carreira que me permita realizar o 

trabalho da minha própria maneira e segundo meu próprio 

horário. 

4,45 1,53 0,35 

Q11. Eu sou mais realizado no meu trabalho quando eu sou 

completamente livre para definir minhas próprias tarefas, 

horários e procedimentos. 

4,56 1,26 0,28 

Q19. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente 

se eu atingir completa autonomia e liberdade. 
3,82 1,35 0,35 

Q27. A chance de fazer um trabalho do meu próprio jeito, livre 

de regras e constrangimentos é mais importante para mim do 

que a segurança. 

3,58 1,48 0,41 

Q35. Eu preferiria deixar minha organização do que aceitar um 

emprego que reduzisse minha autonomia e liberdade. 
3,52 1,39 0,40 

D1.3. Autonomia 3,99 0,97 0,24 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A variável que apresentou maior média e menor coeficiente de variação foi a Q11 

indicando uma tendência de concordância por parte dos respondentes com relação 

à mesma. A Q3 também apresentou um valor médio alto. Entretanto, seu coeficiente 

de variação também é mais alto, o que resulta em menor consenso de respostas. 

 

Já as outras três variáveis, Q19, Q27 e Q35 apresentaram valores médios 

localizados no meio da escala e alta variabilidade de respostas, demonstrando 

pouco consenso dos respondentes com relação às mesmas. 
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GRÁFICO 08 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Autonomia 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O GRÁFICO 8 expõe melhor essa situação. Como pode-se observar no caso da Q3 

e da Q11 há maior concentração das respostas à direita do gráfico. As questões 

Q19 e Q35 concentram maior parte das respostas no meio da escala, mostrando 

certa dúvida em relação à afirmativa. Já a Q27 apresenta uma distribuição mais 

homogênea dos dados para todos os valores na escala, ainda que os valores 3 e 4 

sejam de maior magnitude. 

 

TABELA 05 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão segurança 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q4. Segurança e estabilidade são mais importantes para mim 

do que liberdade e autonomia. 
3,27 1,39 0,43 

Q12. Eu preferiria deixar minha organização completamente do 

que aceitar uma nova função que colocasse em risco minha 

segurança profissional. 

3,46 1,55 0,45 

Q20. Eu procuro por empregos em organizações que me 

proporcionem segurança e estabilidade. 
3,98 1,38 0,35 

Q28. Eu me sinto mais realizado com meu trabalho quando 

vejo que tenho completa segurança financeira e empregatícia. 
4,21 1,39 0,33 

Q36. Eu sonho em ter uma carreira que me permita ter uma 

sensação de segurança e de estabilidade. 
4,27 1,45 0,34 

D1.4. Segurança 3,84 1,00 0,26 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação à dimensão Segurança as variáveis Q4, Q12 e Q20 apresentaram 

valores médios localizados no meio da escala e alto coeficiente de variação, 

indicando pouco consenso com relação às respostas, como pode ser observado na 

TABELA 5. 

 

Já as variáveis Q28 e Q36 apresentaram médias mais altas e coeficientes de 

variação menores. Isso indica que com relação à essas variáveis houve maior 

concentração das respostas tendendo para o lado da concordância com relação às 

afirmativas. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Q4 Q12 Q20 Q28 Q36 D1.4

 
GRÁFICO 9 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Segurança 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

De acordo com o GRÁFICO 9 pode-se confirmar que as variáveis Q20, Q28 e Q36 

apresentam maior concentração dos dados à direita do gráfico, o que significa na 

escala uma maior concordância de que tal variável é verdadeira na maior parte do 

tempo. A Q4 apresenta maior parte dos dados no valor 3, representando que a 

afirmação ocasionalmente é verdadeira. Já a Q12 apresenta uma distribuição mais 

igualitária dos dados para todos os valores da escala, ainda que exista uma maior 

concentração de respostas nos valores centrais, que são o 3 e 4. 
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TABELA 06 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão empreendedorismo 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q5. Eu estou procurando por idéias que me permitam começar 

minha própria empresa. 
3,69 1,70 0,46 

Q13. Construir meu próprio negócio é mais importante para 

mim do que atingir uma alta posição administrativa em uma 

empresa na qual eu não seja o proprietário. 

3,03 1,56 0,51 

Q21. Eu sou mais realizado na minha carreira quando tenho a 

oportunidade de construir algo que seja inteiramente resultado 

das minhas próprias idéias e esforços. 

4,38 1,18 0,27 

Q29. Eu me sentirei bem sucedido em minha carreira somente 

se eu obtiver êxito ao criar ou construir algo que seja 

completamente minha própria idéia ou produto. 

3,47 1,33 0,38 

Q37. Eu sonho em iniciar e construir meu próprio negócio. 3,90 1,77 0,45 

D1.5. Empreendedorismo 3,70 1,12 0,30 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das variáveis da dimensão empreendedorismo a Q21 obteve a maior média e o 

menor coeficiente de variação, sendo uma afirmativa que tende mais para o lado do 

consenso. Já as outras variáveis apresentaram médias localizadas no meio da 

escala e coeficientes de variação altos, apresentando respostas muito 

heterogêneas. 
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GRÁFICO 10 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Empreendedorismo 
Fonte: Dados da pesquisa 
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No GRÁFICO 10 é possível observar melhor esse comportamento. Fica claro a 

maior concentração de dados na direita do gráfico para a Q21, sendo essa uma 

afirmativa verdadeira para grande parte da amostra. As variáveis Q5 e Q37 

apresentam grande variabilidade, sem um padrão de maior freqüência em um dos 

lados da distribuição. Já a variável Q13, bem como a Q29 apresentaram maior 

concentração dos dados no lado esquerdo, indicando que a amostra tende mais a 

discordar da afirmação que ela traz.  

 

TABELA 07 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão serviço e dedicação 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q6. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se 

eu tiver um sentimento de ter dado uma real contribuição para o 

bem estar da sociedade. 

4,11 1,30 0,32 

Q14. Eu sou mais realizado na minha carreira quando posso 

utilizar meus talentos a serviço dos outros. 
4,20 1,41 0,34 

Q22. Usar minhas habilidades para fazer do mundo um lugar 

melhor para viver e trabalhar é mais importante para mim do 

que atingir uma alta posição administrativa. 

3,87 1,35 0,35 

Q30. Eu sonho em ter uma carreira que deixe uma contribuição 

real para a humanidade e para a sociedade. 
4,01 1,41 0,35 

Q38. Eu prefiro deixar minha organização do que aceitar 

proposta de mudança que possa prejudicar minha possibilidade 

de ser útil para os outros. 

3,56 1,47 0,41 

D1.6. Serviço e dedicação 3,95 0,94 0,24 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As variáveis da dimensão serviço e dedicação apresentaram comportamento 

semelhante com relação à média e ao coeficiente de variabilidade, com exceção 

somente da Q38, conforme se observa na TABELA 7. 
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GRÁFICO 11 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Serviço e dedicação 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Q 38 apresentou um valor médio um pouco inferior em relação às outras variáveis 

e um coeficiente de variação maior, indicando que nesse caso o consenso com 

relação à concordância com a afirmativa é menor.  

 

As outras variáveis apresentaram média alta, mas coeficiente de variação também 

alto. No GRÁFICO 11 de distribuição das freqüências pode ser observado um 

melhor panorama sobre essa análise. 

 

Conforme se observa no gráfico referido, as variáveis Q6, Q14, Q22 e Q30 

apresentaram maior concentração dos dados no extremo de que as afirmativas são 

quase ou sempre verdadeiras. Já a variável Q38 distribuiu melhor as respostas: não 

se observa maior concentração significativa de dados em nenhum dos extremos. 
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TABELA 08 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão desafio puro 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q7. Eu sonho com uma carreira na qual eu possa resolver 

problemas ou vencer situações que são extremamente 

desafiadoras. 

