
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Mônica Maria Neves 

 

 

 

 

 

 

Decisões de Carreira: 

Um Estudo de Caso com Engenheiros Civis  

no Segmento de Incorporação e Construção 

 

 

 

 

 

Mestrado em Administração 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

  



ii 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

Mônica Maria Neves 

 

 

 

 

Decisões de Carreira: 

Um Estudo de Caso com Engenheiros Civis  

no Segmento de Incorporação e Construção 

  

 

Mestrado em Administração 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora como exigência parcial para 

a obtenção do título de Mestre em 

Administração pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob 

a orientação do Professor Doutor 

Leonardo Nelmi Trevisan. 

 

 

 

São Paulo 

2012 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 _______________________________  

 

 

 _______________________________  

 

 

 _______________________________  

 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico esta dissertação a meus pais, 

minha irmã e meus irmãos, meus 

queridos sobrinhos e sobrinhas, minha tia, 

meus amigos que estiveram presentes em 

todos os momentos deste mestrado e, 

principalmente, meus mentores, que 

foram referências essenciais nessa 

jornada. 

  



v 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Tarefa difícil traduzir em palavras a gratidão e imenso carinho que sinto por 

todas as pessoas que, de alguma forma, participaram deste projeto em minha vida 

chamado mestrado. 

Aos Professores Doutores da PUC, Arnaldo Nogueira, Maria Cristina Amorim, 

Onésimo Cardoso, Luciano Junqueira e Belmiro João, que,  com maestria e muita 

competência, proporcionaram uma revolução em minhas ideias, me mostraram um 

mundo de possibilidades e me ajudaram a ampliar meus horizontes do 

conhecimento. 

Ao querido Professor Doutor e meu Orientador, Leonardo Nelmi Trevisan, por 

ter me aceitado como orientanda, pela rica convivência, pela sensibilidade e 

sabedoria, pelas lições de vida que levarei comigo e, sobretudo, por ter lançado o 

desafio de pesquisar o tema desta dissertação. 

Ao Professor Doutor e meu Mentor Ulrico Barini Filho, que me acompanhou 

desde quando o mestrado era apenas uma ideia e esteve presente em cada etapa 

deste projeto me apoiando e me instigando, com rigor, pela busca da excelência. 

Certamente colhi bons frutos. 

À minha querida irmã Patrícia por estar sempre ao meu lado, haja o que 

houver. 

Às minhas amigas de sempre: Patrícia, Alzira, Silvia, Malu, Luciane, Rose e, 

em especial, Karine Morais, que compartilhou comigo cada nova experiência vivida 

no mestrado. 

À coordenação e assistência do curso de Pós-graduação em Administração e 

à CAPES, que patrocinou parte dos meus estudos. 

Por fim, agradeço a todos os profissionais da engenharia civil que 

contribuíram para que este projeto se tornasse realidade. 

Se hoje sou melhor do que ontem é porque tenho o privilégio de levar comigo 

um pouquinho de cada um de vocês. Obrigada por fazerem parte da minha história.   

 

 

  



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verdade, se ela existe, 

Ver-se-á que só consiste 

Na procura da verdade,  

Porque a vida é só metade. 

Fernando Pessoa 

 

 

 

  



vii 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo pesquisar o que é relevante na tomada de decisão 

de carreira das pessoas e o conjunto de valores que impulsionam tais decisões. A 

relevância do tema está suportada nas mudanças ocorridas no mercado de trabalho 

nas últimas décadas que passaram a demandar novas formas de relacionamento 

entre empresas e empregados, bem como o planejamento da carreira dos 

profissionais, sendo tais mudanças reconhecidas pela literatura contemporânea 

sobre carreira. As hipóteses suscitadas levaram em consideração que as decisões 

de carreiras são influenciadas tanto pelas características dos novos conceitos de 

carreira, quanto por aspectos da carreira tradicional/linear, bem como a possibilidade 

de as decisões estarem vinculadas a um autoconceito que considera valores, 

motivações e talentos de cada indivíduo nas suas opções de carreira. Para o teste 

das hipóteses, foi realizado um estudo de caso com uma amostra de 62 engenheiros 

civis que participaram de uma pesquisa exploratória e descritiva do tipo survey. Os 

resultados da pesquisa apontam que há uma tendência de que as novas 

abordagens de carreira influenciem cada vez mais as escolhas desses profissionais, 

embora aspectos da carreira tradicional/linear sejam variáveis importantes na 

tomada de decisão. O quanto uma ou outra abordagem é preponderante, pode estar 

atrelado à identidade profissional de cada profissional, ou seja, o conceito de Âncora 

de Carreira, que irá direcionar as escolhas de carreira de cada um.  

Palavras-chave: Carreira, Carreira Proteana, Âncoras de Carreira. 
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ABSTRACT 

 

This work aims at researching which is relevant in people’s career choice and the set 

of values that drive such decisions. The relevance of this subject is supported by the 

changes happening in the work market for the last decades that began demanding 

for new types of relations between companies and employees, as well as the 

professional’s career planning, being such changes recognized by contemporary 

literature on career. The arisen propositions took in consideration that career 

decisions are influenced both by the characteristics of new career concepts and by 

aspects of the traditional/lineal career, as well as that the possibility of those 

decisions are bond to a self-concept that considers each individual’s values, 

motivations, and talents in his/her career options. In order to test the propositions, a 

case study was performed with a sample of 62 civil engineers who participated in an 

exploratory and descriptive survey. The research results point that there is a trend for 

the new career approaches to more and more influencing the choices of those 

professionals, although aspects of the traditional/lineal career are important variables 

in decision taking. How much one or the other approach is prevalent, it may be linked 

to the professional identity of each professional, that is, the concept of Career 

Anchor, which will direct each one’s career choices.  

Keywords: Career, Protean Career, Career Anchors.  
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INTRODUÇÃO 

 

A aceleração das descobertas tecnológicas, sobretudo as tecnologias 

voltadas para comunicação observadas a partir das duas últimas décadas do século 

XX, impulsionou a globalização e a crescente internacionalização e abertura dos 

mercados, alterando radicalmente a economia e a política mundial, bem como as 

sociedades. 

Essas mudanças impactaram o funcionamento das organizações, que, para 

manterem a competitividade, foram obrigadas a incorporar em suas agendas 

estratégicas temas como eficácia, agilidade, inovação e flexibilidade, gerando 

transformações nas relações de trabalho e no gerenciamento da carreira das 

pessoas.  

Novos processos de produção de bens, com uma preocupação acentuada 

pela qualidade e atendimento das necessidades dos clientes, aliados à redução de 

custos, são incorporados às organizações, que passam a demandar maior 

conhecimento e desenvolvimento constante por parte das pessoas, ao mesmo 

tempo que as incertezas e o dinamismo do mercado não oferecem garantias de 

vínculos de trabalho duradouros, como observado nas décadas passadas. Um bom 

exemplo desse fenômeno pôde ser observado nos processos de reengenharia que 

reduziram postos de trabalho no mundo todo nas últimas décadas (HARVEY, 1992; 

CHANLAT, 2000; DUTRA, 2010). 

A partir dessas mutações a construção da carreira, até então tradicional, 

concebida nas bases da administração científica de Taylor e no modelo hierárquico 

funcional desenvolvido por Fayol nas primeiras décadas do século XX – em que a 

responsabilidade pela carreira era das organizações, com foco na maximização e 

eficiência de processos, participação restrita dos funcionários, pouco investimento 

em qualificação (FLEURY, 2002), valorização da antiguidade, que servia de base 

para promoções e escalada na hierarquia com ganhos e vantagens sociais e 

financeiros formalmente definidos, o que levava os indivíduos, na sua maioria, a 

permanecerem na organização por toda sua trajetória profissional – passa a 

demandar das pessoas seu gerenciamento. A empregabilidade, bem como vínculos 
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de curta duração, faz parte da nova realidade no campo do trabalho, e não mais o 

emprego para a vida toda. Neste contexto surgem novas abordagens e significados 

para as carreiras. 

O desenvolvimento dos primeiros conceitos que deram origem às novas 

abordagens de carreira ocorreu na América do Norte no final da década de 1960. 

Entre elas: 

 

1- O conceito de Âncora de Carreira, desenvolvido por Schein em 1968, que 

considera serem as escolhas profissionais determinadas por padrões 

individuais de comportamento; 

2- A abordagem de Carreira Proteana, idealizada por Hall em 1976, que tem 

como força motora as necessidades pessoais e o sucesso psicológico, tendo 

como demais características mudanças frequentes de trabalho, autonomia, 

autodireção, habilidade para aprender, direcionar a própria carreira e a vida, 

bem como construir relações que contribuam para o desenvolvimento da 

carreira; 

3- O modelo de Carreira sem Fronteiras, idealizado por Arthur e Rousseau em 

1996, que tem como perspectiva o fato de as próprias pessoas serem as 

responsáveis por suas carreiras, o que ocorre com o cultivo de networks e 

com a busca constante de conhecimento e aprendizagem como fator crucial 

de desenvolvimento e continuidade da carreira, além de apresentar condições 

de mobilidade através das fronteiras organizacionais e do próprio indivíduo ter 

condições de se organizar, independente das possibilidades oferecidas pelas 

organizações (DUTRA, 2010).  

 

Estas novas abordagens de carreira ganharam maior impulso a partir da 

década de 1990, em função das grandes mudanças nas relações de trabalho 

observadas nas duas últimas décadas, sendo na atualidade um tema amplamente 

debatido pela academia, uma vez que as características destas abordagens podem 

ser vistas no desenvolvimento de carreira de diferentes profissões. 
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A profissão do engenheiro civil no Brasil é um exemplo de carreira que sofreu 

impacto e transformações com as mudanças da economia e das relações de 

trabalho.  

A crise inflacionária vivida pelo País entre o final do regime militar e a 

implantação do Plano Real reduziu a capacidade de investimentos em grande parte 

dos setores produtivos da economia nas últimas décadas, entre eles o da 

construção civil, excluindo uma parcela importante das oportunidades de trabalho 

neste segmento.  

Como consequência, muitos profissionais foram obrigados a mudar de 

atividade de trabalho, outros anteciparam a aposentadoria, além de uma baixa 

procura pelos cursos universitários de engenharia civil por parte dos estudantes 

durante este período de estagnação. Na atualidade, ao contrário do que se observou 

nas últimas décadas, o setor imobiliário vive um período de abundância de 

oportunidades. De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção Civil, divulgados no final de 2010, o Brasil vive o melhor período de sua 

história no segmento da construção civil. O motivo para tal desempenho é explicado 

pela expansão do crédito imobiliário, que só em recursos da caderneta de poupança 

pode ultrapassar 50 bilhões de reais, além dos estímulos do governo para o 

programa “Minha Casa, Minha Vida”. O ano de 2010 fechou com 900 mil unidades 

contratadas em execução e tem previsão de mais dois milhões de unidades 

habitacionais anunciadas ainda no governo Lula. Soma-se a este cenário a 

participação da engenharia civil na superação dos gargalos de infraestrutura 

necessários à concretização do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento do 

Brasil, além dos investimentos que permitam ao País recepcionar a Copa do Mundo 

de 2014 e as Olimpíadas em 2016 (Konchinski, 2010).  

Entre os desafios que o setor enfrenta situa-se a escassez de profissionais 

qualificados no Brasil em quantidade suficiente para atender as demandas que 

crescem a cada ano. Dados de 2005, já apontavam para a provável falta de 

engenheiros civis caso o País viesse a assumir uma postura desenvolvimentista 

(LOTURCO, 2005). 

Apesar de o número de estudantes que ingressaram nos cursos de 

engenharia civil ter aumentado de 11.796 para 41.996, ou seja, mais do que três 
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vezes e meia entre 2005 e 2010 (Fonte: MEC-Inep dez/2011) e das incorporadoras e 

construtoras, bem como entidades de classe, investirem ao longo dos últimos cinco 

anos em capacitação e reciclagem de engenheiros civis (REWALD, 2010), estas 

ocorrências não têm sido suficientes para suprir as necessidades de mão de obra 

qualificada do setor de construção civil, e o que se observa na atualidade é um forte 

“assédio” e consequente rotatividade de profissionais entre empresas concorrentes. 

Este novo contexto de aquecimento do segmento da construção civil e da 

oferta de trabalho, aliado aos avanços tecnológicos e novas metodologias 

desenvolvidos para aperfeiçoar e agilizar os processos construtivos, após longo 

período de estagnação do setor, pode ter influenciado a maneira como os 

engenheiros civis constroem suas carreiras e o que valorizam ao decidirem por uma 

oportunidade profissional. Neste sentido, estudar os movimentos de carreira destes 

profissionais é um fator de relevância como será explicado a seguir. 

 

 

1.1. Objetivo 

 

O objetivo da pesquisa é investigar o que é relevante na tomada de decisão 

de carreira entre os engenheiros civis que trabalham em empresas do segmento de 

incorporação e construção e o conjunto de valores que impulsionam a tomada de 

decisão destes profissionais. 

 

 

1.2. Justificativa / Relevância da Pesquisa 

 

A atividade profissional do engenheiro civil, influenciada pelos avanços 

tecnológicos, tem características que exigem o esforço conjunto de diversos 

profissionais para sua concretização, envolvendo certo grau de complexidade, 

considerando todo o ciclo construtivo desde a idealização do projeto até a entrega 

da obra finalizada. 

Bauman (2001) argumenta que em tarefas complexas que envolvem diversas 

habilidades especializadas e dependem de outras pessoas para concretizá-las a 
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necessidade de cooperação é imperiosa, pois é por intermédio dela que se 

transformam os esforços diversos e dispersos em produtividade. No entanto, a 

cooperação só se consegue na medida em que se estabelece confiança nas 

relações.   

O estabelecimento do compromisso mútuo e da confiança é obtido por meio 

de relações de longo prazo que, além de serem fundamentais para a obtenção de 

resultados organizacionais, propiciam um ambiente favorável ao desenvolvimento da 

carreira dos profissionais. Porém, o longo período de estagnação vivido pelo setor 

da construção civil, com a redução drástica dos postos de trabalho, ocasionou a 

ruptura das relações de longo prazo. 

Hoje, a falta de profissionais qualificados em quantidade suficiente para 

atender as demandas correntes tem gerado uma alta rotatividade de engenheiros 

reforçando relações profissionais de curto prazo.  

Esta volatilidade do mercado de trabalho pode causar ansiedade nas 

pessoas, na medida em que não sabem mais que riscos serão compensados e que 

caminhos devem trilhar, muitas vezes fazendo mudanças profissionais sem 

informação e conhecimento suficientes do que implicará uma nova oportunidade e 

só em retrospecto compreendem que por vezes tomaram más decisões (SENNETT, 

2010).  

Embora seja difícil prever e controlar a oferta e manutenção das 

oportunidades de trabalho, que dependem em larga medida das condições 

econômicas globais e locais, quando as condições do mercado são favoráveis há 

iniciativas que podem contribuir para a redução da rotatividade de profissionais entre 

empresas e para o estabelecimento de relações de trabalho mais sólidas, 

transparentes e com mútua responsabilidade e consciência do papel de cada um. 

Uma das iniciativas diz respeito ao conhecimento das preferências de carreira dos 

engenheiros civis.  

Estudar a carreira dos engenheiros civis pode ajudar tanto organizações 

quanto profissionais e a própria sociedade a refletirem sobre alternativas para 

melhor acomodar as necessidades e expectativas de futuro de todos. 

Do ponto de vista das pessoas, na compreensão de como poderão se 

posicionar, com que responsabilidades e com quais recursos, incluindo atitudes, 
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competências, conhecimentos e qualificações que lhes permitam terem a 

empregabilidade e o controle de suas carreiras, bem como os caminhos a percorrer 

na busca dessa consciência e de seu espaço no mercado de trabalho, planejando 

ações para seu desenvolvimento profissional e para a construção de suas carreiras.  

Do lado das organizações, conhecer os resultados dos estudos relacionados 

ao tema permite pensar as carreiras dos profissionais que dela fazem ou farão parte 

em sua reflexão estratégica, tanto no que diz respeito à atração, como 

desenvolvimento, retenção e até o planejamento sucessório a fim de contribuir para 

o fortalecimento de sua perenidade. 

Já do ponto de vista da sociedade, pode auxiliar na identificação das 

demandas requeridas na atualidade e tendências de futuro e quais ações serão 

possíveis programar, visando educação e capacitação da mão de obra e até 

políticas públicas de inserção profissional (DUTRA, 2010).  

Além das justificativas apresentadas, há dois fatores que constituem esta 

pesquisa, como segue: 

 

1.2.1. Os fatores constitutivos desta pesquisa são:  

 

a) Não há literatura e pesquisa acadêmica disponível no Brasil que dê 

conhecimento das inclinações de carreira dos engenheiros civis do segmento 

de incorporação e construção;  

b) Ter a possibilidade de expandir os estudos relacionados à carreira no Brasil, 

uma vez que sua relevância despontou somente a partir das décadas de 1980 

e 1990, entendendo carreira como responsabilidade da própria pessoa, tendo, 

portanto, espaço para maior entendimento da percepção das pessoas com 

relação ao tema. 

 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

  

A estrutura da dissertação será baseada na divisão de capítulos, da seguinte 

forma:  
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A Introdução contextualiza o problema da pesquisa, situando o leitor a 

respeito das mudanças ocorridas no âmbito do trabalho, das carreiras de um modo 

geral e dos profissionais do segmento de engenharia civil nos últimos 20 anos, 

expõe o objetivo da pesquisa e as justificativas / relevância deste estudo.  

O Capítulo 1 trata da evolução do conceito de carreira em função das 

principais transformações na economia mundial e, consequentemente, nas relações 

de trabalho; apresenta os conceitos de três importantes novas abordagens de 

carreira e suas principais características, que são: carreira proteana, desenvolvida 

por Hall em 1976; carreira sem fronteiras, idealizada por Arthur e Rousseau em 

1996; e âncoras de carreira, concebida por Edgar Schein em 1968; 

O Capítulo 2 apresenta o histórico da carreira do Engenheiro Civil no Brasil, o 

posicionamento da profissão na fase contemporânea do País, a formação 

educacional do engenheiro civil, percepções de profissionais do setor acerca do 

segmento da engenharia civil frente às demandas do Brasil, características 

profissionais requeridas pelas empresas e aspirações dos engenheiros que 

trabalham no segmento de incorporadoras e construtoras.  

O Capítulo 3 traz a apresentação da pesquisa com as hipóteses suscitadas 

neste estudo, que fazem referência às teorias de carreira utilizadas neste trabalho e 

que serão testadas na realidade por meio de metodologia baseada em um estudo de 

caso e com a utilização de questionários respondidos por um grupo de engenheiros 

civis que participaram de um projeto de recrutamento e seleção para uma das 

maiores incorporadoras e construtoras do Brasil em 2011. 

O Capítulo 4 trata dos resultados do estudo de caso, apresentando análise e 

discussão dos dados obtidos na pesquisa, bem como as considerações finais e 

sugestões de oportunidades de avanços dos achados em estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Introdução ao conceito de carreira 

 

A proposta da pesquisa é a de colocar em pauta os principais fenômenos que 

provocaram mudanças no contexto do trabalho a fim de compreender seus impactos 

para a construção de uma nova visão de carreira e como ela é vista pelos 

indivíduos.  

A questão central do trabalho busca investigar até que ponto as carreiras são 

influenciadas pelas características das novas abordagens de carreira ou em que 

medida há elementos da carreira tradicional predominando nas decisões de 

carreiras. A população definida neste estudo baseou-se nas mudanças às quais o 

setor de engenharia civil foi submetido nos últimos 25 anos no Brasil, provavelmente 

impactando a carreira dos profissionais que dele fazem parte. 

Assim sendo, a fundamentação teórica tem como objetivo apresentar a 

evolução do conceito de carreira e as características das três novas abordagens de 

carreira Proteana, Sem Fronteiras e Âncoras de Carreira, definidas nesta 

dissertação, para embasar as hipóteses a serem testadas e pesquisa propriamente 

dita. 

 

 

2.2. Evolução do conceito de carreira 

 

Em retrospectiva no tempo, a ideia de carreira surgiu a partir do século XIX, 

com o nascimento da sociedade industrial capitalista liberal que, ao contrário da 

sociedade feudal marcada por uma divisão social estanque e de importantes 

desigualdades sociais entre o clero, a nobreza e os camponeses, artesãos e 

mercadores, caracteriza-se pela ideia de igualdade, liberdade de êxito individual e 

progresso econômico e social (CHANLAT, 1995). 

Tal sociedade nasceu na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, e ganhou 

corpo nos Estados Unidos, região colonizada por ingleses protestantes que, 

segundo Max Weber, constituíram uma filosofia acerca da avareza do homem 
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honesto, do crédito reconhecido e, acima de tudo, da ideia do dever de um indivíduo 

de aumentar seu capital, tomado como um fim em si mesmo. Essa ética é um valor 

dominado pela produção, pela aquisição e pela acumulação do dinheiro, bases para 

a existência do capitalismo (WEBER, 1980).  

A grande ascensão da indústria e de oportunidades de trabalho, no entanto, 

ocorreu a partir de 1911, quando Henry Ford, nos Estados Unidos - seguindo os 

princípios da “Administração Científica” de F. W. Taylor, um tratado que descrevia 

como a produção do trabalho poderia ser elevada se controlada por tempos e 

movimentos aumentando assim os ganhos com a produtividade – implantou em 

suas fábricas a produção em grande escala a fim de baratear os preços das 

mercadorias, tornando-os acessíveis à classe operária, e com isso obter um 

consumo de massa.  

