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RESUMO 

 

 

O entendimento sobre as transformações ocorridas na carreira profissional requer uma 

reflexão não somente dos aspectos objetivos, como também nas questões pessoais como 

valores, motivações e competências, necessários às diversas profissões. Este olhar sobre os 

novos conceitos de carreira tem sua importância na medida em que a nova dinâmica demanda 

profissionais com desenvoltura técnica e pessoal. No processo de reestruturação 

organizacional surge a necessidade de se criar um papel que promova a integração entre as 

diversas áreas da empresa. A função de gerente de projetos foi originada a partir da demanda 

de um comando horizontal nas estruturas matriciais e nas empresas orientadas a projetos. A 

profissão de gerente de projetos possui requisitos como conhecimento do negócio, boas 

práticas em gestão, como também as competências interpessoais para a efetiva gestão do time 

e das partes interessadas do projeto. Esta pesquisa tem por objetivo analisar os elementos da 

carreira subjetiva do gerente de projetos e avaliar a eficiência da aplicação do coaching para o 

desenvolvimento de habilidades pessoais. A metodologia utilizada nesta pesquisa é 

exploratória, qualitativa e pré-experimental. Os participantes que atuam na função de gerente 

de projetos foram unânimes em avaliar positivamente as técnicas de coaching aplicadas. 

Todos entendem a sua utilidade para o desenvolvimento das competências esperadas na 

profissão de gerente de projetos. Os participantes que não atuam na liderança consideram as 

ferramentas importantes, embora não vejam aplicação direta nas atividades que executam 

atualmente.  

 

Palavras-chave: Gestão de projetos; Coaching; Carreira subjetiva; Valores humanos; 

Identidade profissional. 

 

  



VI 
 

ABSTRACT 

 

 

The understanding about transformations which happens in a professional career requires not 

only the reflection about objective aspects but personal issues as well, like values, motivations 

and soft skills needed in several occupations. These new career concepts are important 

because this new dynamic requires professionals with technical and personal skills. In the 

organizational restructuring process, emerges the need of creating a role that promotes 

integration between several areas in the company. The project manager function was 

originated from the need of a horizontal command in matrix structures and project orientated 

companies. The role of project manager has requirements like business knowledge, best 

practices management and personal competences to effectively manage people and project 

stakeholders. This research intends to analyze the elements of the subjective career of a 

project manager and evaluate the efficiency of coaching to soft skills development. The 

applied methodology in this research is exploratory, qualitative and pre-experimental. The 

participants who act as project manager were unanimous when positively evaluating the 

applied coaching techniques. All of them understand its utility to develop expected 

competences in the role of project manager. The participants who do not act in the leadership 

consider the tools as being important although they don’t see direct application in the tasks 

they currently perform. 

  

 

Keywords: Project Management; Coaching; Subject Career; Human Values; Professional 

Identity. 
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A CARREIRA DO GERENTE DE PROJETOS: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DO COACHING NO 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES INTERPESSOAIS 

 

INTRODUÇÃO 

Profundas transformações ocorrem nas últimas décadas, no mundo do trabalho, 

pautadas por fenômenos que incluem a globalização da economia, o aumento da 

competitividade entre as empresas, a reestruturação produtiva e a aceleração do 

desenvolvimento da tecnologia e das comunicações.  

Segundo Castells (2005), a evolução das redes de comunicação alterou a forma das 

organizações, e permitiu a reestruturação das empresas para o modelo de redes, onde cada 

unidade de negócio é um nó da rede organizacional, que no mundo globalizado faz parte de 

uma grande rede mundial. Só é possível obter-se um aumento da produtividade em uma 

organização quando se cumprem as condições de inclusão de novas tecnologias e mudança no 

tipo de trabalho, e estruturação da organização em torno de redes. Esta reestruturação causou, 

entre outros efeitos, a instabilidade no mercado de trabalho e a necessidade de maior 

flexibilidade do emprego, como o aumento da mobilidade do trabalho e constante 

requalificação das capacidades e habilidades dos profissionais.  

O processo de automação causou diversos impactos no trabalho, entre eles a mudança 

do tipo de conhecimento e habilidades necessários ao exercício das diversas profissões. A 

estabilidade profissional também foi afetada pelas mudanças ocorridas, e constatada pelo 

aumento da demanda por trabalho de curto prazo ou temporários, períodos flexíveis, 

modalidade de tele trabalho e do tipo de trabalho por demanda. Estes fatores alteraram a 

relação entre as empresas e seus funcionários ou colaboradores. Ao profissional 

contemporâneo cabe encontrar uma nova identidade profissional e recriar a relação 

profissional estabelecida e desenvolvida no ambiente de trabalho. 

As tradicionais carreiras verticais e estáveis tornam-se mais restritas a profissionais que 

permanecem dentro das grandes organizações. Para Castells (2005), trata-se de uma 

estabilidade construída dentro da flexibilidade. A cobrança por maior produtividade e a 

mudança no contrato psicológico entre a empresa e os indivíduos trazem efeitos como a 



2 
 

necessidade da criação de novas políticas para a gestão das pessoas e os novos conceitos de 

carreira, entre elas as carreiras Proteanas, sem fronteira e optout, também conhecidas como 

carreiras não organizacionais. A reflexão sobre os novos conceitos de carreira tem sua 

importância na medida em que a nova dinâmica requer profissionais com desenvoltura técnica 

e pessoal.  

Por outro lado, as empresas são pressionadas a inovar e necessitam investir na criação 

de novos produtos e serviços, com maior velocidade e agilidade. Para a realização destes 

desafios, as empresas se reestruturam na busca de modelos de negócio que promovam maior 

suporte às mudanças e flexibilidade. As estruturas organizacionais, que representam a forma 

como as empresa se comunicam e estabelecem a relação de poder entre as pessoas, foram 

redesenhadas para suportar maior distribuição da autoridade e maior integração entre as 

diversas áreas ou departamentos da empresa.  

Neste processo de reestruturação organizacional surge a necessidade de se criar um 

papel que promova a integração entre as diversas áreas da empresa. A função de gerente de 

projetos foi originada a partir da existência de um comando horizontal nas estruturas 

matriciais, e das empresas que são orientadas a projetos. Inicialmente como ponto focal, 

facilitador, coordenador e por fim o cargo ou função de gerente de projetos. 

A procura por pessoas qualificadas para exercer esta profissão é crescente no Brasil e no 

mundo. Conhecer as competências necessárias para o exercício desta profissão é útil para o 

indivíduo poder compara-las com suas reais capacidades e habilidades, e a partir deste 

conhecimento delinear um plano de carreira e de desenvolvimento pessoal. 

A profissão de gerente de projetos requer não somente o conhecimento do negócio e as 

boas práticas em gestão, como também as competências pessoais para a efetiva gestão das 

pessoas e das partes interessadas do projeto. Na medida em que o indivíduo investe no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e adquire maior domínio e conhecimento sobre si 

mesmo, aumentam suas chances de sucesso profissional. Por meio de suas habilidades 

intrapessoais e interpessoais o indivíduo adquire maior discernimento, entendimento sobre 

seus sentimentos e passa a diferenciar entre a sua forma de pensar, sentir e agir com a das 

outras pessoas. Desta forma é possível a construção de relacionamentos mais saudáveis, tanto 

em sua vida pessoal quanto profissional. 
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O desenvolvimento das competências pessoais deve ser visto como um componente 

importante a ser considerado no processo de desenvolvimento da carreira, pois o aumento da 

consciência do sujeito sobre si mesmo pode influenciar positivamente no seu desempenho 

profissional. O entendimento sobre as necessidades humanas, a capacidade de gerenciar as 

próprias emoções, saber reconhecer as forças pessoais e aprimorar da capacidade de se 

relacionar socialmente são qualidades importantes para os gestores de pessoas. O 

conhecimento sobre si mesmo pode ainda ajudar na aproximação entre as identidades 

profissional e pessoal. 

Este trabalho é direcionado ao entendimento dos elementos que contextualizam a 

profissão e os desafios da profissão de gerente de projetos. O enfoque é dado à questão 

subjetiva da carreira, como identidade, valores, competência pessoal e habilidades 

interpessoais necessárias e desejadas na profissão. Espera-se que a análise e compreensão 

destes componentes da carreira possam contribuir para uma avaliação pessoal sobre as forças 

pessoais do profissional e para a identificação das necessidades de desenvolvimento de novas 

habilidades e de competências pessoais necessárias para se exercer esta profissão. O problema 

desta pesquisa pode ser resumido em duas questões:  

Quais os elementos a serem consideradas no desenvolvimento da carreira subjetiva do 

gerente de projetos? 

Em qual medida a aplicação de técnicas de coaching contribui para o desenvolvimento 

das habilidades interpessoais do gerente de projetos? 

A pesquisa tem por objetivo analisar os elementos da carreira subjetiva do gerente de 

projetos e avaliar a eficiência da aplicação do coaching para o desenvolvimento de suas 

competências pessoais. 

Os objetivos secundários são: avaliar os tipos de carreiras possíveis de serem 

desenvolvidas nesta profissão, considerando as ofertas disponíveis no mercado de trabalho 

brasileiro; entender e analisar quais elementos são considerados fundamentais para o 

desenvolvimento deste tipo de carreira; explorar os métodos, técnicas e ferramentas 

disponíveis para o desenvolvimento das habilidades interpessoais do gerente de projetos, por 

meio do coaching e quanto elas são eficientes para o desenvolvimento da carreira; e descrever 

e analisar as competências pessoais requeridas para o exercício das funções de gerenciamento 

de projetos. 
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O texto a seguir encontra-se assim estruturado: O capítulo 1 aborda o processo de 

reestruturação das organizações e os novos conceitos e tendências de carreira; o capítulo 2 

compreende os aspectos subjetivos relativos ao desenvolvimento profissional, identidade 

pessoal e profissional, valores, escolhas profissionais e sobre as abordagens existentes para o 

desenvolvimento das competências pessoais; o capítulo 3 destaca os aspectos essenciais desta 

profissão e faz uma análise específica da carreira de gerente de projetos e das competências 

pessoais desejadas; o capítulo 4 descreve a metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa e a análise e interpretação dos resultados da pesquisa; e o último capítulo refere-se às 

considerações finais e possíveis contribuições do trabalho. 
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1. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E NOVAS PROPOSTAS 

DE CARREIRA 

1.1. O PROCESSO DE REESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES 

A estrutura de uma organização representa a forma como as atividades a serem 

desenvolvidas pela organização são divididas, e incluí os aspectos como comunicação, 

distribuição do poder e do controle, a fim de atingir os seus resultados operacionais e 

estratégicos.  

As empresas buscam na reestruturação organizacional uma maneira de tornarem-se mais 

ágeis e capazes de gerenciar ambientes em permanente mudança. Vasconcellos e Hemsley 

(2011) afirmam que as formas tradicionais de estruturação das organizações não suportam a 

nova economia, pelo alto nível de formalização, unidades de comando, especialização e 

verticalização da comunicação. A revisão das estruturas organizacionais, para modelos 

matriciais e por projetos, incluí novas formas no exercício da autoridade, da comunicação e 

das atividades. Vasconcellos e Hemsley (2011) destacam três componentes no conceito da 

estrutura organizacional: Subsistema de autoridade, subsistema de comunicação e subsistema 

de atividades. 

A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de 

um processo através do qual a autoridade é distribuída, as atividades 

desde os níveis mais baixos até a Alta Administração são 

especificadas, e um sistema de comunicação é delineado, permitindo 

que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes 

compete para o atingimento dos objetivos organizacionais 

(VASCONCELLOS E HEMSLEY, 2011). 

Por seu caráter formal, as estruturas organizacionais tradicionais ou funcionais, trazem 

certa rigidez no fluxo das informações. As estruturas tradicionais possuem características 

como alto nível de formalização, com descrições dos níveis de autoridade e responsabilidade 

dos diversos departamentos que a compõem, unidades de comando composta por um chefe 

que coordena um grupo de pessoas. A especialização se torna elevada neste tipo de 

organização, a repetição contínua da atividade traz o seu aprimoramento e aprendizado 

contínuo. A comunicação é vertical, entre o chefe e o subordinado, o que torna lenta a 

comunicação entre os pares, uma vez que deve seguir a formalização vertical entre os chefes 

dos diversos departamentos.  
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Com o fenômeno da evolução tecnológica, as empresas têm necessidade de tornarem-se 

mais flexíveis, aumentar a fluidez na comunicação, e permitir que as mudanças sejam 

implementadas o mais rápido possível. Para isso é necessário uma revisão das suas estruturas 

organizacionais.  

O aumento da flexibilidade das estruturas organizacionais surge da necessidade em se 

integrar o trabalho das diversas unidades funcionais. O gerente funcional concentra seus 

esforços e recursos no cumprimento de suas metas operacionais. Os requisitos das 

organizações para maior competitividade requer uma posição integradora entre as diversas 

unidades funcionais, sem destruir a estrutura vigente. Surgem organizações matriciais, por 

projetos ou para a inovação, e a profissão do gerente de projetos, que tem o papel de 

integrador das diversas áreas funcionais. 

As estruturas para inovação são direcionadas para atender às necessidades das 

organizações de flexibilidade, abertura às mudanças e velocidade na obtenção de novos 

produtos e serviços, necessárias à sua sobrevivência. Das diversas características de uma 

organização para inovação, Vasconcellos, Hemsley, (2011) destacam:  

(1) baixo nível de formalização: os ambientes dinâmicos trazem muitos aspectos novos e 

impossibilita e torna inviável o alto grau de formalização;  

(2) novas formas de departamentalização: são alternativas encontradas para atender ao 

ambiente em mudança, como departamentalização por centro de lucro, por projetos, 

matriciais, celulares e novos empreendimentos; 

 (3) multiplicidade de comando: caracteriza-se pela múltipla subordinação, uma vez que um 

mesmo indivíduo pode trabalhar para muitos projetos, ocorre principalmente nos ambientes 

matriciais;  

(4) diversificação elevada: a alta taxa de mudança dificulta a especialização, e o profissional 

que conhece o maior número de áreas técnicas será favorecido;  

(5) comunicação horizontal e diagonal: diferente das estruturas tradicionais, o ambiente 

dinâmico exige a comunicação em maior frequência e velocidade, e a comunicação possui N 

canais e se transforma em uma rede de comunicação, aumentando também a incidência de 

ruídos na comunicação. 
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A estrutura por projeto contribui com a empresa na geração da inovação. O ambiente de 

projeto é temporário pela sua natureza não repetitiva. Uma vez finalizado o projeto, este deve 

ser transferido para a operação, onde se processam as rotinas para a produção em série do 

novo produto ou serviço gerado no projeto. As estruturas por projetos são mais eficientes para 

entregar um produto, serviço ou resultado definido no planejamento estratégico e que deve 

retornar em benefícios para a organização.  

Neste tipo de estrutura, existe maior diversificação do conhecimento técnico, satisfação 

dos profissionais por terem uma visão mais abrangente do todo pela oportunidade em interagir 

com uma variedade grande de pessoas e situações não rotineiras, e maior facilidade na 

integração entre os diversos projetos. 

As organizações tradicionais devem evoluir sua estrutura para um modelo matricial, que 

adequa a empresa às necessidades de maior dinamismo e respostas rápidas. Esta estrutura 

mantem a departamentalização tradicional e incrementa com uma dimensão voltada a projetos 

e mudança, criando desta forma um duplo ou múltiplo comando. 

Esta estrutura mantém o gerente funcional em suas atividades rotineiras e com sua 

equipe subordinada, entretanto incluí os projetos na linha horizontal, com os coordenadores 

ou gerentes de projetos que compartilham as pessoas dos departamentos funcionais. Para 

Vasconcellos e Hemsley (2011), esta estrutura pode se apresentar como matriz funcional, 

balanceada ou por projetos, e depende da autoridade que é dada ao gerente de projetos. Na 

matriz por projetos o gerente de projetos possui alta autoridade, a na matriz funcional 

normalmente existe um coordenador com baixa autoridade. Uma das características mais 

marcantes deste tipo de estrutura é o aumento de conflitos, causado pela multiplicidade de 

comando. Uma pessoa trabalha para múltiplos chefes e tem que responder a demandas de 

prazos e prioridades conflitantes.  

A mudança na forma com que as empresas se estruturam e se organizam para realizar o 

trabalho, o tipo de trabalho e as competências necessárias para a execução da atividade, por 

um lado gera uma necessidade de desenvolvimento outras habilidades para a nova forma de 

trabalho. Por outro lado pode existir um enorme desconforto das pessoas por causa de 

possíveis indefinições e perda de segurança no emprego. Muitas vezes existe falta de preparo 

da camada gerencial em exercer a liderança. As novas formas de carreira aparecem neste 
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cenário de grandes transformações, e impulsionadas tanto pelas organizações, quanto pelos 

indivíduos.  

Tabela 1 – Tipos de estruturas matriciais e fator humano 

Tipo de Matriz / Fatores Matriz 

funcional 

Matriz 

balanceada 

Matriz por projetos 

Cumprimento dos Prazos Fraco Bom Muito bom 

Qualidade técnica do projeto Muito bom Bom Fraco 

Eficiência no uso de pessoas e recursos 

materiais 

Muito bom Bom Fraco 

Controle do orçamento do projeto Fraco Bom Muito bom 

Satisfação no trabalho para: 

- especialistas 

- não especialistas 

 

Muito bom 

Fraco 

 

Bom 

Bom 

 

Fraco 

Muito bom 

Desenvolvimento da capacidade 

técnica na organização 

Muito bom Bom Fraco 

Com nível de conflitos Baixo Alto Baixo 

Fonte: Vasconcellos e Hemsley (1981), Estrutura das organizações: Estruturas tradicionais, 

para inovação e matricial. 

Para o sucesso na implantação da estrutura matricial, é importante considerar as 

características relacionadas ao fator humano. Vasconcellos e Hemsley (2011) destacam os 

pontos mais relevantes para um bom desempenho desta estrutura:  

(1) capacidade de suportar ambiguidade: ambiguidades surgem da dificuldade em se detalhar 

as responsabilidades e também ao responder ao duplo ou múltiplo comando; 

(2) habilidade “política”: habilidade em tomar decisões sobre comunicação com as diversas 

partes interessadas, saber negociar e argumentar a respeito de determinada ideia ou técnica, e 

saber decidir sobre quando recorrer aos canais formais de comunicação para evitar problemas; 
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(3) capacidade de desempenhar múltiplos papéis: uma mesma pessoa pode assumir papeis de 

liderança e gestão em um determinado projeto ou operação, e assumir papéis técnicos e estar 

subordinada a outro gerente em outro projeto;  

(4) capacidade para adaptar-se a novos grupos: na área funcional a pessoa pertence a um 

grupo estável, e quando parte do seu tempo é dedicada a projetos, as equipes são formadas e 

diluídas a cada projeto. Existe a necessidade de constante adaptação aos novos grupos e 

acomodação dos papeis e responsabilidades dentro de cada grupo;  

(5) preferência por abrangência ao invés de especialização: nas estruturas matriciais os 

técnicos terão a oportunidade em conhecer as integrações entre a sua área de especialização e 

as demais áreas da empresa, e podem se sentir mais realizados por adquirirem uma visão mais 

abrangente da organização;  

(6) atitude de colaboração: a equipe do projeto deve ter uma atitude de colaboração com os 

demais membros do time. Por mais que se tenha papeis e responsabilidades definidos, sempre 

existirá nos projetos uma zona de indefinição; 

(7) habilidade de comunicação: capacidade de entendimento entre as pessoas através das 

diversas formas de comunicação como escrita, oral, formal, informal, verbal e não verbal; 

(8) capacidade de liderança: capacidade para inspirar os componentes da equipe e influência 

para que sejam atingidas as metas estabelecidas no projeto.  

(9) capacidade para divisão da autoridade: esta divisão de autoridade se dá entre o gerente do 

projeto e o gerente funcional, pois compartilham dos mesmos recursos para os projetos e a 

operação; 

(10) experiência com a operação matricial: é necessário o desenvolvimento das pessoas para o 

trabalho dentro destas estruturas. Pessoas que tem trabalhado em empresas tradicionais devem 

receber treinamento e acompanhamento para poderem se adaptar ao novo modelo. 

1.2. NOVOS DESAFIOS NA GESTÃO DE CARREIRA 

O conceito de carreira é definido por diversos autores e sob diversos significados. 

Ferraz, Galli e Trevisan (2008) definem a carreira como um conceito em evolução: 

Originária do latim medieval via carraria, com significado de estrada 

rústica para carros (MARTINS, 2001), “foi a partir do século XIX que 

o termo carreira foi aplicado ao caminho que uma pessoa toma na 

vida” (COELHO, 2006, p. 102), e, desde o final daquele século, a 
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palavra carreira é comumente relacionada a trabalho, profissão ou 

atividade profissional num contínuo exercício. De outra maneira, 

carreira também é entendida como “curso da vida profissional ou 

emprego, que permite uma oportunidade de progresso ou avanço no 

mundo” (BRIDGES apud COELHO, 2006). 

A gestão da carreira tradicional, pautada pela posição passiva do colaborador, que 

delegava a responsabilidade sobre a sua evolução profissional para a empresa onde exercia 

suas atividades profissionais, foi afetada pelas mudanças causadas pela evolução da 

tecnologia e consequente reestruturação organizacional.  

Surge a necessidade de maior mobilidade, não somente no sentido vertical, mas 

horizontal e diagonal, maior dinâmica na carreira como diversificação das capacidades e 

habilidades, e principalmente o posicionamento dos indivíduos frente à gestão de sua carreira. 

Esta mudança na direção da gestão da carreira e na postura proativa do profissional, implica 

em manter uma rede de relacionamento atualizada e em movimento, fazer uso das mídias 

sociais para manutenção dos contatos, e se engajar em trabalhos e projetos de curto ou médio 

prazo, além de flexibilização para empreendimentos.  

Novas formas de carreira aparecem neste cenário de grandes transformações, e 

impulsionadas tanto pelas organizações, quanto pelos indivíduos. As relações de longo prazo 

entre indivíduos e organizações (ARTHUR & ROUSSEAU, 1996) e a construção de carreiras 

sólidas e duradouras dentro de um cenário de estabilidade dão espaço a novos tipos de 

carreira. A responsabilidade sobre a gestão da carreira, como trabalhar para múltiplos 

empregadores, movimentos através de projetos, desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais e a visão do progresso de carreira (MILES e SNOW, 1996) são os principais 

elementos que contam nesta nova relação. 

Neste cenário surge a importância dos indivíduos poderem analisar a carreira pessoal a 

partir de diferentes perspectivas (DUTRA e VELOSO, 2010). Este olhar ampliado sobre a 

carreira do indivíduo considera as necessidades pessoais, valores e crenças que resgatam o 

significado do trabalho. Hall apud Dutra e Veloso (2010) aborda os aspectos de significado da 

carreira, sob as visões populares e científicas, e classifica a carreira como avanço, profissão, 

sequencia de trabalhos e de experiências relativas às funções exercidas. Defillippi e Arthur 

(1996) definem três perspectivas de competências pessoais para análise de gestão: know-why, 

know-how e know-whom. Para os autores, torna-se fundamental que o indivíduo desenvolva 

o autoconhecimento, como apoio para escolhas profissionais mais assertivas.  
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Para as empresas torna-se importante a capacidade de atrair e de reter os seus 

profissionais, e manter contratos de trabalho com outros profissionais independentes e 

terceirizar a mão de obra não especializada, ou de menor valor agregado para o negócio, a fim 

de manter o quadro de profissionais no nível mais baixo possível, sem a perda do 

conhecimento adquirido pela organização. Isso tudo para manter-se competitiva no mercado 

global. 

Dutra e Veloso (2010) afirmam que as decisões sobre a carreira dependem de questões 

pessoais e sociais: 

A vida profissional envolve necessidades individuais e circunstâncias 

impostas pela sociedade, nem sempre passíveis de controle. Portanto o 

estudo do tema deve considerar fatores de imprevisibilidade. A 

definição de London e Stumph (1982) encara conceitos importantes, 

uma vez que trata a carreira como uma série de estágios e transições 

que variam conforme pressões originadas no próprio indivíduo e no 

ambiente, e não a partir da suposição que a carreira seja linear. A 

partir de tais considerações, é possível identificar a incidência de 

movimento na carreira, tanto para o indivíduo quanto para a 

organização. 

Os autores pontuam quatro conotações distintas nas quais o termo é usado, tanto 

popularmente quanto na ciência comportamental (HALL apud DUTRA e VELOSO, 2010): 

(1) carreira como avanço: é a visão que povoa o pensamento das pessoas sobre carreira. A 

mobilidade é vertical em uma hierarquia organizacional com sequência de promoções e 

movimentos para cima. 

(2) carreira como profissão: uma maneira também popular, mas menos comum, de enxergar 

carreiras é a de que certas ocupações representam carreiras e outras não. Nesta visão seriam 

consideradas carreiras somente as ocupações que periodicamente são submetidas a 

movimentos progressivos de status, enquanto os trabalhos que normalmente não conduzem a 

um avanço progressivo não são relacionados à construção de uma carreira. 

(3) carreira como sequência de trabalhos durante a vida: nesta definição, mais representativa 

para os escritores que tratam da ciência comportamental, não há julgamento de valor sobre o 

tipo de ocupação, ou seja, a carreira de uma pessoa é sua história ou a série de posições 

ocupadas, desconsiderando os níveis ou tipo de trabalho. De acordo com esta visão, todas as 

pessoas com histórias de trabalho têm carreiras (carreira objetiva). 
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(4) carreira como a sequência de experiências relativas a funções ao longo da vida: nesta 

definição, também representativa para os escritores que tratam da ciência comportamental, a 

carreira representa a maneira como a pessoa experimenta a sequência de trabalhos e 

atividades que constituem sua história de trabalho (carreira subjetiva). 

Entende-se que o conceito de carreira se estende da consideração do trabalho objetivo 

para incluir as questões subjetivas como o significado de cada experiência para o indivíduo. 

Esta visão da ciência comportamental é observada no comportamento das gerações X e Y na 

busca de uma profissão que traga maior realização no trabalho, sem desconsiderar as outras 

dimensões da vida como família e vida social (DUTRA E VELOSO, 2010). 

1.2.1. CARREIRAS PROTEANAS  

Para melhor entendimento sobre o conceito de carreira Proteana, é importante que seja 

definido o conceito de “contrato psicológico” entre o empregado e o empregado. Este termo, 

segundo Hall apud Dutra e Veloso (2010), embora não seja um contrato formal ou documento 

legal, funciona como uma descrição das relações estabelecidas, ou do conjunto de 

expectativas mútuas, frequentemente implícitas, firmadas por ambas as partes em uma relação 

de trabalho. 

Este novo contrato psicológico, devido às turbulências no ambiente de trabalho, foi 

alterado nos seguintes pontos: segurança de emprego de longo prazo por contratos de curto 

prazo, necessidades de se cumprir o horário estabelecido por trabalho com metas e prazos 

estabelecidos e mudanças nos planos em decorrência do mercado e dos resultados 

organizacionais. 

Com isso, a carreira Proteana, segundo Hall apud Dutra e Veloso (2010), é constituída 

por um novo contrato psicológico. Este contrato contempla o compromisso mútuo de longo 

prazo e com base na relação de confiança entre o indivíduo e a organização e é baseado em 

trocas utilitárias, de curto prazo, de benefícios e contribuições entre os indivíduos e a 

organização. 

Segundo Hall apud Dutra e Veloso (2010), as características do novo contrato proteano 

de carreira se resume nos pontos: 

1. A gestão da carreira é efetuada pelo indivíduo e não pela organização; 
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2. Definida como uma série de experiências ao longo da vida: qualificações, 

aprendizados, transições e mudanças de identidade. A idade da carreira conta e não 

pela idade cronológica; 

3. O desenvolvimento é obtido através de aprendizado contínuo, autodirecionado, 

relacional e encontrado em desafios de trabalho; 

4. O desenvolvimento não é mobilidade para cima, nem treinamento formal ou repetição 

de treinamento; 

5. Os ingredientes do sucesso são learning-how; empregabilidade, carreiras Proteana e 

ser humano integral; 

6. A organização provê tarefas desafiadoras, desenvolvimento de relações e informações 

e outros recursos de desenvolvimento. 

A carreira Proteana apresenta conceitos de evolução em relação à carreira tradicional, 

onde o principal ponto de mudança é no papel que o indivíduo assume pelo seu 

desenvolvimento e gestão da sua carreira, e também pela flexibilidade e aumento de suas 

competências, e da capacidade de transformar a carreira como o nome Proteana sugere, 

permitindo à carreira que apresente várias faces, dependendo do contexto em que se encontra. 

1.2.2. CARREIRAS SEM FRONTEIRA 

O termo carreira sem fronteira é originário de uma corrente que e estuda a 

transformação na carreira através da transformação nas organizações. Com a extrema 

competitividade e a necessidade das empresas se reorganizarem para permanecerem no 

mercado, as carreiras também sofreram transformações. As empresas tornaram-se redes de 

negócios, fizeram downsizing e perderam suas fronteiras. As carreiras seguiram o mesmo 

fluxo e se transformam em carreiras sem fronteira. 