4,77 1,17 0,24 

Q15. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente 

se eu enfrentar e superar desafios muito difíceis. 
4,08 1,22 0,30 

Q23. Eu me sinto mais realizado na minha carreira quando 

resolvo problemas aparentemente insolúveis ou supero 

desafios aparentemente impossíveis. 

4,51 1,27 0,28 

Q31. Eu procuro por oportunidades de emprego que desafiem 

fortemente minha capacidade de resolução de problemas e/ou 

o meu desempenho profissional. 

4,19 1,28 0,30 

Q39. Trabalhar em problemas que são praticamente insolúveis 

é mais importante do que atingir uma alta posição gerencial. 
2,99 1,40 0,47 

D1.7. Desafio puro 4,11 0,83 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das variáveis que medem o desafio puro pode-se observar que praticamente todas 

apresentam média alta e coeficiente de variação baixo, com exceção somente da 

Q39. Tal variável apresenta média baixa e coeficiente de variação bem mais alto. 
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GRÁFICO 12 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Desafio Puro 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O GRÁFICO 12 exibe melhor esse panorama. Como pode ser visualizado, as 

variáveis Q7, Q15, Q23 e Q31 apresentam maior concentração dos dados no lado 

direito do gráfico , lado da concordância com a afirmativa. Por outro lado, a Q39 já 

apresenta maior concentração dos dados no lado esquerdo, indicando maior 

discordância com essa afirmativa.  

 

TABELA 09 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão estilo de vida 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Q8. Eu prefiro deixar minha organização do que ser colocado 

em uma função que comprometa meus interesses pessoais e 

familiares. 

4,30 1,42 0,33 

Q16. Eu sonho com uma carreira que me permita integrar 

minhas necessidades pessoais, familiares e de trabalho. 
5,16 1,12 0,22 

Q24. Eu me sinto bem sucedido na vida somente se consigo 

equilibrar minha vida pessoal, familiar e demandas da minha 

carreira. 

4,90 1,08 0,22 

Q32. Balancear as demandas da minha vida pessoal e 

profissional é mais importante para mim do que atingir uma alta 

posição administrativa. 

4,32 1,24 0,29 

Q40. Eu sempre procuro por oportunidades que não 

prejudiquem meus interesses pessoais e familiares. 
4,47 1,28 0,29 

D1.8. Estilo de vida 4,63 0,80 0,17 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No caso da dimensão estilo de vida, a variável Q16 foi a que apresentou a maior 

média dentre todas as variáveis pesquisadas com relação a âncoras de carreira. 

Isso demonstra uma forte concordância com o fato de as pessoas sonharem em ter 

uma carreira que permita equilibrar todos os lados, seja pessoal, familiar, trabalho. 

  

Além dessa, as outras variáveis também apresentaram médias altas e coeficientes 

de variação não tão altos, indicando tendência à concordância com as mesmas 

também. 
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GRÁFICO 13 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Estilo de Vida 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O GRÁFICO 13 exibe claramente esse comportamento. Fica claro que ,para todas 

as variáveis, há grande concentração dos dados no extremos direito do gráfico. Isso 

significa que para o respondente a afirmativa é às vezes ou sempre verdadeira. 

 

TABELA 10 – Estatística descritiva das âncoras de carreira 

Dimensões Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

D1.1. Competência técnico-profissional 4,13 0,77 0,19 

D1.2. Gerir pessoas 3,63 0,93 0,25 

D1.3. Autonomia 3,99 0,97 0,24 

D1.4. Segurança 3,84 1,00 0,26 

D1.5. Empreendedorismo 3,70 1,12 0,30 

D1.6. Serviço e dedicação 3,95 0,94 0,24 

D1.7. Desafio puro 4,11 0,83 0,20 

D1.8. Estilo de vida 4,63 0,80 0,17 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação às âncoras de carreira, as que apresentaram maiores médias e 

menores coeficientes de variação, ou seja, maior homogeneidade foram, em ordem 

decrescente: estilo de vida, competência técnico-profissional e desafio puro. As 

médias das outras dimensões ficaram entre 3,00 e 4,00, sendo que a autonomia 

encabeçou essa lista, seguida de serviço e dedicação e das outras como segurança, 
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empreendedorismo e gerir pessoas. Essa última foi a que apresentou a menor 

média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 – Freqüência relativa das âncoras de carreira 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Como tais dimensões foram construídas com base na média dos itens dos 

questionários referentes a cada uma, houve uma tendência em concentrar os dados 

mais no meio, nos valores 3 e 4. Mas a D1.1, D1.7 e D1.8 mostraram claramente 

maior concentração dos dados à direita do gráfico , como já foi exposto na TABELA 

10. 

 

Buscou-se verificar as correlações existentes entre as dimensões que compõem a 

âncoras de carreira, conforme se observa na TABELA 11. 
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TABELA 11 – Correlação entre as âncoras de carreira 

Âncoras de carreira D1.1  D1.2  D1.3  D1.4  D1.5  D1.6  D1.7  

D1.1.Competência técnico-

profissional 
- - - - - - - 

D1.2. Gerir pessoas 0,097NS - - - - - - 

D1.3. Autonomia 0,268** 0,361** - - - - - 

D1.4. Segurança 0,270** 0,102NS -0,017NS - - - - 

D1.5. Empreendedorismo 0,390** 0,304** 0,484** 0,192** - - - 

D1.6. Serviço e dedicação 0,402** -0,039NS 0,145* 0,082NS 0,156* - - 

D1.7. Desafio puro 0,382** 0,378** 0,138NS -0,016NS 0,248** 0,302** - 

D1.8. Estilo de vida 0,349** 0,049NS 0,209** 0,199** 0,119NS 0,253** 0,212** 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: 

**Correlação significativa ao nível de 1% 

*Correlação significativa ao nível de 5% 
NS Correlação não significativa ao nível de 5% 

 

De acordo com o padrão estabelecido para interpretação do coeficiente de 

correlação de Spearman, dos coeficientes que apresentaram correlação significativa 

existem os que apresentam correlação moderada, fraca e muito fraca, sendo que 

todas apresentaram caminhos positivos. As correlações moderadas serão 

representadas por um gráfico evidenciando como se dá esse padrão. 

 

As correlações tidas como moderadas foram encontradas entre a dimensão 

Autonomia e Empreendedorismo e entre Competência técnico-profissional e Serviço 

e dedicação.  Isso significa que existe um padrão de variação entre essas variáveis. 

 

Já as correlações tidas como fracas foram encontradas entre Competência técnico-

profissional e Autonomia, Gerir pessoas e Autonomia, Competência técnico-

profissional e Segurança, Competência técnico-profissional e Empreendedorismo, 

Gerir pessoas e Empreendedorismo, Competência técnico-profissional e Desafio 

puro, Gerir pessoas e Desafio Puro, Empreendedorismo e Desafio puro e Serviço e 

dedicação e Desafio puro, Competência técnico-profissional e Estilo de vida, 

Autonomia e Estilo de vida, Serviço e dedicação e Estilo de vida, e Desafio puro e 

estilo de vida. 
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Por fim as correlações significativas muito fracas foram observadas entre as 

dimensões Segurança e Empreendedorismo, Autonomia e Serviço e dedicação, 

Autonomia e Desafio Puro, Empreendedorismo e Serviço e dedicação, e Segurança 

e estilo de vida.  

 

5.2.1  Escalas de satisfação 

 

Na presente pesquisa buscou-se mensurar a satisfação com o trabalho, com a 

profissão e com a carreira, nos casos em que a carreira proteana foi predominante.  

 

A TABELA 12 apresenta os resultados com relação à estatística descritiva para a 

satisfação com o trabalho. No caso da satisfação com o trabalho primeiramente 

deve ser ressaltado que as variáveis Q43, Q44 e Q48 foram medidas de forma 

inversa, mas isso foi devidamente considerado para o cálculo da média geral.  