Ford também implantou o regime de oito horas de trabalho, pagando a seus 

funcionários cinco dólares por dia, a fim de motivá-los e possibilitar a redução do 

expressivo turn over nas fábricas daquela época, elevar a produtividade, bem como 

dar aos trabalhadores renda e tempo de lazer para usufruir de bens de consumo. 

Estas iniciativas impulsionaram outras empresas a adotarem a mesma metodologia 

de trabalho, possibilitando ao capitalismo sua expansão em larga medida (FORD, 

1960; TAYLOR, 1960). 

Enquanto Taylor e Ford exerciam forte influência nos modelos de 

administração das empresas americanas, contribuindo para a expansão do 

capitalismo, surgia no mesmo período na França a chamada “Teoria Clássica da 

Administração”, idealizada por Fayol (1978), que enfatizava, entre outros aspectos, a 

estrutura organizacional, com rígida hierarquia e controle da produção, e a 

centralização do poder, objetivando a busca da máxima eficiência organizacional 

Com a expansão do capitalismo e o consequente crescimento das 

organizações, o sistema de trabalho bem como as características da carreira neste 

período, que predominou até metade do século XX e que ainda é praticada em 

algumas organizações na atualidade, passou a ser conhecida como burocrática, 

incluindo características das teorias desenvolvidas por Taylor, Ford e Fayol, como: 

 

 Divisão elaborada do trabalho; 
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 Rígida hierarquia de papéis; 

 Forte regulamentação; 

 Centralização do poder; 

 Relações impessoais; 

 Escalões na pirâmide delimitam o limite de ascensão profissional e claro 

afunilamento das oportunidades; 

 Valorização da antiguidade, que serve de base para promoções e estimula 

grande parte dos indivíduos a permanecerem na organização por toda sua 

trajetória profissional.  

 Ascensão profissional marcada por vantagens sociais formalmente 

definidas (CHANLAT, 1995).  

 

A responsabilidade pela carreira dos indivíduos, no modelo burocrático, é da 

organização que determina quem vai ascender e com que condições (CHANLAT, 

1995). Para Weber, esta burocracia era um meio eficiente e poderoso para controlar 

homens e mulheres a fim de garantir a dependência necessária entre produção e 

renda (WEBER, 1980). 

Na burocracia e racionalidade da escola da “Administração Científica” 

idealizada por Taylor, trabalho e trabalhador deveriam ser vistos de formas 

separadas, ou seja, o trabalho é basicamente mecânico, alienante, sem criatividade, 

exigindo-se pouco ou nenhuma qualificação, possibilidade de crescimento na 

carreira restrito a uma minoria ascendendo ao patamar superior na pirâmide da 

escala hierárquica. O que os trabalhadores tinham em sua maioria, quando muito, 

era a garantia de emprego e subsistência (ZARIFIAN, 2008). 

Com o término da Segunda Guerra Mundial e até a década de 1980, o 

sistema fordista, consolidado nos EUA, expande-se para outras nações e o mundo 

vive um período de crescimento e prosperidade sem precedentes em todos os 

setores da atividade econômica. A produção em massa exigiu a padronização dos 

produtos fabricados e o desenvolvimento de novas tecnologias para assegurar o 

crescimento sustentado. Empresas tornam-se gigantes, mais complexas e, 

utilizando-se do modelo proposto pela administração científica, fortificam a 
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hegemonia da racionalidade corporativa burocrática para todos os segmentos de 

mercado (HARVEY, 1992). 

Embora a carreira nesta década continue de base predominantemente 

burocrática, observa-se um aumento da complexidade técnica das empresas para 

suportar a expansão dos mercados e, consequentemente, uma significativa melhoria 

dos sistemas educacionais bem como a deflagração nas pessoas de um maior 

questionamento sobre seus modos de vida. Outro fenômeno observado é um forte 

aumento da densidade demográfica e a entrada da mulher no mercado de trabalho. 

Todos esses movimentos dão início a profundas mudanças na sociedade e no 

contexto do trabalho, despertando o interesse de pesquisadores e acadêmicos em 

realizar pesquisas sobre o comportamento e tendências de carreira, destacando-se, 

neste trabalho, Edgar Schein (1978), Douglas Hall (1976), Michael Arthur, Denise 

Rosseau e Karl Weick (2001). 

A partir da década de 1990, a aceleração das descobertas tecnológicas, 

sobretudo as tecnologias voltadas para comunicação, impulsionou a globalização e 

a crescente internacionalização e abertura dos mercados, alterando radicalmente a 

economia e a política mundial, bem como as sociedades (CHANLAT, 2000). 

A luta pela eficácia constante e pela inovação a fim de manter a 

competitividade passa a exigir que as empresas sejam velozes, cada vez mais 

flexíveis, obrigando muitas delas a reduzir seus postos de trabalho como 

consequência de processos de reengenharia, terceirizando departamentos e 

serviços de apoio ao negócio e em algumas situações estabelecendo contratos com 

pessoas jurídicas, culminando no confronto direto com as práticas rígidas e estáveis, 

características da carreira burocrática, ou tradicional, como é conhecida na 

atualidade, proporcionando novas maneiras de encarar as relações de trabalho e a 

carreira das pessoas (CHANLAT, 2000, DUTRA, 2010).  

O trabalho passa por um processo de mutação ao se deparar com um novo 

modo de produção de bens personalizados, com uma preocupação acentuada pela 

qualidade e atendimento das necessidades dos clientes aliados à redução de 

custos. A demanda por alta tecnologia que suporte essas transformações é elevada. 

Neste contexto de maior complexidade da produção, emerge um terreno sujeito a 

turbulências e incertezas impostas às empresas e, consequentemente, aos 
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trabalhadores, que passam a ter responsabilidade sobre seus atos no ambiente de 

trabalho, exigindo, portanto, o desenvolvimento de novas competências e alta 

qualificação (HARVEY, 1992; ZARIFIAN, 2008; CHANLAT, 2000; DUTRA, 2010). 

Outro aspecto a ser considerado neste ambiente de incertezas é a noção de 

flexibilização das relações contratuais, uma vez que as empresas passam a ter 

dificuldades em manter suas estruturas de emprego e, em consequência, cada vez 

menos as pessoas serão amparadas pelas fronteiras organizacionais, necessitando, 

portanto, de planejar suas carreiras de forma proativa e independente (DUTRA, 

2010).  

A partir dessas mutações, a construção da carreira e da evolução profissional 

sai da esfera exclusiva das organizações e torna-se responsabilidade das pessoas, 

reforçando também aspectos como a subjetividade e as necessidades pessoais e 

familiares dos indivíduos. A empregabilidade passa a ser a nova ordem e não mais o 

emprego para a vida toda, abrindo espaço para novas formas e significados para as 

carreiras (DUTRA, 2010). 

Segundo este autor, trabalhar pode significar algo mais do que ter um 

emprego. A qualificação pessoal e a atitude perante a própria carreira podem 

significar mais para os indivíduos do que as possibilidades atreladas ao empregador 

em termos de segurança, embora as pessoas dependam do trabalho e das 

oportunidades de carreira oferecidas pela organização, que também necessita do 

desempenho do seu pessoal para gerar resultados (SCHEIN, 1978). 

Dutra (2001) argumenta que o desempenho de um profissional está 

diretamente atrelado à capacidade de entrega que ele proporciona à empresa e esta 

depende do comprometimento das pessoas com seu trabalho.  

Uma questão relevante a ser considerada neste cenário é como criar e 

sustentar o comprometimento das pessoas com os objetivos e propostas 

organizacionais. Neste sentido, ter uma compreensão do que as pessoas valorizam 

e suas necessidades e expectativas fará diferença na construção do 

comprometimento e na capacidade das empresas de atrair e reter as pessoas. 

Esta compreensão pode ser obtida por intermédio de estudos sobre os 

aspectos que interferem nas decisões de carreira e as influências das novas ou 

tradicionais abordagens atreladas ao tema. 
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A proposta dos próximos itens é de elucidar as características das principais 

novas abordagens de carreira  

 

 

2.3. Carreira Proteana 

 

De acordo com Hall (1976), pesquisas realizadas tanto com jovens quanto 

com trabalhadores de todas as idades revelam uma tendência nas pessoas de 

utilizarem seus próprios critérios de sucesso, usualmente com foco na 

autorrealização e na felicidade, ao contrário do que se valorizava no período de 

predomínio da carreira tradicional em que o foco estava em condições externas, 

como salário, nível hierárquico e status. Sob este prisma, a carreira é vista como 

uma sequência de experiências de trabalho ao longo da vida que possibilitem a 

satisfação pessoal e o sucesso psicológico. 

Com esta nova visão de carreira, Hall (1976) desenvolveu o conceito de 

Carreira Proteana, em analogia à figura mitológica de Proteu, que possuía a 

habilidade de mudar sua forma ao comando de sua vontade. Pessoas passam a 

valorizar a liberdade para desenvolver e encontrar desafios não só em uma ampla 

variedade de empresas como também em todas as esferas da experiência humana. 

A mudança em prol da realização pessoal é seu valor principal.  

Nesta perspectiva a carreira deverá ser reinventada de tempos em tempos e 

passa a ser dirigida pelas pessoas e não pelas organizações por meio de ações 

efetivas em variadas experiências educacionais, treinamentos, trabalhos em 

diversas empresas, mudanças no campo de trabalho, entre outras. 

Assim sendo, pela ótica dos profissionais, ela deve ser vista como aquela em 

que a própria pessoa tem a responsabilidade de buscar o constante 

aperfeiçoamento, conhecimento, autoconhecimento, bem como a capacidade de 

adaptação diante de possibilidades de mudanças por necessidades pessoais ou 

circunstâncias ambientais. Por outro lado, a carreira proteana requer que as 

organizações tenham uma gestão humanizada e flexibilizada de forma a considerar 

as necessidades e valores individuais de cada profissional.  
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Hall (2002) afirma que as novas relações de trabalho serão de curto prazo e 

com foco em necessidades correntes, tanto dos indivíduos quanto das organizações, 

bem como em suas performances.  

Embora Hall tenha desenvolvido o conceito de carreira proteana em 1976, 

suas principais características, conforme quadro 1, ganharam maior 

representatividade a partir da década de 1990, período de turbulência e incerteza 

nos mercados, com redução significativa da segurança, tanto para organizações que 

não poderiam mais garantir relações de longo prazo com seus profissionais, quanto 

para os trabalhadores que viam seus empregos desaparecerem da noite para o dia 

com os movimentos de reengenharia e downsize implantados nas empresas.  

Nesse contexto, cabe destacar a importância do trabalho realizado por 

Rousseau (1989), que ampliou os termos do binômio lealdade do trabalhador / 

segurança do emprego para incluir os novos “jogos psicológicos”, que passaram a 

marcar a relação empregado/empregador embutidas nas irreversíveis 

transformações dos conceitos “satisfação pessoal” e “sucesso psicológico” no 

ambiente de trabalho, que caracterizaram a literatura sobre carreira desde o início 

dos anos 1990.  

 

Quadro 1 – Características do novo contrato proteano de carreira 

CARACTERÍSTICAS 

A carreira é gerenciada pela pessoa e não pela organização. 

A carreira é uma série de experiências ao longo da vida: qualificações, aprendizados, 

transições e mudanças de identidade (a idade da carreira conta e não a idade 

cronológica). 

O desenvolvimento é: 

Obtido através do aprendizado contínuo 

Autodirecionado 

Relacional 

Encontrado em desafios de trabalho 

O desenvolvimento não é (necessariamente): 

Treinamento formal 

Retreinamento 
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Mobilidade para cima 

Os ingredientes para o sucesso vêm mudando: 

De know-how para learning-how 

De segurança no emprego para empregabilidade 

De carreiras organizacionais para carreiras proteanas 

De ser humano do trabalho para ser humano integral 

A organização provê: 

Tarefas desafiadoras 

Desenvolvimento de relações 

Informações e outros recursos de desenvolvimento 

O objetivo da carreira é o sucesso psicológico 

 

Fonte: - Hall (2002), adaptado de Hall e Mirvis (1996) citado por Dutra (2010 p. 16) 

 

A literatura recente sobre carreira também reconheceu a relevância das 

mudanças tecnológicas e sociais com as publicações de Hall (1996) e de Sullivan 

(1999), esta última destacando as incidências das transições de carreira 

identificando a acelerada mutação da carreira tradicional para novos modelos. É a 

partir desta percepção que o conceito de carreira proteana se consolida. 

Na atualidade, o conceito de carreira proteana é cada vez mais presente já 

que a demanda por novas formas de relacionamento entre empresa e empregados – 

como, por exemplo, o trabalho temporário, prestação de serviço de consultoria, 

contratos de profissionais na modalidade de pessoa jurídica, empreendedorismo, 

fusões, aquisições e novas empresas de menor porte ingressando na economia – é 

elevada, exigindo na contrapartida uma nova postura por parte dos profissionais 

(HALL, 2002). 

Desta forma, a última década é marcada pelos avanços nos estudos sobre 

carreira proteana em duas direções, uma voltada para a exploração dos “valores 

internos” de cada trabalhador, buscando uma espécie de “guia de sucesso” para as 

carreiras, e a outra explorando mais a “autoadministração” da carreira, destacando a 

“habilidade de adaptação” do indivíduo às novas demandas por performances 

localizadas ou por contínua aprendizagem. O trabalho de Briscoe e Hall (2006) 
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catalogou com clareza essa mudança e a influência dessas duas direções na 

evolução do conceito de carreira. 

Outros estudos também foram realizados proporcionando significativos 

avanços sobre o conceito de carreira proteana, podendo destacar-se: 

 

1- O estudo de Bricoe e DeMuth (2006) confirmando que podem ocorrer atitudes 

de carreira proteana sem mobilidade física, ou seja, troca de emprego; 

2- O estudo de Briscoe e Finkelstein (2009), que confirmou a hipótese de que 

carreiras proteanas são menos compromissadas com organizações, com 

referência a atitudes de continuidade e comportamento normativo; 

3- Os estudos de Agarwala (2008) e Segers (2008), mostrando inexistência de 

diferença de gênero na orientação de carreiras proteanas, embora a pesquisa 

de Segers tenha revelado que as mulheres acumulam a exigência de 

“padrões mais altos” na orientação de carreira proteana do que os homens.  

4- Em termos de pesquisa multinacional, o estudo de Segers (dividido com os 

demais autores) também evidenciou que nas culturas com menor exigência 

de padrões de masculinidade (maior aceitação de papéis sociais não 

definidos por sexo) o foco na qualidade de vida na orientação de carreira 

proteana é mais forte do que decisões advindas de prêmios intrínsecos e 

competição. Nas culturas com menos exigência de padrões de 

masculinidade, o estudo de Segers também confirmou que há menor 

influência da “autoridade” na orientação da carreira proteana, com maior 

incidência na administração individual da carreira e menor delegação dessa 

orientação para gestores organizacionais ou sistemas tradicionais de 

carreiras. O estudo de Segers sugere significativo peso dos fatores culturais 

na orientação de carreira proteana.  

 

Além dos fatores culturais, há que se levar em consideração os fatores 

individuais. Sob esta ótica, vale argumentar que, embora a abordagem da carreira 

proteana enfatize que a própria pessoa deve ser a responsável pelo 

desenvolvimento da sua carreira e que os indivíduos passam a buscar e valorizar o 

sucesso psicológico (HALL, 2002), nem todos os trabalhadores têm os requisitos 
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necessários para assumirem uma carreira com estas características, uma vez que 

sentem a necessidade de um suporte externo (DUTRA, 2010). 

Vardi e Kim (2007) estudaram os aspectos negativos na escolha da carreira 

proteana questionando a associação de carreira proteana à ideia de vencedores. A 

hipótese principal desse estudo é que a orientação da carreira proteana é 

caracterizada por pessoas que sempre encontram o trabalho “que estavam 

destinadas a fazer”, formando um grupo específico com nova identidade profissional. 

Esses autores cobram a inexistência de estudos com os que não tiveram sucesso na 

orientação proteana de suas carreiras, abrindo espaço, portanto, para a 

oportunidade de investigação. Cabe sugerir também a importância de futuras 

pesquisas sobre “satisfação no trabalho” diante da constante mudança de regras no 

ambiente corporativo. 

 

 

2.4. Carreira sem fronteiras 

 

Arthur e Rousseau (2001) definem carreira sem fronteira como um novo 

princípio de trabalho, entendendo, assim como Arthur, Hall e Lawrence (1989), que 

toda experiência de trabalho de uma pessoa ao longo do tempo, independente de ter 

ou não ligação com uma organização, pode ser considerada como constructo de 

carreira.  

A carreira sem fronteiras surgiu em resposta às grandes mudanças ocorridas 

na economia e na sociedade do trabalho, e em sua perspectiva sugere que as 

pessoas tenham responsabilidade por sua trajetória profissional futura e que, para 

ter êxito, cultivem networks e redes sociais para obtenção de oportunidades de 

trabalho e de aprendizado constantes (ARTHUR, ROUSSEAU, 2001).  

Dutra (2010, p. 24-25) relaciona alguns pontos primordiais adotados pela 

pessoa, para que uma carreira seja considerada sem fronteira, como segue: 

 

1- Deve ser a principal responsável pelas ações que envolvam sua carreira 

(ARTHUR; ROUSSEAU, 1996). 
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2- Deve apresentar condições de mobilidade através das fronteiras 

organizacionais e valor do trabalho independente do empregador (ARTHUR; 

ROUSSEAU, 1996). 

3- Buscar subsídios em informações sobre o mercado de trabalho e por redes 

de relacionamento pessoal (networks) (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996). 

4- Reconhecer formas de progressão e de continuidade independentes da 

hierarquia organizacional tradicional (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996). 

5- Conciliar necessidades profissionais, pessoais e familiares (ARTHUR; 

ROUSSEAU, 1996). 

6- Manter independência, buscando oportunidades além das oferecidas pelo 

contexto das organizações (WEICK, 1996). 

7- Buscar possibilidades de atuação em pequenos projetos, além do movimento 

entre e dentro de projetos, como formas de mobilidade e definição de carreira 

(WEICK, 1996). 

8- Levar em conta que a aprendizagem é fator crucial para o desenvolvimento 

profissional e continuidade de carreira (SAXENIAN, 1996). 

9- Entender que a ação e participação não podem depender de relações 

contratuais e são essenciais ao desenvolvimento (WEICK, 1996). 

 

No modelo de carreira sem fronteiras é primordial tanto para as pessoas 

quanto para as organizações que desenvolvam a capacidade de adaptação e 

atualização permanente para sustentar um mundo de incertezas e constantes 

mudanças.  

É necessário também que as pessoas percebam as fronteiras da sua carreira 

de maneira permeável, que promovam a interação entre profissionais com diferentes 

níveis de senioridade para obtenção de maior aprendizado, que desenvolvam a 

capacidade de improvisação e valorizem suas habilidades, competências e 

experiências obtidas em diversos contextos de trabalho (WEICK, 2001). 

Para Weick (2001), as pessoas ganham experiência tanto na satisfação com 

o que fazem quanto na maneira como se auto-organizam para realizar uma 

atividade. 
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Do lado das organizações, há a necessidade de abrir espaço para o diálogo, 

para a horizontalidade das estruturas hierárquicas, para a aceitação do erro como 

oportunidade de rever paradigmas e espaço para novas proposições.  

A flexibilidade em seu sentido mais amplo é palavra de ordem tanto para 

empresas quanto para profissionais que pretendem sobreviver nesta nova dinâmica 

econômica e social imposta pela globalização. 

Dutra (2010) faz uma síntese das principais características da carreira sem 

fronteiras para pessoas e organizações conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Síntese das características da carreira sem fronteiras 

Origem Tendências de que os indivíduos: 

Pessoas 

Assumam a responsabilidade pela própria carreira 

Passem a cultivar naturalmente networks que proporcionam troca de 

conhecimentos e propiciam a aprendizagem 

Valorizem seu capital humano, aumentem a empregabilidade e mobilidade 

profissional por meio da aprendizagem acumulada. 

Adotem postura de empreendedores mesmo trabalhando como empregados. 

Se movam entre empresas e ocupações, adquirindo novas experiências e know-how. 

Participem de fóruns formais e informais, trocando técnicas e informações de 

mercado. 

Desenvolvam sua própria lealdade e não à organização. 

Persigam coletivamente a aprendizagem, influenciando as próprias organizações. 

Construam a continuidade da carreira tanto pelas experiências passadas quanto por 

meio das várias tarefas assumidas em diferentes trabalhos e das interrupções e 

surpresas que levam a caminhos diferentes do planejado. 

Organização 

Tendência de que as organizações 

Ofereçam empregos por períodos de tempos mais curto, sem garantir estabilidade. 

Incentivem a participação dos empregados em atividades extraorganizacionais e a 

formação de networks sociais. 

Por intermédio da perda de fronteiras, passem a gerar episódios descontínuos de 

crescimento profissional que favoreçam a auto-organização. 

Tornando as fronteiras mais permeáveis, favoreçam o surgimento da segurança 

gerada pelo próprio indivíduo por meio da aprendizagem pessoal. 

Proporcionem ascensão baseada em projetos em vez de baseada na estrutura 

organizacional, sem excluir os diferenciais pessoais e o “rankeamento” informal de 

expertise. 

 

Fonte: Dutra, 2010, p. 26. 
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Assim como na carreira proteana, a carreira sem fronteiras também apresenta 

como ponto de atenção o fato de que há certos perfis de profissionais que não 

dispõem de habilidades raras e valiosas, a independência necessária para 

assumirem o direcionamento de suas carreiras, bem como o custo emocional, físico 

e financeiro de uma trajetória composta por constantes rupturas e mutações.  

Segundo Dutra (2010), no Brasil não se tem certeza de que esse tipo de 

carreira seja desejado ou se é fruto das condições de trabalho do País. Este 

questionamento pode ser reforçado com o argumento de Chanlat (1995) que 

defende ser preciso levar em consideração que a carreira dependente das aberturas 

profissionais oferecidas pela sociedade.  