Segundo Miles e Snow (1996), uma carreira efetiva deve beneficiar o indivíduo, a 

organização e a sociedade. Sob a perspectiva do indivíduo, ela deve permitir o 

desenvolvimento do ser humano e total utilização de seu potencial. Para as organizações, 

carreiras efetivas são atingidas quando existe uma correspondência entre as competências 

individuais e as necessidades organizacionais. Já para a sociedade, os indivíduos devem 

contribuir com a comunidade e ajudar a tornarem-se melhores cidadãos.  

As carreiras estão diretamente ligadas à forma como as organizações se reestruturam e 

organizam a sua gestão. Segundo Toffle (1981, apud Miles e Snow, 1996), classifica as 
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transformações que as organizações sofreram em “ondas”. A segunda onda é constituída pelas 

organizações tradicionais e hierárquicas, e se situam no período de 1860 até 1970. A terceira 

onda é composta pelas empresas que sofreram grandes transformações no período de 1970 a 

1980, e são referenciadas como organizações em rede. As redes são constituídas de grupos de 

múltiplas organizações, onde a carreira se movimenta horizontalmente. A carreira da quarta 

onda, segundo Toffle, irão se posicionar nas organizações do futuro, ou organizações 

celulares.  

Tabela 2 – As mudanças nos perfis de Carreira  

Segunda onda Terceira onda Quarta onda 

Ficar com um único 

empregador. 

Trabalhar para múltiplos 

empregadores e praticar suas 

especialidades técnicas. 

Trabalhar por conta própria. 

Movimento hierárquico de 

ascensão de carreira. 

Movimenta-se através dos 

projetos e obtém experiência. 

Expande a experiência 

profissional. 

Depende das competências 

técnicas específicas da 

empresa. 

Dependem das habilidades 

comerciais, de governança, 

colaborativas, tanto quanto das 

habilidades técnicas. 

Depende das habilidades técnicas, 

comerciais, colaborativa e de 

governança. 

Permite que o empregador 

defina o progresso da 

carreira. 

Define o progresso da carreira 

juntamente com o empregador. 

Define o seu próprio progresso de 

carreira. 

Fonte: Miles e Snow (1996) – O resumo do perfil de carreira em cada “onda” de reestruturação 

organizacional. 

Para Dutra e Veloso (2010), o conceito de carreira sem fronteira requer o levantamento 

de significados complementares, e citam Saxenian (1996) e Weick (1996). Saxenian (1996) 

considera que os fatores como geografia e tipo de atividade tem forte influência sobre o 

comportamento sem fronteira. Tomando como base estudos realizados nas empresas do Vale 

do Silício, acredita-se que o comportamento do sem fronteira é caracterizado pelo 

desenvolvimento de um mercado aberto de trabalho. Com isso as oportunidades individuais e 

coletivas de carreira são definidas pela região e suas relações. Já o sucesso da carreira é 

determinado pela habilidade que os indivíduos têm para definir novos mercados e produtos.  
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Defende-se também do fato que o aprendizado coletivo é importante, portanto existe 

uma dependência na participação das redes sociais para o desenvolvimento das carreiras sem 

fronteira. Para Weick (1996), a carreira sem fronteira está diretamente ligada à necessidade de 

se fazer adaptações, de se tornarem mais proativas, portáteis e descontínuas, permitindo certo 

grau de improvisação. Utiliza-se o termo auto-organização como a capacidade de 

aprendizagem contínua, onde os resultados se transformam e ações subsequentes. O segundo 

termo destacado pelo autor é a atuação, que caracteriza a importância do indivíduo ser 

responsável pelo seu próprio desenvolvimento. A atuação tem a função de mudar os scripts 

de carreira.  

Três perspectivas de competências básicas são definidas e necessárias na carreira sem 

fronteira (DEFILLEPPI E ARTHUR, 1996). A primeira está ligada ao Knowing-Why. Esta 

competência faz referência aos motivos, significados e identificações do indivíduo com a 

organização. Na carreira tradicional o indivíduo desenvolve certa identidade com a 

organização, seus valores e sua cultura. Já na carreira sem fronteira não existe esta 

possibilidade. O indivíduo deverá desacoplar suas identidades de seu trabalho, e desenvolver 

uma identidade que se integre em um mundo em constante mudança e fragmentação. Esta não 

identificação com o trabalho pode ser compensada com outros interesses pessoais, como 

balanceamento entre família e trabalho, ou ficar livre da autoridade hierárquica ou dos 

horários rígidos de trabalho. 

A segunda perspectiva de competência é o Knowing-How e envolve os conhecimentos e 

as habilidades relacionadas ao trabalho a ser desempenhado. Na carreira tradicional estas 

competências estão relacionadas às necessidades da organização e embutidas nas rotinas de 

trabalho. Para o indivíduo na carreira sem fronteira, deve existir esforço e busca por constante 

atualização de novos conhecimentos e habilidades, de acordo com as tendências do mercado. 

Deve-se criar um espaço para o estudo e aprendizado, que é o investimento necessário para a 

renovação do conhecimento. Envolve também as práticas de troca de experiência dentro das 

redes de relacionamento. 

A terceira e última perspectiva de competência é o Knowing-Whom, que se refere à 

capacidade de criação e manutenção de uma rede de relacionamento para a comunicação entre 

as organizações e os indivíduos. As redes contribuem para o compartilhamento do 

conhecimento, como um repositório de conquistas, experiências e de reputação, e como fonte 

de novos aprendizados e aumento das vantagens competitivas. 
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Os autores também citam alguns valores fundamentais para a carreira sem fronteira: (1) 

Voluntarismo: escolhas livres de restrições burocráticas e de hierarquia; (2) Disciplina do 

mercado: o desempenho do trabalho deve estar de acordo com os termos do mercado (este 

valor inclui a capacidade de manter o conhecimento e as habilidades atualizadas 

constantemente); (3) Influência: Capacidade de transformar oportunidades em negócios 

através da sua rede de contatos, que inclui fornecedores, clientes e parcerias de negócios; (4) 

Colaboração: habilidade para aumentar a demanda sobre rede de relacionamento entre as 

organizações, podendo utilizar alianças colaborativas ou outras formas de parceria para troca 

de conhecimento e aprendizado; (5) Resiliência: habilidade de se manter atualizado, aprender 

o novo continuamente e abrir mão dos desapontamentos. 

As mudanças dos tipos de carreira trazem outros desafios e potenciais a serem 

desenvolvidos pelos indivíduos. Muitas empresas recorrem ao assessment durante o processo 

de seleção para avaliar se o profissional tem o perfil desejado para ocupar a posição oferecida. 

Entre as habilidades e capacidades técnicas e comportamentais, o custo de formação da 

primeira é menor que o da segunda. Portanto algumas empresas optam por trazer o perfil 

comportamental adequado e treinar o profissional nas questões técnicas.  

Neste cenário surgem os trabalhos de coaching e mentoring, que são úteis na ajuda aos 

profissionais em busca de desenvolvimento de suas habilidades comportamentais para atender 

a esta nova demanda das organizações. Fatores como gênero e idade também influenciam no 

comportamento, nas motivações e sentido das carreiras. 

1.2.3.  CARREIRAS OPTOUT 

O processo de reestruturação das organizações nas últimas duas décadas trouxe grande 

mudança no ambiente de trabalho, e no comportamento das pessoas. A mudança no contrato 

psicológico, entre outros pontos, obteve como principal impacto o fator segurança. A 

promessa de emprego vitalício e a possibilidade de carreira vertical dentro da hierarquia 

torna-se algo raro. Alguns indivíduos continuam nesta busca de estabilidade profissional e 

carreira tradicional. Por outro lado, muitos profissionais encaram as novas opções de carreira 

como uma oportunidade. A carreira opt-out é uma proposta onde o indivíduo está 

desvinculado de uma relação trabalhista com as organizações e desenvolve o seu próprio 

negócio. Neste modelo o indivíduo trabalha por conta própria, tendo que desenvolver 

competências adicionais de governança, além de técnica, comercial e de colaboração. 
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Estudos americanos têm publicado reportagens sobre a chamada revolução opt-out, e 

descreve a evasão de mulheres executivas e altamente qualificadas, do ambiente de trabalho 

tradicional. As explicações de que as mulheres buscam conciliação entre as necessidades 

familiares e as profissionais parecem pouco convincentes. Muitos homens e mulheres sem 

filhos também optam por esta iniciativa. Uma das explicações é sobre a insatisfação com o 

ambiente de trabalho, que não permite a pessoa desenvolver todo o seu potencial e atingir a 

autorrealização. Neste estudo conclui-se que existe baixa satisfação no trabalho 

(SCALABRIN, 2010). 

A questão das gerações é uma dimensão importante na análise do movimento opt-out 

No mercado de trabalho existem três gerações atuantes: baby boomers, nascidos entre 1946 e 

1964, a geração X que incluí o período de 1965 a 1978 e por fim a geração Y, nascidos entre 

1979 e 1994. 

A geração baby boomers desenvolveu grande parte de sua carreira no modelo 

tradicional, onde predominavam a estabilidade e a continuidade do emprego. Esta geração dá 

muita importância ao trabalho, possui forte identidade com a empresa e espera o 

reconhecimento de sua dedicação à empresa, em forma de promoções, sucesso material e 

status profissional. A geração X, mais descrente em relação aos valores ligados às 

organizações tradicionais, viram seus pais serem demitidos por razões de reestruturações, 

downsizing e reengenharia. Pessoas desta geração podem rejeitar ofertas de promoção 

profissional, status e remuneração, em detrimento de sua qualidade de vida e de suas 

necessidades pessoais. A geração Y nasceu conectada à internet e valoriza as necessidades 

pessoais e familiares acima das questões profissionais. Predomina-se o desejo de se trabalhar 

o suficiente para ter equilíbrio entre os diversos aspectos da sua vida.  

As escolhas e os valores pessoais tem forte influência na opção pelo tipo de carreira a 

ser desenvolvida. Supõe-se que exista uma aderência maior das gerações X e Y pelas carreiras 

Proteanas e sem fronteira, justificado pelo comportamento padrão das gerações unido às 

ofertas existentes no mercado de trabalho.  

A análise das carreiras sem fronteira e opt-out é influenciada pelas escolhas das 

gerações e também por fatores ambientais. É preciso que existam oportunidades no mercado 

de trabalho para suportar esta opção de carreira. É importante considerar, sob a perspectiva 

interna dos indivíduos, as variações dos tipos psicológicos e dos valores pessoais no processo 
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de escolhas profissionais, bem como as opções de desenvolvimento das competências 

necessárias às novas propostas de carreira.  

1.3. INTEGRAÇÃO ENTRE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

O processo de automação da produção colaborou para a mudança na forma como o 

trabalho é desenvolvido. Os trabalhos manuais e repetitivos se tornaram escassos. Os 

profissionais atualmente desenvolvem atividades mais conceituais e com forte destaque para 

as relações humanas. Esta mudança requer a revisão dos modelos de gestão. Existe a 

necessidade de uma reavaliação dos modelos de gestão das pessoas, e a discussão da 

passagem da lógica do posto de trabalho para o princípio da gestão de pessoas segundo a 

lógica da competência (ZARIFIAN, 2008). 

Zarifian (2008) afirma que existe uma tendência da sociedade, em especial da geração 

mais jovem, no desenvolvimento da identidade fora da empresa. Sob o ponto de vista das 

empresas, a gestão organizacional por competência insere a iniciativa e a tomada de 

responsabilidade pelos indivíduos diante de situações profissionais. Os profissionais se 

identificam com a empresa apenas em parte, e o fazem de maneira menos afetiva que no 

passado. Esta evolução é mais nítida nos meios urbanos, e é provável que os riscos de 

instabilidade do emprego contribuam para esta variação do sentimento de pertencer entre os 

indivíduos e as organizações.  

Esta mudança na regra do jogo implica diretamente no controle do trabalho. Segundo 

Zarifian (2008) a empresa deve oferecer aos indivíduos a possibilidade de associação dos 

objetivos de desempenho da empresa com o sentido do trabalho, assim como definir 

compromissos recíprocos e delegar confiança em função da responsabilidade assumida.  

Costa (2010) cita o resultado da pesquisa na revista Exame/ Você S.A., onde foram 

aplicados 9.754 questionários aos funcionários das maiores e melhores empresas para 

trabalhar no Brasil, no ano de 2007. O resultado revelou que os principais fatores 

considerados importantes são: (1) aprendizagem e oportunidade de crescimento; (2) 

identificação com os objetivos da empresa, o que ela faz para os seus clientes, para a 

sociedade e para a comunidade; (3) satisfação e motivação com aquilo que faz, com o que 

ganha e com o dia a dia do trabalho; (4) liderança, como ter respeito para com o chefe, que 

sejam confiáveis e que orientem corretamente a equipe de trabalho. As expectativas variam de 

acordo com a idade, número de filhos, salário e grau de instrução. 
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Schein apud Costa (2010) propõe um sistema de planejamento e desenvolvimento de 

recursos humanos, composto pela relação de dependência entre as variáveis da sociedade, da 

organização e do indivíduo, e como a integração destas variáveis pode favorecer todas as 

partes.  Entender o significado e o sentido do trabalho para as pessoas é uma forma de 

resgatar a identidade entre a empresa e o indivíduo.  Neste cenário de corresponsabilidade e 

iniciativa, as empresas devem rever o seu sistema de recursos humanos, e as pessoas devem 

assumir uma postura pró ativa em relação a sua carreira.  

A busca de novos valores no trabalho pode compensar as perdas de segurança e 

continuidade no emprego. As empresas mantem programas de desenvolvimento e retenção 

dos talentos. Entende-se que a busca do desenvolvimento pessoal e profissional pelos 

indivíduos é um fator que aumenta a empregabilidade e a satisfação pessoal. Saber o que se 

espera do trabalho já é um bom começo para evitar frustrações na carreira. 

Figura 1 - Planejamento e desenvolvimento de recursos humanos 

 

Fonte: COSTA, 2010: Conciliação de Expectativas de Carreira entre Pessoas e as Organizações.  

Para Schein (2006), o conceito de “sistema sócio técnico” torna-se importante, pois não 

é possível separar o elemento técnico dos elementos sociais. Questões como a maior ênfase 

dada aos trabalhos em grupo, o aumento da complexidade no trabalho e trabalhos mais 
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conceituais é a tendência quando se pensa no trabalho do futuro. Diante das novas imposições 

provocadas pelas transformações no trabalho, as profissões estão sujeitas a uma mudança nos 

requisitos comportamentais e cognitivos, frente às novas exigências tanto da carreira como 

tecnológicas.  

1.4. AVALIAÇÃO DO TRABALHO E PESPECTIVAS FUTURAS  

Como programa de desenvolvimento profissional, Schein (2006) propõe que após a 

identificação das competências, a pessoa desenvolva um mapa com as regras e condições do 

contexto do seu trabalho. Para tanto se considera a identificação das partes interessadas 

envolvidas na atividade profissional do indivíduo, e as expectativas que possuem sobre a 

conduta e desempenho. Após esta identificação, é feita uma análise de gap que permite a 

criação de um plano de ações priorizado para conduta do desenvolvimento profissional. 

Como visão de e planejamento para um futuro trabalho, Schein (2006) sugere a análise 

dos seguintes requisitos:  

(1) Reestruturação das empresas para operar no mercado global, com impacto no 

desaparecimento de tipos de trabalho e redesenho e novo caminho para se repensar o trabalho, 

e inclui o uso de tecnologia e redes sociais;  

(2) A globalização e as novas tecnologias tem impacto no desaparecimento das fronteiras das 

organizações e do trabalho;  

(3) O trabalho torna-se tecnicamente mais complexo e baseado no conhecimento, 

gerenciamento torna-se mais uma função de coordenação e ligação do que monitoramento e 

controle de pessoas; 

(4) O trabalho conceitual torna-se mais presente, as fronteiras do trabalho e suas regras mais 

flexíveis, e a ansiedade dos indivíduos aumenta. Este cenário justifica a necessidade de se 

trabalhar em grupos ou times;  

(5) O movimento de rightsizing trouxe às organizações uma revisão de sua estrutura e 

criaram-se novos mecanismos de coordenação fora da hierarquia, e esta mudança para 

empresas, baseada em projetos no futuro, irá movimentar o poder e autoridade entre os líderes 

de projetos. Os membros do time de projeto irão coordenar o seu próprio trabalho. Poder e 

autoridade serão derivados do que a pessoa conhece e das habilidades demonstradas, o que 

pode ser conflitante e problemático; 
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(6) Organizações buscam diferenciação, o que impacta na complexidade, com o aumento no 

número de produtos e serviços. Como consequência aumenta o nível de especialização 

ocupacional, e a necessidade de gerenciamento de seus esforços. É necessário que os 

especialistas se desenvolvam para provável chance de um futuro cargo gerencial;  

(7) O desenvolvimento de subculturas e consequente aumento na dificuldade de comunicação 

entre as diversas áreas da empresa. Com o aumento da complexidade e da especialidade a 

interdependência é fator vital. É necessário o alinhamento entre as subculturas e as metas da 

organização;  

(8) Clima organizacional torna-se mais colaborativo e cooperativo, e as empresas percebem 

que para os times de trabalho, um ambiente competitivo torna-se destrutivo. Isso é uma 

tendência mundial. As informações serão melhores distribuídas e descentralizadas. A 

disponibilização e compartilhamento de informações será tarefa primária da liderança; 

(9) Aumento da dependência das organizações em relação à comunicação lateral, entre P&D, 

vendas, marketing, especialistas e operação; 

(10) Mudança nos valores socioculturais como família, a própria pessoa e o trabalho. Pessoas 

mudam o conceito de lealdade com a organização e aceitação da autoridade formal, e 

valorizam mais o indivíduo. O trabalho tem que fazer sentido, ser desafiante e trazer a 

oportunidade de expressão de seus talentos. As pessoas estão pondo menos valor ao trabalho, 

promoções e movimento de carreira dentro das organizações, e colocando mais valor em si 

mesmo e em sua família, o que muda a medida do sucesso. As mudanças nas escolhas feitas 

por homens e mulheres também tem sido foco de estudos e busca de entendimento. Existe um 

aumento de mulheres que escolhem profissões como engenharia e mais homens vão à direção 

de carreiras como enfermagem entre outras. 

Estas questões relacionadas ao futuro do trabalho tem impacto na escolha da carreira e 

devem ser analisadas criteriosamente para entendimento dos requisitos e expectativas dos 

interessados, e das competências necessárias ao desenvolvimento de uma determinada 

carreira, considerando-se este novo cenário de oportunidades e mudanças profissionais. 
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2. ASPECTOS SUBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO DE 

CARREIRA 

Fatores objetivos e subjetivos influenciam as pessoas no desenvolvimento de sua 

carreira. Ser bem sucedido na profissão, ser reconhecido pelos colegas de trabalho, familiares 

e pela sociedade e possuir um status decorrente do valor de troca do trabalho pelo salário são 

alguns pontos importantes na escolha objetiva de uma carreira. Outro aspecto não menos 

importante a ser considero são as aptidões inatas dos profissionais e as competências e 

habilidades construídas através da formação pessoal e profissional.  

A questão sobre qual o significado do trabalho para o indivíduo e como o trabalho 

contribui para o cumprimento da missão de vida de uma pessoa estão cada vez mais presentes 

no contexto de carreira. A carreira subjetiva (DUTRA E VELOSO, 2010), está ligada a 

ciência comportamental e representa a maneira como a pessoa experimenta a sequência de 

trabalhos e atividades que constituem sua história de trabalho. É importante considerar o 

alinhamento das expectativas das pessoais com as da organização onde irá atuar. 

Em relação ao contexto empresarial, Gondim (2002) explica que as organizações atuais 

possuem três grandes grupos de requisitos profissionais: 1) habilidades cognitivas, que são 

comumente obtidas no processo de educação formal (raciocínio lógico e abstrato; resolução 

de problemas, criatividade, capacidade de compreensão, julgamento crítico e conhecimento 

geral); 2) habilidades em técnicas especializadas, como informática, língua estrangeira, 

operação de equipamentos e processos de trabalho e 3) habilidades comportamentais e 

atitudinais, como cooperação, iniciativa, empreendedorismo, motivação, responsabilidade, 

participação, disciplina, ética e atitude permanente de aprender. 

Por sua vez o indivíduo deverá desenvolver o conhecimento sobre si mesmo para 

entender seus valores e poder fazer escolhas profissionais mais assertivas. Este conhecimento 

pode ser desenvolvido ao longo da experiência e dos aprendizados adquiridos. Existem 

ferramentas de indução que ajudam a pessoa a refletir e identificar as suas preferências por 

determinada carreira. 

Neste capítulo explora-se o conceito de identidade pessoal e profissional, os valores 

humanos pela ótica universal, determinantes nas escolhas profissionais e qual o conhecimento 

disponível para o desenvolvimento das competências pessoais. 
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2.1. IDENTIDADE PESSOAL  

A expressão identidade pessoal, tem sido bastante explorada em treinamentos de 

executivos e no desenvolvimento de liderança. Os indivíduos se desenvolvem ao longo da 

vida pessoal e profissional, e sua consciência se transforma continuamente, de acordo com a 

suas experiências e aprendizados. O conhecimento sobre si mesmo é a base para o 

desenvolvimento das competências pessoais como liderança, comunicação e desenvolvimento 

de equipes. É o primeiro passo para uma pessoa poder compreender o outro e trabalhar com 

os diferentes tipos de personalidades que compõem os integrantes das equipes de trabalho, e 

também na desenvolver a comunicação e gestão das partes interessadas dos projetos.  

Ciampa (1987) entende identidade como metamorfose, ou seja, em constante 

transformação, sendo o resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, seu 

contexto histórico e social e seus projetos. A identidade tem caráter dinâmico e seu 

movimento pressupõe uma personagem. A personagem, que, para o autor é a vivência pessoal 

de um papel previamente padronizado pela cultura, é fundamental na construção de 

identidade: representa-se a identidade de alguém pela retificação da sua atividade em uma 

personagem que, por fim, acaba sendo independente da atividade. As diferentes maneiras de 

se estruturar as personagens resultam diferentes modos de produção de identidade. Portanto, 

identidade é a articulação entre igualdade e diferença. 

Identidade é movimento, porém, uma vez que a identidade 

pressuposta é reposta pelos ritos sociais, passa a ser vista como algo 

dado e não como se dando. A reposição, portanto, sustenta a mesmice, 

que é a ideia de que a identidade é atemporal e constante: identidade-

mito. A superação da identidade pressuposta denomina-se 

metamorfose (CIAMPA, 1987). 

Dubar (1997) define identidade como o resultado do processo de socialização, e que 

compreende o cruzamento dos processos relacionais (ou seja, o sujeito é analisado pelo outro 

dentro dos sistemas de ação nos quais os sujeitos estão inseridos) e biográficos (que tratam da 

história, habilidades e projetos da pessoa). Para ele, a identidade para si não se separa da 

identidade para o outro, pois a primeira é correlata à segunda: reconhece-se pelo olhar do 

outro. Porém, essa relação entre ambas é problemática, pois não se pode viver diretamente a 

experiência do outro, e ocorre dentro do processo de socialização. 

Para Dubar (1997) existem vários tipos de identidade pessoal, várias maneiras de 

construir identificações de si próprio e dos outros, vários modos de construção da 
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subjetividade, ao mesmo tempo social e psíquica, que podem ser muitas combinações das 

formas identitárias inicialmente definida (uma forma dominante que assegura, durante um 

tempo, certa coerência, e em longo prazo certa permanência à identidade pessoal). Para 

assegurar aos indivíduos, pelo menos por certo tempo, certa coerência e um mínimo de 

continuidade (e, antes de mais, para ser identificável ao outro), a personalidade individual 

organiza-se em uma forma de identidade dominante: ou comunitária ou societária. 

Nkomo e Cox (2007) exploram o tema da diversidade de identidades, e como as 

diferenças de identidade afetam as relações sociais. Inclui a teoria da identidade social (TIS) e 

a teoria intergrupos incrustrados. Na TIS assume-se que as pessoas tendem a classificar a si 

próprias e aos outros em categorias sociais, e esta classificação tem efeitos significativos 

sobre as interações humanas. Nesta teoria supõe-se que o tratamento da identidade é 

inconsciente, e a maneira como alguém é identificado no grupo influencia a sua autoimagem. 

2.2. IDENTIDADE PROFISSIONAL 

As novas propostas de carreira, decorrentes das mudanças ocorridas nas últimas 

décadas, diferem das carreiras tradicionais em vários aspectos. Um ponto a se considerar neste 

cenário é o distanciamento entre o indivíduo e a organização, ou uma menor identificação 

com o trabalho. As organizações, na busca de maior profissionalismo desenvolvem modelos 

de trabalho e definem o comportamento esperado de seus funcionários, por meio do 

planejamento estratégico e definição de sua Missão, Visão e valores organizacionais. 

Como empresa e pessoas estão em constante mudança, os profissionais podem 

encontrar maior motivação para o trabalho e se sentirem mais realizados quando conseguem 

conciliar sua identidade pessoal com a identidade de carreira ou profissional. Trata-se da 

escolha da profissão e também da organização que se quer atuar.  

É importante definir a diferença entre identidade pessoal, social e profissional. Galindo 

apud Penna (2004) diferencia identidade pessoal da social. A identidade social refere-se a 

pessoas consideradas membros da mesma categoria, por características comuns, o campo da 

identidade comum, independentemente de conviverem juntos. É nesse sentido que a 

identidade profissional é definida como um tipo de identidade social. 

Para Lemos (2007), o processo de constituição da identidade profissional vem sofrendo 

intensas transformações, decorrentes da assimilação de informações, conceitos e valores 
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relativos às mudanças do mundo do trabalho e da influência da nova ordem social vigente. Tal 

processo se desenvolve conforme o indivíduo vai assumindo papéis ocupacionais adultos 

através das participações grupais e da vinculação com os referenciais externos assimilados por 

meio da socialização.  

Segundo Ibarra (2002), a identidade profissional é definida pelo que se faz, pelas 

atividades do trabalho as quais a pessoa se engaja, pela empresa na qual se trabalha, pelas 

relações de trabalho estabelecidas, pelos grupos profissionais que a pessoa pertence, e pelos 

eventos da vida que formaram a pessoa e a história que liga o que a pessoa tem sido com o 

que ela será.  

No contexto da mudança de carreira, a identidade profissional pode ser o resultado de 

muitas possibilidades, algumas tangíveis e concretas, e outras que existem na esfera do 

potencial. A mudança de carreira está ligada a um processo de reconfiguração destas 

possibilidades, e para serem encontradas é preciso que sejam testadas.  

Aprendemos quem somos - na prática e não na teoria – pelo teste da 

realidade, não olhando para dentro de nós mesmos. Descobrimos as 

verdadeiras possibilidades ao fazer – testando novas atividades, 

encontrando novos grupos, seguindo novos modelos e reescrevendo 

nossa história à medida que contamos àqueles que estão ao nosso 

redor. Para criarmos um novo eu, precisamos mudar nosso modo de 

pensar. Precisamos agir. (IBARRA, 2002) 

Uma mudança de carreira implica na reinvenção do processo de identidade. Responder 

a pergunta “quem eu sou” é difícil, uma vez que se existem múltiplas possibilidades de 

identidade de carreira a serem exploradas. Para Ibarra (2002), o trabalho consiste em se 

perguntar quem a pessoa poderia ser, quais são estas possibilidades, efetuar testes entre a nova 

e a velha identidade e verificar os resultados obtidos nesta nova experiência, e os 

aprendizados adquiridos.  

Estes resultados podem ser tanto externos, como a efetivação da mudança na carreira, 

como internos, que significa o quanto a pessoa integra o que ela é com o que ela faz. 

Ibarra (2002) afirma que o processo de experimentação consiste em pequenos passos, 

um de cada vez, que permite à pessoa entender na prática o significado da mudança e suas 

implicações, e se realmente faz sentido a mudança. Este processo requer esforço redobrado, 
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pois a pessoa passa a conviver com as identidades antiga e nova, e pode gerar um conflito e 

um desconforto neste período de convivência. 

Esta mudança de identidade de carreira implica em se fazer coisas novas, estabelecer 

novas conexões e na reinterpretação de nossa história de vida, segundo a ótica das novas 

possibilidades. A mudança externa não é diretamente proporcional à interna. Enquanto a 

mudança externa pode parecer pequena, internamente pode ter sido uma grande 

transformação, e vice versa.  

A discussão sobre a transição de carreira é importante não somente pelo cenário de 

mudança, que impõe mudanças nas trajetórias de carreira, e também porque, segundo Ibarra 

(2002), as pessoas passam por pelo menos uma grande transição de carreira durante a vida, e 

acrescenta que a identidade profissional é construída pelas experiências ao longo dos anos de 

trabalho. 