 

Ressalva-se que o fato de apresentarem média alta significa uma discordância com 

a afirmativa, ao contrário das outras variáveis. Ou seja, quanto maior a média, mais 

próximo do extremo esquerdo da escala essas variáveis estão. 
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TABELA 12 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão satisfação com o trabalho 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 

41. Eu sinto prazer ao realizar o meu trabalho. 4,70 1,14 0,24 

42. Eu me sinto orgulhoso com a qualidade do trabalho que 

realizo. 
4,75 1,07 0,23 

43. Fico olhando o relógio para ver se está na hora de deixar 

o trabalho. 
4,39* 1,35 0,31 

44. Sinto o dia de trabalho se arrastando como se nunca 

fosse acabar. 
4,66* 1,29 0,28 

45. Eu penso no meu trabalho até mesmo quando não estou 

no meu local trabalho, de tão entusiasmado que estou. 
3,71 1,40 0,38 

46. O trabalho que realizo atualmente é uma das fontes 

principais de satisfação pessoal. 
3,95 1,43 0,36 

47. Sentir que faço bem o meu trabalho é uma das maiores 

recompensas que tenho. 
4,87 1,22 0,25 

48. Eu não estou satisfeito com o meu atual trabalho. 4,30* 1,74 0,40 

Satisfação com o trabalho 4,42 0,89 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

* Observação: Para efeito de análise e cálculo da média da dimensão as variáveis que utilizaram 
escalas inversas tiveram suas médias invertidas. 
 

Com relação às variáveis que mediram a dimensão Satisfação com o trabalho 

somente duas apresentaram média inferior a 4, que foi a Q45 e Q46. Essas 

apresentaram também coeficiente de variação alto.  
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GRÁFICO 15 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Satisfação com o trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se que das variáveis Q41 a Q44 e a Q47 existe uma grande concentração 

dos dados no extremo direito do gráfico , que significa uma forte tendência à 

concordância de que a variável é verdadeira, com exceção somente da variável Q44 
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em que a análise é inversa, ou seja, a maioria das pessoas tende a acreditar quase 

sempre que o dia de trabalho não está se arrastando como se nunca fosse acabar.  

 

As variáveis Q45 e Q46 apresentaram um padrão melhor distribuído dos dados com 

relação aos valores na escala. No caso da Q45 os valores centrais concentram um 

pouco mais os dados. Isso indica que é uma variável que não apresenta uma 

posição definida no sentido de ser sempre ou nunca verdadeira. 

 

Já a variável Q48 define melhor a posição. Os dados vão diminuindo à medida que 

se afastam do extremo esquerdo, ficam menos concentrados no meio e depois 

crescem à medida que se aproxima o extremo direito, da concordância. Essa 

também é uma variável de escala invertida e reflete que não existem muitas pessoas 

que responderam valores médios na escala com relação à satisfação no que se 

refere à essa amostra. Mas existe um número maior de pessoas satisfeitas do que 

de pessoas insatisfeitas. 

 

No que tange à dimensão satisfação com a profissão, deve ser ressaltado 

primeiramente que as variáveis Q50, Q52 e Q57 foram testadas de forma inversa. 

Desse modo, ao analisar visualmente tais variáveis deve-se levar em conta que 

médias altas refletem discordância com a afirmativa original. 
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TABELA 13 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão satisfação com a profissão 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 

49. Penso em mudar de emprego, ou de área de atuação, 

mas não penso em largar minha profissão. 
3,33 1,78 0,53 

50. Penso com freqüência mudar de profissão. 4,31* 1,76 0,41 

51. Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da 

minha, que pagasse o mesmo, eu provavelmente a 

escolheria. 

2,48 1,69 0,68 

52. Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria 

trabalhar na minha profissão atual. 
4,81* 1,58 0,33 

53. Eu gosto demais da minha profissão para largá-la. 4,05 1,58 0,39 

54.  Esta minha profissão é a ideal para trabalhar o resto da 

vida. 
3,73 1,74 0,47 

55. Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na profissão 

que escolhi. 
4,48 1,54 0,34 

56. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro que necessito sem 

trabalhar, eu, provavelmente, continuaria exercendo a minha 

profissão. 

3,78 1,76 0,47 

57. Eu me sinto desapontado por ter escolhido a minha 

profissão. 
5,11* 1,33 0,26 

Satisfação com a profissão 4,01 0,80 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Observação: Para efeito de análise e cálculo da média da dimensão as variáveis que utilizaram 
escalas inversas tiveram suas médias invertidas.  
 

As variáveis que apresentam média superior a 4 no que tange à satisfação com a 

profissão foram Q50, Q52, Q53, Q55 e Q57. Entretanto, a única que apresentou 

coeficiente de variação inferior a 0,30 foi a Q57, sendo a que apresentou maior 

média também. Como as variáveis Q50, Q52 e Q57 possuem escala invertida, deve-

se atentar ao fato de que se apresentaram médias altas. Isso significa que tendem 

mais a discordar da afirmativa da variável. 

 

A questão mais controversa foi a Q51 que afirma sobre a mudança de profissão 

caso a outra pagasse o mesmo que a atual. Apresentou um coeficiente de variação 

elevado, de 0,68 e média abaixo de 2,48. Entretanto, tal análise será mais bem 

concluída quando for observado o gráfico com as freqüências relativas. É 
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interessante notar que as outras variáveis, Q49, Q54 e Q56 que apresentam média 

entre 3 e 4 obtiveram valores altos com relação ao coeficiente de variação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Satisfação com a profissão 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Como pode ser confirmado no gráfico acima as variáveis Q50, Q52, Q53, Q55 e 

Q57, que apresentaram as maiores médias, também apresentaram maior 

concentração dos dados no extremo positivo do gráfico . Vale ressaltar que a 

variável Q57 apresentou uma freqüência relativa grande (da ordem de 50%) de 

citações do número 6 que reflete que a afirmativa sempre é verdadeira. 

 

A TABELA 14 apresenta as estatísticas descritivas para a dimensão satisfação com 

a carreira. 

 

TABELA 14 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão satisfação com a carreira 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 

58. Eu estou satisfeito com o desenvolvimento da minha 

carreira. 
3,97 1,36 0,34 

59. Minha carreira contribui para dar sentido à minha vida. 4,21 1,38 0,33 

60.  Sinto que possuo autonomia suficiente para gerir minha 

carreira 
3,98 1,44 0,36 

61.  Minha carreira contribui para a minha realização pessoal 4,56 1,28 0,28 

62. Estou satisfeito com o equilíbrio entre a minha vida 

pessoal e minha carreira 
3,91 1,43 0,37 

63. Não pretendo permanecer nesta carreira por muito 

tempo. 
4,25* 1,75 0,41 

64.  Não estou satisfeito com o ritmo lento com que minha 

carreira está se desenvolvendo. 
3,90* 1,73 0,44 

65. Minha carreira é uma das fontes principais de satisfação 

pessoal. 
3,97 1,44 0,36 

Satisfação com a carreira 4,09 1,00 0,24 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Observação: Para efeito de análise e cálculo da média da dimensão as variáveis que utilizaram 
escalas inversas tiveram suas médias invertidas.  
 

Com relação às variáveis que medem satisfação com a carreira observa-se que a 

Q59, a Q61 e a Q63 apresentam média superior a 4,00. Entretanto, vale ressaltar 

que a variável Q63 possui escala invertida e, portanto, o fato de apresentar uma 

média alta significa que a maioria das pessoas, em média, pretendem permanecer 

na carreira por muito tempo. 
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As outras variáveis apresentaram média inferior a 4,00 mas todas foram superiores a 

3,00. Além disso, o coeficiente de variação apresentado foi semelhante. 
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GRÁFICO 17 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Satisfação com a carreira 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Como pode ser observado no GRÁFICO 17 as mesmas variáveis que apresentaram 

média alta, Q59, Q61 e Q63 também apresentaram maior concentração de valores: 

4,00, 5,00 e 6,00.  