Ao analisar as características das carreiras proteana e sem fronteiras, 

percebem-se pontos em comum e outros complementares; no entanto, ambas 

sugerem que a responsabilidade pelo desenvolvimento da carreira passe a ser tema 

exclusivo das pessoas, tendo como principais premissas a necessidade de 

atualização e aprendizado constantes, forte capacidade de adaptação e 

independência em relação às organizações que não oferecem mais segurança e 

longevidade.  

Independente das duas abordagens apresentadas neste trabalho, ter 

conhecimento de suas aspirações e limitações pode ajudar as pessoas a nortearem 

suas decisões de carreira. Para tal é necessário que adquiram maturidade e um 

autoconhecimento desenvolvidos.  

Uma abordagem que pode apoiar as pessoas em seu autoconhecimento é o 

conceito de Âncoras de Carreira proposto por Edgar Schein, como descrito a seguir. 

 

 

2.5. Âncoras de Carreira 

 

Para Schein (2009), a palavra carreira é usada de diferentes maneiras e 

possui muitas conotações. Pondera que “seguir uma carreira” pode significar alguém 

com uma profissão ou cuja vida profissional é bem estruturada. No entanto, este 

autor desenvolveu o conceito de “Âncora de Carreira” para definir carreira como 
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sendo a maneira como a vida profissional de uma pessoa se desenvolve e como é 

vista por ela ao longo do tempo. Ele considerou a carreira como sendo interna à 

pessoa, uma vez que cada indivíduo tem uma ideia a respeito de seu trabalho e o 

papel que desempenha em sua vida. 

O conceito “Âncora de Carreira” surgiu originalmente de um estudo 

desenvolvido por Schein, professor e pesquisador da Sloan School of Management 

do MIT (Massachusetts Institute of Technology), para entender a evolução das 

carreiras gerenciais e como as pessoas aprendiam os valores e procedimentos de 

suas organizações empregadoras.  

Em 1961, ele iniciou um estudo longitudinal com 44 ex-alunos do programa de 

Mestrado na própria Sloan School of Management. As entrevistas e pesquisas 

iniciais sobre os valores e atitudes foram conduzidas nos locais de trabalho dos 

pesquisados, seis meses após a conclusão do curso de mestrado de dois anos e 

novamente após um ano.  

Decorridos cinco anos da formatura, todos os pesquisados responderam a 

questionários e em 1973, quando eles já tinham entre dez a doze anos de carreira, 

passaram por entrevistas de acompanhamento. 

Dessas fontes de pesquisa, surgiram insights sobre a evolução da carreira 

interna. As entrevistas de 1973 consistiram de um levantamento detalhado da 

cronologia histórica de suas carreiras, tendo sido solicitado aos entrevistados que 

identificassem, não apenas escolhas e eventos principais, mas também por que 

haviam feito essas escolhas e como se sentiam em relação a cada mudança. 

Schein notou que os acontecimentos de carreira ao longo deste período foram 

muito variados, porém, os motivos que os entrevistados deram para suas escolhas e 

o padrão de seus sentimentos com relação aos acontecimentos se mostraram 

surpreendentemente coerentes. Ou seja, para cada indivíduo, as características 

latentes, das quais ele não tinha se dado conta, refletiam um crescente senso de 

individualidade. Quando essas pessoas mudaram de trabalho e/ou atividade e estes 

não lhe pareciam adequados, relataram que foram atraídos de volta para alguma 

coisa que se encaixava melhor. O que se percebeu é que a pessoa passa a definir 

sua autoimagem em torno dessa questão que predomina ao longo de sua carreira. 

Assim surgiu a metáfora de uma âncora. 
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Com base nesse estudo e em entrevistas subsequentes de histórico de 

carreiras com centenas de pessoas de contextos distintos e em vários estágios de 

carreira, Schein percebeu um claro padrão de respostas em relação às escolhas de 

carreira, identificando oito categorias de Âncoras de Carreira (DUTRA, s/d), 

conforme o quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3 – As oito Âncoras de Carreira e síntese de suas características 

ÂNCORA CARACTERÍSTICAS 

Técnica Funcional 

 Tendência para especialização – há uma preocupação com o 

conteúdo intrínseco do trabalho. 

 Trabalho desafiador – precisa testar suas habilidades para não 

cair na monotonia. 

 Autoestima depende do exercício do talento. 

 Querem participar da definição de metas com autonomia de 

execução. 

 Não querem promoção para cargos generalistas. 

 Gostam de ser remunerados pelo seu nível de habilidade e 

realizam com paridade externa. 

 Buscam o reconhecimento dos pares por serem estes 

conhecedores da complexidade do trabalho. 

 Buscam oportunidade de desenvolvimento na especialização. 

 É um tipo de profissional mais vulnerável à má administração 

organizacional. 

Gerencial  

 Foco na responsabilidade por decisões politicamente 

importantes.  

 Alto grau de motivação para atingir o topo. 

 Competências Principais: Analítica – identificar e solucionar 

problemas; Interpessoal – influenciar e liderar pessoas; e 

Emocional – suportar altos níveis de responsabilidade sem ficar 

paralisado. 

 Exerce poder sem culpa ou vergonha. 

 Oportunidade de liderança e de contribuição para o sucesso 

das organizações. 

 Medem a si pela renda que recebem.  

 São motivados por promoções na escala hierárquica, bônus, 

opções de ações. 

 Poder e decisão. 

Autonomia / Independência 
 Fazem as coisas a sua maneira. 

 Pouca tolerância à subordinação. 
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 Tendência para profissões autônomas – buscam liberdade de 

ação. 

 Preferem trabalhar em projetos. 

 Autoconfiança e responsabilidade.  

 Buscam trabalhos claramente delineados, com prazos 

estabelecidos e dentro da área de especialidade. 

 São motivados por desempenho imediato e bônus. 

 Empresas não estão preparadas para lidar com este perfil. 

Segurança / Estabilidade 

 Foco na previsibilidade e segurança financeira. 

 Autosatisfação: Identificação com a organização. 

 Procura por organizações com estruturas de carreira e cargos 

bem definidos (esperam que as empresas tomem conta de 

suas carreiras).  

 Buscam trabalhos que valorizem a lealdade e o desempenho. 

 Estabilidade e promoção por tempo de casa. 

 O trabalho organizacional, em geral, tem esta característica. 

Criatividade empreendedora 

 Foco na criação e desenvolvimento de novos negócios 

 Desafios criativos constantes 

 Autosatisfação: posse do empreendimento. 

 Necessidade de poder e liberdade. 

 Obcecadas pela necessidade de criar; se entediam facilmente. 

 Precisam de desafios criativos constantemente. 

 Querem acumular riqueza para mostrar ao mundo o que 

realizaram. 

 A posse é o ponto mais importante. 

 Buscam evidência pessoal e reconhecimento público. 

 Poder e liberdade para progredir nos papéis que consideram 

essenciais. 

Dedicação a uma causa 

 Foco em valores centrais que personificam em seu trabalho. 

 Desejo de melhorar o mundo de alguma forma. 

 Buscam trabalho que permita influenciar as organizações na 

direção dos próprios valores. 

 Buscam reconhecimento por sua contribuição. O dinheiro em si 

não é essencial. 

 Procuram posições mais influentes a fim de compartilhar seus 

valores pelos níveis mais altos da organização. 

Puro desafio 

 Foco na superação de obstáculos impossíveis.  

 Necessidade de sempre procurar desafios maiores. 

 Altamente competitivos. 

 Motivação está na autossuperação e não na área onde o 

problema se encontra.  
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 Buscam combate ou competição diária (exemplo atletas). 

 Gostam de ser recompensados pela solução de problemas. 

 Podem ser inflexíveis e dificultar a vida daqueles que não têm 

aspirações compatíveis. 

Estilo de vida 

 Foco na integração do trabalho ao estilo de vida total. 

 Procuram organizações que demonstrem preocupações com 

as pessoas e suas famílias. 

 Dificuldade de aceitar mudanças geográficas. 

 Genuína negociação do contrato psicológico.  

  Buscam trabalhos que ofereçam flexibilidade de horários e/ou 

trabalho em casa. 

 Deve provocar mudança de cultura nas organizações. 

 

Fonte: baseado em Schein (2009). 

 

Assim, em cada âncora há um conjunto de atributos como preferência por tipo 

de trabalho, profissão, forma de reconhecimento, sistemas de promoção, entre 

outros, preferidos por uma pessoa. 

Com base no exposto, pode-se conceituar “Âncoras de Carreira” como sendo 

um elemento do autoconceito de uma pessoa do qual ela não abriria mão mesmo 

diante de escolhas difíceis, e embora Schein (2009) pondere que até certo ponto 

todas as pessoas se preocupam com muitas das características apresentadas pelas 

oito âncoras, apenas uma Âncora de Carreira é preponderante.  

Até o momento não há evidência de se as âncoras mudam ou não em uma 

pessoa, pois não há estudos suficientes para afirmar qualquer hipótese. No entanto, 

quinze dos entrevistados, na pesquisa conduzida por Schein, foram acompanhados 

até os 45 anos e, até então, os indícios penderam para o lado da estabilidade. A 

probabilidade de haver estabilidade pode ser reforçada, pois na medida em que as 

pessoas adquirem consciência do que querem, valorizam e são boas no que fazem, 

mais querem ater-se a esses insights. Ter conhecimento de sua Âncora de Carreira, 

portanto, pode ajudar as pessoas a organizar suas experiências, identificar padrões 

de ambição e sucesso que pretendem atingir, além de definir critérios para tipos de 

trabalho (DUTRA, s/d). 

Schein (2009) afirma que o principal objetivo de uma carreira é o sucesso 

psicológico do indivíduo, um sentimento de orgulho e realização pessoal ao alcançar 
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seus objetivos de vida de forma mais ampla que não só atrelados ao universo do 

trabalho e das organizações. Para ele, a responsabilidade principal do profissional é 

a autopercepção, ou seja, conhecer suas necessidades e administrá-las no 

desenvolvimento de sua própria carreira, sendo este conceito fortalecido na medida 

em que o profissional adquire melhor autoconhecimento e maturidade profissional. 

Seguindo o pensamento de Schein (2009), vale refletir que mesmo diante das 

grandes mudanças impostas à esfera do trabalho e da transição da carreira 

burocrática e tradicional para as novas abordagens de carreira, onde a autonomia e 

independência são prerrogativas, há uma suspeita por parte do pesquisador deste 

estudo de haver muitos profissionais que buscam a possibilidade de construir sua 

carreira em organizações que ofereçam segurança e estabilidade, possibilidades de 

ascensão hierárquica, melhor remuneração, bem como oportunidades de 

desenvolvimento. Ambas as vertentes de carreira teriam melhor capacidade de 

adaptação e escolha dependendo das necessidades de cada indivíduo na 

composição de sua carreira.  

A carreira do engenheiro civil pode ter características tanto das novas 

abordagens de carreira quanto das carreiras tradicionais, pois, apesar de haver 

peculiaridades na sua atuação profissional, como obras com prazo determinado para 

serem concluídas e a necessidade de mobilidade, dependem das construtoras, em 

larga medida, para dar continuidade às suas carreiras. 
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3. CARREIRA DO ENGENHEIRO CIVIL NO BRASIL 

 

3.1. Histórico 

 

A engenharia no Brasil está diretamente ligada à história e desenvolvimento 

econômico e progresso do País. São os engenheiros os responsáveis por adquirir os 

conhecimentos necessários ao constante aprimoramento tecnológico que promove 

tal desenvolvimento. 

O ensino superior de engenharia iniciou-se no País por iniciativa de D. João 

VI para atender às necessidades decorrentes da transferência da Corte Portuguesa 

que chegou ao País com aproximadamente 15 mil pessoas em janeiro de 1808. 

Sob esta perspectiva, D. João VI criou em 1810 a Academia Real Militar do 

Rio de Janeiro, destinada à formação de especialistas militares em fortificações. Em 

1858 passou a denominar-se Escola Central, o que, a partir de 1874, com a 

transferência da preparação dos militares para a Escola Militar da Praia Vermelha, 

passou a constituir a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, inteiramente civil, 

atualmente denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro (FLORENÇANO, 

1999-2002). 

Ainda no século XIX, com o objetivo de formar engenheiros para atendimento 

da grande demanda gerada pelo “boom” das obras públicas e do setor imobiliário 

vinculado a um crescente investimento na indústria patrocinado pelos “barões do 

café”, foram constituídas a Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto em 1875, a 

Escola Politécnica de São Paulo em 1894 e o Mackenzie College em 1897, hoje 

escola de Engenharia da Universidade Mackenzie (FLORENÇANO, 1999-2002). 

Este movimento propiciou a oportunidade de formação de engenheiros nas 

escolas nacionais, uma vez que as necessidades internas eram supridas, até então, 

por engenheiros estrangeiros e brasileiros formados em universidades no exterior.  

Nesta mesma época, para atendimento dos diversos segmentos em 

desenvolvimento no Brasil, a engenharia civil sofre desdobramentos em 

especializações – ferroviária, rodoviária, portuária, sanitária, urbanística, estrutural, 

entre outras. 
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No início do século XX, em 1916, o mesmo professor que havia criado a 

Politécnica, Antonio Francisco de Paula Souza, preside a reunião na qual se elegeu 

a diretoria do Instituto de Engenharia, criado com a finalidade de “estreitar as 

relações de boa camaradagem, a cooperação profissional e a defesa de interesses 

de classe e do bem público em geral” (I. E.). 

A partir de sua fundação, o então presidente do Estado de São Paulo 

recomenda que o Instituto de Engenharia constitua uma comissão para estudar o 

novo código de obras da Capital. Os resultados do trabalho foram excelentes, o que 

levou vários prefeitos a aproveitá-lo nos seus municípios. 

Na década de 1930, com o decreto n. 23.569 de 11/12/1933, regulamentou-se 

o exercício da profissão do engenheiro civil, entre outras especialidades da 

engenharia, e na mesma década o instituto de engenharia contribuiu para a criação 

de entidades aglutinadoras e fiscalizadoras de profissionais da área, sendo eles o 

Sistema CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (FLORENÇANO, 1999-2002; I.E.). 

Também nesta época foram criados os Sindicatos da Construção Civil e dos 

Engenheiros.  

Sob o governo de Getúlio Vargas, apesar do autoritarismo do Estado Novo, 

ocorreu uma nacionalização em larga escala, impulsionando o desenvolvimento do 

País. Também a II Guerra Mundial promoveu no País a evolução da sociedade, 

principalmente em função da racionalização de recursos e da substituição das 

importações, bem como dos investimentos americanos em prol da utilização dos 

territórios brasileiros como base militar. Na mesma proporção, crescia a atividade do 

profissional da engenharia civil. 

Tal crescimento pode ser exemplificado com o início da produção 

automobilística com 100% de recursos nacionais, elevando a frota de veículos e 

culminando em um projeto urbanístico para comportar a nova realidade promovida 

pela circulação de automóveis. A cidade de São Paulo liderou este movimento, uma 

vez que as principais indústrias do setor estavam instaladas na capital. Também são 

realizadas mais de 12 mil obras de importante envergadura na área de infraestrutura 

e edificações, entre elas o viaduto da Avenida Nove de Julho e o segundo edifício 
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mais importante de São Paulo na época, o Edifício do Banespa, no centro de São 

Paulo, inspirado no Empire State Building de Nova York (I.E. s/d). 

 

 

3.2. Fase contemporânea 

 

A década de 1950, do pós-guerra, foi marcada por um forte crescimento 

econômico no mundo e a eleição do Presidente Juscelino Kubitschek, político com 

estilo inovador, o qual declarava que o Brasil democratizado alcançaria “o progresso 

de 50 anos em cinco”. Construiu a cidade de Brasília, inaugurada em abril de 1960, 

para transferir a capital federal do Brasil com o objetivo de levar o desenvolvimento 

também para o interior do País e promover a sua integração. Em todas estas 

iniciativas a presença do engenheiro civil sempre se fez marcante e fundamental 

para o progresso do País. 

Em meio a uma importante atuação do profissional de engenharia, na década 

de 1960, o decreto n. 23.569 de 11/12/1933 foi reformulado criando-se a lei n. 5.194 

de 24 de dezembro de 1966, que manteve as entidades fiscalizadoras CONFEA e 

CREAs, aglutinando os engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos em um 

mesmo estatuto prevalecendo até a atualidade.  

A década de 1970, fase do regime militar e do milagre econômico, impunha 

novos desafios para os investimentos em desenvolvimento no Brasil, entre eles o 

metrô, grandes aeroportos, usinas nucleares, pontes com grandes vãos, grandes 

barragens, hidroelétricas, estradas, shopping centers, além do programa de 

habitação em larga escala proporcionado pelo BNH – Banco Nacional de Habitação. 

Este período foi considerado de grande valia para o profissional de engenharia civil 

no País, com investimentos em qualificação com a implantação de novas 

tecnologias advindas do exterior e a criação de grandes empresas de projetos 

(MEDEIROS, 2010). 

Apesar dos investimentos continuarem na década de 1980, o Brasil passou 

por um período de agravamento da inflação e de uma forte desaceleração da 

economia impactando em forte recessão no mercado imobiliário e na construção civil 

como um todo, além da extinção do programa do BNH. A engenharia civil vê surgir 
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um período de forte desvalorização de seus profissionais com o início da ciranda 

financeira. Muitos engenheiros migram suas atividades para outros setores, 

principalmente o financeiro (MEDEIROS, 2010). 

Nas duas décadas subsequentes, as empresas de engenharia passaram a 

investir de forma incessante em novas tecnologias com o intuito de reduzir custos 

nos processos construtivos e que permitissem a crescente elevação da 

produtividade. As obras passaram a contar com um nível de industrialização 

elevado, onde processos mecanizados e pré-fabricados reduziram o contingente de 

profissionais em um mesmo canteiro de obra, porém, o grau de exigência e 

qualificação tornou-se elevado. Engenheiros passam a necessitar de conhecimentos 

em negócios além da bagagem técnica (LEAL, 2002). 

Em meados de 1994, após um longo período de inflação e programas 

frustrados para contê-la, foi criado o Plano Real, que possibilitou sua redução a 

níveis baixíssimos e ao seu controle por um longo período que acompanhou o 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, devolvendo ao Brasil novas 

perspectivas de crescimento econômico.  

O século XXI trouxe crises mundiais e incertezas na economia, promovidas 

pelo processo de globalização e forte competitividade, mas também oportunidades 

para os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. O PAC - Programa de 

Aceleração do Crescimento do governo Lula é um bom exemplo de investimentos 

que impactaram diretamente em novas perspectivas de carreira para engenheiros 

em suas áreas de especialidade. Outros fatores que contribuíram para o 

crescimento do setor deram-se a partir de 2005, quando as principais construtoras 

do País se lançaram na Bolsa de Valores, além de iniciativas como a alienação 

fiduciária, a securitização de recebíveis e o patrimônio de afetação que criaram um 

ambiente jurídico seguro para financiamentos imobiliários (MEDEIROS, 2010). 

Em depoimento realizado para a Revista Engenharia (ed. 604, 2011), o 

presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - 

SindusCon, Sergio Tiaki Watanabe, relata que, após 25 anos de estagnação do 

setor, desde 2005 a construção tem crescido de forma muito expressiva, a ponto de 

o Brasil viver um período de pleno emprego frente a uma demanda incessante por 

novas obras, e a expectativa é que este crescimento se sustente pelos próximos 
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anos em função das grandes carências habitacionais e de infraestrutura do País. 

Para o presidente do Sindicato Nacional de Empresas de Arquitetura e Engenharia 

Consultiva (Sinaenco), João Alberto Viol (ENGENHARIA, ed. 604, 2011), esse 

movimento ascendente decorre das condições macroeconômicas favoráveis com a 

estabilidade da economia e o crescimento do investimento público e privado na 

infraestrutura do País. 

Apesar de não haver dados oficiais da quantidade de engenheiros atuando no 

segmento da construção civil, o Brasil conta com 3 milhões e 100 mil trabalhadores 

com carteira assinada nos canteiros de obra de todo o Brasil (fonte: SindusCon-SP: 

GV Consult, MTE); Em 2005 esse número era de um milhão. O setor triplicou o 

número de trabalhadores e vai continuar crescendo. O SindusCon-SP divulgou em 

seu site na internet, em dezembro de 2011, que haverá um crescimento dos atuais 

4,8% para 5,2% em 2012. Dados do CREA-SP apontam que nos últimos vinte anos 

o número de engenheiros civis ativos no estado de São Paulo cresceu de 44.056 

para 84.534 (anexo 1), ou seja, quase que dobrou. No entanto, não é possível 

afirmar que todos estejam em plena atividade profissional, considerando 

aposentados àqueles que, apesar de terem seus registros profissionais, exercem 

suas atividades em outros setores da economia.  

 

 

3.3. A formação do Engenheiro Civil no Brasil 

 

Se, por um lado, o Brasil vive nos últimos anos um período de crescimento e 

oportunidades com a engenharia sendo chamada para retomar grandes 

empreendimentos, por outro, o longo período de crise vivido pelo País fez grande 

parte dos engenheiros perderem seus empregos, sendo obrigados a buscar trabalho 

em outros setores da economia, além da antecipação da aposentadoria pelos 

profissionais seniores. Também a procura pelos cursos de engenharia declinou 

sensivelmente nas duas últimas décadas, formando poucos engenheiros. 