O gerente de projetos normalmente atravessa uma grande transição na sua carreira, que 

é a mudança da atividade técnica ou funcional para a gerencial, quando é colocada a prova 

suas possíveis possibilidades de identidade de carreira. 

Para uma mudança de carreira efetiva, Ibarra (2002) define um caminho de nove passos, 

que segundo ela constituem uma “estratégia não convencional”: (1) Vá de um caminho a 

outro pensando e sendo; (2) Parar de tentar encontrar um único eu verdadeiro; (3) Permitir-se 

um período de oscilação entre a nova e a velha identidade; (4) Resistir à tentação de tomar 

uma grande decisão que irá mudar tudo rapidamente; (5) Encontrar projetos que ajudem a ter 

uma ideia da nova linha de trabalho; (6) Encontrar pessoas que estão no novo caminho para 

apoio; (7) Usar as ocorrências diárias para encontrar os significados da mudança; (8) Permita-

se recuar por um período para checar se realmente está no caminho certo; (9) Saiba apreender 

oportunidades. 

2.3. VALORES HUMANOS  

A axiologia ou estudo filosófico dos valores humanos tem ocupado espaço significativo 

em pesquisas acadêmicas teóricas e aplicadas em ambientes organizacionais. Esta importância 

é dada entre outros motivos, por este assunto estar no tema central do comportamento 

humano. Gouvêa (2008) ressalta que na pesquisa acadêmica é imprescindível que se preserve 

a cientificidade do discurso. Para Gouvêa (2008) deve-se averiguar e discernir sobre qual o 
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significado deste conceito, sob a ótica sociocultural e suas vertentes como valores humanos, 

valores pessoais, valores universais, valores do trabalho, de família, éticos, etc. Também é 

importante que se avalie a racionalidade de sua utilização nos discursos humanos. 

A psicologia social se interessa por este tema e tem produzido estudos relevantes nesta 

linha de pesquisa. As pesquisas aplicadas à administração de empresas tem se utilizado dos 

resultados gerados nas ciências sociais, e desenvolve o tema para a criação de técnicas para o 

aperfeiçoamento das relações de trabalho. Gouvêa (2008) explica que toda organização acerca 

dos valores implica em escolhas, que podem ser feitas por pessoas ou pela coletividade, e que 

é tarefa da filosofia esclarecer sobre estas escolhas e perceber se correspondem aos anseios 

individuais e autênticos do ser humano, ou se pertencem a um discurso ideológico, de 

massificação ou alienação. 

2.3.1. TEORIA FUNCIONALISTA DOS VALORES HUMANOS  

A teoria funcionalista dos valores humanos foi originada em 2007, por Golveia (2008), 

e admite quatro suposições teóricas principais: (1) a natureza humana se caracteriza pela 

benevolência e positividade dos indivíduos. Apenas valores positivos são considerados nesta 

teoria. Pode haver uma interpretação equivocada de algum valor; (2) o princípio individual 

implica que mesmo existindo abordagens teóricas culturais, tais valores são princípios guia de 

um grupo de indivíduos. Esta teoria é voltada aos valores individuais; (3) base motivacional é 

um conceito sobre valores como representações cognitivas. Não apenas de demandas 

individuais, mas também das instituições e da sociedade; e (4) caráter terminal do valor por 

ser representado por verbo e diminuir o número de ocorrências. Como representação cognitiva 

das necessidades, são metas superiores que vão além das imediatas e biologicamente urgentes. 

Gouveia (2008) define valor como conceitos ou categorias sobre estados desejáveis de 

existência, que transcendem situações específicas, assumem diferentes graus de importância, 

guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos e representam cognitivamente as 

necessidades humanas. Nesta teoria funcionalista dos valores humanos Gouveia (2008) 

identificou duas funções consensuais dos valores: (1) orientar as pessoais sobre suas ações; e 

(2) motivador da expressão das necessidades humanas. 
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2.3.2. ASPECTOS UNIVERSAIS NA ESTRUTURA E NO CONTEUDO DOS 

VALORES HUMANOS  

Motivado pelo interesse prático em gerar um conjunto de valores universais que permite 

a comparação dos valores entre os países, Schwartz (2006) criou uma estrutura de valores 

humanos, composta por categorias e relações tanto adjacente como bipolares. Para Schwartz 

(2006), a análise transcultural é a chave para desenvolver uma teoria básica do conteúdo e da 

estrutura dos valores humanos. 

Segundo Schwartz (2006) existe um grande acordo na bibliografia sobre cinco traços da 

definição conceitual dos valores, e define um valor como: (1) uma crença; (2) que pertence a 

fins desejáveis ou a formas de comportamento; (3) que transcende as situações específicas; (4) 

que guia a seleção ou avaliação de comportamentos, pessoas e acontecimentos; (5) que se 

organiza por sua importância relativa a outros valores para formar um sistema de prioridade 

de valores. Valores não são necessidades nem atitudes. 

A tipologia dos diferentes conteúdos dos valores foi desenvolvida de acordo com o 

raciocínio: para se adaptarem à realidade dentro de um contexto social os grupos de 

indivíduos transformam as necessidades inerentes à existência humana e a expressão na 

linguagem dos valores específicos a respeito dos quais possam se comunicar. Os requisitos 

universais considerados são: as necessidades dos indivíduos na sua qualidade de organismos 

biológicos, os requisitos de interação social coordenada e os requisitos para o correto 

funcionamento e sobrevivência dos grupos. 

Destes três requisitos universais derivam dez tipos motivacionais de valor. Quando as 

pessoas agem para expressar estes valores específicos ou quando se orientam para conquista-

los estão promovendo a meta central do tipo de valor.  

Para criar a estrutura das relações entre os valores, Schwartz (2006) partiu do 

pressuposto que as ações empreendidas para realizar cada tipo de valor acarretam 

consequências psicológicas, práticas e sociais, que podem entrar em conflito ou serem 

compatíveis com a sua realização. As análises dos conflitos e a reflexão sobre a 

compatibilidade entre os agrupamentos de tipos de valores e a investigação sobre quanto os 

indivíduos procuram realizar estes valores simultaneamente, servem para criar hipóteses sobre 

as prioridades de valor. 
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Tabela 3 - Tipos motivacionais de valor 

DEFINIÇÃO EXEMPLOS DE VALORES FONTES 

Poder: status social sobre as pessoas e os recursos. 
Poder social. Autoridade. 

Riqueza. 

Interação 

Grupo 

Realização: sucesso pessoal mediante a 

demonstração de competência, segundo critérios 

sociais.  

Bem sucedido. Capaz. 

Ambicioso. 

Interação 

Grupo 

Hedonismo: prazer e gratificação sensual para si 

mesmo. 
Prazer. Desfrutar a vida.  Organismo 

Estimulação: entusiasmo, novidade e desafio na 

vida. 

Audacioso. Uma vida variada. 

Uma vida excitante. 
Organismo 

Autodeterminação: pensamento independente e 

escolha da ação, criatividade e exploração. 

Criatividade. Curioso. 

Liberdade. 

Organismo 

Interação 

Universalismo: compreensão, apreço, tolerância e 

atenção com o bem estar de todas as pessoas e da 

natureza. 

Tolerância. Justiça social. 

Igualdade. Proteção do meio 

ambiente. 

Grupo* 

Organismo 

Benevolência: preservação ou intensificação do 

bem-estar das pessoas com as quais se está em 

contato pessoal frequente. 

Ajuda. Honesto. Não 

rancoroso. 

Organismo 

Interação 

Grupo 

Tradição: respeito, compromisso e aceitação dos 

costumes e ideias oferecidas pela cultura 

tradicional ou pela religião. 

Humilde. Devoto. Aceitar 

minha parte na vida. 
Grupo 

Conformidade: restrição das ações, tendências e 

impulsos que possam incomodar ou ferir os outros 

e contrariar expectativas ou normas sociais. 

Polidez. Obediente. Honra aos 

pais e pessoas mais velhas. 

Interação 

Grupo 

Segurança: segurança, harmonia e estabilidade da 

sociedade, das relações e de si mesmo. 

Segurança nacional. Ordem 

social. Idôneo. 

Organismo 

Interação 

Grupo 

Fonte: Schwartz (2006), Teoria dos conteúdos e estrutura dos valores universais. 

 

* Emerge quando as pessoas entram em contato com os que estão fora do grupo primário ampliado, 

reconhecem a interdependência grupal e se conscientizam a respeito da escassez dos recursos 

naturais. 
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Por exemplo, levar até o fim os valores de realização pode entrar em conflito com a 

busca dos valores de benevolência. Ir atrás do sucesso pessoal pode inibir as ações voltadas à 

melhoria do bem-estas das pessoas próximas. A busca por valores como tradição e segurança 

pode conflitar com valores voltados à abertura a mudança, como estimulação e 

autodeterminação. A aceitação dos costumes e normas de uma sociedade pode inibir a procura 

do novo, o desafio e o entusiasmo. Existem tipos de valores que são compatíveis, por 

exemplo, benevolência e conformidade, pois ambos implicam no comportamento baseado no 

que é próprio do grupo em que se convive. 

Figura 2 – Modelo teórico das relações entre os tipos de valor de ordem superior e dimensões de 

valores bipolares 

 

Fonte: Schwartz (2006). Há aspectos universais na estrutura e no conteúdo dos valores humanos? 

Schwartz (2006) através deste modelo considera os valores subjacentes como 

compatíveis e os opostos como passíveis de conflito. Os quadrantes que aparecem no modelo 

ilustram a oposição entre as dimensões de abertura a mudança com conservação, e de 

autotranscendência com autopromoção. O primeiro grupo enfatiza a oposição entre os que 

buscam a independência de julgamento e ação e favorecem a mudança, com aqueles que 

enfatizam a autorrepressão para a preservação das práticas tradicionais e na proteção da 
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estabilidade. No segundo grupo encontram-se a dimensão dos valores de autopromoção em 

contraste com os de autotranscendência. Destaca-se a busca do sucesso pessoal e do domínio 

sobre os outros com o oposto que é a aceitação dos outros como iguais, assim como a 

preocupação com o seu bem-estar.  

Para elaboração do questionário foram identificados 56 valores na pesquisa central, 

sendo que 52 representam os 10 tipos postulados e os demais (4) para captar um possível tipo 

espiritual. As pesquisas de Schwartz (2006) foram realizadas de 1988 a 1993, a partir de 97 

amostras em 44 países de cada continente habitado. No Brasil a pesquisa foi efetuada com 

244 professores do ensino fundamental e médio. 

O resultado da pesquisa aponta para a quase universalidade dos quatro tipos de valor de 

ordem superior e de sua organização em duas dimensões que estruturam o sistema de valores. 

A aplicação é válida principalmente em culturas contemporâneas com população alfabetizada. 

A natureza sistemática dos resultados da pesquisa mostra que é vantajosa a sua utilização em 

suas diversas aplicações como nas relações intergrupais, para aprimoramento da 

autoconsciência e do desenvolvimento de competências inter-relacionais e intergrupais.  

A psicologia social se ocupa da interação entre a cultura, os grupos e as pessoas. Ros 

(2006) explica que o nível psicossocial opera demonstrando a interação entre os planos 

cultural e individual por meio da estrutura familiar. 

No Brasil, Porto (2008) desenvolveu uma escala de valores laborais a partir de 

pesquisas em instrumentos publicados e entrevistas com trabalhadores. Foram encontrados 

quatro fatores: (1) realização profissional; (2) estabilidade; (3) relações sociais; e (4) prestígio. 

Neste trabalho o interesse por este tema baseia-se na utilidade dos modelos teóricos para o 

desenvolvimento das competências interrelacionais e aumento da autoconsciência e do 

discernimento. 

2.4. FATOES DETERMINANTES NAS ESCOLHAS DE CARREIRA 

A palavra carreira pode ter muitas definições e significados. Para Schein (2006) a 

carreira é analisada sob a perspectiva do seu desenvolvimento, e classificada em “carreira 

externa” e “carreira interna”. A “carreira externa” é pautada por estágios normalmente bem 

definidos pela ocupação formal do indivíduo e pela organização, e se restringe às pessoas que 

possuem uma profissão ou uma ocupação estruturada e que implique em avanços. A “carreira 
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interna” é a visão individual dos passos e fases da ocupação de uma pessoa. Para Schein 

(2006) esta abordagem está “ancorada” na autoimagem do indivíduo, em relação às suas 

competências, motivações e valores. 

Os estágios da carreira externa são movimentos vistos sob três dimensões: (1) 

movimento ascendente na hierarquia das organizações; (2) movimentos laterais através de 

grupos funcionais ou subcampos em uma organização; e (3) movimento em direção aos 

centros de influência e liderança em uma ocupação ou organização. O significado deste 

movimento irá depender da forma em que a pessoa está posicionada na sua carreira interna, e 

podem fazer sentido ou não para o indivíduo. 

A cada experiência profissional ou de trabalho, a pessoa adquire novos conhecimentos e 

habilidades, que permitem a mudança de sua atitude perante as atividades laborais e pessoais. 

Schein (2006) propõem o desafio de se ir além deste conhecimento e procurar saber o quanto 

a pessoa aprendeu sobre ela mesma, ou seja, desenvolver o autoconhecimento e saber quais 

reações se tem em determinada situação.  

Esta proposta baseia-se na análise das reações de um indivíduo sob a ótica das três 

dimensões da autoimagem: (1) Habilidades e competências: necessidade da pessoa aprender o 

quanto é boa em cada experiência, e sob a perspectiva da autoavaliação e da devolutiva de 

outras pessoas; (2) Motivação: aprender em cada experiência se isso é o que se deseja, se é 

bom ou não. Isso porque as pessoas desenvolvem ideias não realistas sobre uma profissão, ou 

mudam de objetivos ou ambições ao longo das experiências da vida; (3) Valores: quanto os 

seus valores pessoais estão alinhados aos valores da sua ocupação, aos dos colegas e do clima 

organizacional.  

As experiências trazem o autoconceito sobre o que se é bom, o que se quer e os valores 

pessoais. Para Schein (2006) este autoconceito é a “âncora de carreia” do indivíduo. A pessoa 

aprende melhor as coisas que valoriza e é motivada a desenvolver as habilidades que acredita 

ser capaz de fazer bem, e tenta evitar o que ela não faz tão bem. Para Schein (2006), talento 

sem motivação atrofia, e por outro lado, novos desafios de uma carreira podem revelar 

talentos ainda não descobertos. Neste contexto surge a importância de avaliações claras e 

oportunas. 
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O indivíduo inicia sua carreira com muitas ambições, esperanças e ilusões. Schein 

(2006) afirma que a pessoa tem pouca informação real sobre ela mesma, principalmente sobre 

seus talentos e habilidades, e sobre sua reação emocional em relação a um determinado tipo 

de trabalho. Quando existe uma movimentação de um indivíduo que desenvolve um trabalho 

técnico, para uma posição de liderança ou gerencial, é provável que se encontre muitas 

dificuldades, porque o novo papel a ser desempenhado envolve novas regras de 

relacionamento interpessoal e habilidades emocionais. Esta resposta será revelada, segundo 

Schein (2006), quando a pessoa experimentar a atividade na prática. 

Os primeiros anos em uma ocupação são cruciais para o aprendizado sobre a ocupação, 

a organização e sobre si mesmo em relação às demandas do trabalho. 

Este processo é muitas vezes doloroso e cheio de surpresas por causa dos muitos 

equívocos e ilusões com os quais as pessoas normalmente entram em contato nos primeiros 

anos de trabalho. Muitos dos sonhos que as pessoas têm sobre si mesmas e sobre a forma 

como seu trabalho vai ser desenvolvido pode ser incompatível com as suas experiências de 

trabalho, causando um "choque de realidade", um fenômeno que se observa nos primeiros 

anos, em todas as profissões (SCHEIN, 2006). 

As decisões de carreira tornam-se mais racionais na medida em que a pessoa caminha 

no seu trabalho e adquire experiência, somada às avaliações recebidas das pessoas como 

chefes e pares. Com este acúmulo de experiências e aprendizados é possível fazer mudanças e 

novas escolhas de carreira. Este acúmulo de conhecimento e experiências forma uma base 

como um sistema orientador que restringe as escolhas de carreira, como uma âncora.  

A âncora de carreira definida por Schein (2006) é um elemento de autoconceito de uma 

pessoa, que ela fará uso quando necessitar fazer escolhas difíceis. Se o trabalho não permite a 

expressão da âncora, a pessoa provavelmente irá buscar expressá-la em seu segundo trabalho 

ou em atividades de lazer ou hobbies. 

O conceito de âncoras de carreira, desenvolvido a partir dos estudos de Schein (2006), é 

baseado na análise das reações de um indivíduo quanto a sua autoimagem e sob as dimensões 

de competências, motivações e valores, e explica quais fatores são determinantes nas escolhas 

profissionais. É um elemento de autoconceito de uma pessoa, e fará uso diante da necessidade 

de fazer escolhas difíceis. O desenvolvimento desse referencial foi fundamentado a partir de 
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uma pesquisa realizada com 44 estudantes do curso de mestrado da Sloan School of 

Management, do MIT, entre os anos de 1961 a 1963. 

Existem oito categorias de âncoras de carreira, identificadas por Schein (2006) 

inicialmente em pesquisa longitudinal, e confirmada em diversos estudos de diferentes 

ocupações e países (SCHEIN, 2006): (1) Técnica funcional; (2) Gerencia geral; (3) 

Autonomia e independência; (4) Segurança e estabilidade; (5) Criatividade empreendedora; 

(6) Serviço e dedicação a uma causa; (7) Puro desafio; (8) Estilo de vida. 

Estas categorias de âncoras de carreira podem ser utilizadas para ajudar a identificar 

qual o grau de importância relativa de cada grupo para a pessoa, e em uma situação de 

escolha, o que a pessoa não se esforçaria para obter. Apoia também sobre o entendimento de 

como as pessoas de diferentes âncoras diferem uma das outras. 

TF- Competência técnica funcional:  

Esta âncora descreve as pessoas que tem talento e forte motivação para um tipo de 

trabalho específico, e sentem satisfação pelo conhecimento que eles exercem como 

especialistas. Quando estas pessoas se movimentam ao longo de sua carreira para outras áreas 

de atuação, sentem que retroagiram na carreira e desejam voltar à área de competência. 

Constroem um sentimento de identidade em volta do conteúdo de seu trabalho, podendo ser 

técnico ou funcional, e incrementam seus conhecimentos e habilidades em suas próprias 

áreas. Podem assumir funções como gerentes funcionais, mas não possuem ambição e 

desvalorizam a posição de gerente geral. 

O tipo de trabalho preferido para as pessoas desta âncora é que seja desafiante para eles 

próprios, e estão preocupados com o conteúdo intrínseco do trabalho mais que o contexto do 

trabalho. Após a definição do objetivo do trabalho, ele necessita de autonomia e recursos 

disponíveis para a sua execução. Quando esta pessoa é promovida a ocupação de supervisor, 

se não possuir os talentos necessários se sentirá bloqueada perante a organização. 

As formas preferidas de pagamento e benefícios para este grupo de pessoas é pelo nível 

de educação e experiência no trabalho, que definem suas habilidades. O valor de salário é 

determinado pelo mercado de trabalho e comparado entre as organizações. Preferem 

pagamentos reais e diretos ao invés de bônus e outros incentivos como ações, para 

reconhecimento de suas realizações.  
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Como oportunidade de crescimento, preferem aumento do desafio técnico oferecido por 

novas oportunidades de trabalho. Promoções são medidas também como aumento da 

autonomia na execução da função. Preferem as promoções técnicas às promoções de subida 

na hierarquia, mais comuns à carreira de gerente geral. 

Com reconhecimento preferem oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento 

pessoal dentro da especialidade. São vulneráveis à falta de gerenciamento, pois suas carreiras 

dependem da avaliação da gestão, que possuem valores diferentes dos especialistas. 

GM – Competência em gerencia geral 

A competência de gerente geral requer a capacidade e habilidade para subir os níveis 

hierárquicos organizacionais e ser responsável por decisões políticas e esforços que 

determinarão o sucesso ou não de uma empresa. A pessoa sob esta competência considera a 

especialização técnica funcional como uma armadilha para sua carreira, e por isso procura 

saber sobre as diferentes áreas funcionais. Sente-se motivada por sua escalada organizacional, 

altos níveis de responsabilidade, oportunidades de liderança e contribuições para o sucesso da 

organização.  

Pessoa desta âncora expõe explicitamente sobre sua vontade de alcançar o mais alto 

nível na organização, e conforme caminha na carreira percebe que isso requer muito esforço, 

habilidades e talentos nas seguintes áreas: (a) Competência analítica – habilidade de 

identificar, analisar, sintetizar, resolver problemas em condições de incerteza e falta de 

informação e pensar de maneira integrativa e entre as diversas áreas funcionais para a tomada 

de decisão; (b) Competência interpessoal e trabalho em equipe: capacidade para influenciar, 

supervisionar, liderar, manipular e controlar pessoas em todos os níveis para alcançar as metas 

organizacionais, em grupos multifuncionais e multiculturais; (c) Competência emocional: 

capacidade de ser estimulado por questões emocionais, interpessoais, por crises, de suportar 

altos níveis de responsabilidade sem ficar paralisado, exercer o poder e tomar decisões 

difíceis sem culpa ou vergonha e absorver a tensão emocional das incertezas e dos conflitos 

interpessoais. 

Os tipos de trabalho preferidos são os de alta responsabilidade, desafios variados, 

trabalhos integrativos, oportunidade de exercer a liderança e contribuir para o sucesso da 

organização. Esta carreira é normalmente desenvolvida dentro de uma organização, enquanto 

a TF pode ser desenvolvida dentro ou fora da organização.  
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Preferem receber os benefícios pelo seu trabalho em forma de altos valores financeiros, 

e se comparam com as pessoas internas a organização. Querem receber mais que os outros 

níveis hierárquicos inferiores, e por desenvolverem forte identidade com a organização, 

aceitam receber participação em ações da companhia. Quanto às preferências de crescimento 

na organização, optam por estar em um nível de maior responsabilidade e baseada no mérito, 

medida de desempenho e dos resultados alcançados. A melhor forma de reconhecimento pelo 

seu desempenho é ser promovido à posição de mais alta responsabilidade, possuir um cargo 

compatível com a função desempenhada, além de salario, número de subordinados, tamanho 

do orçamento da área e importância relativa do resultado do trabalho para a organização. 

AU – Autonomia e independência 

Nesta âncora estão indivíduos que desde cedo percebem a dificuldade em se manterem 

dentro do sistema organizacional, composto por regras, procedimentos, horas fixas de 

trabalho, código indumentário e normas gerais. Estas pessoas fazem escolhas por trabalho que 

permitam o máximo de independência e liberdade, ou carreiras independentes da empresa. 

Este comportamento pode ser consequência da educação que a pessoa recebeu na infância, em 

ser autoconfiante e ter julgamento independente. Esta é uma necessidade primordial para este 

tipo de âncora. Estas pessoas constroem carreiras autônomas, e se houver interesse pelos 

negócios ou gerenciamento, tornam-se consultores ou professores, podendo desenvolver 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Suas opções de trabalho podem variar por contrato ou por projeto, ou opções de 

horários parciais de trabalho, com carga reduzida. Os trabalhos devem ser claramente 

definidos, a supervisão deve manter-se afastada o quanto for possível. A forma de pagamento 

preferida é por mérito e desempenho, ou pagamentos e bônus imediatos. O crescimento 

profissional se dá por promoções que refletem o desempenho do passado, e que tragam um 

grau maior de autonomia e podem rejeitar a promoção se sentirem sua independência 

ameaçada.  

SE – Segurança e estabilidade 

A principal característica desta âncora é a necessidade primordial em se sentir seguro e 

estável diante da carreira. Deseja-se ter o futuro garantido e acredita-se que o seu 

conhecimento adquirido já é o suficiente. Segurança pode aparecer como primordial em 

algum estágio de todas as carreiras, e para esta âncora sempre prevalecerá está preocupação 
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como guia e restrição às decisões de carreira. Emprego em instituições governamentais pode 

ser uma boa escolha para este tipo de pessoa. Um indivíduo que se encontra nesta âncora 

Identifica-se com a organização e é visto como pouco ambicioso pelas culturas de alto 

resultado e ambição.  

Os tipos de trabalho preferidos são aqueles que promovem condições satisfatórias de 

trabalho, melhoria do salário e benefícios. As empresas dependem de ter pessoas com este 

tipo de perfil, assim como o técnico e funcional. Agrada a este perfil o modelo de promoção 

por senioridade, e prefere-se o sistema formal de autoridade dentro da empresa. A pessoa quer 

ser reconhecida por sua lealdade e seu desempenho padronizado. Com o crescimento da 

complexidade e da globalização, este tipo de organização por comando formal torna-se raro. 

EC – criatividade empreendedora 

É primordial para este tipo de pessoa que utilize a sua criatividade para o 

desenvolvimento de seu próprio negócio e oferecimento de novos produtos ou serviços. 

Diferente de artista, inventor e pesquisador, que envolve muita criatividade no 

desenvolvimento do trabalho, as pessoas sobre esta âncora se diferenciam pela 

disponibilidade em empreender o seu próprio negócio. Envolve correr risco financeiro e de 

ser bem sucedido economicamente.  

Ganhar dinheiro é a medida do seu sucesso. Possuem alto nível de motivação e talento, 

desde cedo em sua fase escolar, para provar ao mundo a sua capacidade de realizar a missão. 

Tem que sacrificar sua independência e sua segurança para este tipo de desafio.  

Quando falham em um tipo de empreendimento, continuam na tentativa de novos 

negócios. Têm obsessão por criar e tornam-se aborrecido facilmente. A questão mais 

importante é o empreendimento. O dinheiro pode demora a aparecer, mas reter o controle da 

sua organização é mais importante. A maioria deste grupo quer ser “o cérebro” da 

organização, mas pode não possuir os atributos gerenciais esperados. Sentem-se reconhecidos 

pelo acúmulo de dinheiro e pela construção de empresas com determinado porte, são 

autocentrados e buscam pelo seu reconhecimento público ou o de sua companhia. 

SV – Serviço e dedicação a uma causa 

São pessoas mais orientadas aos seus valores do que os seus reais talentos e habilidades. 

Este tipo de carreira é movido pelo desejo de melhorar o mundo em algum aspecto. 
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Normalmente seguem profissões como medicina, enfermagem, trabalho social, professor e 

trabalhos em organizações não governamentais. Podem aparecer em organizações de negócios 

e na gerência, como carreira em recursos humanos. Valores que aparecem mais fortemente 

são: trabalhar com pessoas, servir a humanidade, salvar o meio ambiente, etc. Todos os outros 

tipos de âncora comportam a âncora de serviço e dedicação a uma causa. 

Querem trabalhos que permitam a influência direta das pessoas em relação a seus 

valores. Querem uma remuneração justa e não prometem lealdade às organizações. Querem 

um crescimento baseado no reconhecimento pela contribuição do serviço prestado e posições 

de maior influência e liberdade para operar com maior autonomia. Querem saber que os seus 

valores são compartilhados nos mais altos escalões da empresa. Apreciam oportunidade de 

maior educação, prêmios e aparecimento público são bem vindos. 

PD – Puro desafio 

Pessoas ancoradas no puro desafio são movidas pela necessidade primordial em provar 

que podem conquistar tudo e todos. Sucesso para eles é a superação de obstáculos, resolução 

de problemas insolúveis. Este tipo não possui âncora técnica funcional, pois o foco não é na 

análise da área em que o problema ocorre.  Os desafios podem ser em termos interpessoais e 

competitivos. Todo o sistema de contratação possui uma oportunidade de autoteste. A 

gerência geral é um tipo de puro desafio que pode ser proporcionado pela situação do próprio 

trabalho. Estas pessoas possuem um perfil desenvolvido para a competição, e quando não 

existe a oportunidade de exercê-la, podem se sentir desmoralizado e isso se torna um 

problema. 

EV – Estilo de vida 

Muitas pessoas buscam a integração da carreira com os demais aspectos de sua vida, e 

querem que sua carreira tenha significado e seja compatível com seu estilo de vida. Esta 

escolha tem aumentado devido às mudanças nos valores sociais em torno da independência. 

Este tipo de carreira permite ao empregador oferecer menor segurança no trabalho e maiores 

benefícios portáveis como trabalhar em casa, ou em períodos parciais. Estas pessoas buscam 

flexibilidade acima que qualquer outro valor.  
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Pessoas desta âncora valorizam mais a atitude organizacional que um programa de 

recompensa específico. Valores como respeito com a pessoa e preocupação com a família 

fornecem genuíno reconhecimento do contrato de trabalho.  