 

As variáveis Q58, Q60, Q62 e Q65 apresentam maior concentração de valores no 

extremo direito do gráfico mas o valor de maior freqüência foi 4,00, que significa uma 

dúvida tendendo para o lado da discordância. A TABELA 15 apresenta de forma 

agrupada os resultados para as três dimensões da satisfação. 

 

TABELA 15 – Estatística descritiva das dimensões da satisfação 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 

D2.1. Satisfação com o trabalho 4,42 0,89 0,20 

D2.2. Satisfação com a profissão 4,01 0,80 0,20 

D2.3. Satisfação com a carreira 4,09 1,00 0,24 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação à medida das dimensões da satisfação a que obteve maior média foi a 

Satisfação com o trabalho e a que obteve a menor foi a Satisfação com a profissão. 

Com relação ao coeficiente de variação não foram observados valores muito 

diferentes entre as variáveis. 
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GRÁFICO 18 – Freqüência relativa das dimensões da satisfação 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O GRÁFICO 18 expõe melhor o perfil de distribuição dos dados das dimensões da 

satisfação. As dimensões D2.1- Satisfação com o trabalho - e a D2.3- Satisfação 

com a carreira - apresentam uma ligeira concentração superior dos dados nos 

valores 5 e 6 em comparação com a dimensão D2.2 -Satisfação com a profissão. 

Isso reflete que, no geral, as variáveis das dimensões D2.1 e D2.3 receberam mais 

respostas que tendem para o lado da concordância com a afirmativa. 

 

Foi verificada a correlação existente entre as dimensões da satisfação com as 

dimensões de âncoras de carreira e com elas mesmas. 

 

TABELA 16 – Correlação das âncoras de carreira com as escalas de satisfação e com ela mesma  

Satisfação 
Âncoras de carreira 

D2.1. Trabalho D2.2. Profissão D2.3. Carreira 

D1.1. Competência técnico-profissional 0,224** 0,300** 0,214** 

D1.2. Gerir pessoas -0,003NS 0,099NS 0,160* 

D1.3. Autonomia -0,083NS 0,060NS -0,036NS 

D1.4. Segurança 0,013NS 0,084NS 0,052NS 

D1.5. Empreendedorismo -0,070NS 0,074NS 0,013NS 

D1.6. Serviço e dedicação 0,178* 0,135NS 0,055NS 

D1.7. Desafio puro 0,275** 0,263** 0,316** 

D1.8. Estilo de vida 0,164* 0,169* 0,090NS 

D2.1. Trabalho - - - 

D2.2. Profissão 0,454** - - 

D2.3. Carreira 0,682** 0,586** - 

Fonte: Dados da pesquisa 

**Correlação significativa ao nível de 1% 

*Correlação significativa ao nível de 5% 
NS Correlação não significativa ao nível de 5% 

 

Com relação às correlações existentes entre as dimensões da satisfação e das 

âncoras de carreira, é possível observar na TABELA 16 que as âncoras Autonomia, 

Segurança e Empreendedorismo não apresentam correlações significativas com 

nenhuma das dimensões da satisfação. 

 

As âncoras Competência técnico-profissional e Desafio puro apresentam correlação 

fraca com todas as dimensões da satisfação. 
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Já as correlações significativas tidas como muito fracas foram observadas entre 

Gerir pessoas e Satisfação com a carreira, Serviço e dedicação e Satisfação com o 

trabalho, e Estilo de vida com Satisfação com o trabalho e com a profissão. 

 

No que tange à correlação entre as dimensões da satisfação pode-se observar que 

todas apresentam correlação significativa e moderada entre si. Dessa forma serão 

apresentados gráficos mostrando como é essa relação entre essas variáveis. 

 

 

5.2.2. Tipos de carreira 

 

Das carreiras analisadas, 37,2% são administradores, enquanto os 60,1% são 

professores universitários, advogados, psicólogos e analistas de sistemas, dentre 

outros.  

 

TABELA 17 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão carreira Proteana 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

66.Considero que o sucesso na carreira pode ser avaliado 

com base em sentimentos de orgulho e realização pessoal. 
4,59 1,17 0,26 

68.Considero que sou eu quem deve gerenciar minha 

carreira, e não a empresa em que estiver atuando. 
4,44 1,39 0,31 

70. Eu procuro reinventar a minha carreira em busca de meu 

desenvolvimento. 
4,28 1,24 0,29 

72.Eu procuro por oportunidades de emprego que desafiem 

fortemente minha capacidade de resolução de problemas 

e/ou o meu desempenho profissional. 

4,35 1,23 0,28 

74.Considero que devo procurar mudar de emprego ou de 

profissão, caso meus objetivos não estejam sendo atendidos. 
4,39 1,45 0,33 

Carreira proteana 4,41 0,70 0,16 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As variáveis que mediram carreira proteana apresentaram média muito semelhante, 

sendo todas entre 4,28 e 4,59. As que apresentaram maior coeficiente de variação 

foram a Q74 e Q68, nessa ordem. 
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GRÁFICO 19 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Carreira Proteana 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O GRÁFICO 19 expõe os dados de outra forma para permitir uma melhor análise. É 

possível observar que a Q66 é a variável que apresenta maior concentração dos 

dados nos valores mais altos da escala (4,5,6). Vale ressaltar que nenhuma das 

variáveis apresenta grande concentração dos dados no extremo esquerda do 

gráfico, que indicaria discordância com a afirmativa. Isso se reflete na variável da 

dimensão, que foi formada através da média das outras variáveis. Os dados estão 

concentrados principalmente nos valores 4 e 5, que indicam que normalmente a 

afirmação é verdadeira indo para a afirmação de que sempre é verdadeira. 
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TABELA 18 – Estatística descritiva das variáveis e da dimensão carreira Tradicional 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

67.Ser um profissional mais experiente na minha área de 

especialidade é mais atraente para mim do que exercer 

diversas funções em diferentes áreas organizacionais. 

4,15 1,40 0,34 

69.Mesmo que meus objetivos não estejam sendo atendidos 

na situação atual, considero que devo ter muita cautela antes 

de mudar de emprego, ou de profissão. 

4,26 1,37 0,32 

71.Considero que o sucesso na carreira pode ser avaliado a 

partir das recompensas financeiras e benefícios que com ela 

obtenho. 

4,05 1,19 0,29 

73.Eu gostaria de trilhar a minha carreira dentro de uma 

mesma empresa, no máximo, em duas. 
3,36 1,53 0,45 

75.Considero que a administração da minha carreira é de 

responsabilidade da organização em que trabalho, apesar de 

eu também participar de seu desenvolvimento. 

2,47 1,35 0,55 

Carreira tradicional 3,66 0,74 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange às variáveis que medem a carreira tradicional pode-se observar que 

as Q67, Q69 e Q71 apresentam médias altas, ainda que o coeficiente de variação 

não seja tão baixo. Já a Q73 e a Q75 apresentam médias mais baixas e um 

coeficiente de variação muito alto. Isso expõe a grande diversidade de opinião com 

relação a essas questões. 
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GRÁFICO 20 – Freqüência relativa das variáveis e da dimensão Carreira Tradicional 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observando o GRÁFICO 20 é possível verificar que a Q67 e a Q71 apresentam 

grande parcela de seus dados concentrados no extremo direito, área que indica que 

normalmente ou sempre a afirmativa é verdadeira. A Q69 também apresenta esse 

comportamento, ainda que em menor escala.  

 

Já a variável Q73 tem um comportamento um pouco diferente. Não existe um 

consenso sobre a afirmativa, as respostas estão bem distribuídas entre todos os 

valores da escala apresentando uma maior concentração, ainda que de magnitude 

pequena, nos valores centrais da escala. 