Com a retomada do setor nos últimos anos, apesar do número de cursos de 

engenharia civil ter mais do que duplicado em dez anos (gráfico 1) e o número de 

vagas oferecidas na engenharia civil ter aumentado mais do que três vezes com a 
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consequente elevação na procura dos cursos de engenharia por parte dos 

estudantes (gráfico 2), de acordo com Amândio Martins, vice-presidente de relações 

externas do Instituto de Engenharia (ENGENHARIA, ed. 604, 2011), o Brasil é o país 

integrante dos BRICS, as chamadas nações emergentes, que menos investe na 

formação de profissionais da engenharia, mencionando que a Rússia forma 120 mil 

engenheiros por ano, a Índia 200 mil e a China 300 mil, respectivamente três, cinco 

e sete e meia vezes mais do que o Brasil, que graduou 41.193 engenheiros em todo 

o país em 2010. 
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Gráfico 1: Número total de cursos de todas engenharias e engenharia civil - Brasil 
Fonte: MEC-Inep – consulta em 12/2011.  
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Gráfico 2: Vagas oferecidas, inscritos e ingressos na engenharia civil 
Fonte: MEC-Inep – consulta em 12/2011.  
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Analisando dados referentes ao curso de engenharia civil em 2010, embora 

seja a modalidade que mais oferece vagas de engenharia no Brasil, 43.484 de um 

total de 243.666, ou seja, 18% (gráfico 3); ser o curso com maior número de 

matriculados, 99.521 de um total de 492.015, ou seja, 20% dos estudantes de 

engenharia do Brasil (gráfico 4); e a que mais gradua profissionais, 6.375 de um total 

de 41.193, ou seja, 15,5% (gráfico 5), ainda assim é um número pouco expressivo 

se comparado com a oferta de trabalho para suprir as demandas de 

desenvolvimento do País, comenta Emanuel Fernandes, secretário estadual de 

Planejamento e Desenvolvimento (ENGENHARIA, ed. 604, 2011).  

 

 

Gráfico 3: Vagas oferecidas de todas as engenharias e engenharia civil - Brasil 

Fonte: MEC-Inep – consulta em 12/2011.  
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Gráfico 4: Matriculados nos cursos de todas as engenharias e engenharia civil - Brasil 

Fonte: MEC-Inep – consulta em 12/2011. 
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Gráfico 5: Número de concluintes de todas as engenharias e engenharia civil - Brasil. 

Fonte: MEC-Inep – consulta em 12/2011.  
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Ishikawa, vice-presidente de Capital Trabalho do Sindicato da Construção Civil do 

Estado de São Paulo – SindusCon, ambos argumentam que o Brasil não investiu no 

ensino de qualidade e atualização da grade curricular para atender às novas 

tecnologias e processos construtivos e que as empresas estão assumindo a 
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escritórios, o que pode levar até dois anos para se ter um profissional plenamente 

preparado para o exercício das suas funções (entrevista do autor citada nos anexos 

2 e 3). 

Enquanto isso, há uma sobrecarga de trabalho para os profissionais que 

estão na ativa, além do regresso à atividade profissional de engenheiros que outrora 

foram obrigados a se aposentar por falta de trabalho.  

Para suprir a carência de profissionais da engenharia, Barros Fagundes do IE 

relata que há um esforço tanto do Instituto de Engenharia quanto das principais 

universidades de engenharia do estado de São Paulo em rever, junto ao MEC, os 

títulos de engenharia propondo uma redução dos atuais 258 para 53, além da 

revisão curricular e carga horária dos cursos, o que possibilitará, caso seja 

aprovado, melhor acomodação do ensino às demandas do mercado de trabalho. 

 

 

3.4. O profissional Engenheiro Civil 

 

As novas exigências impostas pelo mercado às construtoras afetam 

diretamente a carreira do engenheiro civil. Um novo perfil profissional é exigido para 

atender as necessidades de industrialização e tecnologia dos canteiros de obra, que, 

mais precisos e racionalizados, requerem profissionais com qualificação diferenciada 

(LEAL, 2002). 

Espera-se que o profissional seja polivalente, com conhecimentos em 

recursos humanos e gestão, além de outros atributos como: boa comunicação, 

planejamento, controle de produção e custos; ser um bom negociador e saber se 

relacionar com clientes; ter flexibilidade para mudar, pró-atividade, mobilidade, 

disposição para correr riscos, apresentar bons resultados, além de entender de 

questões jurídicas e dominar outro idioma. Já não basta ter o conhecimento técnico, 

é preciso saber lidar com a velocidade e precisão das decisões a serem tomadas 

(MEDEIROS, 2010; ROSSO, 2010). 

A troca de experiências entre os profissionais das diversas áreas que 

compõem o processo construtivo, entre elas a área de orçamentos, tesouraria, 

projetos, área técnica etc., bem como entre profissionais de diferentes níveis de 
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senioridade é primordial na busca incessante da qualidade e novas ideias que 

diferenciem a empresa em um mercado que se torna cada vez mais competitivo, ou 

seja, o profissional da engenharia civil é quase um empresário que deve buscar 

possibilidades de investimento e progresso além do seu trabalho técnico (LEAL, 

2002). 

No novo contexto, as empresas também deverão pensar estratégias para 

frear o assédio de engenheiros civis entre suas concorrentes tendo como 

consequência a alta rotatividade presenciada no setor nos últimos anos, como 

observa Medeiros (2010). 

Tal rotatividade, em um mercado aquecido como a engenharia e com 

carência de quantidade de profissionais que atendam às necessidades de 

crescimento do País, pode-se dar por diversos fatores que carecem de investigação 

e compreensão que possibilitem a prática de estratégias eficazes por parte das 

empresas para redução de seu turn over. 

Relatos obtidos por meio de entrevistas realizadas em diferentes edições com 

engenheiros civis para a Revista Téchne, especializada no segmento de engenharia 

civil, apontam que os profissionais que se encontram em atividade no mercado têm 

os mais distintos objetivos de carreira, como: 

 

 Ser respeitado e reconhecido pelo mercado e pelos colaboradores; 

 Contribuir para a evolução da construção;  

 Ter reconhecimento profissional, capacitação e empreendedorismo; 

 Estar acima da média de mercado, visando assumir cargos de alta 

gerência ou direção em negócios de engenharia; 

 Benefícios indiretos e condições de trabalho, oferecidos pela empresa; 

 Realização pessoal, gostar do que faz; 

 Orgulho e satisfação de ver uma obra terminada;  

 Crescer na empresa; 

 Equilibrar trabalho e vida pessoal; 

 Ingressar no corpo executivo da empresa; 



49 

 

 

 

 Continuar na atividade atual e orientar e formar novos profissionais (LEAL, 

2002; CICHINELLI, 2010; MEDEIROS, 2010; NAKAMURA, 2010; ROSSO, 

2010). 

 

Além dos objetivos de carreira, para compreensão de como os engenheiros 

civis percebem as oportunidades de carreira, é relevante conhecer como esses 

profissionais tomam decisões, pois é por meio das atitudes que passamos a 

entender o que as pessoas valorizam no contexto do trabalho.  

Nakamura (2003), na mesma revista citada, entrevistou gestores de 

construtoras e professores dos cursos de engenharia civil, que observaram, de 

forma mais acentuada nos profissionais mais jovens (com idades entre 21 e 33 

anos), que estes tendem a assumir postura independente e uma preocupação com a 

gestão da própria carreira; veem a educação continuada e a reciclagem constantes 

como indispensáveis para uma trajetória de sucesso, buscando conhecimento 

também em suas redes de relacionamento. Percebem que esses profissionais são 

mais flexíveis, arrojados e têm mais coragem para experimentar. Essas são 

características próprias das novas abordagens de carreira proteana e sem fronteiras. 

Esses atributos são os que promovem a criatividade necessária para inovar 

em um ambiente altamente competitivo, ou seja, contam com qualificações e valores 

próprios e detêm conhecimentos e competências, muitas vezes contribuindo para 

tornar as empresas onde trabalham diferenciadas no mercado e difíceis de serem 

copiadas por seus concorrentes, e as empresas sabem que se um profissional com 

essas características mudar de emprego leva consigo tais conhecimentos deixando 

a empresa vulnerável (LEAL, 2002).  

O que se percebe é que não há uma receita para tornar um engenheiro civil 

bem sucedido, no entanto, o desenvolvimento da carreira é entendido por 

profissionais do setor como o resultado das condições de mercado, das 

oportunidades que surgem, das escolhas que o profissional faz, bem como do 

investimento em capacitação e do autoconhecimento. O trabalho é visto como uma 

fonte de identidade e precisa estar relacionado com o prazer e a realização pessoal 

(NAKAMURA, 2003; SIQUEIRA, 2008). 
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Lidar com essas incertezas não é tarefa fácil, contudo, ter um 

autoconhecimento das suas inclinações profissionais, bem como dos objetivos que 

pretende atingir, podem ajudar o profissional no planejamento dos caminhos a 

serem trilhados na direção da construção de sua carreira e contribuir com as 

empresas no entendimento das aspirações de seu capital intelectual para que 

adotem ações de atração e retenção destes profissionais. 

A pesquisa que será apresentada procurou abordar aspectos que podem 

influenciar decisões e contribuir tanto com os profissionais quanto com empresas do 

setor. 
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4. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), um projeto de pesquisa deve 

ser claramente circunscrito e responder a três perguntas, quais sejam: observar o 

que, em quem e como. Para tal faz-se necessário construir um modelo de análise 

que permita confrontar as hipóteses, ou seja, proposição de respostas provisórias à 

problemática posta pelo pesquisador, com as teorias que abordam o tema, por meio 

de dados de observação ou experimentação. É preciso também circunscrever a 

pesquisa no espaço geográfico, social e no tempo e que estas variáveis sejam 

coerentes com os prazos e recursos para sua elaboração, além de definir uma 

metodologia específica para a condução da pesquisa. 

Gil (2002) enfatiza que toda pesquisa é delimitada a partir de um problema, 

que será esquematizado de acordo com o interesse do pesquisador. No entanto, ele 

deve ser claro e preciso, empírico, suscetível de solução e delimitado a uma 

dimensão viável.  

Sob estas perspectivas, esta pesquisa busca investigar o que é relevante e o 

conjunto de valores que impulsionam a tomada de decisão de carreira dos 

engenheiros civis que exercem suas atividades na construção civil em empresas de 

incorporação e construção. 

Tal estudo foi escolhido pelo fato de o segmento passar por um momento de 

crescimento e forte demanda por estes profissionais, favorecendo a rotatividade 

destes entre as empresas do setor, após duas décadas de estagnação na 

engenharia brasileira que, assim como nos demais setores da economia, provocou 

mudanças significativas nas relações de trabalho. 

Embora as instabilidades na economia mundial tenham provocado mudanças 

nas relações de trabalho e, consequentemente, no desenho de carreira dos 

profissionais, conforme explorado ao longo deste trabalho, esta pesquisa levanta 

hipóteses de que as carreiras sejam influenciadas tanto por aspectos das 

abordagens tradicionais de carreira quanto das novas abordagens de carreira. 

Assim sendo, as seguintes hipóteses serão testadas nesta pesquisa:   
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Hipótese básica: a decisão de carreira é sustentada pela expectativa de 

estabelecer vínculos profissionais com uma empresa de referência em seu 

segmento de atuação. 

Hipótese Secundária 1: as decisões de carreira de engenheiros civis que 

trabalham em empresas do setor de incorporação e construção são influenciadas 

pelas referências tradicionais de carreira, ou seja, salários melhores e escalada na 

hierarquia da organização; 

Hipótese secundária 2: expectativa de oportunidades de desenvolvimento 

que a empresa ofereça, independente do período que se permaneça nela, constrói 

perspectivas de evolução profissional que incluem aspectos da carreira sem 

fronteiras e proteanas; 

Hipótese secundária 3: decisões estão vinculadas a um autoconceito 

(alinhado à teoria de Âncoras de Carreira) que considera valores, motivações e 

talentos de cada indivíduo nas suas opções de carreira.  

Um projeto de recrutamento e seleção realizado para uma das maiores 

incorporadoras e construtoras brasileiras no primeiro semestre de 2011 permitiu a 

construção de um banco de dados de profissionais qualificados para suprir as 

demandas de contratação ao longo do ano. Esta empresa está presente no mercado 

brasileiro há mais de 50 anos, tem seu capital aberto, está em franca expansão e 

buscava engenheiros civis com experiência de pelo menos três anos em edificações 

residenciais. 

A carteira de obras da empresa hoje soma mais de duzentos 

empreendimentos nas principais cidades do Brasil. A área de engenharia desta 

organização é reconhecida pela excelência operacional e sua dinâmica de 

crescimento oferecia aos candidatos oportunidade de desenvolver uma carreira 

acelerada de crescimento e evolução profissional, sustentada por políticas de 

remuneração de curto, médio e longo prazo, bastante agressivas, com poucos 

precedentes entre as empresas brasileiras. Assim sendo, é uma empresa de 

referência no mercado e que desperta o interesse da grande maioria dos 

profissionais em fazer parte dela. 

Durante a vigência do projeto foram entrevistados 98 engenheiros civis, 

alguns deles contratados pela empresa, sendo que todos estavam trabalhando em 
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outras empresas do mesmo segmento por ocasião do convite para participar da 

entrevista. 

Desta forma, para verificar as hipóteses levantadas neste estudo, foram 

convidados para participar da pesquisa os 98 engenheiros civis entrevistados no 

processo de recrutamento e seleção da empresa relatada. A população tinha idades 

entre 21 e 50 anos, com graduação completa, experiência no segmento de 

incorporação e construção, oriundos de diversas localidades do País, porém com 

concentração maior em São Paulo.  

 

 

 

4.1. Metodologia 

 

 

4.1.1. Procedimento Técnico  

 

 

De acordo com a classificação de Vergara (2007), as pesquisas são definidas 

por dois critérios básicos: quanto aos meios e quanto aos fins.   

Assim sendo, quanto aos meios, a metodologia utilizada nesta pesquisa foi o 

estudo de caso. A opção por este procedimento técnico se deu pelo fato de Yin 

(2010) considerar que ele acomoda bem um contexto que pretende investigar as 

percepções e características significativas de eventos da vida real de uma 

determinada população, especialmente quando os limites entre o fenômeno a ser 

estudado e o contexto não são claramente evidentes. Há a possibilidade, portanto, 

de realizar um teste crítico da teoria existente. 

Ainda de acordo com Yin (2010), o estudo de caso deve se amparar no 

desenvolvimento anterior de proposições teóricas para orientar a coleta de dados, 

que podem se limitar a evidências quantitativas e análise de dados, não 

necessariamente gerando um único e claro conjunto de resultados. Assim sendo, as 

hipóteses propostas nesta pesquisa foram apoiadas na abordagem tradicional de 

carreira, nas novas teorias de carreira, proteana de Hall (1976), sem fronteiras de 
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Arthur e Rousseau (2001), bem como na teoria das Âncoras de Carreira 

desenvolvida por Schein (2009). 

Também se justifica o uso de estudo de caso por se tratar de uma população 

específica em um contexto particular (YIN, 2010), bem como no fato desta pesquisa 

não ter a intenção de dar a conhecer com precisão as características desta 

população, mas sim o de proporcionar uma visão global do problema e de identificar 

possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2002).  

 

 

 

4.1.2. Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados primários foi do tipo survey, por meio de levantamento em 

corte transversal com preenchimento de questionários autoadministrados, pois, de 

acordo com Gil (2007), ela possibilita a obtenção de informações em um significativo 

grupo de pessoas acerca de um problema estudado, que, mediante análise 

quantitativa, permite extrair conclusões correspondentes dos dados coletados. Outra 

vantagem reside no fato de se conhecerem os tópicos a serem pesquisados, 

possibilitando maior controle e clareza de resposta por parte dos respondentes 

(GUNTHER, 2003). 

Ainda segundo Gil (2007), este tipo de levantamento tem como vantagens: o 

fato de se obter um conhecimento direto da realidade na medida em que os 

pesquisados informam sobre seus comportamentos e opiniões, reduzindo 

interpretações subjetivas dos pesquisadores; é um procedimento rápido e 

econômico com aplicação de questionários autoadministrados e enviados por e-mail, 

já que a população estudada encontrava-se dispersa, além dos dados obtidos serem 

agrupados em tabelas, possibilitando análise estatística.  

A pesquisa do tipo survey também garante o anonimato, uma vez que a 

população em questão encontrava-se em atividade profissional quando participaram 

do processo seletivo para obtenção de oportunidade de trabalho e da pesquisa, 

preservando assim suas identidades (GUNTHER, 2003).  
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Quanto ao critério de finalidade, a pesquisa foi exploratória e descritiva. 

Exploratória, pois no caso da carreira do engenheiro civil há pouca discussão 

acadêmica no Brasil até o momento, tendo, portanto, vasto campo de oportunidade 

a ser explorado. Foi descritiva, uma vez que os dados obtidos por meio do 

questionário foram tratados de forma a descrever as preferências, opiniões e 

atitudes de um determinado grupo em confronto com as hipóteses levantadas nesta 

pesquisa. 

A pesquisa compreendeu duas fases. Na primeira fase, foi enviada uma carta 

convite (anexo 4), por e-mail, para cada um dos 98 engenheiros contendo um link 

que o direcionava para o questionário (anexo 5), elaborado pelo autor desta 

pesquisa, composto de dois blocos de questões obrigatórias, sendo o primeiro bloco 

de informações sociodemográficas, como: idade, sexo, estado civil, número de 

filhos, tempo de trabalho na profissão, tempo de vínculo com a empresa atual, 

motivo da última mudança de trabalho, regime de contratação atual, porte da 

empresa atual, nível hierárquico atual e renda mensal; e o segundo bloco do 

questionário, composto por quatorze itens variando entre questões de múltipla 

escolha e afirmativas, utilizando-se a escala Likert, que buscou investigar como se 

dá o processo de decisão de carreira desta população, suas preferências e 

percepções baseadas em características das carreiras tradicionais e das novas 

abordagens de carreira proteana e sem fronteiras.  

A escala Likert é viável nesta pesquisa por ser largamente utilizada em 

ciências sociais, especialmente em levantamentos de atitudes, opiniões e 

avaliações, compreendendo afirmações autorreferentes e heterorreferentes. Nela 

pede-se ao respondente que avalie um fenômeno numa escala desde totalmente 

aplicável ou concordante até sem aplicação e não concordância (GUNTER, 2003).  

Para o envio do questionário foi utilizada a ferramenta Google Docs, que, 

além de direcionar o pesquisando via link para o questionário, permitiu o 

armazenamento das respostas dos questionários em uma base excel na web sem 

que os respondentes fossem identificados. 

Com relação à adesão dos engenheiros convidados para participação na 

pesquisa, o primeiro retorno, decorrido uma semana do envio do convite, foi de 22 

questionários respondidos, totalizando 22,4% da amostra. Como a expectativa era a 
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de que o maior número de engenheiros respondesse à pesquisa, o pesquisador 

entrou em contato, por telefone, com os 98 convidados para solicitar a participação 

na pesquisa. Esta ação resultou em um total de 62 questionários respondidos, ou 

seja, 63,2% de adesão.  

Na segunda fase da pesquisa, após um mês do convite para participar da 

primeira fase, 85 engenheiros receberam outra carta convite (anexo 6), por e-mail, 

para responderem o inventário de Âncoras de Carreira proposto por Edgar Schein, 

que consiste em estimular o inquirido a informar sobre suas áreas de competência, 

objetivos e valores (SCHEIN, 2009). Dos 98 convidados na primeira fase, foram 

excluídos aqueles que não manifestaram interesse em participar da pesquisa e e-

mails que retornaram sistematicamente como inexistentes. 

O inventário de Âncora de Carreira, composto por 40 afirmativas em que o 

respondente pontua cada uma em uma escala de 1 a 6, por ordem de importância, 

conforme orientação constante no próprio instrumento (anexo 7), seguiu anexo ao e-

mail em planilha excel. Nesta fase, porém, os participantes foram identificados e o 

pesquisador obteve um retorno inicial de 17 inventários respondidos, 

compreendendo 20% da população. Após dez dias do primeiro convite, com envio 

de novo e-mail aos que não haviam se manifestado, se reforçou o pedido e 

importância de participação na pesquisa. A adesão final foi de 52 inventários 

preenchidos, ou seja, 61,2% da amostra.  

Foi dada a opção aos participantes de receberem os resultados tanto da 

primeira fase da pesquisa, com a aprovação da dissertação pela banca examinadora 

do programa de mestrado, quanto da segunda fase, com o resultado individual de 

sua Âncora de Carreira predominante, sendo que a grande maioria manifestou 

interesse em receber um retorno do pesquisador. 

Recapitulando, esta pesquisa irá se basear nas sete etapas de um projeto de 

pesquisa, delimitadas por Quivy e Campenhoudt (2008), como detalhado no quadro 

4: 
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Quadro 4 - Etapas do projeto de pesquisa 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Quivy (2008) p. 278/279  

 

  

A pergunta de partida -  O que é relevante na tomada de decisão de 
carreira entre engenheiros civis que trabalham em empresas do 
segmento de incorporação e construção? Qual é o conjunto de 

valores que impulsionam a tomada de decisão destes profissionais?  

A exploração - Teorias, matérias de revistas, informações obtidas em 
órgãos oficiais, entrevistas com profissionais do setor de engenharia. 

A problemática - Introdução, Objetivo, Justificativas e relevância da 
pesquisa   

A construção do modelo de análise - Apresentação da Pesquisa: 
Hipóteses e Metodologia 

A observação - A pesquisa survey - Questionários e Inventário Âncora 
de C arreira 

A análise das informações - Tratamento dos dados obtidos no 
levantamento  e comparações com as teorias 

As conclusões - Novos conhecimentos, consequências práticas e 
recomendações futuras 
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5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

A análise da pesquisa foi dividida em três blocos e procurou organizar os 

dados de forma a possibilitar o fornecimento de respostas às hipóteses propostas na 

pesquisa. A interpretação dos dados buscou uma visão mais ampla das respostas, 

mediante comparação com as características das teorias de carreiras apresentadas 

neste trabalho (GIL, 2007). 