2.5. DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PESSOAIS 

Os desafios de carreira da atualidade requerem que as pessoas tomem decisões difíceis e 

baseadas nas condições práticas da vida, e normalmente priorizam-se as questões relacionadas 

à sobrevivência e segurança. Deixar para segundo plano as questões ligadas ao 

desenvolvimento pessoal pode ser um erro estratégico, pois na medida em que o indivíduo 

investe no seu desenvolvimento pessoal e profissional e adquire maior domínio e 

conhecimento sobre si mesmo, aumentam as chances de sucesso profissional. Por meio de 

suas habilidades intrapessoais e interpessoais o indivíduo adquire maior discernimento, 

entendimento sobre seus sentimentos e passa a diferenciar entre a sua forma de pensar, sentir 

e agir com a das outras pessoas. Este conhecimento é fundamental para a construção de 

relacionamentos saudáveis, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. 

Uma boa prática para o desenvolvimento profissional inclui o conhecimento e melhoria 

das habilidades interpessoais e intrapessoais. No início do século 20, Freud apud Gardner 

(1994) considerava a saúde como fruto do autoconhecimento e da disposição para confrontar 

as inevitáveis dores e paradoxos da existência humana. Este pensamento está baseado na 

crença da centralidade do indivíduo, ou seja, na convicção de que a psicologia deve ser 

construída em torno do conceito da pessoa, de modo que contemple sua personalidade, seu 

crescimento e seu destino. Neste pensamento está implícito o autocrescimento como elemento 

importante para enfrentar o ambiente pessoal.  

Gardner (1994) desenvolveu o estudo sobre a teoria das múltiplas inteligências, que são 

subdivididas em sete domínios: (1) inteligência linguística; (2) interpessoal; (3) intrapessoal; 

(4) lógica matemática; (5) musical; (6) espacial; e (7) corporal e sinestésica, Para Gardner 

(1994), as inteligências pessoais representam o desenvolvimento de dois aspectos da natureza 

humana. Por um lado, existe o desenvolvimento dos potenciais internos de uma pessoa, 

denominado inteligência intrapessoal. Em sua forma mais primitiva, a inteligência 

intrapessoal equivale a pouco mais do que a capacidade de distinguir um sentimento de prazer 

de um de dor e, com base nesta discriminação, a pessoa tornar-se mais envolvida ou retraída 

em uma situação. Pode-se afirmar que o conhecimento intrapessoal permite que as pessoas 
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possam detectar e simbolizar um conjunto de sentimentos altamente complexos e 

diferenciados. 

Por outro lado, o indivíduo possui a capacidade de voltar-se para outros indivíduos, e 

distinguir as diferenças entre seus humores, temperamentos, motivações e intenções. Esta 

capacidade é denominada inteligência ou conhecimento interpessoal. 

A questão do desenvolvimento do conhecimento pessoal vem sendo pauta de muita 

discussão. Surgem tentativas de se aumentar estas inteligências pessoais, por meio de 

instrução formal, do uso de literatura específica e de treinamentos e terapias. Dado o crescente 

interesse por este tema, surge o coaching como um método de desenvolvimento de pessoas 

rápido ou breve, e voltado para soluções e resultados. As organizações almejam o 

desenvolvimento da sua liderança, com base no modelo mental que se deseja implantar e na 

busca de uma evolução do ambiente organizacional, compatível com suas necessidades de 

renovação. O líder deve ser o exemplo a ser seguido. 

Goleman (2011) define o conceito de inteligência emocional (QE), e baseia-se em cinco 

pilares. O primeiro conhecimento é sobre as próprias emoções ou autoconsciência, ou seja, a 

capacidade da pessoa reconhecer suas próprias emoções ou sentimentos, no momento em que 

eles ocorram. A capacidade de controlar os sentimentos a cada momento é fundamental para o 

discernimento pessoal e a autocompreensão. Segundo Goleman (2011), pessoas com maior 

domínio sobre si mesmas tem melhor autocontrole e podem tomar decisões mais assertivas. 

O segundo domínio relaciona-se em como lidar com as emoções. Lidar com os próprios 

sentimentos de forma adequada e expressá-lo de maneira apropriada. É uma aptidão que se 

desenvolve na autoconsciência. Pessoas que desenvolvem esta habilidade são peritas em 

recuperar-se dos reveses e perturbações da vida. O terceiro ponto tem a ver com a motivação. 

Colocar as emoções a serviço de suas realizações, ter autocontrole e capacidade de adiar 

satisfação e controlar a impulsividade. Este aspecto está relacionado com o conceito de estado 

de engajamento, possibilitando um desempenho excepcional.   

O quarto domínio está relacionado ao reconhecimento sobre as emoções das outras 

pessoas. Goleman (2011) afirma que a empatia é a habilidade fundamental para poder escutar 

as emoções e os motivos que conduzem os indivíduos. Todo ser humano quer ser ouvido em 

sua essência, e é por este motivo que a empatia gera altruísmo. Profissionais das diversas 



41 
 

áreas de conhecimento como saúde, educação, ciências sociais entre outros devem priorizar o  

desenvolvimento desta competência. 

O último domínio refere-se à capacidade de saber gerenciar os sentimentos e emoções 

das outras pessoas, e é determinante em relação à popularidade, espírito de liderança e 

eficiência interpessoal. Segundo Goleman (2011), o cérebro é flexível e maleável o suficiente 

para desenvolver novas capacidades e habilidades, e está em constante aprendizagem. Esta 

afirmação é um convite para que as pessoas procurem desenvolver suas habilidades 

interpessoais e intrapessoais, e as competências exigidas pelo mercado de trabalho e pelas 

novas profissões, mais conceituais e dependentes de um alto grau de interação entre as 

pessoas. 

Quanto mais uma pessoa entender seus próprios sentimentos, mais terá domínio e 

maestria sobre eles. Quanto mais a pessoa entender os sentimentos, as respostas e o 

comportamento dos outros, mais tenderá a interagir adequadamente com eles e, portanto, terá 

o seu lugar assegurado dentro da comunidade maior, quer seja pessoal quanto profissional. 

Outro método bastante utilizado no desenvolvimento de pessoas é o modelo de 

aprendizagem vivencial, criado por Kolb (1997). Trata-se de um estudo baseado em duas 

formas de aprendizado ou no desenvolvimento da capacidade de se aprender a aprender, e 

pode ser aplicado tanto para os indivíduos quanto para grupos organizacionais.  

A primeira forma propõe o aprendizado ou a experiência concreta sobre determinado 

tema. Em seguida a proposta é descobrir as próprias forças e fraquezas em aprender, ou como 

aprender pela experiência, por meio da observação e da reflexão sobre a vivência 

experimentada. Daí surge a formação de conceitos pela abstração da vivência e por fim a os 

novos conceitos podem ser aplicados em outros tipos de vivência. Kolb (1997) considera a 

aprendizagem como um ciclo de quatro fases, onde as pessoas aprendem através da 

experiência concreta como alicerces para a tradução em conceitos, os quais são usados como 

guias para a aplicação em novas experiências. De acordo com este modelo existem duas 

dimensões básicas no processo de aprendizagem: a dimensão concreto/abstrato e a dimensão 

ativa/ reflexiva, onde as pessoas exercitam a função de ator e observador.  

As diferentes habilidades frente ao conflito entre ser ativo/reflexivo ou 

concreto/abstrato, pode proporcionar o desenvolvimento de um estilo próprio de 
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aprendizagem. Por exemplo, um matemático pode dar grande ênfase a conceitos abstratos, 

enquanto que um poeta pode dar maior valor a uma experiência concreta. Da mesma forma 

um gerente pode se envolver mais com a aplicação ativa de ideias, enquanto que um biólogo 

pode desenvolver a aprendizagem muito mais através de sua capacidade de observação. 

Figura 3 – Modelo de aprendizagem vivencial - MAV 

 

Fonte: Kolb (1997): A Gestão e o Processo de Aprendizagem.  

 

2.5.1. COACHING: DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

Coaching na língua inglesa significa o técnico em modalidades esportivas, como 

futebol, basquete entre outros. O coach, nome designado à pessoa que executa o coaching tem 

o papel de facilitador, orientador e motivador do time. Entretanto ele não participa do jogo em 

si. Já no contexto do desenvolvimento humano o coach é o profissional que se utiliza de 

técnicas e de conhecimento pessoal para ajudar o cliente a atingir suas metas e a obter aquilo a 

que se propõe. O cliente muitas vezes é denominado coachee, e corresponde à pessoa que será 

beneficiada com o coaching, no caso do desenvolvimento humano, o executivo. (Dinsmore, 

2011). 
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Psychological Society interpreta o coaching como uma subdisciplina da Psicologia e o 

define como um processo positivista aplicado, que se baseia e se desenvolve desde 

abordagens estabelecidas, e pode ser entendido como aplicação sistemática da ciência 

comportamental, focada no aprimoramento da experiência de vida, desempenho no trabalho e 

bem-estar de indivíduos, grupos e organizações clinicamente sem problemas de saúde mental 

significativo ou com níveis anormais de sofrimento (IBC, 2012). 

Para o Global Coaching Community, o coaching é: (1) uma parceria entre o coach e o 

cliente onde acontece um processo estimulante e criativo que inspira e maximiza o potencial 

pessoal e profissional do cliente; (2) um processo sistemático onde um coach acompanha e 

estimula seu cliente no desenvolvimento de seu desempenho a fim de alcançar as metas 

estabelecidas; (3) uma metodologia de desenvolvimento humano onde se cria um contexto 

transformacional para o alcance de um estado desejado (MARQUES E CARLI, 2012). 

 Withmore (2009) define coaching como o processo de liberação do potencial de uma 

pessoa para incrementar ao máximo o seu desempenho, e para ajuda-lo a aprender ao invés de 

ensinar. 

Ainda que possam existir variações ou mudanças de objetivos ao longo do processo, e a 

escolha de estratégias afins seja complexa, vários autores mostram consenso de que as 

principais razões para uma organização adotar o coaching executivo envolvem: (a) lapidar as 

habilidades de liderança; (b) corrigir problemas de gestão do comportamento humano e do 

processo decisório; (c) garantir o sucesso ou mesmo diminuir o nível de erros de gestores 

promovidos recentemente; (d) corrigir os problemas identificados em habilidades 

interpessoais, desorganização ou atitude indesejada, e; (e) proporcionar gestão adequada e 

habilidades de liderança a funcionários tecnicamente orientados (REIS, 2013). 

Para Reis (2013) o coaching pode ser resumido como uma conversa sobre reflexão, 

autoconhecimento e a busca de respostas. Essa busca e as respostas que se seguem são a 

forma elegante de aprendizado: aprender mais sobre o que sabemos sobre nós mesmos e o 

nosso desempenho, e o que não sabemos; aprender como não fazer algumas coisas, como 

fazer outras coisas melhor e como fazer coisas novas. É alcançar um tipo de sabedoria, um 

compromisso de mudança e melhoria.  
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O coaching difere da terapia e da psicoterapia no foco e na forma da prestação de 

serviços. Na terapia o enfoque dado é no passado e na história do cliente, o coaching é 

orientado ao estado atual e presente do cliente com vistas ao delineamento de um caminho 

para se atingir uma meta determinada no futuro. Também existem diferenças nas 

características dos clientes, dos objetivos e dos critérios de sucesso. Quando o coaching é 

contratado pela empresa, é necessário que o coach acorde os termos e cláusulas que envolvem 

o tipo de relacionamento entre o cliente que é a empresa contratante, o executivo que é o 

cliente final e o profissional que desenvolverá as atividades de coaching. Neste caso existe a 

possibilidade do profissional não ter um interesse direto ou não se sentir confortável e 

identificado com o processo de coaching. Sempre será fundamental a criação de uma relação 

de confiança e empatia entre o coach e o cliente, para que se tenha sucesso. 

   O coaching difere da consultoria organizacional, pois este focaliza o líder 

individualmente. A consultoria enfatiza a ação orientada ao invés da abordagem experiencial 

e centra-se sobre habilidades mais aparentes. Já o processo de mentoração refere-se à figura 

de um mentor, colocado na articulação entre o guia que provê apoio e o condutor que define 

os caminhos que serão trilhados. O coaching é visto como intervenção que gera resposta 

específica para uma dada questão do cliente e voltada ao acompanhamento da pessoa em seu 

contexto. O coaching na prática acaba se combinando com outros tipos de intervenção (IBC, 

2012). 

A prática reflexiva é uma abordagem que pode ser utilizada dentro dos encontros de 

coaching como uma ferramenta para o aprendizado. Consiste em promover aprendizados e 

mudanças a partir da ação, num processo de tomada de consciência que envolve observação 

distanciada e diálogo. A fase de estabelecer a relação de confiança influenciará o cliente a 

aceitar ou não as sugestões que receberá, pois o coach e o coachee devem ser capazes de 

refletir juntos sobre o que acontece em momentos de tensão (REIS, 2013). 

Di Stefano afirma que as empresas não podem mais se dar ao luxo de não aprender, e o 

modelo de aprendizado passa pela criação de uma liderança mais humana. Surge o papel do 

Líder-Coach, que possui as mesmas funções de um gestor e cujas práticas exercidas na gestão 

de pessoas se assemelham às utilizadas pelo coaching. (DI STEFANO, 2012). 

Para Marques e Carli (2012) coaching é uma metodologia que busca atender as 

seguintes necessidades: atingir metas, solucionar problemas e desenvolver novas habilidades. 
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É um processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências comportamentais, 

psicológicas e emocionais, direcionado à conquista de objetivos e obtenção de resultados 

planejados que pode ser comparado à aliança de sucesso entre o técnico e seus atletas. O 

coaching tem recebido muita atenção da comunidade praticante, e ainda está em exploração 

enquanto ciência. 

Seligman (2011) é um dos precursores da psicologia positiva e criador da teoria do 

bem-estar, um constructo baseado em cinco elementos: (1) emoções positivas, (2) 

engajamento, (3) sentido ou propósito, (4) relacionamentos positivos e (5) realização. Para 

Seligman (2011) o coaching é uma prática em busca de um suporte científico, fundamentado 

em evidências, e de um suporte teórico, e a psicologia positiva pode atender às duas 

necessidades. Como conceito científico a psicologia positiva procura avaliar, classificar e 

produzir resultados nestes cinco elementos fundamentais. Como ciência a psicologia positiva 

está alicerçada em evidências científicas de sua eficácia. 

Em 2005 a Universidade da Pensilvânia aprovou o mestrado em psicologia positiva 

aplicada e no formato de educação executiva. Segundo Seligman (2011) o primeiro curso teve 

uma procura internacional com mais de 120 candidatos para 35 vagas. Os candidatos não 

necessitam ter formação em medicina ou psicologia. 

2.5.1.1. PROCESSOS E ABORDAGENS 

No âmbito do coaching e da motivação, o modelo GROW, criado por Whitmore 

(2009), utiliza uma abordagem interrogativa e alicerçada na atitude positiva dos 

colaboradores.  GROW é um acrónimo para Goals, Reality, Options e Will (objetivo, 

realidade, opções e ação). Este modelo visa auxiliar o líder a levar os seus colaboradores a 

atingir o máximo desempenho.  

A Figura 4 ilustra o processo de coaching segundo o modelo GROW. Esta proposta 

de coaching está baseada na contribuição para que o colaborador desenvolva as suas próprias 

soluções. Este processo visa o fortalecimento do indivíduo, que por meio do coaching 

descobre o seu potencial ainda não manifestado. Com a utilização desta abordagem as pessoas 

se identificam com o processo e aumentam a possibilidade de envolvimento e compromisso 

com os resultados.  
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Figura 4 – Modelo GROW 

 

Fonte: Whitmore (2009): Coaching for performance. 

O modelo PBC - Project Based Coaching, criado por Dinsmore (2011) e inspirado na 

visão de gestão por projetos é constituído pelas etapas de planejamento, execução e 

monitoramento e controle. O modelo engloba a reflexão a partir do sonho do cliente, que pode 

ser tanto pessoal como profissional. Esta abordagem é iniciada na investigação da situação 

atual em que se encontra o indivíduo, seguida do estabelecimento de sua missão de vida e em 

seguida os seus objetivos.  

O coaching possui características semelhantes às propostas pelos modelos de gestão de 

projetos, pois são únicos, têm início, meio e fim, consomem recursos para sua execução, e 

devem ser monitorados ao longo do tempo. Para Dinsmore (2011) trata-se de uma 

metodologia que garante o bom planejamento dos objetivos do cliente, e aumenta a chance de 

se obter sucesso e resultados positivos.  

Nesta abordagem além da utilização de técnicas de planejamento, é necessário que se 

ative ou desenvolva as forças da intenção e da determinação. Dinsmore (2011) define 

intenção como a vontade, o poder e a convicção de tornar os sonhos realidade. Para se 

conquistar esta força pessoal é preciso ter foco em resultados, visualizar o futuro como se 

fosse o presente e filtrar pensamentos alheios. A segunda força é a determinação que consiste 



47 
 

em ser persistente, disciplinado, e com garra suficiente para transformar a sua realidade. A 

energia da determinação possibilita que a intenção e o planejamento se tornem realidade. 

Figura 5 – Modelo PBC- Project Based Coaching 

 

Fonte: Dinsmore (2011): Coaching Prático – O caminho para o sucesso 

 

2.5.1.2. CULTURA DE COACHING: O LÍDER COACH 

A visão da atuação do gerente como um coach e como facilitador na implantação de 

uma cultura de coaching é um novo desafio do gerenciamento. A cultura de gestão baseada na 

intenção de se controlar a equipe é contrastada com a nova cultura, baseada no 

desenvolvimento e melhoria do desempenho da equipe. O líder coach deve desenvolver sua 

equipe, compartilhar conhecimento e gerar aprendizado.  

O termo cultura de coaching não é popular porque muito do que tem sido escrito até 

hoje sobre coaching privilegia mais o encontro entre coach e o cliente do que um processo 

que permeia a organização e permite a evolução de sua cultura. 

Para Di Stefano (2012), a presença da cultura de coaching dentro de uma organização 

apresenta-se como encontros de coaching que ocorrem de forma regular e eficiente, 
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acrescidos à utilização de técnicas, ferramentas e estratégias do coaching aplicadas pelos 

gestores e integradas no cotidiano da empresa. Di Stefano (2012) enumera alguns elementos 

para se verificar o progresso da empresa em relação à implantação da cultura de coaching: 

(1) O coaching é percebido pelo coachee, que participa como cliente do processo de 

coaching, como uma oportunidade para o seu desenvolvimento profissional, pessoal e 

como um investimento direto da empresa nele; 

(2) As pessoas compreendem o conceito de feedback e sabem utilizá-lo eficazmente como 

ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional; 

(3) As pessoas sabem iniciar, conduzir e finalizar discussões produtivas e emocionalmente 

inteligentes, além de intelectualmente competentes: sabem manter a objetividade ao 

longo do processo sem deixar que emoções, preconceitos e julgamentos baseados em 

projeções pessoais prejudiquem o seu raciocínio; 

(4) O coaching é percebido pelas pessoas como uma relação de parceria e de construção de 

conhecimento, e não como uma relação unidirecional apenas, com caráter fiscalizador ou 

de mando; 

(5) A necessidade de superação contínua dos limites por parte das equipes e dos indivíduos é 

compreendida como uma competência organizacional essencial. O coaching é percebido 

como uma parte fundamental deste processo; 

(6) Os programas de desenvolvimento de líderes mantidos pela organização capacitam a 

gestão na utilização das práticas de coaching mais relevantes para a sua realidade 

profissional. 

A cultura de alto desempenho e adaptabilidade permite o desenvolvimento da 

capacidade de antecipação das mudanças e de respostas às novas condições mercadológicas. 

Os times que aprendem têm mais chances de se adaptarem, e tendo mais resiliência aumentam 

suas chances de serem bem sucedidos em suas carreiras. 

A cultura de coaching deve prevalecer nos ambientes onde o trabalho predominante está 

relacionado com a produção conceitual e necessita do trabalho em equipe, como ambientes de 

inovação. Nestes ambientes não existe espaço para baixo desempenho. O resultado é obtido 

por meio de equipes capacitadas para desenvolver trabalhos que exijam alto nível de 

interação. Este desafio requer um preparo dos lideres e também das equipes de trabalho. Sem 

este conhecimento, o custo com conflito aumenta e as organizações deixam de ser produtivas 
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e perdem a oportunidade de desenvolver novos produtos e serviços e se reposicionarem frente 

às novas características decorrentes da transformação do trabalho. 

2.5.1.3. COLETA DE DADOS 

Para que o coaching se desenvolva dentro de um formato orientado às reais 

necessidades do cliente é importante que se tenha um cuidado especial com a fase de coleta de 

dados. Neste momento é feita uma investigação para se entender qual é a realidade do cliente. 

É preciso ficar atento para a diferença entre o que é real e o que é ideal. Para Di Stefano 

(2012) o ideal é a meta a ser alcançada, a visão que a pessoa tem para curto, médio e longo 

prazo. O ideal cria um foco e ajuda o cliente a perseverar, mesmo diante dos possíveis 

obstáculos que possam surgir no seu caminho. 

Existem muitas técnicas para coleta dos dados do cliente. Uma das técnicas muito 

utilizadas por ser de fácil acesso e aplicação é o uso do feedback de 360°. Consiste em coletar 

os dados a partir de fontes externas diversas e comparar com a autoavaliação que o cliente faz 

sobre ele mesmo. O resultado pode gerar um contraste em relação à autoimagem do cliente e 

os resultados obtidos pelos outros participantes. Outra forma possível de se fazer esta coleta é 

utilizar o feedback projetivo 360°, onde o próprio cliente preenche as avaliações a partir da 

perspectiva de como ele percebe que a outra pessoa o vê. Conhecer quais são os valores do 

cliente ajuda o coach a identificar as suas forças e os ponto que necessitam de 

desenvolvimento.  

A declaração de missão é um exercício de reflexão e ajuda a identificar o quanto a 

pessoa está em relação a sua carreira, empresa onde trabalha e por fim o quanto está vivendo 

de acordo com as suas crenças pessoais e profissionais. Para Di Stefano (2012) um líder que 

conhece sua missão consegue ser mais assertivo nas tomadas de decisões. A missão pode ser 

mais genérica ou mais específica e de curto prazo. Cabe ao coach fazer as perguntas para 

orientar o cliente na declaração de sua missão. 

As ferramentas psicométricas são os meios considerados efetivos para se efetuar a 

coleta dos dados. Existem inúmeras ferramentas disponíveis para utilização tanto 

organizacional, tanto para fins médicos e terapêuticos. Este trabalho irá se concentrar no 

MBTI - Myers-Briggs Type Indicator, desenvolvido a partir dos tipos psicológicos de Jung 

(1985). 
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Jung (1985) criou em 1927 a Psicologia Analítica, com base em sua experiência 

psiquiátrica, nos estudos de Freud e nos demais conhecimentos que possuía, como a 

mitologia. Os tipos psicológicos foram extraídos da teoria da personalidade, que organiza o 

conhecimento sobre as formas de expressão dos indivíduos de maneira sistemática e coerente. 

Este estudo é baseado no que Jung (1985) chamou de o processo de individuação. Trata-

se da busca do ser humano pelo conhecimento de si mesmo, pelo autoconhecimento, pela 

integração com os demais homens, e da busca pela totalidade psíquica, que é a integração 

entre consciente e inconsciente. 

Segundo Jung (1985), quando o indivíduo reconhece sua personalidade e a integra de 

forma consciente ao seu eu, o indivíduo pode viver os aspectos positivos, adaptando-se mais 

facilmente às diversas situações sociais sem prejuízo da expressão das qualidades reais de sua 

personalidade. A maioria das pessoas vive sua personalidade de forma inconsciente e se 

identifica com ela. Um exemplo clássico é a figura do indivíduo “viciado” em trabalho, que 

muitas vezes identifica-se apenas com os papéis profissionais desempenhados, chegando a 

sacrificar as demais áreas da sua vida.  

Tabela 4 – Tipos Psicológicos de Jung 

 

Fonte: Kuri (2004): Adaptado de Tipos de personalidade e estilo de aprendizagem: 

Muitas teorias e ferramentas de administração e gestão de pessoas foram criadas a partir 

destes conhecimentos. Myers e Briggs Apud Kuri (2004), com base no trabalho de Jung, 
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desenvolveram o teste MBTI – Myers Briggs Type Indicator, que permite a identificação dos 

tipos psicológicos dos indivíduos e ajuda a entender suas expectativas, comportamentos, entre 

outras características descritas por Jung. 

Esta ferramenta tem sido utilizada pelas organizações como teste psicométrico, tanto na 

identificação do tipo predominantes de personalidade de seus colaboradores, como também 

nos processos de recrutamento e seleção de pessoal, de acordo com o perfil da vaga. Após a 

aplicação do questionário obtém-se o perfil da pessoa, composto pela combinação dos quatro 

subtipos, e resulta em uma combinação de 16 tipos. 

O primeiro grupo descreve as atitudes que representam a disposição da psique em agir 

ou reagir em determinada direção. A primeira disposição é a extroversão, ou voltar-se para o 

exterior e para o mundo objetivo, e a introversão, que significa voltar-se para o interior ou 

para o subjetivo. Segundo Jung (1985) todos os indivíduos possuem ambas as atitudes, mas 

somente uma delas é dominante e consciente, enquanto a outra é subordinada ou inconsciente. 

A atitude predominante direciona o comportamento da pessoa.  

As dimensões sensação, intuição, pensamento e sentimento Jung (1985) chamou de 

funções psicológicas básicas, que orientam a vida das pessoas, tanto no seu interior como 

exterior. O pensamento é a função do conhecimento intelectual, do raciocínio lógico e da 

capacidade em se chegar a conclusões sobre determinado assunto. O indivíduo orientado por 

esta função toma decisões objetivas e baseadas nas leis gerais, em detrimento de valores 

pessoais. A função sentimento é uma forma de conduzir as decisões para os valores das 

pessoas e das coisas. Toma-se a decisão em função de valor pessoal e não universal. 

Sensação e intuição são as funções utilizadas pelos indivíduos para perceber o mundo a 

sua volta. A pessoa que utiliza a função de sensação tem a sua percepção voltada ao aqui e 

agora, ao concreto e ao mundo dos cinco sentidos. Ao contrário, a pessoa intuitiva tem uma 

percepção que vai além dos fatos, sentimentos, e ideias, em busca do significado, dos 

conceitos e do intangível, e sua aplicação no futuro. 

As funções de julgamento e de percepção foram criadas por Myers apud Kuri (2004) e 

representam o estilo de vida da pessoa, se é mais planejador e segue o plano ou se deixa as 

opções abertas e faz escolhas de acordo com o momento. 
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Tabela 5 – Resultados da aplicação do teste MBTI 

 

Fonte: Adaptado de Kuri (2004): Os quatro temperamentos e os dezesseis tipos de personalidade  

Após aplicação do questionário, os resultados dos testes de MBTI aparecem como a 

combinação de quatro letras, conforme apresentado na tabela 5, totalizando dezesseis 

combinações.  

No coaching as ferramentas têm sido aplicadas na coleta de dados para que o indivíduo 

perceba quais forças e habilidades são mais dominantes e acentuadas na sua atuação como ser 

humano e profissional.  O coach pode se utilizar deste resultado para orientação do tipo de 

personalidade do cliente e da forma como o coaching deverá ser desenvolvido, juntamente 

com as metas pessoais definidas pelo cliente.  

Muitas ferramentas adicionais podem ser utilizadas neste contexto de coleta de dados. 

Quando combinadas com as técnicas utilizadas no modelo de aprendizagem vivencial têm se 

mostrado muito eficazes. As aplicações podem ser em exercícios de liderança, inteligência 

emocional e em dinâmicas para o desenvolvimento do trabalho em equipe. Muitas técnicas de 

planejamento estratégico têm sido utilizadas no contexto pessoal, como análise de campo de 

força, matriz FOFA (pontos forte, pontos fracos, oportunidade e ameaça) entre outras.  

2.5.1.4 TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE COACHING 

Esta técnica, ao contrário do que a psicologia clássica ou a psicanálise pratica, não é 

direcionada ao problema do cliente. Na psicanálise existe um foco no reconhecimento do 

problema e na procura pelo acontecimento original, ocorrido provavelmente na infância do 

cliente. Neste tipo de terapia existe a premissa de que para a solução de um problema existe a 

necessidade de se conhecer a sua origem.  

Milton Erickson, psiquiatra criador da terapia Ericksoniana, desenvolveu um método de 

comunicação baseado na sintonia e interação entre o cliente e o terapeuta. Este método ficou 
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conhecido como a linguagem Ericksoniana, e foi o início do que se considera hoje como 

terapia breve ou voltada para a positividade. 