 

A Q75, por sua vez apresenta um comportamento bem diferente do apresentado 

pelas variáveis até mesmo nos outros tópicos. Há grande concentração das 

respostas no extremo esquerdo do gráfico , indicando uma forte tendência à 

discordância com relação a essa afirmativa. 
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TABELA 19 – Estatística descritiva dos tipos de carreira 

Variável / Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Carreira proteana 4,41 0,70 0,16 

Carreira tradicional 3,66 0,74 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A TABELA 19 mostra que a média da Carreira Proteana é maior do que a média da 

Carreira Tradicional, assim como seu coeficiente de variação é menor. Tais 

resultados evidenciam que provavelmente existe uma maior concordância, no geral, 

de que as variáveis que medem a Carreira Proteana são quase sempre mais 

verdadeiras do que com relação à Carreira Tradicional. Tal comportamento será 

melhor observado no GRÁFICO 21.  
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GRÁFICO 21 – Freqüência relativa das dimensões tipos de carreira 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O GRÁFICO 21 realmente evidencia que a Carreira Proteana apresenta maior 

concentração de valores no extremo positivo, do que a Carreira Tradicional. 

 

Foi verificada a correlação das dimensões do tipo de carreira com as âncoras de 

carreira, com as dimensões da satisfação e com elas mesmas. Os resultados 

mostram alguns padrões interessantes, que distinguem a Carreira Proteana da 

Carreira Tradicional. 
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TABELA 20 – Correlação das escalas de carreira com as âncoras de carreira, com as escalas de 

satisfação e com elas mesmas 

Carreira 
Âncoras de carreira 

D3.1. Proteana D3.2. Tradicional 

D1.1. Competência técnico-profissional 0,251** 0,252** 

D1.2. Gerir pessoas 0,274** 0,223** 

D1.3. Autonomia 0,301** 0,153* 

D1.4. Segurança 0,031NS 0,447** 

D1.5. Empreendedorismo 0,115NS 0,309** 

D1.6. Serviço e dedicação 0,246** 0,101NS 

D1.7. Desafio puro 0,409** 0,262** 

D1.8. Estilo de vida 0,284** 0,277** 

D2.1. Satisfação com o trabalho 0,000NS 0,074NS 

D2.2. Satisfação com a profissão 0,109NS 0,120NS 

D2.3.Satisfação com a carreira 0,074NS 0,096NS 

D3.1. Carreira proteana - 0,123NS 

D3.2. Carreira tradicional 0,123NS - 

Fonte: Dados da pesquisa 

**Correlação significativa ao nível de 1% 

*Correlação significativa ao nível de 5% 
NS Correlação não significativa ao nível de 5% 

 

Competência técnico-profissional, Gerir pessoas e Estilo de Vida apresentam 

correlação significativa fraca, tanto com a Carreira Proteana quanto com a Carreira 

Tradicional. 

 

A Autonomia, apesar de apresentar correlação significativa com ambos os tipos de 

carreira, apresenta correlação fraca com Carreira Proteana e correlação muito fraca 

com Carreira Tradicional. 

 

A primeira observação interessante a se fazer é entre a âncora Segurança e a 

Carreira Tradicional e Empreendedorismo com a mesma. A correlação entre essas 

duas primeiras variáveis é significativa e apresenta um valor moderado. A correlação 

das variáveis Empreendedorismo e Carreira Tradicional também é significativa 

embora apresente um valor fraco. Mas o que é mais curioso é o fato de as 

correlações entre as âncoras Segurança e Empreendedorismo com Carreira 

Proteana não serem nem significativas. 
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Outra observação interessante é a correlação existente entre a âncora Desafio puro 

e Carreira Proteana. Nesse caso a correlação é significativa e moderada enquanto a 

correlação entre Desafio puro e Carreira Tradicional é significativa, porém fraca. 

Serviço e dedicação e Carreira Proteana apresentam padrão semelhante. A 

diferença é que a correlação entre Serviço e dedicação e Carreira Proteana é fraca. 

 

No que tange à correlação entre os tipos de carreira com as dimensões da 

satisfação não foi observada nenhuma relação significativa. Como era de se esperar 

também não foi encontrada nenhuma correlação entre os tipos de carreiras com eles 

mesmos. 

 

5.2.3 – Valores e aspirações da amostra pesquisada em relação à sua carreira  

 

A TABELA 21 apresenta as variáveis que apresentaram média acima de 4.5 pontos 

e que podem ser consideradas mais representativas dos valores e aspirações da 

amostra pesquisada em relação à sua carreira. A variável que apresenta a média 

mais elevada, integrante da âncora Estilo de Vida, diz respeito a se ter uma carreira 

que permita integrar as necessidades pessoais, familiares e de trabalho, com média 

5,15 e coeficiente de variação de 0,22. Seguida da variável  “Eu sou mais realizado 

quando posso usar minhas habilidades de talentos”, com média 4,92 e coeficiente 

de variação de 0,23.  
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TABELA 21 – Variáveis indicadoras das âncoras de carreira de maior preferência 

 

Variáveis  

 

Média  

Desvio 

Padrão  

Coeficiente 

de Variação  

Q16. Eu sonho com uma carreira que me permita integrar 

minhas necessidades pessoais, familiares e de trabalho. 
5,16 1,12 0,22 

Q33. Eu sou mais realizado com meu trabalho quando posso 

usar minhas habilidades especiais e talentos. 
4,92 1,13 0,23 

Q24. Eu me sinto bem sucedido na vida somente se consigo 

equilibrar minha vida pessoal, familiar e demandas da minha 

carreira.  

4,90 1,08 0,22 

Q7. Eu sonho com uma carreira na qual eu possa resolver 

problemas ou vencer situações que são extremamente 

desafiadoras. 

4,77 1,17 0,24 

Q1. Eu espero ser tão bom naquilo que faço que, para isso, 

seguirei as orientações especializadas continuamente. 
4,66 1,02 0,22 

Q11. Eu sou mais realizado no meu trabalho quando eu sou 

completamente livre para definir minhas próprias tarefas, 

horários e procedimentos. 

4,56 1,26 0,28 

Q2. Eu me sinto mais realizado no meu trabalho quando sou 

capaz de integrar e administrar os esforços dos outros. 
4,54 1,28 0,28 

Q9. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se 

puder desenvolver minhas habilidades técnicas e profissionais 

em um trabalho que exija um elevado desempenho. 

4,51 1,19 0,27 

Fonte: dados da pesquisa  

 

Vale observar que nos demais construtos destacaram-se as seguintes assertivas 

com as maiores médias: “Sentir que faço bem o meu trabalho é uma das maiores 

recompensas que tenho” e “Considero que o sucesso na carreira pode ser avaliado 

com base em sentimentos de orgulho e realização pessoal”, dimensões essas que 

são consideradas como sendo fundamentais dentro do escopo da moderna 

orientação profissional, como argumenta Martins (2001). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo investigou as âncoras de carreiras, a satisfação com o trabalho, com a 

profissão e a carreira, assim como os tipos de carreira que estão sendo adotados.  

Procurou analisar, também, as relações existentes dentre esses construtos. 

 

Com relação às âncoras de carreira, as que apresentaram maiores médias e 

menores coeficientes de variação, ou seja, maior homogeneidade foram, em ordem 

decrescente: estilo de vida, competência técnico-profissional e desafio puro. Já a 

âncora Gerir pessoas foi a que apresentou a menor média. 

 
Foram encontradas correlações moderadas entre a dimensão Autonomia e 

Empreendedorismo e entre Competência técnico-profissional e Serviço e dedicação. 

As correlações entre todas as outras âncoras podem ser consideradas fracas, 

inclusive a existente entre Desafio puro e Empreendedorismo, resultado esse um 

tanto surpreendente, pois estas duas variáveis estão presentes e interligadas na 

definição da Carreira Proteana.  

 

Com relação à medida das dimensões da satisfação, a que obteve maior média foi a 

Satisfação com o trabalho e a que obteve a menor foi a satisfação com a profissão. 

