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Resumo:  

Tendo em vista o avanço da tecnologia informação (TI) e seu crescimento 
como uma grande empregadora, este estudo intentou conhecer melhor a 
profissão de TI e seus fatores de pressão no trabalho, assim como o grau de 
comprometimento do profissional que nela atua. Inicialmente foi feito um 
levantamento teórico sobre os conceitos de carreira, o comprometimento com a 
mesma e fatores de pressão e de combate a essas pressões. O principal 
objetivo foi o de analisar quais desses fatores de pressão atingem este novo 
profissional de tecnologia de informação, em que grau eles atuam e sua 
influência no comprometimento com a carreira, assim como em uma possível 
predisposição ao abandono da carreira. Centrado nesse objetivo foi adotado o 
modelo dinâmico do estresse de COOPER, SLOAN, WILLIAMS (1981) e a 
escala de comprometimento da carreira proposta e validada por Blau (1985), 
entre outros instrumentos. Nesta pesquisa houve a participação de 413 
profissionais da área de tecnologia, que ocupam cargos variados e trabalham 
em diferentes empresas. No que tange aos procedimentos metodológicos, a 
pesquisa é de natureza descritivo e com caráter quantitativo e qualitativo. 
Quanto aos meios tratou-se de um survey com uma amostra bola de neve, 

complementado com grupo de foco. A entrevista foi realizada com um grupo de 
oito profissionais da área, a fim de discutir e avaliar os principais dados obtidos 
pela pesquisa, bem como complementar o trabalho com declarações, 
possibilitando uma melhor visualização dos resultados finais.Como resultados 
foram percebidos que a TI é ainda uma profissão cuja maioria é do sexo 
masculino e que 73% dos seus profissionais sentem como alta a pressão no 
seu cotidiano, estando os indicadores que medem a relação da vida 
profissional e pessoal, carga de trabalho e falta de perspectiva de crescimento 
entre os maiores causadores dessa pressão. Também foi identificado que os 
profissionais nesta área tendem usar mais o planejamento das suas atividades 
como uma estratégia de combate a essas pressões. Foram encontradas 
correlações negativas entre a pressão percebida e o comprometimento com a 
carreira, muito embora, 64% dos entrevistados se mostraram comprometidos 
com a carreira que escolheram. Outro dado encontrado foi o de que, apesar, de 
o profissional dessa área pensar em deixar a carreira, isso não 
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necessariamente se concretiza, não caracterizando propriamente, em uma 
predisposição ao abandono. Para estudos futuros recomenda-se que se 
elabore de maneira mais precisa o indicador de grau de predisposição da 
carreira, de maneira que esse construto possa ter uma confiabilidade maior e 
passe a compor os modelos propostos neste estudo. 
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