Os dados foram agrupados levando-se em consideração: 

 

1-  a caracterização da amostra, obtida por meio das informações 

sociodemográficas e que compõe o primeiro bloco de análise; 

2- questões sobre decisões de carreira organizadas de forma a verificar cada 

hipótese da pesquisa, bem como sua relação com o referencial teórico 

apresentado nesta pesquisa, ou seja, características das carreiras tradicional, 

proteana e sem fronteiras, compondo o segundo bloco de análise. 

3- análise e interpretação dos resultados obtidos nos inventários de Âncoras de 

Carreira com os demais elementos da pesquisa, no terceiro bloco de análise. 

 

A tabulação dos dados foi realizada por meio eletrônico, utilizando-se o 

software Excel Microsoft Office, na forma simples e cruzada, ou seja, em um 

primeiro momento, foi feita a contagem simples das frequências das categorias de 

cada conjunto e no segundo momento o cruzamento de algumas questões com 

outras a fim de verificar se houve maior concentração de frequência atrelada à 

variável cruzada. 

A tipicidade do grupo foi feita por meio de frequências e percentuais, pois se 

buscou obter a medida da tendência central de maior estabilidade em cada item 

pesquisado (GIL, 2007). 

Na sequência serão apresentados os resultados da pesquisa: 

 

 

 



59 

 

 

 

5.1. Caracterização da Amostra 

 

Os dados da caracterização da amostra foram obtidos a partir da 1ª parte da 

pesquisa (anexo 5), com as informações sociodemográficas. 

Dos 62 engenheiros civis que participaram da pesquisa na primeira fase, 

63,26% deles têm idades entre 23 e 50 anos, no entanto 77% têm idades entre 26 e 

40 anos, conforme gráfico 6, o que pressupõe tratar-se de profissionais jovens, 

porém no período de plena ascensão e estabilização profissional. Dutra (2010) 

argumenta que os profissionais que optam por carreiras gerenciais chegam ao nível 

tático entre 30 e 40 anos e ao nível estratégico por volta de 35 a 45 anos, variando 

de pessoa para pessoa para cima ou para baixo. Schein (2009) considera esta fase 

da carreira como a da estabilização no emprego.  

 

 

Gráfico 6: Frequência e percentual de idade. 

 

Com relação ao gênero (gráfico 7), 87% dos pesquisados são homens, o que 

sugere ser o segmento de construção civil no Brasil uma profissão 

predominantemente masculina. Dados indicando o número de formandos na 

engenharia civil em 2010 (gráfico 5) apontam que, dos 6375 graduados, 1545 são do 

sexo feminino, ou seja 24%, o que reforça a predominância de homens no 

segmento.  

 

 

Gráfico 7: Frequência e percentual gênero. 
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Analisando o estado civil (gráfico 8) e constituição familiar (gráfico 9), 56% 

são casados e 69% não têm filhos. 

 

     

Gráfico 8: Frequência e percentual estado civil. 

 

 

Gráfico 9: Frequência e percentual número de filhos. 

 

No tocante ao tempo de experiência profissional (gráfico 10), 82% da amostra 

têm mais de cinco anos de experiência, o que pode indicar maturidade profissional e 

desta forma favorecer os resultados da pesquisa. Trabalhos desenvolvidos por 

Schein (1978) mostram que as pessoas levam de três a cinco anos para consolidar 

uma identidade profissional.  

 

 

Gráfico 10: Frequência e percentual do tempo de trabalho na profissão. 

 

Ao se apurar o tempo de permanência no emprego atual (gráfico 11), 63% 

dos engenheiros trabalham na empresa vigente há no máximo dois anos, enquanto 

9% mantêm vínculo com a mesma empresa há mais de cinco anos. Estes dados 

indicam uma característica das mudanças nas relações de trabalho ocorridas a partir 

da década de 1980, com contratos de trabalho de menor duração, bem como um 

alinhamento com as novas abordagens de carreira proteana e sem fronteiras. Ao 
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cruzar a variável tempo de vínculo à empresa atual com a variável idade não houve 

interferência nos resultados. 

  

 

Gráfico 11: Frequência e percentual do tempo de vínculo à empresa atual. 

 

Analisando o regime de contratação (gráfico 12), verifica-se que 76% mantêm 

contratos de trabalho pelo regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 

enquanto 23% como “pessoa jurídica”. Ao cruzar a variável regime de contratação 

com tempo de vínculo à empresa atual não houve interferência nos resultados. 

 

 

Gráfico 12: Frequência e percentual do regime de contratação atual. 

 

Quanto ao porte da empresa em que os engenheiros trabalham (gráfico 13), 

52% são de grande porte, 26% de médio porte e 21% de pequeno porte. Ao cruzar a 

variável porte de empresa com regime de contratação, não foi identificado nenhum 

profissional exercendo suas atividades como pessoa jurídica em empresa de grande 

porte. Este fato pode ser explicado em função de estas empresas terem seu capital 

aberto na Bolsa de Valores o que torna uma exigência terem seu quadro de 

profissionais contratados pelo regime CLT. Por outro lado, 62% dos profissionais 

que exercem suas atividades em empresas de pequeno porte têm contratos como 

pessoa jurídica, enquanto que nas empresas de médio porte 62,5% têm contratos 

pelo regime CLT e 37,5% como pessoa jurídica. 
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Gráfico 13: Frequência e percentual porte da empresa atual. 

 

Na variável nível hierárquico (gráfico 14), 77% dos pesquisados exercem 

função de liderança, sendo 48% coordenadores, 24% gerência e 5% direção, 

enquanto que 21% ocupam funções técnicas.  

Ao cruzar esta variável com a variável idade, observou-se que para o cargo 

de coordenação e gerência as idades mínimas foram de 24 e 25 anos 

respectivamente, tendo maior concentração entre as idades de 26 a 35 anos, ou 

seja, 67% dos gerentes e 73% dos coordenadores, enquanto que para a posição de 

direção a idade mínima foi de 35 anos. Estes dados coincidem com as idades 

apontadas por Dutra (2010) em que os profissionais de nível tático, coordenação e 

gerência chegam nesta posição por volta dos 30 a 40 anos e os de nível estratégico 

por volta dos 35 e 45 anos, alguns antes e outros depois, mas a maior parte nesta 

faixa de idade.  

Quando se cruzou a variável nível hierárquico atual com a variável tempo de 

vínculo na empresa atual, notou-se que para o cargo de direção os três profissionais 

identificados encontravam-se na empresa atual há mais de dois anos, sendo um 

entre cinco e dez anos e o outro acima de dez anos, o que pressupõe que posições 

estratégicas são ocupadas por profissionais da própria empresa e com relativo 

“tempo de casa”. Já para os cargos técnicos não houve ocorrência de profissionais 

nas empresas atuais por mais de cinco anos. Para os cargos de coordenação e 

gerência não houve nenhuma concentração em um período de tempo específico.  

 

 

Gráfico 14: Frequência e percentual do nível hierárquico atual. 
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A renda mensal identificada na amostra pesquisada (gráfico 15), foi de 53% 

entre cinco e 10 mil reais, 21% entre 10 e 15 mil reais, 16% acima de 15 mil reais e 

8% com renda até cinco mil reais. 

Esta variável foi cruzada com as variáveis, idade, nível hierárquico, tempo de 

vínculo na empresa atual, porte da empresa e regime de contratação, onde foram 

observados como destaque os seguintes percentuais:  

 

Renda até 5 mil reais: 80% com menos de 30 anos de idade, todos 

ocupando posição técnica, nenhum profissional há mais de 5 anos na empresa 

atual; 80% trabalhando em empresas de porte pequeno ou médio e 60% com 

contratos CLT; 

Renda entre 5 e 10 mil reais: 70% com idades entre 26 e 35 anos, 70% 

coordenadores e 27% nível técnico, 42% com menos de um ano de empresa e 55% 

entre 1 e 5 anos de empresa, 54% atuando em empresa de grande porte, 82% 

contratados pelo regime CLT; 

Renda entre 10 e 15 mil reais: 54% com idades entre 31 e 35 anos, 100% 

em posições táticas, sendo 70% em cargo de gerência e 30% em nível de 

coordenação, o tempo de empresa não interfere nos resultados, 54% atuando em 

empresa de grande porte e 77% contratados pela CLT. 

Renda acima de 15 mil reais: Todos os pesquisados têm acima de 32 anos 

de idade, sendo que 60% têm mais de 40 anos, 40% ocupam posição gerencial e 

30% de direção, o tempo de empresa também não interfere nos resultados, pois 

50% encontram-se na empresa atual há menos de um ano, 60% atuam em empresa 

de grande porte e 70% têm contratos de trabalho pelo regime CLT.  

 

 

Gráfico 15: Frequência e percentual renda mensal atual. 
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Um resumo abrangente da amostra apresenta os seguintes indicadores: 77% 

têm idades entre 26 e 40 anos; 87% são homens; 56% são casados; 69% não têm 

filhos; 82% trabalham com engenharia há mais de cinco anos; 63% estão na 

empresa atual há menos de dois anos; 76% são contratados pelo regime CLT; 78% 

atuam em empresas de grande e médio porte, 77% ocupam posição de liderança e 

74% têm renda mensal entre 5 e 15 mil reais. 

A seguir serão apresentados os resultados na segunda parte da pesquisa. 

 

 

 

5.2. As decisões de carreira e as hipóteses da pesquisa 

 

A segunda etapa da pesquisa procurou testar as hipóteses propostas no 

estudo em consonância com as teorias abordadas no referencial teórico. 

Nesta etapa os participantes responderam a quatorze questões sendo quatro 

de múltipla escolha e dez em escala Likert. Em uma das questões de escala Likert 

foram apresentados dez indicadores para os pesquisados pontuarem de um a cinco 

por ordem de importância, sendo um – menos importante e cinco – mais importante 

quando avaliam uma nova oportunidade de trabalho, conforme segunda parte do 

questionário (anexo 5). Para melhor acomodar as análises desta fase, as questões 

serão agrupadas de acordo com as hipóteses que se buscou testar e não na 

sequência apresentada no questionário. 

 

 

5.2.1. Teste da Hipótese primária: A decisão de carreira é sustentada pela 

expectativa de estabelecer vínculos profissionais com uma empresa de referência 

em seu segmento de atuação. 

 

Para testar esta hipótese foi feita a pergunta do gráfico 16: 
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Qtde %

1) muito importante 24 39%

2) importante 29 47%

3) relativamente importante 9 15%

4) pouco importante 0 0%

5) não é importante 0 0%

62 100%

Na sua perspectiva, trabalhar em uma empresa referência de mercado 

é:

Respostas

Total

39%

47%

15%

0%

0%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 16: Importância de se trabalhar em empresa referência de mercado. 

 

Esta hipótese se confirma na pesquisa, pois 86% dos 62 respondentes 

mencionaram ser muito importante ou importante trabalhar em uma empresa 

referência de mercado, enquanto que nenhum participante respondeu ser pouco ou 

não importante. Em entrevista realizada com o presidente do Instituto de 

Engenharia, Sr. Aluízio Barros Fagundes, este mencionou que os engenheiros 

buscam empresas de referência, pois estas investem em formação e 

desenvolvimento de novas tecnologias construtivas e o profissional advindo destas 

organizações passa a ser respeitado e disputado pelo mercado (entrevista do autor 

citada no anexo 2). 

 

5.2.2. Teste da hipótese secundária 1: as decisões de carreira de engenheiros 

civis que trabalham em empresas do setor de incorporação e construção são 

influenciadas pelas referências tradicionais de carreira, ou seja, salários melhores e 

escalada na hierarquia da organização. 

 

Para testar esta hipótese foram feitas as perguntas dos gráficos 17 a 24, 

como segue: 
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Qtde %

1) concordo plenamente 5 8%

2) concordo parcialmente 29 47%

3) nem concordo nem discordo 19 31%

4) discordo parcialemte 6 10%

5) discordo totalmente 3 5%

62 100%

Tenho preferência por desenvolver minha carreira em uma única

empresa:

Respostas

Total

8%

47%

31%

10%

5%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 17: Vínculo com única empresa na trajetória profissional. 

 

A preferência por desenvolver a carreira em uma única empresa é uma 

característica das carreiras tradicionais. Ao serem interrogados, 55% dos 

engenheiros concordam plenamente ou parcialmente com esta possibilidade, ou 

seja, mais da metade da amostra, enquanto que 15% discordam parcialmente ou 

totalmente Este resultado sugere que, se houvesse oportunidade, uma parcela 

considerável de profissionais gostaria de trabalhar em uma única empresa.  

 

Qtde %

1) 1 1 2%

2) 2 4 6%

3) 3 12 19%

4) 4 14 23%

5) mais de 4 31 50%

62 100%

Quantos empregos, inclusive estágio, você teve desde que iniciou sua 

carreira na engenharia civil?

Respostas

Total

2%

6%

19%

23%

50%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 18: Número de empregos na carreira de engenharia civil. 

 

Ao analisar o número de empregos que os profissionais tiveram em suas 

trajetórias profissionais foram obtidos os seguintes resultados: 8% tiveram um ou 
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dois empregos; 19%, até três; e 73%, quatro ou mais empregos. Estes percentuais 

demonstraram que o segmento de engenharia apresenta elevada rotatividade de 

profissionais. Foram feitos cruzamentos com a variável idade que não interferiu nos 

resultados e porte da empresa. Neste caso, os 8% dos profissionais que só tiveram 

um ou dois empregos são oriundos de empresas de grande porte.  

Este fato pode estar atrelado a um maior número de oportunidades internas 

oferecidas por este perfil de empresa que se alinha com os modelos tradicionais de 

carreira como, por exemplo, oportunidade de ascensão na hierarquia.  

No entanto, um percentual significativo de 73% dos pesquisados com quatro 

ou mais empregos demonstrou que este segmento pode contar com a característica 

das carreiras sem fronteiras que, segundo Arthur e Rosseau (2001), os profissionais 

buscam valor no trabalho independente do empregador, mantêm independência 

buscando oportunidades além das oferecidas pelo contexto de uma organização 

específica e consideram a possibilidade de atuar em pequenos projetos como forma 

de mobilidade e definição de carreira, entre outras variáveis como mobilidade, 

conciliação de necessidades profissionais com pessoais e familiares, que serão 

testadas no decorrer da pesquisa. 

 

Qtde %

1) muito importante 8 13%

2) importante 17 27%

3) relativamente importante 20 32%

4) pouco importante 12 19%

5) não é importante 5 8%

62 100%

Respostas

Total

Qual é o grau de importância que você atribui à troca regular de

emprego para o desenvolvimento de sua carreira?

13%

27%

32%

19%

8%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 19: Troca de empregos para desenvolvimento da carreira. 

 

Esta questão procurou analisar como os profissionais percebem a troca 

regular de emprego para o desenvolvimento de suas carreiras; 40% consideraram 
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muito importante ou importante, 32% responderam que este movimento é 

relativamente importante, enquanto que 27% veem como pouco importante ou sem 

importância. Os percentuais equilibrados em cada alternativa apresentada, não 

permitiram identificar se os profissionais consideram relevantes as frequentes 

mudanças de emprego para a trajetória de carreira ou se elas ocorrem em função 

das mudanças ocorridas no mercado de trabalho, conforme discutidas na pesquisa. 

 

Qtde %

1) dependência total 4 6%

2) dependência relativa 39 63%

3) pouca dependência 16 26%

4) nenhuma dependência 3 5%

62 100%

Qual é o grau de dependência que você atribui à vinculos contratuais

com empresas para o desenvolvimento de sua carreira?

Respostas

Total

6%

63%

26%

5%

1)

2)

3)

4)

 

Gráfico 20: Dependência a vínculos com empresas para desenvolvimento da carreira 

 

A percepção de que o desenvolvimento da própria carreira esteja vinculado a 

contratos de trabalho com empresas é uma característica típica das carreiras 

tradicionais e, embora hoje as organizações não possam mais oferecer carreiras 

vitalícias, Dutra (2010) menciona que pesquisas realizadas no Brasil constataram 

que as pessoas encaram a gestão de suas carreiras como identificação de 

oportunidades nas organizações onde atuam ou no mercado de trabalho, o que ele 

chama de movimento de fora para dentro, o que as leva a cometer equívocos, como 

visão restrita de oportunidades, dependência das organizações e falta de foco do 

que realmente gostariam de fazer.  

Ao analisarmos os dados referentes à percepção da amostra com relação a 

esta variável (gráfico 20), nota-se que 31% atribuem pouca ou nenhuma 

dependência das organizações para desenvolverem suas carreiras, enquanto que 

69% consideram ter relativa ou total dependência das organizações para o 

desenvolvimento de suas carreiras. Estes percentuais mostram que, embora os 
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engenheiros não tenham uma percepção absoluta de dependência com as 

empresas, uma parcela significativa deles entende os contratos formais como ponto 

relevante de oportunidade profissional. 

Foram feitos cruzamentos com as variáveis idade, gênero, estado civil, tempo 

de profissão, nível hierárquico atual e regime de contratação, conforme 

detalhamento na tabela 1, porém, a distribuição dos resultados foi equilibrada em 

todas elas, ou seja, os percentuais encontrados não excederam diferença de 10% 

em nenhuma variável, não havendo, portanto, interferência destas variáveis 

sociodemográficas nos resultados obtidos na questão três. 
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Variável
Total 

Amostra

% Total 

Amostra

Total / 

Relativa 

Dependência

% Total / 

Relativa 

Dependência

Pouca / 

Nenhuma 

Dependência

% Pouca / 

Nenhuma 

Dependência

23 a 25 5 8% 2 5% 3 16%

26 a 30 22 35% 17 40% 5 26%

31 a 35 20 32% 15 35% 5 26%

36 a 40 6 10% 4 9% 2 11%

41 a 45 5 8% 3 7% 2 11%

> 45 4 6% 2 5% 2 11%

TOTAL 62 100% 43 100% 19 100%

Feminino 8 13% 5 12% 3 16%

Masculino 54 87% 38 88% 16 84%

TOTAL 62 100% 43 100% 19 100%

Solteiro 25 40% 18 42% 7 37%

Casado 35 56% 24 56% 11 58%

Divorciado 2 3% 1 2% 1 5%

TOTAL 62 100% 43 100% 19 100%

< 1 ano 1 2% 1 2% 0 0%

1 a 2 anos 3 5% 3 7% 0 0%

2 a 5 anos 7 11% 3 7% 4 21%

5 a 10 anos 30 48% 21 49% 9 47%

> 10 anos 21 34% 15 35% 6 32%

TOTAL 62 100% 43 100% 19 100%

Técnico 13 21% 9 21% 4 21%

Coordenação 30 48% 21 49% 9 47%

Gerência 15 24% 11 26% 4 21%

Direção 3 5% 1 2% 2 11%

Não trabalha 1 2% 1 2% 0 0%

TOTAL 62 100% 43 100% 19 100%

CLT 47 76% 32 74% 15 79%

PJ 14 23% 10 23% 4 21%

Não trabalha 1 1% 1 2% 0 0%

TOTAL 62 100% 43 100% 19 100%

Análise percepção do grau de dependência a vínculos contratuais para desenvolvimento carreira e os 

impactos de outras variáveis nos resultados obtidos na amostra pesquisada

GÊNERO

REGIME CONTRATO

IDADE

ESTADO CIVIL

TEMPO PROFISSÃO

NÍVEL HIERÁRQUICO ATUAL

 

Tabela 1: Análise de impacto de variáveis sóciodemográficas nos resultados da pesquisa. 
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Qtde %

1) concordo plenamente 15 24%

2) concordo parcialmente 29 47%

3) nem concordo nem discordo 11 18%

4) discordo parcialmente 6 10%

5) discordo plenamente 1 2%

62 100%

Oportunidade de ampliar o espaço de trabalho, incorporando

atribuições de maior complexidade, são melhores para a carreira do

que salário e posição hierárquica:

Respostas

Total

24%

47%

18%

10%

2%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 21: Ampliação espaço de trabalho X salário e posição hierárquica. 

 

A pergunta do gráfico 21 teve como objetivo confrontar as preferências dos 

pesquisados entre as novas abordagens de carreira e a carreira tradicional. 

No que diz respeito às novas abordagens, foi perguntado se os engenheiros 

preferiam ampliar o espaço de trabalho incorporando atribuições de maior 

complexidade. Esta variável está atrelada ao aprendizado e desenvolvimento das 

pessoas que, na visão da carreira proteana, é pré-requisito para fortalecer sua 

empregabilidade e proporcionar o sucesso profissional (HALL, 1995), uma vez que 

passa a contar com um know how que pode ser utilizado em diferentes contextos ao 

longo de sua trajetória profissional, característica esta também das carreiras sem 

fronteiras. Arthur; Rousseau (2001) defendem que as carreiras são permeáveis e 

que os profissionais mantêm relacionamentos com diversos contextos profissionais 

ao longo de sua trajetória profissional. O conhecimento e aprendizado permitem um 

planejamento de carreira com olhar de dentro para fora (DUTRA, 2010) e com novo 

contrato psicológico. Em contrapartida, salário e posição hierárquica são 

características próprias da carreira tradicional, onde organizações mantinham seus 

profissionais por toda uma vida visando à possibilidade de ascensão e status.  

Quanto às preferências da amostra pesquisada, 71% concordam plenamente 

ou parcialmente que ampliar o espaço de trabalho incorporando atribuições de maior 

complexidade é melhor do que salário e posição hierárquica. 18% se mostraram 

indiferentes e somente 12% discordaram parcialmente ou plenamente. Este 
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resultado denota que, nesta variável, os profissionais estão alinhados com as novas 

abordagens de carreira. 