Com relação ao coeficiente de variação não foram observados valores muito 

diferentes entre as variáveis. Este fato talvez se relacione com o perfil da amostra, 

composta por indivíduos mais jovens, menos maduros e com menos tempo de 

carreira. 

 

Foi verificada a correlação existente entre as dimensões da satisfação com as 

âncoras de carreira e com elas mesmas. No que tange à correlação entre as 

dimensões da satisfação pode-se observar que todas apresentam correlação 

significativa e moderada entre si. No que se refere às correlações entre as âncoras 

de carreiras e as dimensões de satisfação foram encontrados valores indicadores de 

correlação inexistente, muito fraca ou fraca, indicando que o fato de o indivíduo 

possuir uma âncora não é indicador de uma maior ou menor satisfação no trabalho, 

na profissão ou na carreira – o que vem confirmar a idéia implícita no modelo de 
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Edgar Schein de que não existe uma âncora melhor do que outra, apenas as 

pessoas variam no que se refere aos seus valores e inclinações quanto à carreira.  

 

Os profissionais pesquisados revelaram uma maior inclinação para a Carreira 

Proteana, já que sua média é maior do que a média da Carreira Tradicional, assim 

como seu coeficiente de variação é menor.  

 

No que se refere ao grau de correlação entre as âncoras de carreira e o tipo de 

carreira (tradicional x proteana) encontrou-se uma correlação significativa, mas 

fraca, entre a Autonomia e Carreira Proteana, confirmando a presença desta variável 

no escopo do profissional proteano. 

  

Foi encontrada uma relação significativa entre as âncoras Segurança e 

Empreendedorismo e a Carreira Tradicional. No caso da âncora Segurança, a 

correlação com a Carreira Tradicional apresenta um valor moderado, e no caso do 

Empreendedorismo, fraca. Observou-se, porém, correlação moderada entre a 

âncora Desafio puro e Carreira Proteana. A maior correlação da Carreira Proteana é 

com o Desafio puro e da Tradicional com a Segurança, resultados bastante 

condizentes, considerando o significado de cada uma dessas variáveis. 

 

No que tange à correlação entre os tipos de carreira com as dimensões da 

satisfação não foi observada qualquer relação significativa. Como era de se esperar 

também não foi encontrada correlação entre os dois tipos de carreira, o que consiste 

em um aspecto positivo já que, por definição, a carreira proteana possui 

características bastante diferentes, senão antagônicas, em relação à carreira 

tradicional.  

     

Contrariando, entretanto, a literatura que afirma que o profissional proteano tende a 

ser mais satisfeito com sua carreira, no presente estudo não foi apontada uma 

relação significativa, conforme visto acima. Concluímos que o profissional proteano, 

nesta pesquisa, não se mostrou mais satisfeito com sua carreira, profissão e 

emprego. Esta constatação pode ser explicada pela análise feita por Balassiano 

(2006), sobre as relações empresa-trabalhador, que tornam-se cada vez mais frias, 

interesseiras e utilitárias, e que a diferença atual é que o trabalhador passa a 
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retribuir na mesma moeda: utilizando a empresa como fonte de aprendizado e 

crescimento profissional. E que, terminadas as possibilidades de aquisição de novos 

conhecimentos, o indivíduo procuraria outra fonte de aprendizado, ou seja, outra 

empresa onde poderia ampliar o seu nível de conhecimento e desenvolver-se. A 

lealdade total à empresa, antes um fator diferencial entre os trabalhadores, seria 

substituída por um comportamento predominantemente individualista por parte dos 

profissionais. Grande parte dessa mudança deveria ser creditada, segundo este 

autor, à forma pela qual a gestão dos recursos humanos é feita, transferindo para o 

indivíduo toda a responsabilidade do seu crescimento na empresa. 

 

Finalmente, a variável que apresentou a média mais elevada, integrante da âncora 

Estilo de Vida, diz respeito a se ter uma carreira que permita integrar as 

necessidades pessoais, familiares e de trabalho, o que confirma resultados de 

pesquisa anteriores de Kilimnik e outros (2006) e Rodrigues, Bouzada e Kilimnik 

(2007).  

 

Vale ainda observar que no que se refere à satisfação com o trabalho, profissão e 

carreira, destacaram-se as seguintes assertivas, com as maiores médias, a saber: 

“sentir que faço bem o meu trabalho é uma das maiores recompensas que tenho”, e 

“considero que o sucesso na carreira pode ser avaliado com base em sentimentos 

de orgulho e realização pessoal”, dimensões essas que são consideradas como 

sendo fundamentais no escopo da moderna orientação profissional.  

 

Este estudo apresenta como limitação o fato ter utilizado escalas compostas de 

questões que apresentaram médias discrepantes em relação às demais variáveis do 

seu grupo, acompanhadas de coeficientes de variação muito elevados, indicando 

grande diversidade de opinião com relação a essas questões. O fato de mais de 

37% da amostra ser constituído por administradores pode ter influenciado os 

resultados, tornando-os mais relacionados a este perfil profissional.  

 

Ao propor uma escala, seja ela traduzida ou criada pelo próprio pesquisador, existe 

uma série de passos a serem seguidos de forma a validá-la. No caso de traduzir 

uma escala existente em outra língua deve se tomar muito cuidado para que as 

perguntas traduzidas não tenham outro sentido em relação às perguntas originais. 
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Os instrumentos devem ser desenvolvidos na língua local, ou passar por um 

criterioso processo de tradução para validá-lo em outro idioma. Abaixo, pode-se 

verificar os critérios propostos por Hair Jr. et al. (2005), Beaton et al (2000), Cooper 

e Schindler (2003), Bryant (2002), Burns e Bush (1999), Hawkins e Tull (1994), 

Spector (1992) e Carmines e Zeller (1979), cujas etapas são: 

 

1. Revisão de trabalhos nacionais e internacionais sobre o tema; 

2. Tradução, retrotradução (back-translation), revisão por painel de especialistas e 

adaptação cultural; 

3. Refinamento do questionário por especialistas (Validade de face e conteúdo); 

4. Pré-teste, coleta e tabulação dos dados da survey; 

5. Análise dos dados e avaliação da fidedignidade das medidas do instrumento 

      5.1.   Análise exploratória dos dados: caracterização da amostra, avaliação do 

viés de não resposta, dados ausentes, outliers, normalidade e linearidade; 

      5.2.   Análise da dimensionalidade dos construtos; 

      5.3.   Confiabilidade simples, composta, variância extraída; 

      5.4.   Validade dos construtos (convergente e discriminante). 

 

No caso da escala denominada “Inventário de Âncoras de Carreira de Edgar 

Schein”, utilizada no presente estudo, existem alguns pontos que demonstram que a 

escala não passou por um processo sistemático de validação, como deveria ocorrer. 

Verifica-se que a etapa 3, que trata do refinamento do questionário através da 

validade de face e conteúdo, parece não ter sido seguida adequadamente. Se 

observarmos o nome das âncoras e as questões que pertencem a cada uma delas, 

percebemos que algumas questões não se relacionam com as âncoras a que 

pertencem. Isso indica que não há validade de conteúdo. Um exemplo típico é a 

ancora “Gerir Pessoas” na Q2 (“Eu me sinto mais realizado no meu trabalho quando 

sou capaz de integrar e administrar os esforços dos outros”). As outras estão mais 

relacionadas com alcançar uma posição de liderança na empresa, como um cargo 

de gerente ou diretor. No entanto, todas as questões deveriam medir o que o nome 

da ancora se propõe, ou seja, gerir pessoas. Um alternativa recomendada para 

estudos futuros consiste em modificar o nome da âncora e eliminar a questão 2. 
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Outro passo que merece foco é o 5.2, que trata da dimensionalidade dos dados. Ele 

verifica quantas dimensões latentes possui os dados e quais indicadores medem 

cada dimensão. Além disso, nessa análise também pode-se o quanto cada fator 

contribui com a variação total dos dados (HAIR et al, 2005). Em outras palavras, 

qual fator dentre os encontrados explica mais o que os dados pretendem.  