Para Erickson apud IBC (2012) a terapia consiste em substituir uma ideia ruim por uma 

boa ideia. Erickson estabeleceu sete princípios básicos que norteiam o seu pensamento 

voltado à solução:  

(1) Toda pessoa é única e cria a sua própria metáfora. O terapeuta se junta a ela e se move 

como um guia;  

(2) O indivíduo tem dentro do seu próprio sistema a capacidade de resolver o problema. A 

pessoa deve fazer todo o trabalho. As causas externas são irrelevantes;  

(3) É possível gerar uma mudança estratégica, a mínima mudança possível, e torná-la 

generalizada. O terapeuta trabalha dentro do sistema sem conhecimento específico do 

problema;  

(4) O tempo não tem importância. A cada momento há uma nova relação sendo criada. A 

linguagem natural e os processos mentais estão continuamente em estado de fluxo 

criativo;  

(5) Todo problema tem solução, é trabalhável. Se algo não funciona, tente outra opção, até 

que funcione;  

(6) Não existe “resistência”. É necessário que se crie uma conexão com a pessoa e se mova 

junto com o seu processo;  

(7) Existe poder no intercâmbio de vulnerabilidades. 

O método “curta terapia focada em solução” é um tipo de intervenção Ericksoniana e 

sistêmica, criado por Shazer nos anos 70 (IBC, 2012). Mais tarde Klenke apud IBC (2012) 

denominou “o salto para a área de solução” ou “o que se tem além do problema?”. Estas duas 

técnicas podem ser consideradas a base atual do coaching sistêmico e integrativo, aplicado 

fortemente nos trabalhos de coaching para executivo e de liderança. 

O trabalho focado na solução vê o cliente como especialista para a solução de seus 

problemas. Todo o processo de mudança parte do cliente. Trabalha-se consistentemente na 

meta explanada pelo cliente e com seus recursos de solução. A partir disto Shazer apud IBC 

(2012) adverte para o foco no comportamento e nas observações descritas pelas pessoas.  

Para as perguntas por crenças subjacentes e suposições de identidade, Shazer apud IBC 

(2012) propõe que se um cliente consegue modificar seu comportamento e encontra uma 
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solução nas alterações necessárias de suas convicções, com isto seria também possível 

encontrar outra suposta identidade própria. Contudo não considera relevante um trabalho 

envolvendo convicções sem transferência em uma realização concreta. A técnica de digressão 

consiste na abertura da área de solução como se ela já estivesse solucionada. 

Tabela 6 – Perguntas de solução comparadas com perguntas sobre o problema do cliente 

FOCO NO PROBLEMA FOCO NA SOLUÇÃO 

O que não está em ordem? O que é almejado além do problema? 

Por que isto é um problema? 
Como é a  percepção de que o problema 

desapareceu? 

Quem ou o que causou? Qual é a sua meta? 

Quem ou o que é culpado por isso? Como você pode alcançá-la? 

Isso eu não consigo. Quais recursos estão disponíveis? 

Quais os seus sentimentos relacionados ao 

problema? (Onde você sente mais dor?). 

Supondo que o problema esteja resolvido, como isso 

seria sentido? O que está no lugar da dor? 

De onde você conhece o problema? 
Quando na sua vida houve um problema similar que 

você resolveu? Como você fez isso na época? 

Fonte: Klenke apud IBC – Técnicas para Business and Executive coaching 

Como no coaching utiliza o conceito de terapia é breve, existe a possibilidade de, ao 

invés de perguntas profundas sobre o problema, fazer pausas significativas como 

demonstração de compreensão sobre o quão difícil deve ter sido para o cliente conviver por 

tanto tempo com o problema, e reconhecimento sobre a decisão do cliente em resolver a 

questão.  

As perguntas circulares baseiam-se na dinâmica sistêmica, ou seja, da criação de um 

ambiente de reflexão e sob as diversas perspectivas que compõem o contexto no qual o cliente 

e sua questão estão inseridos. As questões são inicialmente contempladas por meio do foco do 

cliente ou da perspectiva pessoal perspectiva pessoal.  
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Nesta técnica circular, trabalha-se a visão da questão e sob outros enfoques ou 

percepções diferenciadas: de outra pessoa relacionada diretamente ou do ado oposto da 

questão, sob a ótica de um observador objetivo, com os olhos de um determinado grupo e por 

fim sob a visão sistema como um todo. A técnica das perguntas circulares foi desenvolvida 

pela escola de terapia sistêmica de Milão e é um importante componente do coaching focado 

em solução (IBC, 2012). Esta técnica normalmente traz uma abertura sobre o entendimento da 

questão, e pode trazer como resultado a quebra de crenças limitantes. 

As possibilidades de criação de grupos de perguntas são enormes e existe muita 

literatura que explora estas classificações, sendo útil principalmente quando o coach está no 

início de sua carreira, e ocasionalmente pode necessitar de uma estrutura que o oriente na 

condução dos encontros de coaching.  

Com a experiência adquirida nos atendimentos, os encontros de coaching desenvolvem-

se de forma fluida. Existe um tema programado para cada encontro, e na prática nem sempre 

aquilo que foi programado será realizado, porque a dinâmica é do cliente, que pode estar com 

uma disposição diferente daquilo que foi programado. Cabe ao coach efetuar as adaptações 

necessárias para a condução em cada encontro de coaching. 
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3. GESTÃO DE PROJETOS 

A profissão de gerente de projetos surge nos anos 60, nos EUA, nas forças armadas e na 

indústria aeroespacial, devido à necessidade das organizações na integração entre as áreas 

funcionais e na expansão da comunicação para mecanismos horizontais e diagonais, 

acompanhada da reestruturação organizacional matricial e por projetos, para suprir a 

necessidade de integração entre as diversas áreas funcionais (KERZNER, 2009). O gerente de 

projetos é a pessoa responsável pela entrega dos produtos, serviços ou capacidades resultantes 

do processo de gerenciamento do projeto, cuja carreira é pautada por múltiplas competências, 

de conhecimento em processos de gestão de projeto, do negócio, e por conhecimento e 

habilidades interpessoais (PMI, 2013). 

Kerzner (2009) afirma que o início da disciplina de gestão de projetos ocorreu no 

Department of Defence, durante a fabricação do submarino Polaris, quando se percebeu a 

necessidade de nomear uma pessoa como “ponto único de contato”, denominado gerente de 

projeto, que deteria a responsabilidade durante todas as fases do projeto. Em seguida a NASA 

adotou o uso de gestão de projetos para todas as atividades relacionadas ao programa espacial. 

De 1950 a 1960, o uso das práticas de gestão de projetos se estendeu por toda a 

indústria espacial e de defesa dos EUA, e inclui empresas fornecedoras.  Por causa de sua 

vasta utilização entre os contratantes e as empresas contratadas, foi necessária a criação de 

padrões principalmente nos processos de planejamento. De 1960 a 1985 houve um 

crescimento na procura por novas práticas de gerenciamento em outros segmentos da 

indústria como tecnologia da informação, construção civil e por fim o uso em projetos de 

pesquisa e desenvolvimento de produtos. No período entre 1985 a 2012 o gerenciamento de 

projetos se tornou uma tendência. As organizações inovadoras deixam de vender produtos e 

passam a vender soluções. Esta onda é caracterizada pela complexidade da inovação, 

mobilidade do capital intelectual e pela gestão de projetos complexos. 

O Brasil acentuou seus esforços na última década, para o desenvolvimento de modelos, 

padrões e processos de gestão de projetos. As empresas se reestruturam para poder melhor 

aproveitar as vantagens do modelo. Consequentemente empresas e indivíduos têm procurado 

por conhecimento sobre este tema. As escolas oferecem programas de especialização em 

gestão de projetos e certificações na área (CARVALHO e RABECHINI Jr., 2011). 
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3.1. CONTEXTO EM GESTÃO DE PROJETOS 

Movidos pela necessidade em se desenvolver padrões da gestão de projetos e aumentar 

o nível de maturidade da profissão, surgem diversos órgãos ou associações, como o PMI, ISO 

10006, PRINCE2, IPMA e P2M, e com o propósito na difusão das normas da indústria de 

gestão de projetos. 

O Project Management Institute (PMI) é uma associação mundial não governamental, 

criada em 1969, nos EUA, destinada para a profissão de gestão de projeto, programa e 

portfolio. Em 1981 o PMI desenvolveu um guia ou norma de projetos, o Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK Guide), que contém os padrões e boas práticas, utilizadas 

extensamente em projetos de diversas naturezas como engenharia civil, indústria de software, 

pesquisa e desenvolvimento de produtos. Atualmente existem mais de 700.000 membros, 

portadores de credenciais e voluntários em quase todos os países do mundo. O PMI oferece 

sete certificações que reconhecem o conhecimento e competência, incluindo o Project 

Management Professional (PMP) credencial realizada por mais de 590 mil profissionais em 

todo o mundo (Site do PMI, 2014). 

No Brasil esta norma é utilizada por muitas empresas, como base para a criação de 

metodologia de gestão de projetos. O PMI São Paulo é um Capítulo ou filial regional do PMI 

no Estado de São Paulo. Formalizado em 1998, e pioneiro na estrutura atual de Capítulos do 

PMI no Brasil, conta hoje com mais de 4.200 membros, o que o posiciona como o 6º maior do 

mundo. Nota-se o aumento acentuado no número de associados, sendo que em janeiro de 

2013 existiam 3.342 (Site do PMI São Paulo, 2014).  

O PRINCE2, ou Project In a Controlled Environment, é um método não proprietário 

para gerenciamento de projetos. Foi lançado como uma norma para gerenciamento de projetos 

pelo governo britânico em 1996. Originou-se a partir do padrão Project Resource 

Organisation Management and Planning Techniques (PROMPTII), utilizado para 

gerenciamento dos projetos de sistemas de informação do governo. É adaptável a qualquer 

tipo ou tamanho de projeto e cobre seu gerenciamento, controle e organização.  

Segundo o PMI (2013), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Para Kerzner (2009), um projeto pode ser 

considerado como uma série de atividades e tarefas que: (1) possuem um objetivo a ser 

completado dentro de certas especificações; (2) consideram datas de início e fim previamente 
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definidas; (3) estão limitados a um orçamento, quando aplicável; (4) consumem recursos 

humanos e não humanos (dinheiro, equipamentos); e possuem características multifuncionais. 

 Os projetos surgem nas organizações por diversos motivos, sendo os principais uma 

demanda de mercado, oportunidades ou necessidades ligadas à estratégia, por uma 

necessidade social ou ambiental. Nas empresas orientadas a projetos, eles são gerados a partir 

da solicitação do cliente, quando um contrato é assinado. Projetos podem ainda surgir de 

processos de inovação como avanço da tecnologia e por fim quando os órgãos reguladores 

solicitam novos requisitos legais (PMI, 2013). 

Os projetos devem possuir um forte alinhamento aos objetivos estratégicos das 

organizações. As mudanças que as empresas efetuam para atingir um estado futuro desejado, 

como o aumento das vendas ou da produção. Estas entregas têm maiores chances de serem 

realizadas através da aplicação de modelos de gestão de projetos. Com a finalidade de se 

atingir os resultados esperados do projeto, são criados modelos e processos, o que se 

denomina gestão do projeto.  

Segundo o PMI (2013), gestão de projeto consiste na aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 

requisitos. 

Fatores ambientais exercem forte influência no projeto e limitam o seu planejamento e 

execução. Os principais fatores segundo o PMI (2013) são: cultura e estrutura organizacional, 

estilo de governança, distribuição geográfica do projeto, regulamentação do setor, 

infraestrutura disponível, condições do mercado e as partes interessadas. 

As empresas que possuem estrutura organizacional matricial provavelmente possuem 

maiores chances de entregar o projeto no prazo, custo, escopo e qualidade esperados que as 

organizações puramente funcionais, pois este tipo de estrutura suporta uma melhor 

distribuição da autoridade entre o gerente de projetos e a gerência funcional. As organizações 

com estruturas por projeto, normalmente tem seu negócio voltado a projetos, como as 

empresas de engenharia e de consultoria. Neste tipo de organização a autoridade em projetos é 

muito alta, e adicionalmente encontram-se outras posições, como diretor de projetos.  

Os projetos existem para atender as necessidades, expectativas e requisitos das partes 

interessadas, o que explica a ênfase da à gestão humana, incluindo a equipe do projeto e os 
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interessados externos como clientes, fornecedores, órgão governamental, gerência funcional 

entre outros. Em entrevista à revista Mundo PM, ano um n° 3, Kerzner(2005) responde sobre 

quais as principais causas de fracassos em projetos, e como elas diferem do passado: 

Se nós voltássemos 15 ou mais anos atrás nós colocaríamos a 

culpa, por todas as falhas dos projetos, ao pobre planejamento, 

cronograma e controle de custo. Hoje, minha crença é que a 

maioria das falhas é resultado mais dos fatores comportamentais 

do que fatores quantitativos. Isso inclui questões como baixa 

moral do projeto, fraco trabalho em equipe, a falta de 

comunicação efetiva, baixa motivação e trabalhar para um 

gerente de projetos que não tem interesse em crescer, prezar pela 

saúde e bem estar da equipe. 

Dinsmore (2006) afirma que pelo menos cinquenta por cento dos problemas em projetos 

são derivados das questões com pessoas, e que o lado humano é uma combinação de fatores 

intangíveis, como abordagens motivacionais, técnicas de gestão de conflito e teorias de 

tomada de decisão. Abrange adicionalmente fatores como entendimento da cultura 

organizacional e estratégias de negociação. 

Projetos podem variar em níveis de complexidade e de incerteza, e são categorizados de 

acordo com diversos parâmetros. Para Maximiliano (2010), existem quatro grandes grupos de 

projetos: (1) com baixa incerteza e baixa complexidade; (2) baixa incerteza e alta 

complexidade; (3) alta incerteza e baixa complexidade e (4) alta incerteza e complexidade. As 

incertezas podem existir em relação ao produto a ser gerado pelo projeto, aos métodos a 

serem aplicados, à maturidade ou familiaridade com o tipo de projeto, e à complexidade 

técnica e relacional do projeto. 

Existem dez áreas de conhecimento identificadas na gestão de projetos segundo o PMI 

(2013): (1) Integração, (2) Escopo, (3) Prazo, (4) Custo, (5) Qualidade, (6) Recursos 

Humanos, (7) Comunicação, (8) Riscos, (9) Aquisições e (10) Partes Interessadas. Esta última 

área foi criada na quinta edição do PMBOK, em 2013, sendo que na edição anterior estava 

dentro da área de comunicação. Esta divisão foi feita pela importância do assunto dentro de 

projetos. Existem 47 (quarenta e sete) processos dentro das áreas de conhecimento nesta 

edição.  
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Tabela 7 – Áreas de Conhecimento em gestão de projetos 

Integração Inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos 

grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

Escopo Descreve os processos envolvidos na verificação de que o projeto 

inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para 

que seja finalizado com sucesso. 

Tempo 
Descreve os processos necessários para o término pontual do projeto. 

Custos Descreve os processos envolvidos em estimativa, orçamentos e 

controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento 

aprovado. 

Qualidade Incluem os processos e as atividades da organização executora que 

determinam as políticas, objetivos e responsabilidades da qualidade do 

projeto, de modo que satisfaça as necessidades para as quais foi 

empreendido. 

Recursos Humanos Descreve os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. 

Comunicação Inclui os processos necessários para assegurar que as informações do 

projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas e organizadas de maneira oportuna e adequadas. 

Riscos Inclui os processos de planejamento, identificação, análise, 

planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um 

projeto. 

Aquisições Descreve os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, 

serviços ou resultados externos à equipe do projeto. 

Partes interessadas Processos requeridos para identificar pessoas, grupos ou organizações 

que podem impactar ou serem impactadas pelo projeto, analisar 

expectativas e definir uma estratégia de engajamento. 

Fonte: PMI, PMBOK 5ª edição, 2013 – Resumo sobre as áreas de conhecimento em gestão de projetos, de 

acordo com a quinta edição. 

Os processos são agrupados de acordo com a sua função, e podem repetir diversas 

vezes, dentro do ciclo de vida do projeto. São cinco os grupos de processos de acordo com o 

PMBOK 5ª edição: (1) Iniciação, (2) Planejamento, (3) Execução, (4) Monitoramento e 

controle e (5) Encerramento. 
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Figura 6 – Grupos de processos de gestão de projetos 

 

Fonte: PMI, PMBOK 5ª edição, 2013 – Grupos de processos em gestão de projetos segundo a quinta 

edição do PMBOK. 

O sucesso de um projeto pode ser medido por diversas variáveis do processo de gestão, 

como entrega no prazo, no custo e na qualidade esperada, e pelas variáveis do produto do 

projeto, como entregar o que foi prometido, de acordo com os requisitos identificados do 

produto, e as partes interessadas satisfeitas.  

Para Carvalho e Rabechini (2011), definir o que é sucesso em projeto não é tarefa fácil, 

e depende da parte interessada, do tipo de projeto, da perspectiva temporal, e se é analisado 

pelo projeto ou pela organização, pelo uso dos recursos ou pelo impacto na estratégia, e 

podem ser classificados em cinco tipos: (1) eficiência; (2) impacto para o cliente; (3) impacto 

para a equipe; (4) negócios e sucesso direto e (5) preparação para o futuro. 

O Standish Group, empresa americana de Tecnologia da Informação e voltada à 

avaliação do risco, custo, retorno e valor dos projetos de TI, foi fundada em 1985, com uma 

visão voltada à coleta de informações sobre casos de sucesso e falhas de projetos de TI. 

Anualmente publica o relatório denominado CHAOS Manifesto, onde retrata valores 

estatísticos sobre o sucesso e fracasso dos projetos.  

Tabela 8 - Situação dos projetos no período de 2004 a 2012 

 

Fonte: Standish Group - Chaos Manifesto, 2013. Pesquisa sobre a situação dos projetos nos EUA, 

Canadá e Europa no período de 2004 a 2012. 
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Esta pesquisa baseia-se em projetos desenvolvidos por empresas americanas e europeias 

em sua maioria, sendo quinze por cento de outros países do mundo. Sua base de dados totaliza 

50.000 projetos, sendo que a metade é composta por projetos de grandes empresas, trinta por 

cento de médias empresas e vinte por cento de pequenas empresas. 

Nota-se que passados oito anos, o progresso na utilização das práticas de gestão de 

projetos foi pequeno, sendo que houve um aumento de apenas 5% nas funcionalidades 

entregues, uma diminuição de 10% na utilização de tempo adicional em projetos e não houve 

melhora em relação aos custos excedidos nos projetos. 

Gráfico 1 – Tempo, custo e funcionalidades entregues no período de 2004 a 2012. 

 

Fonte: Standish Group - Chaos Manifesto, 2013. Pesquisa sobre a situação dos projetos nos EUA, 

Canadá e Europa no período de 2004 a 2012. 

Gráfico 2 – Sucesso e falhas em projetos segundo o tamanho dos projetos  

 

Fonte: Standish Group - Chaos Manifesto, 2013. Pesquisa sobre a situação dos projetos nos EUA, 

Canadá e Europa no período de 2004 a 2012, por porte do projeto. 
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projetos são definidos 
como projeto com menos 
de US$ 1 milhão gasto 
com pessoas, e grandes 
projetos são 
considerados projetos 
com mais de US$ 10 
milhões gastos com 
pessoas.

Pequenos Projetos Grandes Projetos Sucesso

Falha

Desafio
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Segundo o Chaos Manifesto de 2013, projetos considerados pequenos são aqueles cujos 

valores gastos com as pessoas são apurados em menos de um milhão de dólares americanos. 

Pelos dados apresentados na pesquisa pode-se concluir que as chances de se entregar um 

projeto pequeno de T.I., dentro do prazo, dos custos e contendo as funcionalidades definidas 

são muito maiores que nos projetos grandes. 

Os fatores de sucesso para pequenos projetos, listado no mesmo relatório são: (1) suporte 

do gestor executivo; (2) envolvimento dos usuários; (3) otimização; (4) recursos qualificados; 

(5) especialização em gestão de projetos; (6) processos ágeis; (7) clareza nos objetivos; (8) 

maturidade emocional; (9) governança; e (10) infraestrutura.  

3.2. A CARREIRA DO GERENTE DE PROJETOS 

A gestão de projetos é uma profissão orientada a pessoas. A responsabilidade pela 

gestão é frequentemente delegada a um indivíduo intitulado gerente de projeto. Idealmente, 

esta pessoa não participa diretamente nas atividades que produzem o produto ou serviço 

objeto do projeto, e sim trabalha para o seu planejamento, monitoramento e controle, de modo 

a minimizar o risco de fracasso do projeto e a aumentar as oportunidades de realização de seu 

objetivo.  

O gerente de projetos é designado pela organização executora do projeto, e deve utilizar 

as práticas e processos adotados na organização, como apoio e para se atingir os objetivos do 

projeto. As atribuições deste papel variam de acordo com o tipo de projeto, complexidade, 

temporalidade, cultura e estrutura organizacional da empresa entre outros fatores.  

A carreira de gerente de projetos surgiu dentro do contexto das estruturas 

organizacionais matriciais.  Para os projetos nas áreas de engenharia e tecnologia da 

informação, muitas vezes o profissional especialista desenvolve uma carreira técnica e quando 

atinge seu topo, efetua uma transição para a carreira de gerencial e assume a função de 

gerente de projetos. 

Kerzner (2009) explica que muitas empresas encorajam os profissionais a criarem novas 

ideias e sugestões para a melhoria do trabalho, e como recompensa estas pessoas recebem o 

título de Project Champion. Estes indivíduos muitas vezes assumem o papel na gestão de 

projetos e podem ter forte inclinação para as questões técnicas do projeto e uma tendência a 

não valorizar as responsabilidades não técnicas. Esta situação pode torna-se um problema para 

o projeto. 
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Embora a orientação da profissão seja para pessoas, as competências necessárias para 

esta carreira variam entre conhecimentos em gestão de projetos, no negócio e habilidades 

interpessoais. A carreira do gerente de projetos pode se desenvolver no modelo tradicional. 

No Brasil, profissionais de gestão de projetos atuam também em carreiras Proteanas, sem 

fronteira e optout. Observa-se que a opção por um tipo de carreira não tradicional no Brasil 

pode ser influenciado por uma característica do mercado, na contratação de profissionais 

independentes. Este fato ocorre em alguns setores, dentre eles a T.I.C. 

Muitos profissionais de gestão de projetos observam a falta de continuidade na carreira, 

principalmente quando trabalham em empresas cujo negócio é a venda de projetos. Estas 

empresas podem contratar profissionais por projeto, ou sob demanda, e quando o projeto 

finaliza, o profissional deve ser alocado em outro projeto. Quando não é possível uma nova 

colocação o profissional é dispensado. Esta é uma das características da carreira, e tem-se 

observado este tipo de contratação na indústria de tecnologia da informação.  

3.2.1. COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

O modelo de competência proposto pelo PMI (2007), no manual Project Manager 

Competency Development, é constituído por três categorias: (1) competência de 

conhecimento, e implica no que o gerente de projetos conhece em relação à aplicação de 

processos, ferramentas e técnicas às atividades do projeto; (2) competência de desempenho, 

que representa como o gerente de projetos aplica o conhecimento a fim de atingir os 

resultados dos projetos e (3) competências pessoais, que inclui os comportamentos, atitudes e 

características de personalidade necessárias dentro do meio ambiente de projetos. Esta análise 

restringe as avaliações do tipo de organização e do tipo de indústria, que podem exigir 

competências adicionais. Abaixo estão destacadas as competências pessoais, agrupadas em 

seis (6) unidades: 

(1) Comunicação: Uso efetivo e apropriado de métodos de comunicação com as partes 

interessadas, e inclui precisão e relevância da informação. Destacam-se neste grupo as 

habilidades de escuta ativa, manutenção dos canais de comunicação, garantia da qualidade da 

informação e produção de informação sob medida para os diversos tipos de audiência; 

(2) Liderança: Capacidade em guiar, inspirar e motivar equipes de projetos e demais 

partes interessadas, gerenciar e superar “pontos de atenção” e atingir os objetivos esperados 

do projeto. Inclui o desenvolvimento de aprendizado e de habilidades pessoais e profissionais 
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do time, expressão de expectativas positivas, encorajar o time e respeitar diferentes tipos de 

opiniões e personalidades, construção de relacionamentos de confiança com as partes 

interessadas, criação de ambiente que encorajem abertura, respeito e consideração pelas partes 

interessadas, motivação e promoção de atividades de mentoring e utilizar habilidades de 

influência quando necessário; 

(3) Gestão: Efetividade na administração do projeto por meio da utilização e 

desenvolvimento apropriado dos recursos disponíveis no projeto, como humano, financeiro, 

material, intelectual e intangível. Implica em garantir que as expectativas e responsabilidades 

do time estejam claras, promover o trabalho saudável e vida em equilíbrio, identificar, avaliar 

e selecionar talentos, planejar e gerenciar de maneira organizada, organizar as informações do 

projeto de maneira apropriada e nos níveis de detalhes necessários, resolver conflitos em 

projetos que envolvam o time e as partes interessadas,  

(4) Habilidades cognitivas: Ter uma visão holística do projeto, entender as necessidades, 

interesses e influência das partes interessadas para o sucesso do projeto, entender a estrutura 

organizacional formal e informal, entender as políticas da organização e utilizar inteligência 

emocional para antecipar comportamentos. Resolver questões e problemas e aplicar conceitos 

e ferramentas complexas quando necessário, fazer uso adequado das ferramentas e técnica de 

gestão de projetos, buscar oportunidades e melhorar as saídas do projeto.  

(5) Eficácia: Produzir os resultados desejados pelo uso apropriado de recursos, 

ferramentas e técnicas em todas as atividades do projeto, e através da resolução dos problemas 

do projeto, da manutenção do envolvimento, motivação e suporte das partes interessadas, 

conduzir o processo de mudança para minimizar os impactos adversos no projeto e uso da 

assertividade quando necessário; 

(6) Profissionalismo: Agir em conformidade com o comportamento ético governado por 

valores como responsabilidade, respeito, justiça e honestidade nas práticas de gestão de 

projetos. Inclui a demonstração de compromisso com o projeto, agir com integridade, 

manipular de maneira adequada as adversidades pessoais e do time do projeto, gerenciar com 

imparcialidade e transparência a diversidade, incluindo diferenças culturais e criação de 

ambiente de confiança e respeito pelas diferenças individuais, resolver questões pessoais e 

organizacionais com objetividade. 

As habilidades do gerente de projetos podem variar em intensidade dependendo do tipo 

de estrutura organizacional que o gerente atua, e irá determinar o tipo e nível de poder 

exercido pelo gerente de projetos.  
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Quanto ao desenvolvimento de carreira, diversos autores estudam este assunto. Ainda 

não existe clareza suficiente nas definições de papéis e responsabilidades pelas organizações e 

também não existem planos de cargos e carreiras nas organizações (CARVALHO e 

RABECHINI Jr, 2011). Um dos fatores que dificultam a gestão da carreira do gerente de 

projetos e a falta de continuidade, uma vez que projetos são como organizações temporárias.  

Uma discussão importante a respeito do gerente de projetos de T.I.C. é sobre as 

competências de especialista. A teoria afirma que para o gerenciamento são necessárias 

habilidades comportamentais, conhecimento no negócio e nas práticas de gestão. Por outro 

lado, as pesquisas revelam que a equipe valoriza gerentes de projetos especialistas. 

No Brasil foi desenvolvido um estudo por Rabechini Jr (2001) sobre as percepções das 

habilidades do gerente de projetos. Foram abordadas visões sob a ótica do gerente e dos 

membros da equipe. Nesta pesquisa consideram-se as habilidades: liderança, administração do 

tempo, negociação, técnica, comunicação, relação com o cliente, relações humanas e 

orçamento. 

Como resultado do estudo constatou-se distinções entre as opiniões dos gerentes de 

projetos e dos membros da equipe. Nota-se que a habilidade de relações humanas foi a mais 

pontuada pelos dois grupos. Os membros da equipe assinalam como principais habilidades as 

relações humanas, técnica, liderança e administração do tempo, enquanto os gerentes de 

projetos priorizam as relações humanas, liderança, relações com o cliente e negociação.   

O PMI (2013) acrescenta algumas habilidades no conjunto: liderança, construção de 

times, motivação, comunicação, influência, tomada de decisões, consciência política e 

cultural, negociação, construção de confiança, gestão de conflito e coaching.  

Nota-se que as competências do gerente de projetos são multidisciplinares e compostas 

por elementos de conhecimento técnicos e comportamentais. A avaliação da sua importância 

pode variar conforme o entendimento de cada parte interessada, por possuírem diferentes 

expectativas e prioridades. Destaca-se a equipe do projeto, que tem maior apreciação por 

gerentes que detenham conhecimento técnico. 

  



67 
 

4. METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa considerado mais adequado para este estudo é a exploratória. As 

pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2010).  O tema 

abordado engloba a análise e compreensão sobre os aspectos que contribuem para o 

desenvolvimento da carreira subjetiva em gerenciamento de projetos, entre eles identidade 

pessoal e profissional, valores, competências pessoais e habilidades interpessoais necessárias 

e desejadas nesta profissão.  

Quanto à abordagem do problema optou-se pelo tipo de pesquisa qualitativa.  Segundo 

Richardson (2014), as investigações que se voltam para uma análise qualitativa têm como 

objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de um determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, 

em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos (RICHARDSON, 2014).  