Para as próximas três variáveis foi solicitado que os respondentes atribuíssem 

uma pontuação de acordo com o grau de importância destas ao avaliarem uma nova 

oportunidade de trabalho: onde 1 corresponde a menos importante e 5 a mais 

importante.  

 

 

Gráfico 22: Grau de importância atribuído à estabilidade profissional. 

 

 

 

Gráfico 23: Grau de importância atribuído à ascensão na hierarquia. 

 

 

 

Gráfico 24: Grau de importância atribuído à melhor remuneração. 
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Ao atribuírem as pontuações para as variáveis próprias da carreira tradicional 

e estabilidade profissional, possibilidade de ascensão na hierarquia e melhor 

remuneração quando decidem por uma nova proposta de trabalho, foram verificados 

respectivamente os percentuais de 85%, 86% e 84% como muito importantes ou 

importantes. Estes percentuais revelam que estas variáveis são levadas em 

consideração e podem determinar a decisão de carreira dos engenheiros civis que 

exercem suas atividades no setor de incorporação e construção. 

 

Qtde %

1) buscar um novo trabalho 8 13%

2) ser promovido a um cargo superior 10 16%

3) ter novos desafios mesmo sem promoção 8 13%

4) ter aumento salarial na mesma função 4 6%

5) buscar atualização / aperfeiçoamento 15 24%

6) estou feliz na situação atual 2 3%

7) alternativas 1 e 5 1 2%

8) alternativas 1 e 2 2 3%

9) alternativas 1, 4 e 5 1 2%

10) alternativas 2 e 5 4 6%

11) alternativas 4 e 5 4 6%

12) alternativas 3 e 4 2 3%

13) alternativas 3 e 5 1 2%

Total 62 100%

Respostas

Considerando o planejamento de sua carreira, o que pretende realizar

nos próximos 12 meses objetivando sua evolução profissional? 

13%

16%

13%

6%

24%

3%

2%

3%

2%

6%

6%

3%

2%

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

 

 Gráfico 25: Planos futuros para evolução profissional. 

 

Para complementar os testes desta hipótese, foi solicitado aos pesquisados 

que sinalizassem os próximos passos de carreira. 22% mencionaram pretenderem 

exclusivamente ter uma promoção a um cargo superior ou receber aumento salarial, 
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embora outros 11% também incluam em suas aspirações futuras estas variáveis. No 

entanto a variável atualização / aperfeiçoamento foi sinalizada por 42% das 

intenções para o futuro da carreira, o que demonstra uma preocupação por parte 

destes profissionais em buscar conhecimento, uma característica própria das novas 

abordagens de carreira. Outros 13% pretendem buscar um novo trabalho, o que 

também denota um movimento próprio das carreiras modernas. 

Ao analisarmos os resultados obtidos por meio das questões que visaram 

corroborar ou refutar a hipótese em questão, percebeu-se que aspectos das 

carreiras tradicionais, como segurança e estabilidade, melhor remuneração e 

ascensão na hierarquia, são levados em consideração pelos engenheiros civis do 

segmento de construtoras e incorporadoras e fazem parte de suas aspirações. No 

entanto, não foi possível afirmar que são fatores decisivos ou preponderantes em 

suas decisões de carreira. Há aspectos das novas abordagens de carreira, como 

oportunidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento e a pretensão de mudarem de 

emprego, que influenciam estas decisões. Estes resultados, portanto, apontam que 

tanto variáveis das carreiras tradicionais quanto das novas abordagens permeiam o 

cotidiano das carreiras dos engenheiros. Desta forma, há necessidade de 

aprofundamento dos estudos, provavelmente entrevistas qualitativas e em 

profundidade, para aferir o quanto cada uma destas variáveis pode influenciar e 

determinar suas escolhas profissionais.  

 

5.2.3. Teste da Hipótese secundária 2: Expectativa de oportunidades de 

desenvolvimento que a empresa ofereça, independente do período que se 

permaneça nela, constrói perspectivas de evolução profissional que incluem 

aspectos da carreira sem fronteiras e proteanas. 

 

A seguir são apresentadas as questões respondidas pelos engenheiros 

objetivando o teste da hipótese, bem como as análises decorrentes dos resultados 

obtidos. 
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Qtde %

1) promoção para um cargo superior 6 15%

2) novos desafios no mesmo cargo 11 28%

3) melhor salário 6 15%

4) oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento 15 38%

6) alternativas 1 e 3 1 3%

39 100%

Caso você esteja na empresa atual há menos de dois anos, o que

motivou essa mudança? 

Respostas

Total

15%

28%

15%

38%

3%

1)

2)

3)

4)

6) 

  

Gráfico 26: Motivação para mudança de trabalho. 

 

Para a questão do gráfico 25, 33% dos respondentes mudaram de empregos 

motivados por “promoção para um cargo superior” ou “melhor salário”, 

características da carreira tradicional, enquanto que 66% tomaram suas decisões 

tendo em vista “novos desafios no mesmo cargo” ou “oportunidade de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento”. Este resultado demonstrou um claro 

movimento em busca de oportunidades de desenvolvimento que as empresas 

possam oferecer como constructo de suas carreiras.  

 

Qtde %

1) concordo plenamente 7 11%

2) concordo parcialmente 35 56%

3) nem concordo nem discordo 6 10%

4) discordo parcialemte 9 15%

5) discordo totalmente 5 8%

62 100%Total

Aperfeiçoamento e atualização frequentes são os únicos fatores de

sucesso profissional

Respostas

11%

56%

10%

15%

8%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 27: Aperfeiçoamento e atualização como fatores de sucesso profissional. 
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Quando questionados se consideram aperfeiçoamento e atualização os 

únicos fatores de sucesso profissional (gráfico 26), 11% concordaram totalmente, 

56% concordaram parcialmente, enquanto que 33% se mostraram indiferentes ou 

discordam com a afirmativa. Este resultado sugere que estas variáveis não são 

consideradas como “únicos” fatores de sucesso, uma vez que somente 11% 

concordam totalmente e 33% são indiferentes ou discordaram com a afirmativa. No 

entanto, mais do que 50% concordaram ser um fator relevante para o 

desenvolvimento profissional, o que denota consciência e preocupação por parte 

dos engenheiros em investir nesta variável para a obtenção de êxito na carreira. 

 

Qtde %

1) concordo plenamente 22 35%

2) concordo parcialmente 30 48%

3) nem concordo nem discordo 4 6%

4) discordo parcialemte 6 10%

5) discordo totalmente 0 0%

62 100%

A responsabilidade de promover e patrocinar a atualização e

aperfeiçoamento dos profissionais é fator de sucesso das empresas

Respostas

Total

35%

48%

6%

10%

0%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 28: Patrocínio de atualização / aperfeiçoamento como fator de sucesso das empresas. 

 

Quanto à expectativa de que a empresa seja responsável pelo patrocínio de 

atualização e aperfeiçoamento dos profissionais para que seja considerada uma 

organização de sucesso (gráfico 27), 35% concordaram plenamente, 48% 

concordaram parcialmente e 16% foram indiferentes ou discordaram. Estes 

resultados denotam que os profissionais têm expectativa de que as empresas 

invistam nos profissionais, embora um percentual significativo de engenheiros tenha 

considerado responsabilidade parcial das empresas, o que pode significar que já 

possuem a visão das novas abordagens de carreira cuja característica reside no fato 

do próprio profissional ter a responsabilidade de buscar aperfeiçoamento como 

forma de manutenção da empregabilidade.  
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Qtde %

1) a empresa 7 11%

2) eu mesmo 19 31%

3) minha rede de relacionamentos (networks) 4 6%

4) investimento em educação formal 9 15%

5) alternativas 1 e 2 7 11%

6) alternativas 1, 2 e 3 4 6%

7) alternativas 1, 2 e 4 1 2%

8) alternativas 2 e 4 6 10%

9) alternativas 2 e 3 2 3%

10) todas as alternativas 3 5%

Total 62 100%

Na sua vida profissional, quem é o PRINCIPAL RESPONSÁVEL pela 

construção do seu conhecimento?

Respostas

11%

31%

6%

15%

11%

6%

2%

10%

3%

5%

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

 

Gráfico 29: Responsabilidade pela construção do conhecimento. 

 

Quando questionados sobre a responsabilidade pela construção do 

conhecimento na vida profissional (gráfico 28), 11% consideraram que a empresa é 

a única responsável; 19% responderam que é uma responsabilidade compartilhada 

entre empresa e o profissional, 31% alegaram responsabilidade exclusiva do 

profissional, enquanto que 43% entendem que o conhecimento se dá por uma gama 

variada de iniciativas, sem que a responsabilidade do profissional seja levada em 

consideração. Desta forma, pôde-se depreender que os engenheiros têm 

consciência de que a variável aquisição de conhecimento é de sua responsabilidade, 

estando, portanto, alinhada com a abordagem da carreira proteana que define ser o 

próprio profissional o responsável pelo gerenciamento de sua carreira e busca 

constante de aperfeiçoamento e conhecimento (HALL, 2002). 

Para as próximas três variáveis, foi solicitado que os respondentes 

atribuíssem uma pontuação de acordo com o grau de importância destas ao 
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avaliarem uma nova oportunidade de trabalho: onde 1 corresponde a menos 

importante e 5 a mais importante.  

 

 

Gráfico 30: Grau de importância atribuído a patrocínio da empresa em educação. 

 

Dos engenheiros pesquisados, 54% consideram importante o patrocínio da 

empresa em educação (gráfico 30), o que sugere que, embora seja relevante, não é 

uma variável preponderante para uma decisão de carreira. 

 

 

Gráfico 31: Grau de importância atribuído à oportunidade de aprender e se aperfeiçoar. 

 

 

 

Gráfico 32: Grau de importância atribuído a projetos desafiadores. 

 

Com relação às variáveis “oportunidade de aprender e se aperfeiçoar” (gráfico 

30) e “projetos desafiadores” (gráfico 31), 99% e 83%, respectivamente, 
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consideraram-nas variáveis preponderantes e decisivas para uma opção de carreira, 

sendo ambas características da carreira proteana e sem fronteiras (HALL, 2002). 

Outra variável própria das novas abordagens de carreira e considerada 

relevante para os engenheiros civis do segmento de incorporação e construção é a 

oportunidade de terem autonomia para desenvolverem seu trabalho (gráfico 32), 

com 94% das respostas, o que demonstrou ser uma clara expectativa destes 

profissionais. Os resultados denotam também uma mudança de atitude em relação à 

carreira tradicional, em que os trabalhadores apresentavam uma postura passiva 

diante das diretrizes impostas pelas empresas (FLEURY, 2002). 

 

  

Gráfico 33: Grau de importância atribuído à autonomia para desenvolver seu trabalho. 

 

Além das questões que testaram a percepção dos engenheiros acerca da 

oportunidade de aperfeiçoamento que a empresa possa oferecer, foram inclusas no 

questionário outras características das novas abordagens de carreira e que, 

segundo Hall (2002), são próprias do novo contrato proteano de carreira em que os 

profissionais buscam novos ingredientes para o sucesso na carreira, mudando a 

visão tradicional de ser humano do trabalho para ser humano integral, tendo como 

objetivo principal o sucesso psicológico, como “conciliar a vida pessoal com a 

profissional”, “ter mobilidade” e “contribuir para o aprendizado de outros 

profissionais”.  

Os resultados permitiram avaliar a relevância de cada uma destas variáveis 

para a tomada de decisão dos engenheiros e o quanto os profissionais incorporaram 

estas características no planejamento de suas carreiras, como segue:  
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Gráfico 34: Grau de importância de conciliar vida profissional com a pessoal. 

 

 

Gráfico 35: Grau de importância atribuído à contribuição para o aprendizado de outros profissionais. 

 

  

Gráfico 36: Grau de importância atribuído à mobilidade profissional. 

 

Para as variáveis “conciliar a vida profissional com a pessoal” (gráfico 33) e 

“contribuírem para o aprendizado de outros profissionais” (gráfico 34), 

respectivamente com percentuais de 85% e 75% de respostas na escala importante, 

revelaram que os engenheiros têm estas expectativas ao avaliarem uma nova 

oportunidade profissional, enquanto que 59% consideraram importante a “mobilidade 

profissional” (gráfico 35). Assim sendo, há a possibilidade da mobilidade profissional 

estar atrelada mais a uma necessidade do mercado e do segmento do que de uma 

expectativa do profissional.  
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Para complementar a hipótese dois, foram pesquisadas duas outras 

características das novas abordagens de carreira, quais sejam “indicação de 

trabalho por meio da rede de relacionamentos” (gráfico 36) e o quanto os 

engenheiros percebem ter o domínio de suas carreiras (gráfico 37).  

Qtde %

1) sim uma vez 7 11%

2) sim em algumas ocasiões 26 42%

3) sim todos os meus trabalhos pela rede 19 31%

4) poucas vezes recorri à rede para obter trabalho 3 5%

5) nunca consegui trabalho por rede de relacionamento 7 11%

62 100%

Respostas

Total

Você já obteve indicação de trabalho por intermédio de sua rede de 

relacionamento?

11%

42%

31%

5%

11%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 37: Uso da rede de relacionamentos (networks) para indicação de trabalho. 

 

A importância de networks para o desenvolvimento da carreira foi relatado por 

73% dos respondentes, o que pode corroborar com um dos pressupostos indicados 

como primordiais para o sucesso profissional pelas carreiras proteana e sem 

fronteiras, ou seja, os profissionais percebem sua importância e utilizam a sua rede 

de relacionamentos para obtenção de oportunidades profissionais. 

Qtde %

1) concordo plenamente 15 24%

2) concordo parcialmente 35 56%

3) nem concordo nem discordo 8 13%

4) discordo parcialmente 4 6%

5) discordo plenamente 0 0%

62 100%

Você diria que sua carreira está plenamente em suas mãos?

Respostas

Total

24%

56%

13%

6%

0%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 38: Percepção do quanto o profissional percebe ter a carreira em “suas mãos” 
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Quanto à concordância dos profissionais em relação ao pleno domínio pela 

construção de suas carreiras, os resultados apresentaram que 24% concordam 

plenamente, 56% acreditam que uma parcela está em suas mãos e 19% se 

mostraram indiferentes ou discordantes. Assim sendo, pôde-se depreender que 

estes profissionais não se veem como os únicos responsáveis pelo desenvolvimento 

de suas carreiras, tendo, portanto, outras variáveis que interferem na construção 

desta trajetória e que merecem investigação futura.  

A análise dos resultados das questões que testaram a hipótese secundária 

dois, bem como demais características das novas abordagens de carreira, como 

necessidade de aperfeiçoamento e conhecimento, responsabilidade pela construção 

da carreira, aspiração por conciliar necessidades profissionais com vida pessoal e 

familiar, autonomia para desenvolver suas atividades nas empresas, busca de novos 

desafios e utilização de redes de relacionamento para alcance de objetivos 

profissionais mostraram ser percepções que fazem parte do cotidiano da amostra 

pesquisada e, portanto, relevantes para a tomada de decisão de carreira. Não foi 

possível afirmar que a troca constante de emprego se dá por vontade dos 

engenheiros em busca de oportunidades melhores ou pelas necessidades impostas 

pelo mercado de trabalho e em especial o segmento que vive um momento de forte 

demanda.  

Há uma expectativa por parte dos engenheiros de que as empresas invistam 

em aperfeiçoamento e desenvolvimento de seus funcionários, porém não percebem 

este movimento como obrigação das organizações. 

Diante do exposto, é possível corroborar com a hipótese de que os 

engenheiros civis do segmento de construção e incorporação constroem 

perspectivas de evolução profissional em empresas que ofereçam reais 

oportunidades de desenvolvimento, mais do que escalada na hierarquia, 

remuneração e estabilidade profissional, que, mesmo sendo tidas como variáveis 

importantes, não são preponderantes. 

Assim sendo, para as empresas que aspiram pela atração e retenção de seus 

profissionais, as variáveis atreladas às novas abordagens de carreira devem ser 

levadas em consideração na sua estratégia de gestão de pessoas. 
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Embora os resultados tenham apontado para uma tendência de que as novas 

abordagens de carreira prevaleçam sobre a abordagem tradicional nas decisões de 

carreira, os achados não foram absolutos ou expressivos para muitas das variáveis 

pesquisadas, o que pode estar relacionado com o fato das pessoas realizarem suas 

escolhas profissionais de acordo com um autoconceito que desenvolvem e 

amadurecem ao longo de sua formação educacional e profissional e que passa a 

influenciar as opções e preferências na carreira (SCHEIN, 1978).  

O teste da hipótese secundária três, a seguir, tem como objetivo analisar que 

resultados serão obtidos nos inventários de Âncoras de Carreira aplicados nos 

engenheiros e que interpretações poderão ser feitas com base nos dados do 

questionário e da caracterização da amostra.    

 

 

5.2.4. Teste da Hipótese secundária 3: Decisões estão vinculadas a um 

autoconceito (alinhado à teoria de Âncoras de Carreira) que considera valores, 

motivações e talentos de cada indivíduo nas suas opções de carreira. 

 

Os dados obtidos na apuração dos inventários de Âncora de Carreira, 

preenchidos por 52 engenheiros (gráfico 38), apontam que há um predomínio da 

âncora “estilo de vida” com 29% dos respondentes, seguido pela âncora “puro 

desafio” com 19%. A âncora “autonomia independência” apresentou o menor 

percentual com 2% dos engenheiros tendo esta âncora como predominante. As 

demais âncoras apresentaram um equilíbrio no número de respondentes, ou seja, 

11% para as âncoras “técnico funcional” e “gerência geral”, 10% para as âncoras 

“criatividade empreendedora” e “dedicação a uma causa”, 8% para a âncora 

segurança / estabilidade. 
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Gráfico 39: Distribuição das Âncoras de Carreira na amostra. 

 

Uma possibilidade para a predominância da âncora “estilo de vida”, pode se 

dar em função das mudanças observadas no mercado de trabalho e sinalizadas 

pelas novas abordagens de carreira proteana e sem fronteiras, citando como 

exemplo a entrada da mulher no mercado de trabalho alterando a configuração das 

famílias e responsabilidade de papéis entre homens e mulheres, a alternativa de 

trabalho remoto, o conceito de contrato psicológico firmado entre profissionais e 

empresas que foca na satisfação pessoal entre outros. Dutra (2010) sinaliza que há 

uma tendência para que as carreiras nas próximas décadas se tornem cada vez 

mais subjetivas, onde as pessoas passem a escolher suas carreiras em função de 

valores, da relação com a família e outras questões éticas e de responsabilidade 

social.  

A expectativa de conciliar vida pessoal com profissional, no questionário de 

decisões de carreira explorado na pesquisa, também foi sinalizada como importante 

por 86% dos engenheiros, o que confirma a tendência dos profissionais em valorizar 

esta variável e, portanto, ter a âncora “estilo de vida” como autoconceito definido 

para o desenvolvimento da carreira. 

O segundo maior percentual encontrado, âncora “puro desafio”, pode estar 

relacionado à própria característica da profissão do engenheiro civil, que envolve 

atividades complexas aliadas às exigências do segmento que, além de 

conhecimentos técnicos, espera que os profissionais tenham habilidade de gestão 

11% 
11% 

2% 

8% 

10% 
10% 

19% 

29% 

ÂNCORAS CARREIRA 

Técnica Funcional 

Gerência Geral 

Autonomia / Independência 

Segurança / Estabilidade 

Criatividade Empreendedora 

Dedicação a uma Causa 

Puro Desafio 

Estilo de Vida 
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integrada de processos e pessoas, bem como iniciativa para lidar com as 

adversidades impostas pelo momento competitivo e de escassez de profissionais.  

O questionário de decisão de carreira da pesquisa também apontou que 83% 

dos respondentes consideraram importante ter a oportunidade de trabalhar com 

projetos desafiadores. Dos profissionais que mudaram de emprego nos últimos dois 

anos, 28% o fizeram por novos desafios mesmo sem promoção e 13% dos 

profissionais que buscam um novo trabalho tem a expectativa de encontrar um novo 

desafio profissional. Esta também é uma tendência das novas abordagens de 

carreira em que os profissionais buscam a ampliação do seu espaço de trabalho 

com novos e constantes desafios e que pode estar contribuindo para a formação de 

uma nova identidade profissional (DUTRA, 2010). 

Na contrapartida, a âncora com menor percentual de predominância foi a de 

“autonomia independência” com 2% dos respondentes. Tal resultado sugere que 

embora os profissionais considerem importante ter autonomia para exercerem suas 

atividades, demonstrado por 94% dos engenheiros que responderam o questionário 

de decisões de carreira, a autonomia que buscam diz respeito à atividade 

desenvolvida dentro do contexto organizacional e não no exercício da profissão 

como profissional autônomo. Esta interpretação pode ser reforçada, levando-se em 

conta que 85% dos engenheiros responderam que buscam estabilidade profissional 

e 69% percebem que o desenvolvimento de suas carreiras depende de vínculos 

contratuais com empresas, enquanto que somente 31% sinalizaram não 

dependerem de tais vínculos. 

Os achados permitiram aferir que, embora haja o predomínio de duas âncoras 

“estilo de vida” e “puro desafio” sobre as seis demais, não é possível afirmar que 

uma âncora específica retrate as características do profissional de engenharia civil 

do segmento de incorporação e construção. Desta forma, a hipótese secundária três 

pode ser confirmada levando-se em consideração que 50% dos respondentes têm 

como âncora de carreira principal uma das cinco com distribuição de percentuais 

similares, ou seja, cada profissional está vinculado a um autoconceito que considera 

seus valores, motivações e talentos próprios na construção de suas carreiras. 