 

No instrumento de Edgar Schein existem 8 dimensões pré-estabelecidas, sendo que 

cada uma possui 5 indicadores. Entretanto, quando se realiza uma análise fatorial 

exploratória para se verificar as dimensões, o resultado fica muito diferente do 

proposto por Edgar. Indicadores, que teoricamente pertencem à uma dimensão, 

passam a fazer parte de outra. Outra evidência é de que é extremamente improvável 

que ao realizar uma análise fatorial todas as dimensões fiquem com o mesmo 

número exato de indicadores, como é o caso da escala de Edgar, que ficou com 5.  

 

Outro problema é relativo aos significados atribuídos aos valores da escala. Cada 

número não tinha um significado próprio e único, ou seja, foram oferecidas 6 opções 

numéricas para apenas 4 diferenciais semânticos. De acordo com Malhotra (2006) 

ou somente os valores extremos possuem uma palavra que descreve o significado 

dos mesmos, ou todos os valores devem possuir. Ou a escala passa a possui 4 

pontos, ou são criados 6 diferenciais, ou somente os extremos podem possuir o 

diferencial. 

 

Nunca é 
verdadeiro para 

mim 

Ocasionalmente é 
verdadeiro para 

mim 

Normalmente é 
verdadeiro para 

mim 

Sempre é 
verdadeiro para 

mim 
1 2 3 4 5 6 

 

 

Além disso, existe a questão do ponto neutro da escala, tratada por Malhotra (2006). 

Estamos tratando de crenças e opiniões e as pessoas podem estar num ponto 

neutro em que não concordem, nem discordem. Todavia, uma escala com 6 pontos 

não permite isso. 
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Outra limitação que se pode evidenciar é com relação ao tamanho da amostra e ao 

processo de coleta. A amostra coletada não permite generalizar os resultados por 

ser pequena e por ter sido coletada por conveniência, processo esse que facilita a 

coleta, mas não garante que a mesma seja representativa da população estudada 

(MALHOTRA, 2006). 

 

O estudo contribuiu, então, para encontrar tendências como a busca por um estilo 

de vida em que se possa integrar necessidades pessoais, familiares e da carreira, 

assim como em relação à carreira proteana e estabelecer algumas possíveis 

relações entre as dimensões estudadas. Quanto às relações que não foram 

encontradas, diante das limitações apontadas acima, reafirma-se que é preferível 

não generalizar a respeito e, sim, incentivar novos estudos sobre o tema.  
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APÊNDICE A – Questionário 

 

DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA E SATISFAÇÃO COM O TRABALHO 
 
Esta é uma pesquisa sobre desenvolvimento da carreira e satisfação com o trabalho. 
 
A pesquisa tem 03 partes: uma sobre o perfil da sua carreira, uma sobre a satisfação com a 
sua carreira e trabalho e uma que identifica se sua carreira é tradicional ou “proteana”. Você 
deverá responder a todas as questões e posteriormente preencher o gabarito no final do 
teste, que também está separado em 03 partes. 
 
Após o término do preenchimento do gabarito calcule as médias das respostas e leia o texto 
ao final do teste. 
 
 
PARTE I: INVENTÁRIO SOBRE ÂNCORAS DE CARREIRA DE EDGAR SCHEIN  
 
 
1 - Use a escala a seguir para classificar cada um dos itens quanto à veracidade das 
afirmativas para você, e escreva o número nos espaços em branco. 
 
Nunca é verdadeiro 

para mim 
Ocasionalmente é 

verdadeiro para mim 
Normalmente é 

verdadeiro para mim 
Sempre é 

verdadeiro para mim 
1 2 3 4 5 6 

 
 
___1. Eu espero ser tão bom naquilo que faço que, para isso, seguirei as orientações 
especializadas continuamente. 
___2. Eu me sinto mais realizado no meu trabalho quando sou capaz de integrar e 
administrar os esforços dos outros.  
___3. Eu sonho em ter uma carreira que me permita realizar o trabalho da minha própria 
maneira e segundo meu próprio horário. 
___4. Segurança e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade e 
autonomia. 
___5. Eu estou procurando por idéias que me permitam começar minha própria empresa. 
___6. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se eu tiver um sentimento de 
ter dado uma real contribuição para o bem estar da sociedade. 
___7. Eu sonho com uma carreira na qual eu possa resolver problemas ou vencer situações 
que são extremamente desafiadoras. 
___8. Eu prefiro deixar minha organização do que ser colocado em uma função que 
comprometa meus interesses pessoais e familiares. 
___9. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se puder desenvolver minhas 
habilidades técnicas e profissionais em um trabalho que exija um elevado desempenho. 
___10. Eu sonho com a possibilidade de ser responsável por uma organização complexa e 
tomar decisões importantes. 
___11. Eu sou mais realizado no meu trabalho quando eu sou completamente livre para 
definir minhas próprias tarefas, horários e procedimentos. 
___12. Eu preferiria deixar minha organização completamente do que aceitar uma nova 
função que colocasse em risco minha segurança profissional. 
___13. Construir meu próprio negócio é mais importante para mim do que atingir uma alta 
posição administrativa em uma empresa na qual eu não seja o proprietário.  
___14. Eu sou mais realizado na minha carreira quando posso utilizar meus talentos a 
serviço dos outros. 
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___15. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se eu enfrentar e superar 
desafios muito difíceis. 
___16. Eu sonho com uma carreira que me permita integrar minhas necessidades pessoais, 
familiares e de trabalho. 
___17. Ser um profissional mais experiente na minha área de especialidade é mais atraente 
para mim do que ser promovido a gerente ou diretor geral em alguma organização. 
___18. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se me tornar um gerente ou 
diretor geral em alguma organização. 
___19. Eu me sentirei bem sucedido na minha carreira somente se eu atingir completa 
autonomia e liberdade. 
___20. Eu procuro por empregos em organizações que me proporcionem segurança e 
estabilidade. 
___21. Eu sou mais realizado na minha carreira quando tenho a oportunidade de construir 
algo que seja inteiramente resultado das minhas próprias idéias e esforços. 
___22. Usar minhas habilidades para fazer do mundo um lugar melhor para viver e trabalhar 
é mais importante para mim do que atingir uma alta posição administrativa. 
___23. Eu me sinto mais realizado na minha carreira quando resolvo problemas 
aparentemente insolúveis ou supero desafios aparentemente impossíveis. 
___24. Eu me sinto bem sucedido na vida somente se consigo equilibrar minha vida 
pessoal, familiar e demandas da minha carreira. 
___25. Eu prefiro deixar minha organização do que aceitar uma indicação de mudança que 
me tire da minha área de especialidade.  
___26. Ser promovido a gerente ou diretor geral é mais atraente para mim do que ser o  
profissional mais experiente na minha atual área de especialidade. 
___27. A chance de fazer um trabalho do meu próprio jeito, livre de regras e 
constrangimentos é mais importante para mim do que a segurança. 
___28. Eu me sinto mais realizado com meu trabalho quando vejo que tenho completa 
segurança financeira e empregatícia. 
___29. Eu me sentirei bem sucedido em minha carreira somente se eu obtiver êxito ao criar 
ou construir algo que seja completamente minha própria idéia ou produto. 
___30. Eu sonho em ter uma carreira que deixe uma contribuição real para a humanidade e 
para a sociedade. 
___31. Eu procuro por oportunidades de emprego que desafiem fortemente minha 
capacidade de resolução de problemas e/ou o meu desempenho profissional. 
___32. Balancear as demandas da minha vida pessoal e profissional é mais importante para 
mim do que atingir uma alta posição administrativa. 
___33. Eu sou mais realizado com meu trabalho quando posso usar minhas habilidades 
especiais e talentos. 
___34. Eu preferiria deixar minha organização do que aceitar um cargo que me desviasse 
da trajetória do cargo de gerente ou diretor geral. 
___35. Eu preferiria deixar minha organização do que aceitar um emprego que reduzisse 
minha autonomia e liberdade. 
___36. Eu sonho em ter uma carreira que me permita ter uma sensação de segurança e de 
estabilidade. 
___37. Eu sonho em iniciar e construir meu próprio negócio. 
___38. Eu prefiro deixar minha organização do que aceitar proposta de mudança que possa 
prejudicar minha possibilidade de ser útil para os outros. 
___39. Trabalhar em problemas que são praticamente insolúveis é mais importante do que 
atingir uma alta posição gerencial. 
___40. Eu sempre procuro por oportunidades que não prejudiquem meus interesses 
pessoais e familiares. 
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2 – Agora examine suas respostas, e localize os itens aos quais você atribuiu maior 
pontuação. Selecione os 03 (três) itens que lhe pareçam mais verdadeiros e identifique-
os, marcando com um “X” sobre seu número.  
 