Embora a opção pela utilização do método quantitativo tenha sido descartada para este 

trabalho, por se entender que o problema da pesquisa necessita de maior profundidade nas 

análises (RICHARDSON, 2014), vale considerar a possibilidade de transformação de dados 

qualitativos em elementos quantitativos, através da utilização de critérios, categorias e 

escalas, como utilizado por Schwartz (2006) na criação dos tipos de valores universais. 

O método a ser empregado na obtenção dos dados desta pesquisa é o pré-experimental. 

Não existirá um grupo de controle. A pesquisa será realizada em sala de aula, com um grupo 

de indivíduos que atuam como gerente de projetos. Serão aplicadas técnicas de coaching 

voltadas à exploração das variáveis da pesquisa como valores, identidade, escolhas 

profissionais, e habilidades interpessoais. Ao final da aplicação das técnicas os participantes 

tem um resultado que é a observação da vivência experimentada e a identificação de um tipo 

de elemento que tem a ver com a sua característica pessoal, além da avaliação da técnica 

aplicada no coaching. 

Ao final da aplicação de todas as técnicas e vivências espera-se que os indivíduos 

tenham aumentado entendimento sobre suas forças, identidade e valores pessoais 
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predominantes. Este autoconhecimento pode ter uma função de orientação no 

desenvolvimento da carreira. No final das atividades o participante preenche um questionário 

que contém as suas percepções sobre a utilidade das técnicas e vivências na sua vida pessoal e 

profissional. 

4.1. PLANO DE PESQUISA 

O fenômeno a ser estudado é o desenvolvimento da carreira do gerente de projetos, por 

meio dos elementos subjetivos. Será aplicado um conjunto de ferramentas de indução para a 

exploração das forças pessoais dos participantes e identificação de quais pontos ou 

habilidades podem ser aprimoradas para que a atuação do indivíduo dentro da profissão de 

gerente de projetos possa ser a mais adequada possível. 

O delineamento desta pesquisa obedecerá as seguintes etapas: (1) determinação do 

objeto de estudo; (2) operacionalização do problema; (3) escolha dos sujeitos; (4) técnicas 

para coleta de dados (5) análise e interpretação dos dados; e (7) resultado da pesquisa. 

4.1.1. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Nesta etapa da pesquisa é iniciado o detalhamento das variáveis a serem testadas com 

base no objetivo da pesquisa, e para responder às questões citadas no problema de pesquisa. 

As técnicas de coaching a serem aplicadas são nesta pesquisa são: (1) habilidades 

interpessoais em gestão de projetos desenvolvidas e a desenvolver, segundo o PMBOK 5ª 

Edição; (2) preferência de carreira segundo os fundamentos de Schein (2006); (3) identidade 

pessoal conforme questionário proposto por Dinsmore (2011) e Marques e Carli (2012) sobre 

missão de vida e visão de futuro e valores pessoais, orientado por meio do questionário de 

Schwartz (2006); (4) teste de identificação do tipo psicológico segundo o MBTI; e (5) 

avaliação da capacidade em dar e receber feedback. 

Os participantes da pesquisa são profissionais atuantes na carreira de gerente de 

projetos. O tipo de carreira dos profissionais poderá variar entre tradicionais e não 

tradicionais, e depende das oportunidades do mercado de trabalho e do tipo de empresa que a 

pessoa atua.  

A formação acadêmica do participante da pesquisa pode ser nas áreas de engenharia, 

tecnologia da informação, administração de empresas ou economia, por serem comuns na 
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atuação como gerentes de projetos. É importante que os participantes tenham formação em 

gestão de projetos. 

O mapa mental ilustrado na Figura 7 demonstra o conjunto dos elementos a serem 

estudados e seus possíveis relacionamentos, bem como o contexto da pesquisa de modo geral. 

Figura7– Mapa mental das relações entre os elementos da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas relações entre os elementos da pesquisa. 

A relação de causalidade entre as variáveis da pesquisa encontra-se ilustrada na Figura 

8. Técnicas de coaching são consideradas variáveis independentes e quando aplicadas no 

aprimoramento do autoconhecimento pode ocasionar efeitos como aumento da inteligência 

emocional, maior consciência sobre si mesmo e melhoria na consciência sobre os 

relacionamentos. Todos estes fatores podem contribuir positivamente para o desenvolvimento 

das habilidades interpessoais em gestão de projetos. 
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Figura 8 – Relação de causalidade entre as variáveis da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas relações de causalidade entre as variáveis 

4.1.2. ESCOLHA DOS SUJEITOS 

Segundo Gil (2010), a seleção dos participantes para este tipo de pesquisa não requer a 

utilização do processo de amostragem probabilística, nem mesmo um número elevado de 

informantes. O propósito da coleta não é o de representatividade da amostra, como nas 

pesquisas quantitativas, e sim dispor de pessoas que sejam capazes de expressarem as suas 

experiências vividas de forma plena e completa. Esta abordagem inclui a capacidade de 

expressão, de lidar com sentimentos, de ter uma percepção aguçada, entre outras qualidades.  

São considerados relevantes os seguintes critérios de seleção dos participantes: (1) 

habilidade de se expressão com palavras; (2) habilidades para perceber e expressar seus 

sentimentos interiores e emoções sem vergonha ou inibição; (3) habilidades para perceber e 

expressar experiências orgânicas que acompanham os sentimentos; (4) experiência 

relativamente recente com o assunto que está sendo abordado; (5) habilidade para escrever.   

4.1.3. TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS 

Este estudo será de corte transversal, os dados serão coletados em um determinado e 

único ponto no tempo. Para Richardson (2014), o corte transversal descreve uma população 

com base em uma amostra previamente selecionada, em um determinado momento, quando 

ocorre a coleta dos dados. 

Como instrumentos para coleta de dados serão aplicadas técnicas de coaching com o 

objetivo de identificação das variáveis da pesquisa. A duração total dos encontros é de 20 

horas distribuídas em cinco períodos de 4 horas. Os encontros acontecerão duas vezes por 
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semana, totalizando três semanas corridas para a finalização da coleta de dados. Ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos os participantes irão preencher o questionário da pesquisa, que 

será entregue ao final  do treinamento. 

A maior parte das atividades de coaching será desenvolvida em pares. Os participantes 

recebem instruções sobre a teoria de coaching, as abordagens e mecanismos de se desenvolver 

as atividades, para que possam atuar alternadamente no papel de coach e de cliente. Em cada 

encontro são aplicadas as atividades, conforme ilustrado na figura 9. Outras técnicas em grupo 

foram aplicadas de acordo com a necessidade da atividade.  

Tabela 9 – Programação da aplicação das técnicas de coaching 

Atividade I Roda das habilidades interpessoais em gestão de projetos 

Atividade II Dinâmica sobre carreiras 

Atividade III Missão visão e valores pessoais 

Atividade IV MBTI 

Atividade V Dinâmica de feedback 

Fonte: Elaborado pela autora com base necessidade da pesquisa 

 

4.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Participaram desta pesquisa vinte pessoas com idade entre 23 e 34 anos, sendo a maioria 

homens (80%). Todas as pessoas são graduadas e estão em fase final do curso de 

especialização em Gestão de Projetos com ênfase no PMBOK. A maioria do grupo tem 

formação em engenharia e T.I (85%).  

Os Gráficos 3 e 4 demonstram a distribuição dos dados sócio profissionais da amostra. 

Todos os participantes possuem vivência em ambientes de projetos, atuando ou como gerentes 

ou como membros da equipe, com exceção de um participante que está em fase de transição 

de emprego. Todo o grupo atua dentro do conceito de carreira tradicional. 
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Gráfico 3 – Descritivo da amostra por gênero, formação acadêmica e idade 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados sociais e profissionais dos participantes 

Gráfico 4 – Descritivo da atuação dos participantes em relação à complexidade dos projetos e 

experiência como G.P. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados profissionais dos participantes 
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4.2.1 ATIVIDADE I - RODA DAS HABILIDADES  

Durante o primeiro encontro, antes que as atividades se iniciassem, foram passados os 

conceitos e as técnicas apropriadas para o desenvolvimento do coaching. Esta atividade foi 

desenvolvida em pares. Os participantes alternam o seu papel durante a atividade e atuam 

como coach e como cliente, e na sequência invertem-se os papeis. Desta forma as pessoas tem 

a oportunidade de trabalhar o seu desenvolvimento pessoal e a expansão da autoconsciência, e 

também desenvolve a habilidade na atuação como coach. 

A atividade consiste na autoavaliação do participante, sobre o quanto possui 

desenvoltura nas habilidades interpessoais em gestão de projetos. Estas habilidades 

correspondem às descritas no PMBOK 5ª Edição. A atividade teve duração de uma hora, e o 

Gráfico 5 aponta a média da turma em relação ao domínio sobre as habilidades. 

Gráfico 5 – Média aritmética das habilidades interpessoais em gestão de projetos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na autoavaliação dos participantes 

A média do desenvolvimento das habilidades está por volta de sete pontos, dentro de 

uma escala de zero a dez. Nota-se que as habilidades menos desenvolvidas pelos participantes 

são a de coaching e consciência política e cultural.  

O Gráfico 6 ilustra a somatória da pontuação que os participantes atribuíram para as três 

habilidades que eles consideram ser mais desenvolvidas e as 3 habilidades que percebem  
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ainda não estar de acordo com as necessidades esperadas. O resultado é a somatória das 

habilidades assinaladas. Somou-se um ponto para cada atividade assinalada como parte das 

três mais desenvolvidas, e um ponto para cada habilidade assinalada à desenvolver. 

Gráfico 6 – Habilidades interpessoais mais desenvolvidas e a desenvolver 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na autoavaliação dos participantes 

Os eixos tanto das habilidades desenvolvidas quanto o das a desenvolver estão bem 

acentuados, e fica claro que as habilidades mais comuns aos participantes são construção de 

confiança, tomada de decisões e motivação. Estas duas habilidades estão interligadas à 

capacidade de liderança do gerente de projetos e envolve cooperação, compartilhamento de 

informações e resolução de problemas de forma efetiva, dentro de um ambiente saudável e 

que promove a satisfação dos seus componentes. 

Também ficou mais acentuada o pouco desenvolvimento das habilidades de coaching e 

consciência política e cultural. Projetos podem ser impactados por se ignorar ou evitar a 

consideração das questões políticas e culturais. Também a diversidade cultural se torna muito 

importante principalmente em projetos globais.  
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O coaching bem aplicado pode ser uma ferramenta de motivação e construção de 

confiança para o time do projeto. Fica claro a importância de se enfatizar estas habilidades 

nos curso de capacitação em gestão de projetos. 

Quanto à questão sobre quais ações são necessárias para o desenvolvimento das 

habilidades interpessoais em gestão de projetos, os participantes reconhecem a importância do 

desenvolvimento destas habilidades e pretendem fazer isso por meio da própria experiência, 

além de leituras e treinamentos específicos sobre o assunto. Acreditam no treinamento dentro 

do próprio trabalho, junto a uma pessoa mais experiente, e também os treinamentos formais. 

Esta autoavaliação e reflexão sobre as reais capacidades em se conduzir os 

relacionamentos com a equipe do projeto e as partes interessadas são uma semente para que as 

pessoas possam aplicar à gestão de seus projetos e terem melhores resultados tanto 

individuais como em relação ao próprio resultado do projeto. Pelos comentários obtidos nas 

respostas e possível concluir que os participantes percebem a importância do assunto e 

querem aprimorar as suas habilidades, pois será uma ajuda no seu dia a dia. 

4.2.2. ATIVIDADE II: DINÂMICA DE CARREIRA 

A atividade de identificação da âncora de carreira foi desenvolvida em duplas, 

inicialmente com a leitura do texto extraído do livro Carrer Anchor: Workbook Participant, 

de Edgar Schein (2006), e traduzido para o português. Em seguida as duplas determinavam 

quem seria o coach e o cliente. O coach é o condutor e por meio de perguntas direciona o 

cliente a refletir sobre as suas características pessoais relacionadas às escolhas profissionais, e 

as diferentes tomadas de decisão mediante as novas propostas de emprego ou em situações de 

transição de carreira. Cada participante deveria se identificar com apenas uma âncora, 

entretanto houve casos de pessoas que permaneceram em dúvida entre duas opções.  

O exercício tem uma duração de uma hora na atividade principal e meia hora na 

integração, que é uma atividade com todas as pessoas do grupo, onde se discutem sobre as 

impressões do exercício e comentários gerais sobre a dinâmica. Somou-se um para cada 

âncora escolhida por participante, e no caso de participantes com mais de uma opção, 

pontuou-se um para cada uma delas. O resultado final encontra-se ilustrado no Gráfico 7. 

O resultado da soma das âncoras de carreira dos participantes demonstra a 

predominância da competência técnica funcional (7), seguida da competência de gerência 
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geral (4) e em terceiro lugar um empate entre puro desafio e segurança e estabilidade (3). 

Considerando-se o cenário de projetos do grupo sendo de alta complexidade, este tipo de 

competência técnica funcional é muito útil, principalmente quando a complexidade do projeto 

está relacionada à sua tecnologia.  

Gráfico 7 – Resultado da avaliação sobre Âncoras de Carreira 

 

Fonte: Dados consolidados do questionário sobre âncoras de carreira 

Os comentários sobre a relevância deste conhecimento para o desenvolvimento de sua 

carreira convergem para o reconhecimento da ferramenta como instrumento de grande 

utilidade não somente no desenvolvimento da carreira como também no apoio à tomada de 

decisões durante as escolhas profissionais. Como ferramenta de autoconhecimento, as âncoras 

ajudam na percepção dos diversos tipos de competências, valores e motivações. É possível 

traçar um plano de carreira considerando-se as habilidades necessárias à profissão e a própria 

âncora com seus pontos fortes e possíveis obstáculos ou necessidades de aprimoramento de 

competências pessoais. 

O grupo expressa uma crença de que é possível desenvolver as habilidades que se tem 

menos desenvoltura, e também aprimorarem-se ainda mais nos seus pontos fortes. Fica claro 

também o valor na utilização da ferramenta para o reconhecimento das habilidades inatas a 

uma pessoa. Muitas vezes o indivíduo não reconhece o seu potencial, e a ferramenta é um 

facilitador e permite desvendar suas forças pessoais, e como aplicar os seus talentos em uma 

determinada profissão. Foi observado, como resultado da aplicação da ferramenta para o 

autoconhecimento, que as pessoas sentem satisfação e bem-estar durante e após os exercícios.  
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4.2.3. ATIVIDADE III: MISSÃO, VISÃO E VALORES PESSOAIS 

Este exercício tem como objetivo refletir sobre a missão de vida do cliente e verificar se 

existe alinhamento entre esta e os demais aspectos da vida como plano de carreira, metas 

pessoais e profissionais. O conjunto de perguntas referentes a esta atividade encontra-se no 

apêndice I deste documento.  

Escrever sobre a missão de vida é um trabalho de revisão sobre os propósitos da pessoa 

e inclui todos os aspectos como vida pessoal e profissional. Engloba o entendimento sobre os 

talentos e o que a pessoa conquistou até o momento atual. O exercício foi desenvolvido em 

coaching de pares, seguindo o roteiro com as perguntas pré-estruturadas. O papel do coaching 

é ajudar o cliente por meio de novas perguntas e de acordo com as necessidades que surgem 

na dinâmica. O roteiro das perguntas é apenas uma estrutura para facilitar o raciocínio dos 

participantes. O exercício é feito após a apresentação teórica sobre o assunto. 

A missão de vida dos participantes possui em comum a obtenção de realização pessoal e 

profissional, além da contribuição e preocupação com as pessoas próximas como a família. É 

demonstrado também uma preocupação e necessidade de colaboração nas questões sociais e 

ambientais. O assunto sobre ética é muito discutido na pauta do gerente de projetos, por se 

tratar de uma profissão em contato com pessoas, contrato, fornecedores e clientes. Fica 

evidente na declaração de missão de vida a importância dos valores laborais como 

honestidade e seriedade. 

O trabalho aparece com muita frequência no centro do propósito como meio para se 

atingir a realização pessoal. Ser um líder e obter realização profissional, reconhecimento das 

pessoas e por fim estabilidade financeira parece ser o principal ponto que os textos refletem. 

Os valores como realização na profissão são bem evidentes em quase todas as declarações. 

Seguindo o mesmo formato adotado no exercício da declaração de missão de vida, a 

atividade de visão de futuro prossegue com a reflexão sobre o maior objetivo pessoal e qual o 

legado que se pretende deixar. O papel do coaching é mantido, como facilitador da atividade. 

A visão de futuro da maioria dos participantes reflete a importância da construção de 

uma família como o objetivo final dos seus esforços no trabalho. A independência financeira 

também demonstra que os esforços foram recompensados.  
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Existe a preocupação com a sociedade e a vontade em contribuir para a construção de 

um mundo mais justo e honesto. Algumas pessoas destacaram a importância da qualidade de 

vida e valores como felicidade e alegria e saúde. Ser um profissional de sucesso é muito 

importante para o grupo. Todos expressam muita vontade, determinação e garra para 

conseguirem atingir o seu maior objetivo.  

O exercício sobre valores pessoais foi conduzido inicialmente com a exposição 

conceitual sobre o tema, e seguido da aplicação do questionário sobre valores universais de 

Schwartz (2014), adaptado para o ESS – European Social Survey, e encontra-se no anexo I 

deste documento. 

A condução da atividade se deu pela formação de duplas onde uma pessoa desempenha 

o papel de coach e a outra do cliente, mantendo o mesmo formato dos exercícios anteriores. O 

questionário como apoio serve para criar uma estrutura que de reflexão e embasamento 

teórico. Ao final cada participante informa qual o tipo predominante de categoria de valores 

segundo o modelo de Schwartz, e também descreve como esta categoria de valores pode 

conflitar com as demais categorias. 

O resultado desta atividade encontra-se demonstrado no Gráfico 8. Cada tipo de 

categoria de valores escolhida pelo participante conta um ponto no gráfico. Ao final foram 

somadas as pontuações por categoria. 

A estrutura das categorias de valores de Schwartz possui uma sequencia que permite 

avaliar a bipolaridade entre as categorias. Pelo modelo, uma categoria que se encontra em 180 

graus é conflitante com a sua oposta. A pergunta sobre os conflitos de valores conduz o 

participante a uma reflexão sobre o quanto a utilização de uma força pessoal exagerada pode 

ser avaliada sobre outra perspectiva, como uma fraqueza. Outro ponto importante a ser 

avaliado neste contexto é quando as pontuações bipolares são coincidentemente altas. Indica 

que existe um conflito de valores que pode gerar dificuldades para a pessoa lidar com as 

prioridades e ter que fazer escolhas e priorizar um determinado grupo de valores em 

detrimento de outro. 



79 
 

Gráfico 8 – Resultado da dinâmica sobre valores pessoais 

 

Fonte: Dados consolidados do questionário sobre valores universais 

Pode avaliar as prioridades pessoais de valores pode ser útil para uma atuação mais 

equilibrada das pessoas na sua vida e nas escolhas e tomada de decisão. Por exemplo, uma 

pessoa muito identificada com o resultado do projeto pode abrir mão de ter cuidado no trato 

com a equipe e demais interessados. 

A categoria de valores pessoais que mais representa o grupo é a autodeterminação, com 

10 pontos ou 50% dos participantes. O pensamento independente, escolha da ação, 

criatividade, curiosidade e liberdade são os principais valores desta categoria. Esta categoria 

encontra-se no domínio ou quadrante da abertura à mudança, e faz oposição à dimensão 

conservação, formada pelas categorias segurança, tradição e conformidade. O grupo obteve 

baixa pontuação no domínio conservação. Significa que os valores relacionados a estas 

categorias não são os mais valorizados pelo grupo, e não existe um grande conflito nestes 

domínios. 

Na profissão de gerenciamento de projetos a autodeterminação e a abertura a mudança 

são grupos de valores fundamentais, pois os projetos são alavancas para a mudança 

organizacional e instrumentos para a criação de novos produtos e serviços. Os valores 

autodeterminação e benevolência constituíram a base da declaração da missão e visão de vida 

do grupo. A autodeterminação é adjacente ao universalismo e à benevolência, e indica mais 
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uma vez que não existe conflito entre as duas categorias mais apontadas, sendo a primeira 

posicionada no quadrante individual e a segunda um grupo de valores coletivo. 

Conclui-se que não existe conflito entre a autodeterminação e a segurança para o grupo. 

Esta dimensão enfatiza a oposição entre os que buscam a independência de julgamento e ação 

e favorecem a mudança, com aqueles que enfatizam a preservação das práticas tradicionais e a 

proteção da estabilidade.  

O maior ponto de conflito que aparece tanto no gráfico como na avaliação do grupo está 

entre a dimensão de autopromoção com a de autotranscendência, e trata da bipolaridade entre 

o sucesso pessoal e com a aceitação das pessoas como iguais, assim como a preocupação com 

o seu bem-estar. Significa que o grupo valoriza a autopromoção, mas sem abrir mão do 

universalismo e da benevolência. 

Outros valores não menos importantes e relacionados ao trabalho foram citados pelos 

participantes em pergunta aberta sobre valores que sustentam a missão e visão de vida: (1) 

honestidade; (2) ética; (3) respeito; (4) amor; (5) compromisso; (6) coragem; (7) 

perseverança; (8) bom caráter; (9) justiça; (10) alegria; (11) equilíbrio; (12) harmonia; (13) 

controle financeiro; (14) responsabilidade; (15) fé; (16) disciplina; (17) accountability; (18) 

criatividade; (19) bom humor; (20) transparência; (21) atenção; (22) educação e (23) 

competência. 

4.2.4. ATIVIDADE IV: TESTE PSICOMÉTRICO - MBTI 

O exercício de MBTI consistiu no preenchimento do questionário disponibilizado, 

composto por questões sobre os tipos psicológicos de Jung. As questões possuem duas 

afirmações, sendo que é permitida a escolha de uma delas. O Gráfico 9 apresenta o resultado 

do teste MBTI para o grupo de participantes da pesquisa. 

Os tipos predominantes neste grupo foram ENTJ e ESFP, com quatro pessoas em cada 

grupo, conforme Gráfico 9. Em relação aos agrupamentos por tipo de profissão ou talento, 

60% da amostra situa-se entre os grupos de artesãos com cinco pessoas e racionais com sete 

pessoas, e 40% entre os guardiões, com 3 pessoas e idealistas com 4 pessoas. Os tipos 

predominantes na amostra apresentam características iguais quanto a atitude extrovertida, e na 

função de tomada de decisões são opostos. Os pensadores (T) tomam decisões baseadas na 

lógica e na regra em geral, enquanto os sentimentais (F) decidem com base nos valores 
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pessoais e nos sentimentos. Para o gerenciamento de projetos são dois estilos de liderança 

bem diferenciados. 

Gráfico9 – Resultado da aplicação de MBTI 

 

Fonte: Dados consolidados do questionário sobre valores universais 

O Gráfico 10 apresenta o resultado agrupado pelos tipos de profissão ou de talentos. Os 

racionais (NT) aparecem em primeiro lugar com sete pessoas, seguido dos artesãos, com 

cinco pontos. Segundo Jung (1985), os racionais são os representantes da combinação das 

funções intuição e pensamento. Possuem raciocínio objetivo baseado na intuição, atem-se ao 

todo e não às partes, voltando-se para as possibilidades futuras e para tudo que está além do 

óbvio e conhecido. Gostam de planejar em longo prazo e de trabalhos que tragam soluções 

inovadoras. Sua curiosidade está voltada para novas ideias e possui tolerância às teorias e a 

problemas complexos. 

Jung (1985) afirma que os artesãos (SP) são orientados pelas percepções provenientes 

dos cinco sentidos e sua referência é o presente. Prático e objetivo, não sente interesse em 

lidar com coisas abstratas.  São populares e possuem grande senso de humor. Desenvolvem 

habilidade para descrição de detalhes e fatos concretos. Aprendem mais pela experiência do 

que pelo ensinamento teórico. Dão valor aos costumes e podem ser muito bons para executar 

e desenvolver o trabalho em equipe. 
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Gráfico10 – Resultado MBTI agrupado por perfil profissional 

 

Fonte: Dados consolidados do questionário sobre valores universais 

Como resultado da avaliação da ferramenta MBTI, o grupo foi unânime em entender 

que o exercício promove o autoconhecimento e ajuda a entender os pontos fortes e as forças 

pessoais, assim como permite um olhar para os obstáculos ou pontos de melhorias em forças 

que não são utilizadas com frequência ou que não estão desenvolvidas. 

Identificou-se também um consenso de que a ferramenta MBTI ajuda a delinear um 

plano de carreira, pois o conhecimento sobre si mesmo é fundamental no processo de tomada 

de decisão. 

4.2.5. ATIVIDADE V: VIVÊNCIA EM DAR E RECEBER FEEDBACK 

O exercício de feedback foi desenvolvido em pares e a partir de uma base teoria 

explicada anteriormente ao exercício. O questionário JOHARI é uma ferramenta muito 

conhecida e aplicada no coaching para desenvolvimento do autoconhecimento. Na aplicação 

deste exercício foi utilizada a versão do questionário citada no livro Coaching de Carreira, de 

Marques e Carli (2012). Algumas questões foram adaptadas para o contexto de gerenciamento 

de projetos. 

Criada por Joseph Luft e Harrington Ingham, a técnica é utilizada na formação de 

equipes de projeto, na melhoria das comunicações e no aprimoramento das relações 

interpessoais. A proposta consiste em revelar o grau de lucidez nas relações interpessoais, e 

desvenda o EU através da divisão em quatro domínios: (1) Área livre ou EU Aberto; (2) Área 

cega ou EU Cego; (3) Área secreta ou EU Secreto; e (4) Área inconsciente ou EU 
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Desconhecido. O resultado final demonstra o quanto a pessoa busca por feedback e o quanto 

ela se expõe nos relacionamentos. 

Após o preenchimento do questionário os alunos se organizaram em pares e realizaram 

o exercício de coaching, por meio da reflexão sobre os resultados obtidos e as possíveis 

aplicações para o desenvolvimento pessoal e da carreira.  

A grande maioria acredita que a sua capacidade em lidar com o feedback não está 

plenamente desenvolvida, segundo a proposta do exercício. Estão dispostos a desenvolver esta 

capacidade e consideram importante no processo de comunicação e para o gerenciamento das 

pessoas e das partes interessadas dos projetos. Observou-se durante o desenvolvimento das 

atividades e no resultado obtido, que as pessoas tendem a ser melhores em receber o feedback 

do que em dar. Não se sentem a vontade com a atividade de dar feedback e temem ferir os 

sentimentos da outra pessoa. Alguns dos componentes do grupo avaliaram que sua capacidade 

em dar e receber feedback é boa, e pretendem aprimorar ainda mais. 

Saber receber feedback é uma qualidade considerada importante pelo grupo, pois 

permite que a pessoa se desenvolva e aprimore os pontos que necessitam de desenvolvimento. 

Muitas vezes o indivíduo não tem consciência sobre um determinado comportamento e os 

colegas podem ajuda-lo. Ficou bastante evidente que o grupo prefere receber a dar feedback, e 

pode ser um traço cultural das organizações e dos meios onde as pessoas convivem. Ser muito 

direto nas colocações pode parecer agressivo e mal educado em algumas culturas. Vale 

considerar que o questionário aplicado foi construído no contexto da cultura americana, e 

deve ser entendido como um limite da pesquisa. 

Quanto à utilidade da ferramenta, todos percebem a sua importância no 

desenvolvimento das equipes de projeto e também no desenvolvimento pessoal e 

autoconhecimento. A comunicação está no centro dos projetos, e existe um consenso na 

profissão, que o gerente de projetos passa por volta de 90% do seu tempo desenvolvendo 

atividades relacionadas à comunicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como propósito a exploração das principais características do 

desenvolvimento da carreira do gerente de projetos. A profissão de gerente de projetos requer 

o desenvolvimento de competências pessoais ou habilidades interpessoais para o pleno 

desenvolvimento do trabalho, além dos conhecimentos no negócio e nas atividades de gestão. 

Normalmente os profissionais que exercem esta função são originários da tecnologia da 

informação e da engenharia. Outras origens de formação para o profissional de gerenciamento 

de projetos é a administração de empresas e a economia. 

O problema da pesquisa foi dividido em duas questões, sendo a primeira a investigação 

sobre quais os elementos a serem consideradas no desenvolvimento da carreira subjetiva do 

Gerente de Projetos, e a segunda uma proposta pré-experimental para o entendimento sobre 

em qual medida a aplicação de técnicas de coaching contribui para o desenvolvimento das 

habilidades interpessoais do gerente de projetos. 

Para a primeira questão, o referencial teórico indicou que a profissão de gerente de 

projetos é multidisciplinar e requer do profissional não somente um conhecimento do negócio 

e das técnicas de gestão de projetos, como também o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais como liderança, comunicação, gestão de conflitos, tomada de decisões, 

desenvolvimento de times de projetos e de confiança, negociação entre outras habilidades não 

menos importantes. 