Para concluir a pesquisa, foi questionado o quanto os profissionais do setor 

estão satisfeitos com o contexto de suas carreiras (gráfico 39). Os resultados obtidos 
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apontam que 13% estão muito satisfeitos e 65% estão satisfeitos, enquanto que 

somente 8% encontram-se insatisfeitos. Apesar das preocupações em torno das 

mudanças ocorridas nas relações de trabalho, relatadas, neste trabalho, por teóricos 

como Chanlat (1995), Bauman (2001) e Sennett (2010), que estudam o tema e as 

possíveis consequências advindas das novas formas de vínculo de trabalho citando 

como exemplo relações de curta duração, enfraquecimento da confiança e lealdade 

nas relações entre empregado e empregador, parece haver uma rápida adaptação 

por parte destes profissionais à nova dinâmica de mercado. 

 

Qtde %

1) muito satisfeito 8 13%

2) satisfeito 40 65%

3) nem satisfeito nem insatisfeito 9 15%

4) insatisfeito 4 6%

5) muito insatisfeito 1 2%

62 100%

Respostas

Total

Você está satisfeito com o contexto de sua carreira?

13%

65%

15%

6%

2%

1)

2)

3)

4)

5)

 

Gráfico 40: índice de satisfação com o contexto da carreira. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa buscou analisar as decisões de carreira dos engenheiros 

civis do segmento de incorporação e construção. 

As hipóteses levantadas objetivaram compreender se tais decisões são 

influenciadas pelas características da carreira tradicional, das novas abordagens de 

carreira e/ou por um autoconceito que considera valores, motivações e talentos 

individuais na construção das trajetórias profissionais.  

Os resultados apontam que há uma tendência para que as características das 

novas abordagens de carreira sejam cada vez mais frequentes e influenciem as 

escolhas destes profissionais. 

As características das novas abordagens de carreira, proteana e sem 

fronteiras, que se mostraram mais frequentes na população estudada foram:  

 

 Aperfeiçoamento e atualização frequentes, tendo o próprio profissional a 

responsabilidade pela busca e investimento; 

 Oportunidade de ampliar o espaço de trabalho, incorporando atribuições de 

maior complexidade e exposição constante a novos desafios; 

 Oportunidade de conciliar a vida profissional com a pessoal; 

 Autonomia para desenvolver seu trabalho; 

 Manutenção de uma rede de relacionamentos a fim de facilitar o acesso a 

oportunidades profissionais e troca de conhecimentos; 

 Empregos de curta duração com elevada rotatividade; 

 

Por outro lado, aspectos da carreira tradicional, como estabilidade 

profissional, melhor remuneração, escalada na hierarquia, perspectiva de trabalhar 

em uma empresa referência de mercado e relativa dependência a vínculos 

contratuais com empresas para o desenvolvimento de carreira, também são levados 

em consideração e são variáveis importantes na tomada de decisão de suas 

trajetórias profissionais. 

O quanto cada uma destas características influencia a carreira e as escolhas 

destes profissionais, pode estar atrelado à sua identidade profissional, ou seja, o 
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autoconceito que eles desenvolvem na medida em que têm a oportunidade de 

experimentar o que os motiva e os faz felizes e obter experiência profissional 

suficiente que permita o amadurecimento de seus valores e talentos individuais, 

constituindo desta forma sua âncora de carreira predominante e seu conjunto de 

características que irão direcionar o profissional para contextos que se encaixem 

com suas expectativas e aspirações, independentes de se referirem a aspectos da 

carreira tradicional ou novas abordagens. 

O conceito de identidade profissional foi estudado por Ibarra (2009), que o 

define pela somatória de experiências na vida de uma pessoa, como: o que elas 

fazem, as atividades de trabalho nas quais se engajam, pelas relações de trabalho 

que se constituem e se mantêm e pelos grupos profissionais aos quais elas 

pertencem. Ela também considera como elementos constitutivos da identidade 

profissional os eventos de vida que formam a pessoa e sua história que liga o que 

elas têm sido com o que serão.  

A autora acredita que o processo de constituição de uma identidade 

profissional sólida envolve investigação e aprendizado contínuo por meio de 

caminhos interativos e reflexão, testes e avaliação de múltiplas alternativas e 

possibilidades. É um processo de “recuo e avanço”, de “tentativa e erro” pelo qual se 

chega às melhores opções de carreira. 

A identidade profissional envolve premissas básicas que uma pessoa usa 

para avaliar possibilidades. Desta forma, as escolhas de carreira estariam 

representadas em três níveis de uma pirâmide. No topo, o que é mais visível para 

elas e para o mundo: os empregos que se tem e em que setor; em um nível abaixo 

estão os valores e os fatores motivacionais que permanecem constantes de trabalho 

para trabalho, o que Schein (2009) definiu como Âncoras de Carreira, ou seja, as 

competências, preferências e valores relacionados ao trabalho e que a pessoa se 

recusa a abandonar caso forçada a fazer uma escolha. As premissas básicas, no 

entanto, ficam em um nível mais profundo, ou seja, a base da pirâmide que é o 

mapa mental de como o mundo funciona para uma pessoa, e que realmente dirigem 

seus comportamentos, sendo muito difíceis de mudar. Esta definição contribui com a 

suposição de que as decisões espontâneas nas trajetórias de carreira de cada 

profissional estejam atreladas às suas premissas básicas, ou seja, sua identidade 
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profissional, mais do que pelo que o mercado de trabalho impõe, embora boa parte 

das pessoas acabe se adaptando às irreversíveis transformações do mundo do 

trabalho a fim de manter sua empregabilidade. 

O estudo não contemplou se a tendência dos profissionais para levarem em 

consideração aspectos das novas abordagens de carreira em suas escolhas 

profissionais se deve às mudanças ocorridas nas relações de trabalho e na 

economia, tendo como consequência a ruptura das relações de longa duração entre 

empresa e profissionais e pelas novas exigências do mercado, ou a fatores 

subjetivos do próprio indivíduo. Também não foi explorada a vida pregressa dos 

profissionais para compreensão de como pode ter se constituído sua âncora de 

carreira predominante e as suas decisões de carreira até o presente momento. 

Assim sendo, um aprofundamento nos estudos realizados se faz necessário, 

explorando os aspectos qualitativos e de cunho subjetivo, que também exercem 

influência importante nas escolhas profissionais e que não foram foco na pesquisa 

em questão, bem como ampliar os estudos com profissionais de outros setores da 

atividade profissional a fim de comparar os resultados obtidos neste estudo e 

analisar se esta tendência é uma peculiaridade do setor, que se encontra sob forte 

demanda, ou se há uma tendência de mudança na concepção das relações de 

trabalho em outros segmentos de atuação.  

Importante salientar que os resultados da pesquisa referem-se 

exclusivamente à população estudada e não permite supor que todos os 

profissionais da engenharia do segmento de incorporação e construção apresentam 

as mesmas tendências aqui relatadas. 

Ainda assim, a pesquisa traz contribuições importantes para o estudo da 

carreira no Brasil, uma vez que não foram encontrados trabalhos acadêmicos que 

abordem a tomada de decisão de carreira de engenheiros civis. 

Outra oportunidade relevante para compreensão da carreira dos engenheiros 

civis é pesquisar qual é a estratégia de gestão de pessoas adotada pelas empresas 

do segmento de incorporação e construção, como elas estão percebendo e lidando 

com as mudanças de atitude e valor dos profissionais de engenharia civil, bem como 

os impactos para o alcance dos resultados corporativos.  
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ANEXO 1 – Carta CREA – SP Solicitação Informações Engenharia Civil 

 

 

São Paulo, 03 de novembro de 2011 

 

AO CREA – São Paulo 

 

Assunto: Pesquisa Acadêmica – Carreira Engenheiros Civis 

 

Prezados Senhores, 

Esta pesquisa será realizada com engenheiros do segmento da construção civil e 

terá como objetivo investigar o que impulsiona suas decisões de carreira. 

Para tal, se faz necessário contextualizar a classe e o segmento de engenharia no 

Brasil por meio de dados estatísticos como: número de engenheiros civis que o 

Brasil gradua por ano; número de engenheiros civis que atuam no setor de 

construção civil; quantos se encontram em plena atividade; evolução do número de 

formandos ao longo das últimas duas décadas; número de cursos de engenharia 

civil no Brasil; qual é a demanda por estes profissionais na atualidade; entre outras 

informações relevantes do setor.  

Os dados obtidos nesta instituição serão utilizados apenas com fins acadêmicos. 

Caso o CREA tenha interesse, podemos enviar o resultado da pesquisa por 

intermédio da dissertação final, aprovada pela banca examinadora. Neste caso, 

peço que envie um e-mail para mmneves@uol.com.br solicitando o envio do 

material. 

Atenciosamente, 

 

Mônica Maria Neves 

Mestranda em Administração – PUC-SP 

 

Dr. Leonardo Nelmi Trevisan 

Prof. Orientador – PUC-SP 
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ANEXO 2 - Ofício CREA – SP - Número de Engenheiros Civis com Registro no 

CREA-SP Ano a Ano 
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ANEXO 3 – Entrevista ao Presidente do Instituto de Engenharia - 03/10/2011 

 Dr. Aluizio de Barros Fagundes 

 

Dr. Aluizio Boa tarde! O objetivo da nossa conversa reside em obter uma 

melhor compreensão da carreira dos engenheiros civis no Brasil, tema de 

minha dissertação de mestrado.  

Vou iniciar falando um pouco das características do engenheiro. O engenheiro 

é cartesiano, pragmático, analítico, terror dos estudantes de cursos secundários e de 

outras áreas. Ele leva para todas as áreas de atuação uma bagagem formidável. 

Quando o engenheiro tem a descoberta de que a matemática é uma coisa muito 

simples ele domina a essência do trabalho.  

O mercado financeiro deitou e rolou com a crise das duas últimas décadas. 

Ele pôde pegar o melhor tipo de mão de obra. Profissionais que sabem fazer conta.  

A engenharia tem um dom muito especial. A boa engenharia imita a natureza. 

Toda engenharia é feita na tentativa de imitar a natureza. Quando se pega um 

trabalho um pouco mais rebuscado desconfie dele porque não é a boa engenharia. 

A boa engenharia é simples. Ela é muito cativante. O engenheiro está para criar. 

Por ela ser uma imitação da natureza, a essência da engenharia reside nas 

ciências naturais – física ou química aplicada. Para conhecer as leis da física e da 

química precisa conhecer a matemática e a partir daí forma-se o engenheiro. O 

restante são as especializações no campo da engenharia, naval, mecânica e a civil, 

que lida fundamentalmente com as estruturas e saber fazer o uso correto e 

econômico dos materiais de construção. 

Considerando as novas tecnologias e demandas do mercado de 

trabalho, o senhor acha que hoje as universidades e escolas de engenharia no 

Brasil estão preparando adequadamente os profissionais para o exercício da 

profissão? Vou focar na engenharia civil por ser o meu objeto de estudo da 

dissertação de mestrado.  

O que aconteceu no Brasil foi uma crise profunda de 25 anos, as construções 

pararam e parou a engenharia. Se não houver desenvolvimento, a construção vai 

para a geladeira ou desaparece. Eu ainda peguei uma fase boa, quando me formei 

em 1967, vi nascer o milagre econômico. E eu nem fiz engenharia por conta das 
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oportunidades do mercado, segui a carreira por influência do meu pai que também 

era engenheiro da politécnica.  

A engenharia era uma necessidade. O meu CREA é 21.285, isso quer dizer 

que naquela década havia no máximo 20 mil engenheiros, considerando os 

aposentados e falecidos. Atualmente o número CREA está em 450 mil só em São 

Paulo. Para o Brasil, basta dobrar que abrange todo o restante. 

Naquela época ter 20 mil engenheiros dentro do período histórico da 

engenharia no Brasil e com o milagre econômico havia uma carência de 

profissionais. Com cinco anos de formado eu já era considerado um engenheiro 

sênior e quando ainda não tinha 10 anos de formado coordenei o projeto da estação 

Sé e República do metrô. Portanto era uma necessidade imperiosa de pegar aquela 

meninada para assumir projetos de monta e a resposta brasileira foi muito rápida. O 

milagre econômico aconteceu e com ele uma resposta. Pegaram os caras e deram 

treinamento; soltaram os caras para fazer as coisas. 

O senhor acha que atualmente vivemos a mesma situação no Brasil?  

Vivemos e eu não tenho muito medo de que o Brasil não dê conta desse 

recado. Vai dar, sim. 

Com relação ao currículo escolar, temos que pensar na crise da globalização 

vivida não só pelo Brasil como pelo mundo. Todo mundo, quando fala em 

globalização pensa na questão da informação online. Os computadores, tabletes, 

telefonia, eletrônica, sistemas digitais, ferramentas maravilhosas que o mundo viu 

nascer. Quando eu saí da faculdade eu usava régua de cálculo. Computadores eram 

pouquíssimas empresas que tinham os famosos mainframes (computadores 

enormes) hoje cada um tem o seu portátil. Nesse sentido, a universidade deixou de 

ter o privilégio de ser a detentora do conhecimento. Hoje todo mundo que quer tem a 

informação e o conhecimento do que precisa na mão. Isso tudo contribuiu muito 

para a globalização. Mas ela não é isso. A globalização é um fenômeno econômico 

onde houve uma migração do capital da mão do estado para a mão do particular no 

mundo inteiro. Todo o Leste Europeu derrubou o comunismo, não porque o povo 

cansou, foi porque o estado ficou sem dinheiro. Então houve uma derrocada do 

estado empresário e capitalista, e no Brasil ocorreu a mesma coisa.  
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Com o estado capitalista o conjunto organizado da engenharia, o Confea, 

Crea, entidades, escolas, tudo isso foi criado em cima do modelo nazi-facista com 

estrutura rígida, em forma de pirâmide onde a ordem vinha de cima e mandava. 

Porque a detenção do capital e do conhecimento estava no topo da pirâmide e hoje 

não. 

Então o que eu penso desse setor é que as escolas preparavam o currículo 

do curso de engenharia baseados no que um grupo de sábios reunidos em Brasília 

pensavam o que era a engenharia. Eles colocavam o profissional no mercado e 

diziam: o engenheiro é isso aqui. Hoje todo mundo está percebendo que o mercado 

está se recusando a pegar um produto pronto, enlatado. Então eu tenho esta 

percepção muito presente, desde que assumi a presidência do IE, eu fui procurar o 

ministro da educação. Sabe quantos títulos de engenheiros estão registrados no 

MEC? São 258 modalidades de engenharia. E fui para lá com o discurso de que não 

poderia continuar assim.  Eu reuni os diretores das nove maiores escolas de 

engenharia do estado de SP e fomos a uma audiência com o ministro da educação e 

propusemos rever todo esse sistema. Ele aceitou e em sessenta dias revisamos 

tudo aquilo e reduzimos para 53 títulos. E não foi só isso, propusemos uma 

modificação do conteúdo de cada modalidade da engenharia “o programa dos 

cursos” e a carga horária que deveriam ser cumpridos. 

O que o senhor acha que o mercado cobra dos profissionais que estão 

saindo das Universidades hoje? 

Os jovens saem da universidade com um monte de coisas lindas, porém não 

aplicáveis. O estudante de hoje não é estimulado a pensar, ele faz uma busca na 

internet e não precisa nem copiar, pega os blocos de informação, monta relatórios 

em forma de pizza e nem sabe o que está ali. O camarada desaprendeu a pensar na 

facilidade das redes de informação e sai fraco da universidade. O bom engenheiro é 

o que sabe equacionar o problema e os meninos não sabem fazer isso. Esse é o 

problema que o mercado enfrenta. É muito comum hoje chamar um funcionário, 

solicitar que resolva o problema, ele vai embora demora um tempo enorme e não 

resolve o problema, vem cheio de perguntas e não pensa, obrigando a gente a 

resolver a tarefa deles. Isso é um problema. É assustador. 

E a solução para essa problemática no curto prazo, Dr. Aluizio? 
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Olha, no curto prazo é focar o jovem engenheiro na matemática, física e 

química. O menino que entra na faculdade, nos dois primeiros anos precisa 

aprender o básico que deveria ter aprendido no ensino médio. 

O senhor comentou que durante 25 anos os jovens deixaram de optar 

pelos cursos de engenharia civil ou migraram para outros segmentos, ou seja, 

nos encontramos em uma situação de poucos engenheiros em relação às 

demandas que vimos todos os dias nos jornais. Na sua opinião, qual é a saída 

que o Brasil vai encontrar para essa problemática? 

Não vejo isso como uma preocupação. O pessoal anda assustado, dizendo 

que teremos que importar mão de obra, e de fato há muito engenheiro 

desempregado na Europa, mas existe a dificuldade da nossa língua.  

Uma saída será as grandes empreiteiras chamarem de volta os profissionais 

que elas tinham como praxe aposentar aos 60 anos. Isso já está acontecendo.   

Outra saída é que já que teremos que rediscutir o currículo escolar, as 

escolas terão por obrigação analisar o que o mercado quer e precisa, e se o 

mercado falar que precisa de engenheiros com uma formação de no máximo três 

anos, é isso que teremos que formar. 

E essas discussões já deram início com aquela iniciativa da visita ao 

ministro da educação que o senhor comentou? 

Já. Dia 24/10 vamos iniciar um ciclo de sete grandes eventos que ocorrerão a 

cada três meses ao longo de dois anos, onde o IE vai chamar para debate temas 

sobre a infraestrutura brasileira com foco na engenharia. No primeiro evento vamos 

discutir temas como:  

Competitividade: a engenharia é o principal vetor para inovação e 

competitividade, necessários para o desenvolvimento do País; 

Sustentabilidade: capacidade de resposta da engenharia brasileira ao desafio 

da economia de alta eficiência em ambientes sustentáveis; A verdadeira engenharia 

é aquela que trabalha no limiar entre o seguro e o econômico. Eu não posso pôr em 

risco a deterioração do entorno de uma obra. A engenharia modifica a natureza, 

portanto, é muito sensível a questão da sustentabilidade. 

Logística: a redução de custos para manter a competitividade do País. Tenho 

que colocar o produto no porto e não temos malhas de transporte eficientes e 
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econômicas. Só no estado de SP temos uma rede rodoviária boa, porém o meio de 

transporte mais caro, se comparado com os demais mercados. 

E o último bloco é técnico, diz respeito à formação dos engenheiros. Ela está 

próxima ou muito longe do mercado? 

O senhor acha que a situação da engenharia, diante desse “boom” todo 

que estamos acompanhando, é algo que se sustentará por muito tempo ou 

trata-se de uma “bolha”, como vimos acontecer em outros países? 

Na minha opinião, do jeito que está, tem toda cara de bolha. E aí é que a crise 

pode vir a nosso favor. Porque como vou demorar no mínimo três anos para 

aparelhar a nova classe dos engenheiros para trabalhar, vai dar tempo de esvaziar a 

bolha.  

E como o senhor vê a situação do engenheiro. O senhor acredita que ele 

pode ser considerado um profissional liberal ou está destinado a ser escravo 

do capital e refém das grandes incorporadoras e construtoras para o 

desenvolvimento da sua carreira? 

Muito raramente o engenheiro consegue ser um profissional liberal, e isso 

ocorre desde os primórdios da engenharia. Ela não é uma profissão liberal. Ela é 

uma profissão industrial. A engenharia civil é chamada de indústria da construção 

civil. E essa indústria é uma prestação de serviços. Se comparada com uma 

indústria: uma faz produtos em série, a engenharia faz um produto de cada vez. A 

indústria padrão é fixa, a engenharia é móvel, o produto na indústria é móvel, na 

engenharia é fixo; a comercialização na indústria é feita em etapa, na construção 

civil é direta, portanto é uma atividade industrial e, como tal, desenvolvida por 

grandes equipes. Não só de engenheiros, mas de toda a cadeia que forma a equipe 

em um canteiro. 

E como o senhor vê a situação das construtoras que contratam seus 

engenheiros como pessoa jurídica? 

Você está falando da relação trabalhista? Isso é um problema. É o tal do 

custo Brasil que todo mundo não para de falar, mas é um problema sério que já está 

na constituição, não é nem mais consolidação. Mas, partindo da certeza de que 

existem alguns malfeitores, a grande maioria são homens do bem, decentes. Ainda 

que, para economizar um delta no custo da mão de obra, acabam varrendo para 
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debaixo do tapete, porque aquele homem contratado por ele tem as mesmas 

obrigações trabalhistas que ele. Portanto eu acho essencialmente burro. Quando se 

contrata como PJ, em vez de pagar o salário, ele deixa de pagar as planilhas do 

INSS e transfere para o outro pagar. Portanto fica um me engana que eu gosto. É 

um erro agir desse jeito. 

Em alguns setores da economia percebemos que de um lado há muita 

gente buscando trabalho e por outro lado empresas buscando profissionais 

sem conseguir fechar os seus postos de trabalho por alegarem falta de 

qualificação dos profissionais para atenderem as necessidades dessas 

empresas. Como o senhor vê essa situação na engenharia?  

De um modo geral, sempre aconteceu. As grandes corporações têm um 

treinamento próprio. A gente percebe claramente que elas colocam o engenheiro, 

sendo jovem ou não, em um treinamento de seis meses. Eles criam o engenheiro 

para trabalhar naquela corporação. E essa iniciativa vira um celeiro de engenheiros 

preparados para o mercado. O camarada que sai de uma grande construtora é 

disputadíssimo pelas pequenas porque já está treinado e ai até pagam mais para 

ele. 

O senhor acredita, então, que é uma aspiração para o engenheiro 

trabalhar em uma empresa que seja referência de mercado? 

A tendência do engenheiro é a de buscar uma grande corporação. 