 
PARTE II – SATISFAÇÃO COM O TRABALHO, PROFISSÃO E CARREIRA  
 
 
A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever o seu grau de 
satisfação com o seu trabalho, sua profissão e sua carreira. Registre no espaço o número 
que corresponde à sua posição, frente ao item, utilizando-se da seguinte escala: 
 
Nunca é verdadeiro 

para mim 
Ocasionalmente é 

verdadeiro para mim 
Normalmente é 

verdadeiro para mim 
Sempre é 

verdadeiro para mim 
1 2 3 4 5 6 

 
 
___41. Eu sinto prazer ao realizar o meu trabalho. 
___42. Eu me sinto orgulhoso com a qualidade do trabalho que realizo. 
___43. Fico olhando o relógio para ver se está na hora de deixar o trabalho. 
___44.  Sinto o dia de trabalho se arrastando como se nunca fosse acabar.  
___45. Eu penso no meu trabalho até mesmo quando não estou no meu local trabalho, de 
tão entusiasmado que estou.  
___46. O trabalho que realizo atualmente é uma das fontes principais de satisfação pessoal. 
___47. Sentir que faço bem o meu trabalho é uma das maiores recompensas que tenho. 
___48. Eu não estou satisfeito com o meu atual trabalho. 
___49. Penso em mudar de emprego, ou de área de atuação, mas não penso em largar 
minha profissão. 
___50. Penso com freqüência mudar de profissão.  
___51. Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da minha, que pagasse o mesmo, 
eu provavelmente a escolheria. 
___52. Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria trabalhar na minha 
profissão atual.  
___53. Eu gosto demais da minha profissão para largá-la. 
___54.  Esta minha profissão é a ideal para trabalhar o resto da vida. 
___55. Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na profissão que escolhi. 
___56. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro que necessito sem trabalhar, eu, 
provavelmente, continuaria exercendo a minha profissão. 
___57. Eu me sinto desapontado por ter escolhido a minha profissão.  
___58. Eu estou satisfeito com o desenvolvimento da minha carreira. 
___59. Minha carreira contribui para dar sentido à minha vida. 
___60.  Sinto que possuo autonomia suficiente para gerir minha carreira  
___61.  Minha carreira contribui para a minha realização pessoal  
___62. Estou satisfeito com o equilíbrio entre a minha vida pessoal e minha carreira   
___63. Não pretendo permanecer nesta carreira por muito tempo  
___64.Não estou satisfeito com o ritmo lento com que minha carreira está se desenvolvendo  
___65. Minha carreira é uma das fontes principais de satisfação pessoal. 
 
 
PARTE III – VALORES EM RELAÇÃO À CARREIRA  
 
 
A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever seus valores em 
relação à carreira. Registre no espaço o número que corresponde à sua posição, frente ao 
item, utilizando-se da seguinte escala: 
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Nunca é verdadeiro 

para mim 
Ocasionalmente é 

verdadeiro para mim 
Normalmente é 

verdadeiro para mim 
Sempre é 

verdadeiro para mim 
1 2 3 4 5 6 

 
 
___66.Considero que o sucesso na carreira pode ser avaliado com base em sentimentos de 
orgulho e realização pessoal.  
___67.Ser um profissional mais experiente na minha área de especialidade é mais atraente 
para mim do que exercer diversas funções em diferentes áreas organizacionais. 
___68.Considero que sou eu quem deve gerenciar minha carreira, e não a empresa em que 
estiver atuando. 
___69.Mesmo que meus objetivos não estejam sendo atendidos na situação atual, 
considero que devo ter muita cautela antes de mudar de emprego, ou de profissão. 
___70. Eu procuro reinventar a minha carreira em busca de meu desenvolvimento. 
___71.Considero que o sucesso na carreira pode ser avaliado a partir das recompensas 
financeiras e benefícios que com ela obtenho. 
___72.Eu procuro por oportunidades de emprego que desafiem fortemente minha 
capacidade de  resolução de problemas e/ou o meu desempenho profissional. 
___73.Eu gostaria de trilhar a minha carreira dentro de uma mesma empresa, no máximo, 
em duas. 
___74.Considero que devo procurar mudar de emprego ou de profissão, caso meus 
objetivos não estejam sendo atendidos. 
___75.Considero que a administração da minha carreira é de responsabilidade da 
organização em que trabalho, apesar de eu também participar de seu desenvolvimento.  
 
 
 
GABARITO 
  
Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 
Idade: (  ) Até 24  (  ) 25 a 34  (  ) 35 a 44  (  ) 45 a 55  (  ) Acima 55 
Tempo de Trabalho (em anos): (  ) 1 a 5  (  ) 5 a 10  (  )10 a 15  (  ) 15 a 25  (  ) Acima 25 
Profissão: (  ) Administrador  (  ) Outra – Cite:____________________________________ 
Nível: (  ) Analista/Técnico  (  ) Supervisor/Coordenador  (  ) Gerente  (  ) Profissional Liberal  
 
 
PARTE I – Inventário de Âncoras de Carreira de Edgar Schein 

*Acrescentar 04 pontos em cada uma das 03 questões que foram marcadas com um 
“X”. 
**Marcar a(s) âncora(s) em que obteve maior pontuação. 
 
 

Competência 
Técnico-

profissional 

Gerir 
pessoas Autonomia Segurança Empreendedorismo Serviço e 

dedicação 
Desafio 

Puro 

Estilo 
de 

Vida 
01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 

 

33 34 35 36 37 38 39 40 
Total         
Média         
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PARTE II – Escala de Satisfação com a carreira  
SATISFAÇÃO COM O 

TRABALHO 
SATISFAÇÃO COM A 

PROFISSÃO 
SATISFAÇÃO COM A 

CARREIRA 
41  49 58 
42 50 inverter a resposta 59 
43 inverter a resposta 51 60 
44 inverter a resposta 52 inverter a resposta 61 
45 53 62 
46 54 63 inverter a resposta 
47 55 64 inverter a resposta 
48 inverter a resposta 56 65 
 57 inverter a resposta  
Total:  Total:   
Média:  Média:   
*Critério Para Inversão de Respostas:  1 2 3 4 5 6 
                                                                   6 5 4 3 2 1 
** Classificação: 

1 2 3 4 5 6 
Fortemente 
Insatisfeito 

Insatisfeito Levemente 
Insatisfeito 

Levemente 
Satisfeito 

Satisfeito Fortemente 
Satisfeito 

 
 
PARTE III – Escala de valores em relação à carreira 

VALORES EM RELAÇÃO À 
CARREIRA PROTEANA 

VALORES EM RELAÇÃO À 
CARREIRA TRADICIONAL 

66 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
Total:  Total:  
Média:  Média:  
*Verificar em qual tipo de carreira obteve maior pontuação. 
 
 
 

 

 