As habilidades requeridas pela profissão de gerente de projeto são semelhantes e 

coincidentes com as descritas nas carreiras não organizacionais. Vasconcellos e Hemsley 

(2010) descrevem o profissional atuante nas estruturas matriciais como pessoas com forte 

capacidade para suportar ambiguidades, e necessitam o desenvolvimento de habilidade 

política, bem como desempenhar múltiplos papeis e habilidade para adaptar-se a novos 

grupos, atitudes de colaboração, divisão de autoridade, liderança e comunicação. 

Na carreira Proteana são destacadas características necessárias, como contrato de curto 

prazo, trabalho por metas e prazos, suportar mudanças de planos, aprendizado contínuo e 

desenvolvimento de relações. Estas habilidades possuem semelhança com as mencionadas 

pelo PMBOK e pelo Project Manager Competency Development. Na carreira sem fronteira 

também são citadas habilidades como movimento através de projetos, autodesenvolvimento, 

competências comerciais, de governança e técnicas.  
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Existe uma tendência para profissão de gerente de projetos se expandir para todas as 

áreas da organização. A constante mudança e reestruturação organizacional colaboram para 

este movimento, pela necessidade de criação de novos mercados, e constante renovação do 

portfólio de produtos e serviços. Schein (2006) destaca ainda a necessidade de conciliação 

entre as empresas e as pessoais, uma vez que o contrato psicológico foi alterado pelas 

mudanças econômicas e tecnológicas. Para Schein (2006) o trabalho conceitual torna-se mais 

presente, as fronteiras do trabalho e suas regras mais flexíveis, e a ansiedade dos indivíduos 

aumenta. Este cenário justifica a necessidade de se trabalhar em grupos ou times. 

Quanto aos fatores ambientais, ficou constatado pelo referencial teórico que o 

desenvolvimento de subculturas e consequente aumento na dificuldade de comunicação entre 

as diversas áreas da empresa é um fator que motiva as organizações a  desenvolver uma 

cultura organizacional voltada à colaboração e cooperação.  

A política de meritocracia e incentivo às competições pode ser fortemente questionada 

quanto a sua eficácia dentro deste cenário. Um dos maiores desafios é aprender a trabalhar em 

equipe, a entender as diferenças pessoais, culturais, de educação e personalidade. O 

profissional do presente deve saber entender e respeitar a diversidade dentro das organizações 

e na sociedade, em especial os profissionais que atuam em projetos. 

Para a amostra da pesquisa, constatou-se que todos os participantes atuam em carreira 

tradicional. Três participantes manifestaram vontade para desenvolver o próprio negócio em 

um futuro próximo. Esta determinação foi confirmada pela dinâmica de carreira e pelas 

âncoras de criatividade empreendedora e estilo de vida.  

A predominância pela carreira tradicional do grupo é uma característica da forma de 

contratação do mercado de trabalho industrial brasileiro. Entretanto as âncoras de carreira 

identificadas pelos participantes permitem o desenvolvimento de carreiras não tradicionais 

como o empreendedorismo ou optout. Todos os participantes avaliam positivamente a 

aplicação do coaching como indutor na identificação de uma âncora de carreira, e afirmam 

que este conhecimento terá utilidade no desenvolvimento de competências pessoais e reforço 

no processo de tomada de decisão durante o processo de escolha profissional. 

As dinâmicas aplicadas durante o treinamento colaboraram para o teste da segunda 

pergunta da pesquisa, que é o entendimento sobre quanto a aplicação de técnicas de coaching 

contribui para o desenvolvimento das habilidades interpessoais do gerente de projetos.  
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Durante as dinâmicas desenvolvidas foram utilizadas as técnicas e ferramentas de 

coaching como a psicologia positiva, perguntas circulares e o desenvolvimento do trabalho 

em duplas e em estado de alta concentração durante as argumentações. Todos os alunos 

participaram com entusiasmo em todas as dinâmicas. Eles compreenderam rapidamente os 

mecanismos e se disponibilizaram para que o processo se desenvolvesse nos níveis de 

aprendizado necessários.  

A confiança no processo foi um ponto que permitiu a realização das atividades, e pode 

ser observado pelo compromisso dos participantes no desenvolvimento das dinâmicas. Houve 

espaço e permissão do grupo para que as pessoas pudessem expressar suas emoções e 

exporem suas vulnerabilidades. Todos permaneceram engajados durante as atividades.  

A maioria dos participantes se sentiu confortável em expor para o grupo as suas 

questões pessoais e algumas crenças limitantes. Durante o processo de coaching os 

participantes puderam desenvolver a habilidade de escuta ativa, engajamento e treinaram a 

suspensão de julgamento, que é uma competência essencial para o profissional que aplica o 

coaching. 

Na avaliação sobre as habilidades interpessoais em gestão de projetos, a maioria dos 

participantes reconhece a importância de se criar um plano de carreira que contemple o 

desenvolvimento das habilidades ainda não desenvolvidas e aprimorar as demais. Entendem 

que este desenvolvimento pode ocorrer por meio de treinamentos, leituras e pesquisas sobre o 

assunto. 

As dinâmicas de definição de missão visão e valores pessoais permitiram a reflexão 

sobre a identidade pessoal e profissional e também sobre maestria pessoal. Observou-se certa 

dificuldade no desenvolvimento dos exercícios de identificação das forças pessoais. Perguntas 

bem formuladas de coaching proporcionam esta visão ampliada dos talentos e do propósito de 

vida, fundamental no desenvolvimento pessoal e de carreira.  

O reconhecimento das forças pessoais é uma maneira de se transformar as crenças 

limitantes. Muitas vezes a sociedade de forma geral tende a reforçar mais os limites e as 

fraquezas das pessoas que as virtudes e as forças. Esta mudança de posicionamento que o 

coaching promove estimula o autoconhecimento e o reconhecimento do potencial das pessoas. 

Adicionalmente o exercício proporciona o sentido de propósito na vida. A vida com sentido 

consiste em pertencer e servir a algo que se acredita ser maior do que o eu. 
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Com a descoberta das forças pessoais pelo indivíduo, sua autoestima aumenta e também 

suas chances de obter sucesso e bem-estar na vida. Uma futura hipótese a ser testada neste 

contexto é sobre a relação entre o desenvolvimento da maestria pessoal e o desenvolvimento 

profissional. Para Seligman (2011) trata-se da capacidade das pessoas em desenvolver o 

engajamento. Engajamento está ligado a uma posição de entregar-se em atividades 

envolventes sem se dar conta do tempo. A atenção concentrada exigida pelo engajamento 

consome todos os recursos cognitivos e emocionais que formam os pensamentos e 

sentimentos. A importância de identificar os pontos fortes e aprender a usá-los com mais 

frequência proporciona o engajamento. 

Os profissionais que atuam há mais de três anos em projetos acreditam que as 

ferramentas de indução utilizadas para o desenvolvimento das habilidades interpessoais em 

gestão de projetos são adequadas e permitem a identificação dos pontos de melhoria e dos 

pontos fortes a serem reconhecidos e potencializados.  

O coaching associado à psicologia positiva é uma ferramenta eficiente para o 

fortalecimento de relacionamentos. Seligman (2011) afirma que o modo como se responde a 

uma questão nos relacionamentos pode fortalecê-los ou miná-los, e argumenta que as pessoas 

devem se educar para oferecerem respostas ativas e construtivas. A abordagem utilizada no 

coaching reforça a positividade tanto no desenvolvimento do relacionamento com a equipe do 

projeto quanto com as partes interessadas. 

Para Schein (2013), a habilidade de fazer perguntas de forma gentil é necessária sob o 

enfoque de três domínios, sendo o primeiro na vida pessoal, onde se desenvolve a capacidade 

de se relacionar com a diversidade cultural tanto nos aspectos profissionais como sociais. O 

segundo se refere ao domínio organizacional, onde a necessidade de desenvolver o trabalho 

em equipe e colaboração entre as diversas unidades organizacionais e sua interdependência e 

o terceiro refere-se às competências de liderança, onde o gerente cria um clima nos 

relacionamentos que promova comunicação aberta necessária para o aumento do desempenho 

organizacional.  

Seligman (2011) propõe a inclusão de disciplinas que ensinem as competências do bem-

estar – como obter mais emoções positivas, mais sentido, melhores relacionamentos e 

realizações mais positivas.  

As organizações da atualidade necessitam de profissionais com conhecimento em gestão 

de projetos, e podem contar com escolas que promovem treinamentos voltados ao 
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desenvolvimento de profissionais capacitados para exercer esta função. Entretanto ainda é 

uma profissão considerada nova em termos de entendimento das competências necessárias 

bem como do seu desenvolvimento por parte das organizações. Também não existe muita 

clareza por parte das pessoas sobre os aspectos relativos à gestão da carreira. 

As escolas de negócio têm oferecido cursos de especialização e MBA em gestão de 

projetos, e cursos rápidos para formação e preparação para certificação internacional. Para o 

profissional, possuir esta formação significa aumentar as suas chances de atuar na área de 

projetos. O que era um diferencial no passado passa a ser uma necessidade básica no mercado 

de trabalho para esta profissão. Estes cursos tem destacado a importância das habilidades 

interpessoais e tem tido grande procura por profissionais de diversas áreas.  

O principal limite desta pesquisa foi a dificuldade de se obter uma forma de medição 

dos resultados das atividades. O trabalho foi medido por meio da percepção dos participantes 

em relação à utilidade das ferramentas para o desenvolvimento de suas habilidades 

interpessoais.  

Por se tratar de um método pré-experimental, a pesquisa não pode contar com um grupo 

de controle que pudesse receber algum tipo de treinamento que causasse efeito neutro no seu 

desenvolvimento pessoal, para efeito de comparação dos resultados. 

Para as futuras pesquisas relacionadas ao tema, recomenda-se uma segunda avaliação 

após três meses da aplicação do treinamento para uma nova investigação sobre a percepção 

dos participantes em relação ao seu desempenho como gerente de projetos, e também uma 

avaliação da equipe de projeto e das partes interessadas dos projetos gerenciados pelos 

participantes.  

A dificuldade em se conseguir medir os resultados dos projetos em função dos 

resultados do desenvolvimento do profissional consiste em que os projetos são ambientes 

dinâmicos e torna-se difícil isolar as diversas variáveis envolvidas e os tipos de recursos 

utilizados na sua execução. Este tipo de pesquisa poderia ocorrer em ambientes mais estáveis 

como os projetos de manutenções de tecnologia da informação. Estes projetos muitas vezes 

acontecem repetidamente, são menores e podem manter os mesmos recursos de infraestrutura 

e obter equipe de trabalho idêntica ou semelhante. 

A contribuição desta pesquisa para futuros trabalhos é estimular o estudo do enfoque 

subjetivo da carreira do gerente de projetos, e reforçar a importância dos temas como a 

psicologia positiva, os aspectos determinantes nas escolhas profissionais, a importância do 
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alinhamento entre as identidades pessoal e profissional para a conquista do bem-estar e da 

autorrealização.  

Este trabalho poderá ainda contribuir para que as pessoas e empresas tenham um melhor 

entendimento sobre a importância de uma revisão dos modelos de gestão de pessoas e de se 

expandir o conceito de gestão de projetos nas demais áreas da organização.  

Para as pessoas em geral, este trabalho pode ser útil como alerta às novas possibilidades 

de carreira e a necessidade do desenvolvimento pessoal e profissional por meio de um 

planejamento de carreira que inclua os aspectos subjetivos. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

1) HABILIDADES INTERPESSOAIS EM GESTÃO DE PROJETOS 

A lista de habilidades em gestão de projetos foi extraída do apêndice X3 do PMBOK 5ª 

Edição. 

1.1.Preencha os itens abaixo com notas de 1 a 10, de acordo com a sua autoavaliação 

sobre as habilidades que possui em gestão de projetos: 

a. Liderança _________________________________ (   )  

b. Construção de times _________________________  (   ) 

c. Motivação _________________________________  (   ) 

d. Comunicação _______________________________  (   ) 

e. Influência __________________________________  (   ) 

f. Tomada de decisões __________________________  (   ) 

g. Consciência política e cultural __________________  (   ) 

h. Negociação _________________________________  (   ) 

i. Construção de confiança _______________________  (   ) 

j. Gestão de conflito ____________________________  (   ) 

k. Coaching ___________________________________  (   ) 

1.2.Quais as três principais habilidades em Gestão de Projetos que você se sente mais 

habilitado? Por quê? 

1.3.Quais habilidades você percebe que não estão satisfatórias ou que você gostaria de 

desenvolver? 

1.4.Quais as ações e passos que você pode programar para o desenvolvimento destas 

habilidades? 

 

2) DINÂMICA DE CARREIRA 

Tomando-se como base o texto sobre âncoras de carreira de Edgar Schein, responda as 

questões: 

2.1. Qual é a sua âncora de Carreira? 

2.2. Como este conhecimento pode ser útil na sua orientação de carreira? 

 

3) IDENTIDADE 

As perguntas sobre missão e visão foram extraídas e adaptadas do livro Coaching 

Prático: O caminho para o sucesso, de Paul Dinsmore e Monique Soares, e do Business 

and Executive Coaching Manual, do Instituto Brasileiro de Coaching. 
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3.1 – MISSÃO 

Quais os seus cinco maiores talentos? 

Quais comportamentos demonstram ou caracterizam seus talentos? 

Quais os seus objetivos pessoais e profissionais para os próximos 12 meses? 

Qual o seu objetivo financeiro para o próximo ano? 

Escreva sua MISSÃO DE VIDA: 

 

3.2 VISÃO 

Qual é o seu maior objetivo? 

O que você quer ser? 

Aonde você quer chegar (curto, médio e longo prazo)? 

Qual o seu legado?  

Como você quer ser lembrado pelos seus colegas de trabalho / família? 

Escreva sua VISÃO: 

 

3.3 VALORES PESSOAIS - Com base no questionário de valores pessoais de Schwartz 

(Anexo I), responda as questões: 

Quais os VALORES que sustentam sua MISSÃO e VISÃO de vida? 

Existe algum CONFLITO de VALORES que possa afetar o desenvolvimento da sua 

carreira? Como gerenciá-los?  

 

4) TESTE PSICOMÉTRICO: MBTI 

Com base no teste MBTI, responda as questões: 

4.1.Qual é o seu tipo psicológico segundo o MBTI? 

4.2.Como este conhecimento pode ser útil no desenvolvimento da sua carreira? 

 

5) EXERCICIO DE FEEDBACK 

Com base no questionário Johari (Anexo II), responda as questões abaixo: 

4.3. Quanto as suas habilidades em dar e receber feedback estão desenvolvidas? 

4.4. O que é possível melhorar em relação à sua capacidade em dar e receber feedback?  

4.5. Como este conhecimento pode ser útil no desenvolvimento da sua carreira?  
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APÊNDICE II - DADOS SOCIO PROFISSIONAIS DOS PARTICIPANTES 

Código Gênero Idade Graduação 
MBA em  
Projetos? 

Ocupação Atual 
Tempo  

experiência 
total 

Tempo  
experiência 

G.P. 

Complexidade 
dos projetos 

(*) 

Participante 1 M  28 Engenharia SIM Engenheiro Jr. 4 4 B 

Participante 2 M  29 Engenharia SIM Project Controller 8 4 A 

Participante 3 M  23 Engenharia SIM Gerente de Projetos 4 4 A 

Participante 4 M  32 Engenharia SIM Engenheiro de projetos 14 0,5 M  

Participante 5 M  32 TI SIM Encarregado suprimentos 10 3 M 

Participante 6 F 23 TI SIM Analista de sistemas 2 - - 

Participante 7 M  26 Outros SIM Transição de carreira 5 3 B 

Participante 8 M  27 Engenharia SIM Engenheiro des. Produto 3.5 2 A 

Participante 9 F 30 Outros SIM Coordenadora de Projetos 13 1 B 

Participante 10 M  27 Engenharia SIM Engenheiro de projetos 12 2 MA 

Participante 11 M  26 Engenharia SIM Gerente de Projetos 5 3 A 

Participante 12 M  28 TI SIM Gerente de Projetos 5 3 A 

Participante 13 F 34 Outros SIM Analista sênior 15 2 A 

Participante 14 M  30 Engenharia SIM Gerente de Projetos 12 4 M 

Participante 15 M  29 TI SIM Programador Abap 7 - MA 

Participante 16 M  31 Engenharia SIM Gerente comercial 12 5 A 

Participante 17 F 26 Engenharia SIM Controle e planejamento 4 0,5 A 

Participante 18 M  31 Engenharia SIM Executivo de vendas 20 3 MA 

Participante 19 M  27 Engenharia SIM Gerente de Projetos 10 6 A 

Participante 20 M  28 TI SIM Analista de sistemas 8 - M 

(*) B = Baixa complexidade; M = Média complexidade; A = Alta complexidade; MA = Muito alta complexidade. 
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APÊNDICE III – RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES ÀS PERGUNTAS 

ABERTAS 

1.4. Quais as ações e passos que você pode programar para o desenvolvimento destas 

habilidades? 

 

Código Ações e passos para o desenvolvimento das habilidades 

Participante 1 Experiência; engajamento com a equipe e praticar. 

Participante 2 Participar ativamente de reuniões. Expressar a minha opinião com mais 

frequência e ênfase e demonstrar a eficiência em meu trabalho para os demais. 

Participante 3 Desenvolvimento de liderança através de curso.  

 Ganho de responsabilidade em atividades no trabalho. 

 Aprimoramento e aplicação das técnicas de coach com colegas de trabalho. 

Participante 4 Atuar legitimamente dentro de um projeto complexo e estudar as 

características de cada profissional, comunicar de forma efetiva, ser um líder e 

ganhar a confiança de cada. Uma das estratégias seria aperfeiçoamento das 

ferramentas de coaching para desenvolver estas habilidades. 

Participante 5 Trabalhar mais a área de comunicação, sendo mais aberto a debates.  

Participação em seminários, cursos e palestras. Acredito que esta é uma ação 

que me deixará mais confiante e motivado para obter resultados favoráveis, 

conquistas e realizações. 

Participante 6 Liderara mais times e dar mais feedbacks.        

Participante 7 São aspectos dos quais eu não acho que sejam necessários para o meu 

desenvolvimento profissional e nem pessoal 

Participante 8 Comunicação: Preciso me comunicar mais, mais diretamente, não ficar 

pensando se determinada informação é relevante para o outro e sim passar a 

informação e esperar que ele verifique se determinada informação foi relevante 

ou não.  

Pedir feedback para confirmar se a informação foi corretamente intendida e 

compreendida ou se algum filtro gerou uma compreensão errada. 
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Influencia: Deixar transparecer e ressaltar minha motivação com o projeto para 

que os demais membros se sintam mais motivados, influenciando os demais 

membros da equipe. 

Coaching: Utilizar ferramentas para me conhecer melhor e aos membros da 

minha equipe e desta forma ajuda-los também a se conhecerem melhor e 

realizar suas atividades com mais satisfação.  

Participante 9 Praticar essas habilidades em situações do dia a dia.   

Participante 10 Através das aulas de Coaching descobri que é importante ajudar as pessoas a 

entenderem suas metas e objetivos, e manter um ambiente seguro para a 

equipe. Já sobre a politica cultural, preciso aprender que a regras devem 

sempre ser seguidas, e que não podemos modifica-las simplesmente porque 

queremos. 

Participante 11 Para melhorar minhas habilidades em coaching e liderança será necessário 

praticar constantemente dentre das minhas atividades profissionais. Deverei ter 

mais pro atividade e assertividade em minhas atividades. Agir com confiança e 

com atitudes coerentes trarão a credibilidade que necessito para influenciar e 

instigar a cooperação das pessoas com quem trabalho e convivo. 

Participante 12 Sobre o coaching as aulas me ajudaram muito para conseguir estabelecer um 

ambiente confiável para as pessoas a qual pretendo ajudar, quanto à 

consciência política cultural estou buscando aprender a ter uma visão 

estratégica da unidade de negócio que trabalho tendo meu gerente como 

mentoring em meu plano 70:20:10. Em relação à construção de equipes estou 

praticando essa habilidade na função que exerço atualmente. 

Participante 13 Encontrar um equilíbrio entre os relacionamentos. Não ser muito amiga e 

também não ser isolada. 

Participante 14 Não ficar com medo de expor minhas opiniões, ser mais comunicativo com a 

equipe de trabalho e saber construir um plano de ação para ajudar na tomada de 

decisões. 

Participante 15 Esta é a habilidade que passo maior parte do tempo tentando desenvolver, 

ouvindo radio de noticias, lendo jornal, internet, entre tantos outros meios de 

comunicação. Interagindo com o mundo globalizado. Além disso, estou 



101 
 

praticando a globalização interna dentro da empresa, procurando ampliar meu 

network com meus colegas onde minha empresa esta instalada, conhecendo 

suas culturas. 

Participante 16 Treinamento inteligência emocional, treinamento em coaching e leitura de 

livros 

Participante 17 Acredito que só a pratica, você usando no dia-a-dia você consegue desenvolver 

melhor essa habilidade.  

Participante 18 Leitura e cursos especializados, Leitura técnica, entendimento do todo. 

Participante 19 Primeiramente preciso entender quais, realmente, são minhas qualidades e 

características. A partir do momento que obtiver um cenário concreto de 

personalidade e perfil, potencializarei as habilidades que já possuo para tornar-me 

“especialista”. Para as habilidades pouco desenvolvidas, procurei ajuda de 

pessoas mais experientes para conseguir traçar um plano de desenvolvimentos e 

fortalecimento. 

Participante 20 De certa forma, eu já iniciei uma destas ações ao entrar no curso de gestão de 

projetos, algo totalmente fora da minha zona de conforto, e tive a oportunidade de 

ao menos identificar algumas características que precisam ser melhoradas. Acho 

que o caminho pra mim é encontrar meios de me desafiar e ir trabalhando essas 

características aos poucos.  

 

2.1. Qual é a sua âncora de Carreira? 

2.2. Como este conhecimento pode ser útil na orientação de carreira? 

Código Âncora Como este conhecimento pode ser útil na orientação de 

carreira? 

Participante 1 Estilo de Vida Útil em focar no objetivo, a fim de possibilitar a definição das 

metas para poder alcança-las. Não se precipitar e planejar bem a 

transição de carreira, neste caso não ter pressa, mas manter 

sempre o foco e permanentemente analisar se as minhas atitudes 

estão indo de acordo com meu objetivo. 
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Participante 2 Gerencia  

Geral 

Determinando minha âncora de Carreira, conseguirei me focar 

em aspectos e competências que preciso melhorar e outras que 

preciso me conter a fim de ter um equilíbrio para alcançar o 

sucesso profissional. 

Participante 3 Segurança e  

Estabilidade  

Atualmente não é a que me representa, entretanto, faz parte do 

meu plano de vida ter o estilo de vida como âncora. Este 

conhecimento pode servir como um objetivo a médio – longo 

prazo. Por hora a estabilidade é um fator crucial para mim, 

contando também com a situação atual do mercado de trabalho, 

porém quero utilizar este momento para construir patrimônio 

com uma maior previsibilidade de um futuro em curto prazo. 

Participante 4 Puro Desafio É uma âncora voltada à gestão de projetos. Como quero seguir 

esta carreira, Gestor de Projetos, desafios, competições, 

resolução de problemas são o combustível para inicio de um 

projeto. Desenvolver habilidades dentro desta âncora trará 

benefícios na gestão. 

Participante 5 Técnica  

Funcional 

Tornar-me um especialista em uma área específica de atuação, 

onde poderei obter competência técnica funcional e investir 

neste talento, me tornando uma referência ou diferencial no 

mercado de trabalho. 

Participante 6 - - 

Participante 7 Técnica  

Funcional 

Pode ajudar a entender qual o meu foco, a maneira de agir, e os 

limites (ou não limites).  

Participante 8 Criatividade 

Empreendedora  

e Gerência 

Geral 

Ter de forma clara o meu perfil profissional e por onde quero e 

posso seguir, aproveitando oportunidades que muitas vezes 

aparecem mais não sabemos de devemos seguir por este ou 

aquele caminho. 

Participante 9 Gerência  

Geral. 

É um perfil que não é feito para praticar em um momento de 

trabalho por exemplo. Esse perfil, já faz parte em todas a áreas 

da minha vida. Sendo assim, tenho certeza das minhas 
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habilidades e do meu perfil. 

Participante 10 Técnica  

Funcional 

Como sempre atuei na área técnica de projetos, tenho uma base 

técnica bem forte, porém agora que sou “mais” gestor do que 

técnico, preciso entender que nem sempre a capacidade técnica 

é o mais importante, de modo que eu possa manter a mente 

aberta para poder melhorar em outros aspectos. 

Participante 11 Segurança e 

Estabilidade 

Pode ser útil a partir do momento que sei que é um ponto que eu 

preciso trabalhar em minha personalidade, podendo assim, achar 

pontos que equilibrem essa deficiência em outros pontos 

positivos de alguma oportunidade que possa aparecer. 

Participante 12 Técnica  

Funcional 

Esse conhecimento me ajuda dando um “Norte” mostrando o 

que posso fazer para potencializar minhas forças e abrindo 

minha mente para os itens que preciso desenvolver. 

Participante 13 Segurança e 

estabilidade 

Tenho pensado muito onde estou e onde quero chegar. E com os 

conhecimentos agregados durante este exercício eu me sinto 

encorajada a encontrar um emprego mais próximo ao meu 

perfil. 

Participante 14 Técnica  

Funcional 

Forte motivação pelo trabalho específico que exerço e pelo 

desafio. 

Participante 15 

 

Gerência  

Geral 

Já está sendo útil. Sou gerente desde 2013 iniciando por 

gerencia de programas e atualmente em gerencia de vendas. 

Porém estou ampliando meus conhecimentos em finanças, 

contabilidade e fiscal, pois estou me preparando para me tornar 

gerente de planta ou diretor nos próximos 5 anos. 

Participante 16 Puro Desafio Tendo o autoconhecimento eu posso aprimorar e potencializar 

meus esforços para direcionar minha carreira e vida pessoal. 

Participante 17 Técnica  

Funcional 

Este conhecimento descreve exatamente como eu sou.  

Sinto-me confortável atuando em uma área especifica de 

trabalho. Busco me especializar na área, não busco a área de 

gerência, mas se caso for convidada para esse cargo, quero ter 
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domínio no assunto da área que estarei gerenciando. 

Participante 18 Puro  

Desafio 

Desde sempre me mantenho motivado com os desafios. Sabendo 

que minha âncora é ser Puro Desafio, me faz entender um pouco 

mais das minhas características para melhorar os meus pontos 

fracos e otimizar meus pontos fortes para conseguir superar os 

obstáculos diários dos projetos que sou responsável. 

Participante 19 Criatividade 

Empreendedora 

Todo conhecimento sobre si mesmo é uma grande vantagem 

sobre quais são os passos que você precisa traçar para chegar ao 

seu objetivo, ou até mesmo quais são os passos que você não 

pode dar. 

Participante 20 Técnica  

Funcional 

Conhecer a minha âncora foi importante porque pude me 

localizar e me comparar com outros estilos. Pode ser um 

conhecimento útil, pois, agora posso pensar melhor se eu quero 

continuar onde estou ou tentar trabalhar para mudar o meu perfil 

de âncora, se for possível.  

 

3.1. Escreva sua MISSÃO DE VIDA: 

 Código MISSÃO DE VIDA 

Participante 1 Ser objetivo, criativo e determinado por meio da inovação, disciplina e foco a fim 

de alcançar uma melhor qualidade de vida através de negócio próprio e lugar mais 

tranquilo. 

Participante 2 Ser inteligente, dedicado e exigente, por meio do cuidado, serenidade, paciência e 

motivação a fim de alcançar minha certificação PMP e ser promovido à Gerente de 

Projetos assim como a casa própria, casar e consequentemente melhorar minhas 

condições financeiras. 

Participante 3 Não tenho uma missão definida, entretanto sigo a risca uma ordem de 

comportamento: “To be, to do to have.”.  

Participante 4 Trabalhar e desenvolver conhecimentos a fim de obter o reconhecimento 

profissional e crescimento pessoal. 



105 
 

Participante 5 Minha missão de vida é poder ser feliz, ter uma boa relação com as pessoas, deixar 

um legado de vida, para meus filhos e pessoas que convivem no meu dia a dia. 

Participante 6 Ser comunicativa, criativa por meio de estudos, a fim de alcançar uma promoção e 

alavanque da minha loja. 

Participante 7 Ser lógico, por meio de testes e provas, a fim de arrumar um novo emprego, para 

comprar um apartamento. 

Participante 8 Minha missão de vida é fazer com que as pessoas possam viver melhor, com uma 

vida mais equilibrada, unindo saúde , trabalho, estudo e diversão . 

Participante 9 Investir na área acadêmica realizando o Doutorado.    

Participante 10 Proporcionar ambientes alegres e saudáveis em casa e no trabalho, e possuir 

estabilidade financeira que gere uma vida tranquila para minha família. 