Como o senhor vê o futuro da engenharia civil no Brasil e da carreira do 

engenheiro? 

É uma profissão altamente promissora. Ela está presente na vida de todo 

mundo.  

E a crise vivida no setor por 25 anos, o senhor acha que se repete de 

alguma forma ou não? 

São crises difíceis de prever. Do ponto de vista social, o País tem que investir 

pesadamente na educação básica, isso é imperativo para seu desenvolvimento. 

Se continuar com esse ensino fingido, o que nós vamos ter é um pequeno 

grupo que vai sobressair, que vai adquirir o conhecimento e dominar o País 

discricionariamente, e aí é que o povo vai ver o que é ditadura. Será a ditadura do 
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detentor do conhecimento. Isso é uma questão social muito grave que o País está 

vivendo. 

Para finalizar, Dr. Aluizio, falamos da crise, do contexto atual, do cenário 

brasileiro e mundial, das demandas das organizações, da universidade, dos 

cursos de engenharia. E o profissional da engenharia, o que ele busca? Que 

tipo de carreira ele busca? Mudou de vinte anos atrás para o que se busca 

hoje? Como o senhor vê hoje esse profissional? 

O jovem de hoje não tem pretensão de grandes salários. Ele ficou mais livre, 

não precisa escolher uma profissão para ficar rico. Ele vai e exerce a profissão. 

Acho que o jovem tem uma tendência maior de metodizar o trabalho que 

desenvolve, ele monta método, muito facilitado pelo computador. A tendência é a de 

ter um grupo eficiente. Se houver uma boa costura das atividades de cada um vai 

ser benéfico demais para o País essa característica do jovem de hoje. Ele tende a 

ter uma eficiência muito maior.  

O jovem de hoje mudou o foco e eu acho muito boa a bandeira da ecologia, 

da sustentabilidade, porém ainda falta algo que era próprio da minha geração que 

era a preocupação intelectiva.  

E com relação a dados estatísticos sobre a classe da engenharia, como: 

quantos engenheiros civis o Brasil forma por ano, quantos cursos existem, 

quantas vagas por ano, estimativa da demanda atual versus quantos 

profissionais estão na ativa, etc., o senhor teria como me dizer onde posso 

obter essas informações? 

Você terá dificuldade, porque os núcleos de informações estão esgarçados. 

Teoricamente essas são informações de sindicatos ou patronais (Sinduscon, 

Sindicesp, Sinaenco, Secovi) ou dos engenheiros. Os Creas ou o Confea têm os 

homens registrados lá e as escolas são obrigadas a enviar o currículo dos 

engenheiros que estão para se formar. 

Eu gostaria de propor uma reunião da classe para fazer esse levantamento. A 

crise fez com que se perdesse o interesse de se obter dados sobre a classe. Hoje as 

coisas estão desarticuladas. 
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ANEXO 4 - Entrevista ao vice-presidente de Relações Capital Trabalho do 

SindusCon São Paulo e Coordenador Nacional de Segurança e 

Medicina do Trabalho na Construção Civil – 16/11/2011 

Sr. Haruo Ishikawa  

 

Sr. Haruo, boa tarde! O objetivo da nossa conversa reside em obter uma 

melhor compreensão da carreira dos engenheiros civis no Brasil, tema de 

minha dissertação de mestrado.  

Sou engenheiro civil, construtor de edifícios e nosso sindicato representa os 

empregadores de São Paulo com sede na Capital, compreendendo nove regionais 

(Santo André, Santos, Sorocaba, Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio 

Preto, Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos) além de uma Delegacia 

em Mogi das Cruzes. Somos o sindicato patronal do segmento de construção civil 

leve. 

Considerando as novas tecnologias e demandas do mercado de 

trabalho, o senhor acha que hoje as universidades e escolas de engenharia no 

Brasil estão preparando adequadamente os profissionais para o exercício da 

profissão? Vou focar na engenharia civil por ser o meu objeto de estudo da 

dissertação de mestrado.  

A minha visão é a de que o Brasil tem uma formação ruim; O País não deu 

ênfase para o ensino qualificado. Falta mão de obra qualificada. O ensino técnico é 

ruim, falta prática. Nas minhas obras eu prefiro o tecnólogo da FATEC.  

As construtoras hoje precisam de dois anos de treinamento em um canteiro 

para formar o engenheiro e torná-lo apto a responder por uma obra. 

Há também um investimento pesado em treinamento de estagiários do lado 

das incorporadoras e construtoras a fim de prepará-los para o canteiro de obra.  

O que o senhor acha que o mercado cobra dos profissionais que estão 

saindo das universidades hoje? 

Conhecimento técnico e prático. Exige que o profissional tenha método e que 

enxergue a empresa como um todo. Ele tem que ter visão de gestão e conhecimento 

de estratégia. O jovem hoje é muito especializado e não tem a visão macro. As 
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empresas estão buscando profissionais com qualificação diferenciada, o mestrado é 

um exemplo. 

O governo deveria dar mais incentivo para a qualificação especializada 

ofertando maior número de bolsas de estudo. 

O senhor acha que a situação da engenharia diante desse “boom” todo 

que estamos acompanhando é algo que se sustentará por muito tempo ou 

trata-se de uma “bolha”, como vimos acontecer em outros países? 

Meu entendimento é de que seja algo que se sustente por um longo período. 

O Brasil é diferente dos outros países, tem demanda e condições de crescer, pois há 

investimentos do FGTS, da Poupança, Crédito dos Programas Especiais para as 

construtoras, bem como os investimentos dos Bancos Privados. 

O ideal seria também se o governo disponibilizasse 6% do orçamento para a 

construção civil em todas as dimensões. Esta é uma luta que travamos para garantir 

o crescimento do País. 

E como o senhor vê a situação do engenheiro? O senhor acredita que 

ele pode ser considerado um profissional liberal ou está a serviço do capital e 

das grandes incorporadoras e construtoras para o desenvolvimento da sua 

carreira? 

Eu considero o engenheiro civil mais independente. Hoje ele tem mais 

oportunidades na carreira, pode trabalhar em várias frentes. Em 2005 nós tínhamos 

um milhão de trabalhadores na construção civil, entre mão de obra especializada e 

de base, hoje somam-se mais de três milhões, então o profissional tem liberdade de 

migrar com facilidade diante de ofertas melhores de salário. 

Já em momentos de crise essas oportunidades cessam. 

Qual é sua percepção em relação às construtoras que contratam seus 

engenheiros como pessoa jurídica? 

As construtoras precisam criar vínculos e atrativos para esses profissionais 

em tempos de abundância de oportunidades porque o profissional da engenharia 

civil é nômade. Então a maioria das empresas hoje oferece PLR (participação nos 

lucros e resultados), benefícios, telefone, carro, enfim boas condições de trabalho 

para segurar os bons profissionais. 
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O senhor acredita que é uma aspiração para o engenheiro trabalhar em 

uma empresa que seja referência de mercado? 

A tendência do engenheiro é a de buscar uma grande corporação, embora em 

uma empresa de pequeno porte ele tenha a oportunidade de ter uma visão mais 

abrangente de todo o processo construtivo e estar mais próximo da direção. 

Como o senhor vê o futuro da engenharia civil no Brasil e da carreira do 

engenheiro? 

Vejo como uma carreira promissora, pois o Brasil tem muita demanda pela 

frente que não dá mais para adiar. 

Ontem eu estive em uma reunião com o Osires Silva na Unimonte em Santos 

para firmar um acordo para formação de tecnólogos em três anos para suprir a 

carência de profissionais qualificados. 

Para finalizar, na sua visão, o que o profissional da engenharia busca? 

Que tipo de carreira ele busca? Mudou de vinte anos atrás para o que se busca 

hoje? Como o senhor vê hoje esse profissional? 

Vejo o engenheiro civil como um indivíduo que realiza o sonho das pessoas, 

ele vê o resultado de seu trabalho e isso é que motiva e dá gosto pela profissão. 

Acho que o profissional busca salário e ganho social e esses aspectos são 

amplamente negociados ano a ano entre patrões e empregados. 
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ANEXO 5 – e-mail Convite Pesquisa Decisões de Carreira 

 

From: Mônica Maria Neves 

Subject: PESQUISA ACADÊMICA - CARREIRA ENGENHEIROS CIVIS 

Date: Thu, 13 Oct 2011 16:07:55 -0300 

 

Prezado (nome do engenheiro), 

 

Esta pesquisa será realizada com engenheiros do segmento da construção civil e terá como objetivo 

investigar o que impulsiona suas decisões de carreira. 

O questionário compreende o levantamento de informações sociodemográficas e um conjunto de 

questões que abordarão percepções de valor sobre o tema em questão. 

Os dados coletados na pesquisa serão utilizados apenas com fins acadêmicos e serão mantidos em 

absoluto sigilo conforme as regras do comitê de ética desta universidade. 

Caso você tenha interesse podemos enviar o resultado da pesquisa por intermédio da dissertação 

final, aprovada pela banca examinadora. Neste caso, peço que envie um e-mail para (e-mail do 

pesquisador) solicitando o envio do material. 

Contamos com sua valiosa contribuição! 

 

PARA INICIAR A PESQUISA CLIQUE NO LINK ABAIXO 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRvVi1oaS1sYUk2LXF6b2p4ZGdpZEE6MQ 

 

Atenciosamente, 

 

Mônica Maria Neves 

Mestranda em Administração – PUC-SP 

 

Dr. Leonardo Nelmi Trevisan 

Prof. Orientador – PUC-SP 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRvVi1oaS1sYUk2LXF6b2p4ZGdpZEE6MQ
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ANEXO 6 – Questionário  

PESQUISA ACADÊMICA - CARREIRA ENGENHEIROS CIVIS 

*Obrigatório 

1ª PARTE - INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Idade *  

Sexo *  

Feminino 

Masculino 

Estado Civil *  

número de filhos *  

Tempo de trabalho na profissão *  

menos de um ano 

de 1 até 2 anos 

de 2 até 5 anos 

de 5 até 10 anos 

acima de 10 anos 

Tempo de vínculo com a empresa atual  

menos de um ano 

de 1 até 2 anos 

de 2 até 5 anos 

de 5 até 10 anos 

acima de 10 anos 

não estou trabalhando 

Regime de contratação atual  

CLT 

Pessoa Jurídica 

não estou trabalhando 

Porte da Empresa  

pequeno 
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médio 

grande 

não estou trabalhando 

Nível hierárquico atual  

técnico 

coordenação 

gerência 

direção 

não estou trabalhando 

Renda mensal atual  

até 5 mil reais 

entre 5 e 10 mil reais 

entre 10 e 15 mil reais 

acima de 15 mil reais 

não estou trabalhando 

 

2ª PARTE - QUESTIONÁRIO DECISÕES DE CARREIRA 

 

Considerando o planejamento de sua carreira, o que pretende realizar nos próximos 12 meses objetivando sua 

evolução profissional *  

buscar um novo trabalho 

ser promovido a um cargo superior 

ter novos desafios mesmo sem promoção 

ter aumento salarial na mesma função 

buscar atualização / aperfeiçoamento 

estou feliz onde estou 

Na sua vida profissional, quem é o PRINCIPAL RESPONSÁVEL pela construção do seu conhecimento? *  

a empresa 

eu mesmo 

minha rede de relacionamentos (networks) 
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investimento em educação formal 

Você já obteve indicação de trabalho por intermédio de sua rede de relacionamentos? * 

sim, uma vez 

sim, em algumas ocasiões 

sim, todos os meus trabalhos foram oriundos de minha rede de relacionamentos 

poucas vezes recorri à minha rede de relacionamentos para obter trabalho 

nunca consegui trabalho por intermédio de minha rede de relacionamentos 

Quantos empregos, inclusive estágio, você teve desde que iniciou sua carreira na engenharia civil? *  

1 

2 

3 

4 

mais de 4 

Tenho preferência por desenvolver minha carreira em uma única empresa *  

concordo plenamente 

concordo parcialmente 

nem concordo nem discordo 

discordo parcialmente 

discordo plenamente 

Aperfeiçoamento e atualização frequentes é o único fator de sucesso profissional *  

concordo plenamente 

concordo parcialmente 

nem concordo nem discordo 

discordo parcialmente 

discordo totalmente 

A responsabilidade de promover e patrocinar a atualização e aperfeiçoamento dos profissionais é fator de 

sucesso das empresas *  

concordo plenamente 

concordo parcialmente 
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nem concordo nem discordo 

discordo parcialmente 

discordo totalmente 

Qual é o grau de importância que você atribui à troca regular de emprego para o desenvolvimento de sua 

carreira *  

muito importante 

importante 

relativamente importante 

pouco importante 

não é importante 

Qual é o grau de dependência que você atribui a vínculos contratuais com empresas para o desenvolvimento de 

sua carreira *  

dependência total 

dependência relativa 

pouca dependência 

nenhuma dependência 

Oportunidades de ampliar o espaço de trabalho, incorporando atribuições de maior complexidade, são 

melhores para a carreira do que salário e posição hierárquica *  

concordo plenamente 

concordo parcialmente 

nem concordo nem discordo 

discordo parcialmente 

discordo plenamente 

Na sua perspectiva, trabalhar em uma empresa referência de mercado é: *  

muito importante 

importante 

relativamente importante 

pouco importante 

não é importante 
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Enumere, por ordem de importância, o que você considera ao aceitar uma proposta de 

trabalho sendo 1 MENOS importante e 5 MAIS importante 

 

conciliar a vida profissional com a pessoal *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

estabilidade profissional *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

patrocínio da empresa em educação *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

autonomia para desenvolver seu trabalho *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

oportunidade de aprender e se aperfeiçoar *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

possibilidade de ascensão na hierarquia *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

projetos desafiadores *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

mobilidade profissional *  

 
1 2 3 4 5 
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melhor remuneração *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

contribuir para o aprendizado de outros profissionais *  

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

Para finalizar o questionário 

 

Você diria que sua carreira está PLENAMENTE em "suas mãos"? *  

concordo plenamente 

concordo parcialmente 

nem concordo nem discordo 

discordo parcialmente 

discordo plenamente 

 

Você está satisfeito com o contexto atual de sua carreira?  

muito satisfeito 

satisfeito 

nem satisfeito nem insatisfeito 

insatisfeito 

muito insatisfeito 
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ANEXO 7 – e-mail Convite 2ª Fase Pesquisa 

 

De: Monica Maria Neves  

Enviada em: sexta-feira, 11 de novembro de 2011 19:11 

Para: e-mail do engenheiro 

Assunto: 2ª FASE - PESQUISA ACADÊMICA - CARREIRA ENGENHEIROS CIVIS 

 

Prezado, 

Nome do Engenheiro 

 

Gostaria de contar com você na segunda e última fase da pesquisa sobre os impulsionadores de 

carreira dos engenheiros civis, preenchendo o questionário anexo e me retornando o mais breve que 

você conseguir.  

Este questionário tem por objetivo coletar suas áreas de competência, objetivos e valores e está 

baseado no conceito de “Âncora de Carreira” desenvolvido por Edgar Schein, pesquisador de carreira 

da Sloan School of Management do MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

De acordo com este conceito, com o acúmulo da experiência profissional as pessoas passam a fazer 

escolhas baseadas no que consideram realmente importante. Âncora de Carreira, portanto, é aquela 

parcela de autoconhecimento da qual nenhum de nós abre mão, mesmo diante de escolhas difíceis. 

Desta forma, após a tabulação do seu questionário, caso tenha interesse, enviarei o resultado de sua âncora de 

carreira predominante, bem como suas características.  

Assim como no primeiro questionário, os dados coletados na pesquisa serão utilizados apenas com fins 

acadêmicos e serão mantidos em absoluto sigilo conforme as regras do comitê de ética desta universidade. 

Agradeço antecipadamente sua valiosa contribuição. 

 

Cordialmente, 

 

Mônica Maria Neves - Mestranda em Administração – PUC-SP 

Dr. Leonardo Nelmi Trevisan - Prof. Orientador – PUC-SP 
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ANEXO 8 – Inventário Âncoras de Carreira 

 

QUESTIONÁRIO DAS ÂNCORAS DE CARREIRA 

Adaptado do livro Identidade Profissional de Edgar Schein (2009) - Este questionário tem 

por objetivo coletar suas áreas de competência, objetivos e valores. Procure responder às 

perguntas com honestidade e prossiga rapidamente. Evite pontuações extremas quando não 

tiver absoluta certeza de ter sentimentos definidos em relação à afirmativa. Marque uma 

única pontuação relativa a cada questão na coluna amarela. 

Use a escala abaixo para classificar quanto cada item é verdadeiro para você: 

Nunca verdadeiro 

para mim 

Ocasionalmente 

verdadeiro para mim 

Frequentemente 

verdadeiro para mim 

Sempre verdadeiro 

para mim 

1 2 ou 3 4 ou 5  6 

1.  Sonho em ser tão bom no que faço de tal forma que meus 

conhecimentos especializados sejam constantemente procurados. 

2.  Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando sou capaz de integrar 

e gerenciar o esforço dos outros. 

3.  Sonho em ter uma carreira que me dê liberdade de fazer o trabalho à 

minha maneira e no tempo por mim programado. 

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

liberdade e autonomia. 

5.  Estou sempre procurando ideias que me permitam iniciar meu próprio 

negócio. 

6.  Sinto-me bem em minha carreira apenas quando tenho a sensação de 

ter feito uma contribuição real para o bem da sociedade. 

7.  Sonho com uma carreira na qual eu possa solucionar problemas ou 

vencer em situações extremamente desafiadoras. 

8.  Preferiria deixar meu emprego ao invés de ser colocado em um trabalho 

que comprometesse minha capacidade de me dedicar aos assuntos 

pessoais e familiares. 
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9.  Sinto-me bem sucedido em minha carreira apenas quando posso 

desenvolver minhas habilidades técnicas ou funcionais em um nível de 

competência muito alto. 

10.  Sonho em dirigir uma organização complexa e tomar decisões que 

afetem muitas pessoas. 

11.  Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando tenho total liberdade 

de definir minhas tarefas, horários e procedimentos. 

12.  Preferiria deixar meu emprego do que aceitar uma tarefa que possa 

colocar em risco minha segurança na organização. 

13.  Montar meu próprio negócio é mais importante para mim do que atingir 

uma alta posição gerencial como empregado. 

14.  Sinto-me mais realizado em minha carreira quando posso utilizar meus 

talentos a serviço dos outros. 

15.  Sinto-me realizado em minha carreira apenas quando enfrento e supero 

desafios extremamente difíceis. 

16.  Sonho com uma carreira que me permita integrar minhas necessidades 

pessoais, familiares e de trabalho.  

17.  Tornar-me um gerente técnico em minha área de especialização é mais 

atraente para mim do que tornar-me um gerente geral. 

18.  Sentir-me-ei bem sucedido em minha carreira apenar quando me tornar 

um gerente geral em alguma organização. 

19.  Sentir-me-ei bem sucedido em minha carreira apenas quando alcançar 

total autonomia e liberdade. 

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

estabilidade. 

21.  Sinto-me realizado em minha carreira quando tenho a oportunidade de 

construir alguma coisa que seja resultado unicamente de minhas 

próprias ideias e esforços. 
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22.  Utilizar minhas habilidades para tornar o mundo um lugar melhor para 

se viver e trabalhar, é mais importante para mim do que alcançar uma 

posição gerencial de alto nível. 

23.  Sinto-me mais realizado em minha carreira quando solucionei problemas 

aparentemente insolúveis ou venci o que aparentemente era impossível 

de ser vencido. 

24.  Sinto-me bem sucedido na vida apenas quando fui capaz de equilibrar 

minhas necessidades pessoais, familiares e de carreira. 

25.  Preferiria deixar meu emprego em vez de aceitar uma tarefa de rodízio 

que me afastasse da minha área de experiência. 

26.  Tornar-me um gerente geral é mais atraente para mim do que tornar-me 

um gerente técnico em minha área de especialização. 

27.  Para mim, poder fazer um trabalho à minha própria maneira, sem regras 

e restrições, é mais importante do que segurança. 

28.  Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando percebo que tenho 

total segurança financeira e estabilidade no trabalho. 

29.  Sinto-me bem sucedido em meu trabalho apenas quando posso criar ou 

construir alguma coisa que seja inteiramente de minha autoria. 

30.  Sonho em ter uma carreira que faça uma real contribuição à 

humanidade e à sociedade. 

31.  Procuro oportunidades de trabalho que desafiem fortemente minhas 

habilidades para solucionar problemas. 

32.  Equilibrar as exigências da minha vida pessoal e profissional é mais 

importante do que alcançar alta posição gerencial. 

33.  Sinto-me plenamente realizado em meu trabalho quando sou capaz de 

empregar minhas habilidades e talentos especiais. 

34.  Preferiria deixar minha organização em vez de aceitar um trabalho que 

me afastasse da trajetória de gerência geral. 
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35.  Preferiria deixar minha organização em vez de aceitar um trabalho que 

reduzisse minha autonomia e liberdade. 

36.  Sonho em ter uma carreira que me dê senso de segurança e 

estabilidade. 

37.  Sonho em iniciar e montar meu próprio negócio. 

38.  Preferiria deixar minha organização em vez de aceitar uma tarefa que 

prejudicasse minha capacidade de servir aos outros. 

39.  Trabalhar em problemas praticamente insolúveis é mais importante para 

mim do que alcançar uma posição gerencial de alto nível. 

40.  Sempre procurei oportunidades de trabalho que minimizassem 

interferências com assuntos pessoais e familiares. 

Verifique dentre as 40 afirmativas acima, aquelas que você atribuiu MAIOR 

PONTUAÇÃO, escolha as TRÊS mais significativas para você e coloque os números 

das afirmativas correspondentes no quadro abaixo. 

Itens principais  

1  

2  

3  

 