Participante 11 Ser uma pessoa bem relacionada que sabe ouvir os outros, para conseguir boas 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 

Participante 12 Ser Persistente, exigente, inteligente e organizado através de atitudes pró ativas, 

organizadas com um bom pensamento lógico tendo como finalidade estar 

preparado para assumir uma posição de liderança.  

Participante 13 Ser facilitadora das comunicações por meio da educação e honestidade a fim de 

alcançar bons resultados trabalhando e liderando em equipe.  

Participante 14 Ser uma pessoa mais compreensiva no trabalho, escutando e ajudando o próximo e 

assim conseguindo ser um líder. 

Participante 15 Mudar o mundo! Transformando-o em um ambiente sustentável não apenas no 

âmbito ambiental, mas também no âmbito social. 

Participante 16 Ser criativo e através dos relacionamentos, ser capaz de criar meu próprio negócio 

e também obter uma posição gerencial para ter estabilidade financeira e alcançar o 

sonho de ser pai. 

Participante 17 Ser muito feliz com que eu faço e poder ajudar as pessoas com mais necessidade. 
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Participante 18 Minha missão de vida é passar o conhecimento às pessoas técnicas que 

desenvolvem produtos para a beleza da mulher brasileira e incentivar o 

comprometimento nas pessoas para ter um Brasil mais sério. 

Participante 19 Proporcionar conforto e tranquilidade para familiares e clientes de forma íntegra, 

ética e honesta. 

Participante 20 Minha missão é usar a minha racionalidade, por meio de um comportamento 

sereno, a fim de alcançar, mesmo aos poucos, a harmonia com as pessoas e a minha 

independência financeira.  

 

3.2. Escreva sua VISÃO: 

 Código Declaração da visão de futuro dos participantes 

Participante 1 Ter uma atividade profissional agradável, que possibilite conforto e tempo livre 

para principalmente viajar e também realizar atividades que tragam satisfação e 

saúde. 

Participante 2 Ser referência internacional em gestão de projetos e com dedicação à família, 

obtendo êxito profissional e pessoal. 

Participante 3 Acredito muito no poder das pessoas em transformar o ideal do mundo e levo isso 

dentro de mim a todo o momento. 

Participante 4 Ser um profissional de sucesso e reconhecido integrando os diversos 

conhecimentos para contribuir com a evolução das pessoas e profissionais. 

Participante 5 Minha visão de vida é poder ter coragem para enfrentar os desafios que a vida 

oferece e não ter medo de lutar por um objetivo, ter seriedade alinhada com a 

responsabilidade e não medir esforços para obter resultados positivos em 

oportunidades que a vida oferece. 

Participante 6 Ser uma empresaria bem sucedida, vestindo pessoas com as roupas mais legais e 

permitindo as mesmas se expressarem através delas. 

Participante 7 Fazer a minha parte para ajudar os outros. 
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Participante 8 Contribuir com conhecimento técnico para que as próxima gerações possam ter 

uma vida mais sustentável , mais produtiva com menos trabalhos que causem 

danos à saúde ou ao meio ambiente .  

Participante 9 Ter objetivos e perseverar nesses objetivos.  

Participante 10 Ser um homem honesto, que saiba equilibrar o profissional e pessoal, sempre 

vivendo com bom humor e alegrando as pessoas que estão por perto. 

Participante 11 Ser reconhecido pelas conquistas realizadas através da honestidade, justiça e 

dedicação. 

Participante 12 Ser um exemplo de integridade, competência, persistência contribuindo com o 

crescimento de todos ao meu entorno, mostrando que todo esforço alinhado a um 

objetivo de vida é recompensado. 

Participante 13 Ser um exemplo de integridade e humanidade contribuindo para um mundo mais 

equilibrado e saudável. 

Participante 14 Ser um exemplo de pessoa compreensiva para tentar ajudar o próximo a viver 

melhor. 

Participante 15 Ter meu segundo filho até meados de 2015 ampliando meu capital através da 

direção da Woodbridge desbravando aventuras pelo mundo a fora conhecendo 

suas culturas e crenças. Em 15 anos quero me tornar professor voluntário para 

jovens profissionais, apresentando o caminho para o sucesso. 

Participante 16 Pessoa íntegra com valores sólidos que contribuiu para o desenvolvimento de 

pessoas de valores semelhantes, cuidando da sociedade animais e planeta para 

futuras gerações.  

Participante 17  - 

Participante 18 Fazer o bem com honestidade e evoluir como ser humano íntegro e que seja capaz 

de realizar seus sonhos com muito esforço e força de vontade. 

Participante 19 Ser reconhecido por familiares e clientes como um homem de sucesso, traçado 

através do suor do trabalho. 
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Participante 20 Estar realizado pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente para ser o que 

eu quiser, ser livre.  

 

3.3. Valores pessoais: Existe algum conflito de valores que possa afetar o desenvolvimento da 

sua carreira? Como gerenciá-los?  

Código Descrição dos conflitos entre valores pessoais 

Participante 1 Um pouco entre a autodeterminação e a segurança, fico pensativo ao ter que 

escolher trocar o certo pelo duvidoso.  

Participante 2 Sim! Há conflito entre meus valores pessoais com os valores da minha 

companheira (namorada) e pode afetar meu desenvolvimento profissional. 

Para gerencia-los terei que demonstrar segurança para arriscar em novos 

desafios (experiência internacional, por exemplo). Outro conflito é a dedicação 

à família, que devido à dedicação profissional poder ser afetada. 

Participante 3 Sim. O conflito entre as âncoras “Estilo de Vida” e “Estabilidade e Segurança” 

ocorre neste momento em minha vida. Para gerenciar, encaro o Estilo de Vida 

como um objetivo e a Estabilidade e Segurança como uma fase de grande 

aprendizado, porém passageira. 

Participante 4 Meus valores pessoais se concentram basicamente na parte esquerda do gráfico 

(Foco pessoal) entre abertura a mudança e autopromoção. Realização esta 

caracterizada como sucesso pessoal e demonstração de competências. Este valor 

se mostra juntamente com autodeterminação que é um pensamento 

independente, escolha de ação, criatividade e exploração. Acredito que estes 

dois valores devam ser gerenciados com cuidado e separadamente já que o 

sucesso pode ser utilizado como competência social ou grupal e autopromoção 

podem influenciar negativamente neste processo. 

Participante 5 Acredito que possa existir um conflito de valor quando há opiniões diferentes, 

como exemplo de religião, crenças etc. Para gerenciar esta questão acredito que 

deva existir primeiramente respeito por ambas as partes, assim também como na 

vida profissional cada um tem seu espaço para desenvolver a suas teorias, cabe a 

eles apresentar argumentos e fatos que possa convencer os demais. 
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Participante 6 Não 

Participante 7 Creio não haver conflitos. 

Participante 8 Sim. O principal conflito está entre minha autodeterminação e segurança. 

Ambos tiveram a mesma nota na estrutura circular dos valores segundo 

Schwartz. Sabendo deste conflito acredito que a gestão entre eles fica mais fácil, 

em um momento de tomada de decisão caberá uma análise do dos dois e assim 

seguir polo “melhor caminho” . 

Participante 9 Sim. Quando a empresa pratica atos ilícitos. Infelizmente é muito comum. Não 

me envolver é uma das formas de administrar isso. 

Participante 10 Caso algum dia seja proposto ganhar uma concorrência através de propina, será 

interrompida a assinatura de um contrato. 

Participante 11 Realização e universalismo, esses dois valores se eu não souber trafegar 

corretamente por eles podem atrapalhar meu desenvolvimento. 

Participante 12 Muitas vezes as pessoas confundem educação com “pulso fraco” de lidar com 

situações de crise. O que me prejudica quando a maioria das pessoas está muito 

nervosa. 

Participante 13 A autodeterminação e a segurança. Tenho pensamento independente mas ao 

mesmo tempo tenho medo de ser julgado pelas minhas ações segundo critérios 

sociais estabelecidos. 

Participante 14 Não existe, estou no caminho para alcança-lo. Mas se aparecer desafios vou 

gerencia-los com serenidade e responsabilidade utilizando meus valores para 

tomada de decisão. 

Participante 15 Sim, realização e benevolência, sendo que acredito que seja necessário apenas 

autoconhecimento, estudo e prática para trabalhar e fortificar os valores 

necessários para cumprir com o planejamento de vida. 

Participante 16  - 

Participante 17 Não 
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Participante 18 Caso algum dia seja proposto ganhar uma concorrência através de propina, 

será interrompida a assinatura de um contrato. 

Participante 19 Autodeterminação e realização. Esses valores servem de base para a minha 

missão e visão, pois, são coerentes com os objetivos definidos em cada uma 

delas. Sendo que a minha missão envolve autodeterminação e a minha visão 

faz uso da realização para conseguir os objetivos definidos.  

Não vejo nenhum conflito de valores que possa prejudicar o desenvolvimento 

da minha carreira.  

Participante 20  - 

 

4.2 MBTI: Como este conhecimento pode ser útil no desenvolvimento da sua carreira? 

Código Utilidade da ferramenta MBTI para o desenvolvimento da carreira 

Participante 1 Procurar ajuda com as áreas que não são relacionadas com especialidades no 

caso de necessidade. 

Participante 2 Identificado meu perfil, posso realmente entender minhas atitudes e tentar 

desenvolver outras que podem me atrapalhar. Será importante também para 

entender as atitudes das outras pessoas do time de projeto. 

Participante 3 Necessito trabalhar melhor e/ou rever os itens que tiveram baixa pontuação e 

entender o quanto isso pode influenciar nos meus objetivos finais.  

Participante 4 Possui uma característica sendo Extrovertido, Intuitivo, Sentimento e 

Perceptivo, Idealista e Champion. Devo utilizar este conhecimento para 

gerenciar pessoas.  Na gestão de projetos vou utilizar este conhecimento para 

gerenciar conflitos e atrair os profissionais para fortalecimento do grupo, levar 

todos para um único objetivo e meta a ser atingida. 

Participante 5 Aprendo a me conhecer melhor e a valorizar as diferenças na interação, melhorar 

a qualidade de relacionamento e troca de feedback, na medida em que conhece 

melhor a si mesmo e suas atitudes, conseguindo qualificar suas relações. 

Participante 7 Aprender como eu funciono, e que tem pessoas que funcionam diferentemente 

de mim. 
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Participante 8 Conhecendo meu perfil posso me conhecer melhor e com isso identificar 

oportunidade de carreira que estejam alinhadas ao meu perfil ou como eu devo 

me comportar, quando necessário, para me portar estando fora da minha 

naturalidade. 

Participante 9 Passamos a notar o que realmente somos diante das situações. Assim, facilita o 

direcionamento das nossas ações. 

Participante 10 Ajudou-me a conhecer as minhas características, e fez-me perceber que eu 

preciso ser um pouco mais julgador para tomar decisões “mais corretas”. 

Participante 11 Pode ser útil a partir do momento que sei que é um ponto que eu preciso 

trabalhar em minha personalidade, podendo assim, achar pontos que equilibrem 

essa deficiência em outros pontos positivos de alguma oportunidade que possa 

aparecer. 

Participante 12 Da mesma forma que a âncora de carreira, quanto mais você se conhece, mais 

fácil fica para você agir nos pontos que precisam ser desenvolvidos e melhor 

para você utilizar e explorar seus pontos fortes. 

Participante 13 Estou num processo de mudança na vida e tomando decisões importantes na 

busca de uma nova carreira. Sou formada em Relações Públicas e gostaria de ser 

Nerd – Engenheira. Todas as aulas de Coaching me ajudaram muito nas 

respostas que procuro e acredito que em 2015 possa mudar radicalmente o estilo 

de vida.  

Participante 14 Entender o porquê eu trabalho de maneiras diferentes das pessoas e tentar me 

adaptar a melhor forma para trabalhar com pessoas diferentes. 

Participante 15 Diante do gráfico podemos nos autoconhecer e assim canalizar nossas 

habilidades para melhores resultados e em contra partida buscar melhorar 

características que não são intrínsecas a minha personalidade. Buscando um 

equilíbrio. 

Participante 16 Tendo autoconhecimento é possível analisar os pontos fortes, os pontos a serem 

melhorados e então definir um plano de ação para isso. 

Participante 17 Acredito que com esse conhecimento temos a oportunidade de “nos conhecer” 
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melhor, enxergar como realmente somos e melhorar alguns aspectos no nosso 

modo de trabalho. 

Participante 18 Conhecendo meu perfil Executivo, posso trabalhar em cima das minhas 

características mais fortes para me tornar um profissional cada vez mais 

preparado. 

Participante 19 Como dito anteriormente, o fato de se conhecer te dará armas para lutar e se 

resguardar dos seus pontos fracos. 

Participante 20 É importante ter a visão clara dos meus pontos fortes e fracos. Devo, em breve, 

pensar nos rumos que quero tomar na minha carreira, e esse conhecimento pode 

me ajudar, orientando-me, aonde eu devo focar para me direcionar no caminho 

que eu escolher. 

 

5.1. Quanto as minhas habilidades em dar e receber feedback estão desenvolvidas? 

5.2. O que eu posso melhorar em relação a minha capacidade em dar e receber feedback? 

Código Respostas 

Participante 1 (1) Péssimo em dar Feedback. 

(2) Expor mais a opinião sobre as atitudes dos outros, não tenho o costume de 

palpitar e criticar o trabalho dos outros, apesar de as vezes perceber os pontos a 

serem criticados. 

Participante 2 (2) Dar Feedback -> Começar a analisar criticamente as ações das pessoas. 

Receber Feedback -> Me colocar no lugar da pessoa em que está dando o 

feedback para entender minha postura/atitude. 

Participante 3 (1) O nível de desenvolvimento é baixo devido não utilizar essas habilidades no 

dia a dia. 

(2) Transformar essa habilidade em uma prática diária de modo a desenvolvê-la. 
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Participante 4 (1) Estão desenvolvidas na média. Acredito que possam ser muito melhor 

aproveitadas e especificamente desenvolvidas. Por ser um ótimo ouvinte, as vezes 

espero as pessoas me darem feedbacks. Preciso desenvolver o ato de passar/ dar 

feedback, não somente em relação aos trabalhos executados mas em relação as 

atitudes e problemas interpessoais. 

 (2) Primeiramente, buscar uma abertura maior no ambiente de trabalho para 

poder trabalhar os processos de feedback. Conseguirei maior relação com os 

feedbacks quando estiver em meio a gestão de algum projeto. Com certeza o 

feedback será uma das ferramentas para melhorar o processo de gestão. 

Sou capaz de receber muito bem, assim, desenvolver o processo de dar feedback 

será uma grande transformação. 

Participante 5 (1) Acredito que estou trabalhando, para desenvolver da melhor forma possível 

cada uma delas. 

(2) Acredito que posso melhorar na questão de escutar primeiro toda as 

informações e depois discretamente fazer um filtro das informações e absorver 

somente aquilo que poderá ser útil para minha vida. Em dar feedback acredito que 

posso melhorar na questão de poder analisar melhor as palavras, para não 

entristecer ou irritar alguma pessoa com meu feedback. 

Participante 6 - 

Participante 7 (1) Pouco desenvolvidas. 

(2) Aprender melhor como fazer o processo de fazer e receber. 

Participante 8 (1) Minha habilidade em dar feedback tem valor de 14 enquanto de receber é de 

34 , desta forma tenho uma habilidade mais desenvolvida para receber e aceitar o 

feedback do que para dar o feedback 

(2) Principalmente no momento de dar o feedback devo ser o mais natural 

possível e procurar pensar menos como o outro irá receber o seu feedback , para 

que o feedback seja o mais real possível .  

Participante 9 (1) Está equilibrado. Mais propenso em dar do que receber. 

(2) Entender que o feedback, deve ser recebido e dado naturalmente.  
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Participante 10 (1) 37 em dar feedback e 26 em receber feedback. 

(2) Preciso aprender a receber feedbacks de pessoas que acredito não agregar nada 

para mim. 

Participante 11 (1) Sou melhor em receber feedback do que em fornecer, talvez pela minha 

deficiência em liderança hoje. 

(2) Com treinamento e dedicação em observar atos e ações e dar feedback de 

modo regular.Com treinamento e dedicação em observar atos e ações e dar 

feedback de modo regular. 

Participante 12 (1) De acordo com Johari, 41 em dar feedback e 39 em receber feedback. 

(2) Preciso melhorar minha capacidade de dar feedbacks para pessoas a qual não 

tenho muita afinidade e fazem parte do meu time. 

Participante 13 (1) 33 em dar feedback e 34 em receber feedback. 

(2) Acredito que preciso desenvolver os dois lados, dar e receber feedbacks. Sou 

muito ansiosa e isso me atrapalha muito. Normalmente quando recebo um 

feedback acabo me decepcionando por duvidar do cenário analisado. 

Participante 14 (1) Somente habilidades em receber feedback 

(2) Para melhorar em dar feedback, não ter medo de ferir os sentimentos da 

pessoa, pois o feedback é construtivo e não para prejudicar. 

Participante 15 (1) Sim, estão desenvolvidas. 

(2) Preciso ser mais direto. 

Participante 16 (1) Estão bem desenvolvidas, mas ainda com uma margem para aprimoramento. 

(2) Fazer alguns treinamentos voltados para inteligência emocional e através da 

prática no dia a dia. 

Participante 17 (1) Estão bem desenvolvidas, mas pode melhorar! 

(2) Tenho que melhorar em relação a capacidade em dar feedback. Meço as 

palavras antes de falar com as pessoas, principalmente em relação a trabalho. 
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Tomo muito cuidado com o que eu vou falar e as vezes, acabo não falando o que é 

necessário. 

Participante 18 (1) 52% para receber feedback e 48% para dar feedback. 

(2) Ser mais objetivo e direto nas minhas palavras com o próximo. 

Participante 19 - 

Participante 20 (1) Infelizmente não estão desenvolvidas. Preciso trabalhar para melhorar esta 

situação. 

(2) Em relação a minha capacidade de receber feedback, nas vezes que recebi 

negativamente não consegui absorver as críticas, sei o que tenho que fazer, mas 

não sei como. Não é fácil para eu receber críticas. Quanto a capacidade de dar 

feedback, apesar de ter tido uma pontuação menor no gráfico, a solução é mais 

fácil. Preciso apenas desenvolver a segurança necessária para ser equilibrado e 

conseguir dar um feedback que seja proveitoso para quem estiver recebendo, para 

isso, preciso ter a chance de exercitar essa tarefa com mais frequência para 

desenvolvê-la.  

 

5.3. Como este conhecimento pode ser útil no desenvolvimento da minha carreira? 

Código Utilidade do conhecimento 

Participante 1 Falta do feedback positivo pode desmotivar o funcionário, e do negativo erros 

recorrentes. 

Participante 2 Ajudou a identificar onde e como preciso desenvolver minhas capacidades de dar 

e receber feedback, uma vez que é uma ação cada vez mais necessárias em 

gestão de projetos. 

Participante 3 De grande utilidade. O hábito e habilidade de dar e receber feedback, além de 

ajudar no desenvolvimento pessoal, ajuda a desenvolver o lado social da 

convivência com os colegas. 

Participante 4 
Acredito que feedback é uma ferramenta importantíssima para a gestão, já que, 

ajuda a identificar o perfil do profissional e as atitudes em relação as tarefas 

diárias. 

 

Não receber feedback deixa um vazio na formação profissional. 

Feedback deve ser utilizado, também, na vida pessoal, já que, o diálogo entre as 

pessoas influencia nas atitudes e mostra como caminhar no dia-a-dia. 
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Participante 5 Acrescentará muito no sentido de aprendizado em dar e receber feedback. 

Participante 7 Para eu aprender a dar feedbacks e receber tanto pessoal e profissional 

Participante 8 Melhorar minha forma de dar feedback que é um ponto tão importante quanto 

saber receber o feedback , sendo que ambos são cada vez mais presentes nas 

vidas profissionais . 

Participante 9 Serve para o autoconhecimento e desenvolvimento 

Participante 10 Recebendo e entendendo feedback de todos, posso melhorar pontos negativos, e 

dando feedbacks, posso ajudar o desenvolvimento da equipe. 

Participante 11 Com treinamento e dedicação em observar atos e ações e dar feedback de modo 

regular. 

Participante 12 Ajudando a se ater apenas aos fatos na hora de dar um feedback.  

Participante 13 Trabalhando a ansiedade e ser mais focada na hora de dar e receber um feedback.  

Participante 14  - 

Participante 15 Pode me ajudar a aprender com os erros e criticas e ajudar a pessoas se 

desenvolverem através de feedbacks verdadeiros e transparentes. 

Participante 16 Esta capacidade pode melhorar muito a comunicação com a equipe do projeto e 

também auxiliá-los no desenvolvimento pessoal e profissional, sem que percam 

o engajamento com o projeto. 

Participante 17 Pode ser útil para saber como lidar com as pessoas, onde eu posso melhorar. 

Participante 18 Com este conhecimento consigo entender o quanto tenho que me desenvolver 

para me tornar um gerente qualificado para a função que almejo no futuro. 

Participante 19  - 

Participante 20 Na carreira, assim como em outras áreas da vida, para crescer e fazer com que as 

outras pessoas cresçam é necessário saber ouvir e falar. Saber absorver um 

feedback de modo positivo pode ser imprescindível para a evolução da minha 

carreira, assim como saber dar bons feedbacks, pois, posso ajudar aqueles que 

estão a minha volta a evoluir e, consequentemente, facilitar a minha evolução.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO SOBRE VALORES PESSOAIS DE 

SCHWARTZ 

 

Questionário extraído de:  A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations: Core 

questionnaire human value, de Schwartz (2014). Traduzido pela autora. 

Aqui se descreve brevemente algumas pessoas. Leia atentamente a descrição de cada pessoa e 

assinale o quanto ela se parece com você. 

Dê Notas de 1 a 6, sendo: 

1 = esta pessoa não se parece nada comigo 

2 = esta pessoa se parece um pouco comigo 

3 = esta pessoa se parece razoavelmente comigo 

4 = esta pessoa se parece comigo 

5 = esta pessoa se parece bastante comigo 

6 = esta pessoa é extremamente parecida comigo 

 

1. Ter novas ideias e ser criativo é importante para ele / ela. Ele / ela gosta de fazer as coisas 

à sua própria maneira original. 

2. É importante para ele / ela ser rico. Ele / ela quer ter muito dinheiro e adquirir coisas 

caras.  

3. Ele / ela acha que é importante que todas as pessoas no mundo sejam tratadas igualmente. 

Ele / ela acredita que todos devem ter oportunidades iguais na vida. 

4. É muito importante para ele / ela mostrar a seus / suas habilidades. Ele / ela quer que as 

pessoas admirem o que ele / ela faz.  

5. É importante para ele / ela viver em ambientes seguros. Ele / ela evita qualquer coisa que 

possa pôr em perigo o seu / sua segurança.  

6. Ele / ela gosta de surpresas e está sempre à procura de coisas novas para fazer. Ele / ela 

acha que é importante fazer muitas coisas diferentes na vida.  

7. Ele / ela acredita que as pessoas devem fazer o que lhes mandam. Ele / ela acha que as 

pessoas devem seguir as regras em todos os momentos, mesmo quando ninguém está 

olhando. 
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8. É importante para ele / ela para ouvir as pessoas que são diferentes dele / dela. Mesmo 

quando ele / ela não concorda com as pessoas, ele / ela ainda quer entendê-los.  

9. É importante para ele / ela ser humilde e modesto. Ele / ela tenta não chamar a atenção 

para si mesmo. 

10. Ter um bom tempo é importante para ele / ela. Ele / ela gosta de "mimar" ele / ela 

mesmo. 

11. É importante para ele / ela tomarem suas próprias decisões sobre o que ele / ela faz. Ele / 

ela gosta de ser livre e não depender dos outros. 

12. É muito importante para ele / ela ajudar as pessoas ao redor dele / dela. Ele / ela quer 

cuidar do bem-estar das pessoas. 

13. Ser muito bem sucedido é importante para ele / ela. Ele / ela espera que as pessoas 

reconheçam seus / suas realizações. 

14. É importante para ele / ela que o governo garanta seu / sua segurança contra todas as 

ameaças. Ele / ela quer que o Estado seja forte para que ele possa defender os seus 

cidadãos. 

15. Ele / ela gosta de aventuras e de correr riscos. Ele / ela quer ter uma vida emocionante. 

16. É importante para ele / ela sempre se comportar corretamente. Ele / ela quer evitar fazer 

qualquer coisa que as pessoas diriam que é errado. 

17. É importante para ele / ela estar no comando e dizer aos outros o que fazer. Ele / Ela quer 

que as pessoas façam o que ele / ela diz. 

18. É importante para ele / ela ser fiel aos seus amigos. Ele / ela quer se dedicar às pessoas 

próximas a ele / ela. 

19. Ele / ela acredita firmemente que as pessoas devem cuidar da natureza. Cuidar do meio 

ambiente é importante para ele / ela. 

20. A tradição é importante para ele / ela. Ele / ela tenta seguir os costumes transmitidos por 

sua religião ou sua família. 

21. Ele / ela procura cada chance que ele / ela pode se divertir. É importante para ele / ela 

fazer as coisas que lhe dão / prazer. 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO JOHARI  

 

Este questionário foi adaptado do livro Coaching de Carreira de Marques e Carli (2012). 

Atribuir 10 ponto entre as alternativas (A) e (B): 10/0; 0/10; 8/2; 2/8; 6/4; 4/6 

1. Se eu entro em conflito com alguém que me é particularmente importante e com quem 

sinto que tenho que cooperar para atingir um dado fim, eu geralmente: 

____ Sinto-me parcialmente responsável e tento colocar-me na posição dele, alertando-o 

sobre a questão e procurando encontrar alternativas. 

____ Procuro não me envolver muito, pois tenho receio de que nossas relações possam 

romper-se. 

2. Se ao dialogar com outra pessoa percebo que a conversa está polarizando em torno de 

assuntos que me são desconhecidos, na maioria dos casos eu: 

____ Procuro desviar o curso da conversa para assuntos que eu domine. 

____ Manifesto abertamente meu desconhecimento do assunto e estimulo o prosseguimento 

da conversa. 

3. Quando alguém manifesta suas impressões sobre o meu comportamento, afirmando 

que o considera pouco adequado para uma determinada situação, eu frequentemente: 

____ Encorajo a pessoa para que exemplifique e me explique melhor suas impressões. 

____ Tento explicar-lhe o “por que” do meu comportamento. 

4. Se um colega com quem eu tenho um relacionamento próximo passa a evitar-me, e a 

agir de uma forma gentil mas dissimulada, eu geralmente: 

____ Chamo-lhe atenção sobre sua atitude e peço-lhe que me diga o que está ocorrendo. 

____ Comporto-me da mesmo modo que ele, e passo a me relacionar superficialmente com 

ele, já que foi uma escolha dele. 

5. Se eu e um dos colegas tivemos uma discussão acirrada no passado, e notei que a 

partir de então ele se sente pouco a vontade junto a mim, eu: 

____ Evito agravar a situação e deixo as coisas correrem como estão.  

____ Chamo a atenção para os efeitos da controvérsia do nosso relacionamento. 



120 
 

6. Se você está com algum problema pessoal, torna-se irritável e descarrega sua tensão 

em coisas sem importância e alguém o alerta sobre isso, você: 

____ Diz que está preocupado e gostaria de ficar sozinho, sem ser incomodado. 

____ Escuta as observações sem tentar justificar a sua atitude. 

7. Se eu observo que um colega com quem tenho um relacionamento relativamente bom 

está adotando práticas que não são favoráveis para o trabalho, eu: 

____Guardo minhas opiniões com receio de que possa parecer muito invasivo. 

____Digo a pessoa o que penso e sugiro a ele outras práticas mais efetivas com o trabalho. 

8. Durante uma conversa informal, um colega de trabalho menciona inadvertidamente 

algum fato que possa afetar a minha área de atuação. Eu usualmente: 

____ Procuro estimulá-lo a falar, a fim de obter mais informações. 

____ Deixo a pessoa a vontade para que espontaneamente me dê mais informações, porém 

não tento estimulá-la. 

9. Se eu notar que algum membro da minha equipe está tenso e preocupado e descarrega 

sua irritação em questões sem importância, eu: 

____ Procuro tratá-lo com muito tato, sabendo que esta fase é temporária e que seu problema 

não está diretamente ligado ao projeto. 

____ Procuro conversar com ele e mostrar-lhe como está afetando as outras pessoas e o 

ambiente de trabalho. 

10. Se um dos membros da equipe fizesse um comentário a respeito do relacionamento 

ruim que eu venho mantendo com o outro Gerente de Projetos do mesmo Programa, e 

cuja colaboração afeta o Programa, eu: 

____ Diria para ele se concentrar nas suas atividades e cuidar do seu próprio trabalho. 

____ Ouviria com atenção os detalhes da colocação, e refletiria sobre como isso tem afetado o 

nosso rendimento. 
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