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Percepção de comprometimento com carreira, resiliência e 

Intenção de mudança de profissão 

Em profissionais de tecnologia da informação 

 

 

RESUMO 

 

O advento da Tecnologia da Informação (TI) provocou, em poucos anos de sua 

evolução, mudanças significativas para a sociedade como um todo. Esta revolução 

tecnológica acabou por desumanizar e segregar relações familiares, sociais e de 

trabalho e isto se aplica particularmente ao trabalho dos profissionais da área. Suas 

conseqüências, entretanto, ainda são pouco conhecidas. As carreiras desses 

profissionais são circundadas por pressões provocadas por busca constante por 

novos projetos, adaptação a novos ambientes e culturas organizacionais diversas e 

remuneração condicionada a prazos, o que exige um gerenciamento constante de 

suas ações. O presente trabalho teve por objetivo identificar relações entre 

comprometimento com a carreira, resiliência e intenção de mudança de profissão em 

profissionais de tecnologia da informação (TI). Intenção de mudança de profissão é a 

expectativa do profissional de abandonar a profissão atual; comprometimento com a 

carreira é o vínculo mantido pelo trabalhador com sua carreira ou profissão e 

resiliência pode ser definida como a capacidade de adaptação positiva diante de 

situações adversas. Participaram deste estudo 60 profissionais da área de 

tecnologia da informação. A amostra é predominantemente masculina (75%), com 

idade entre 25 e 60 anos. Quanto à formação a grande maioria (61,7%) apresenta 

nível superior completo. O tempo de atuação  66,7% dos respondentes na área de 

TI encontra-se no intervalo entre um a dez anos de profissão; esses profissionais 

atuam como autônomos empregados ou cooperados em diversos segmentos de 

mercado. Os instrumentos de coleta foram a Escala de Avaliação de Resiliência 

(EAR) e a Escala de Comprometimento com a Carreira. Os dados foram submetidos 

a análises estatísticas descritivas e de associação. Médias fatoriais e desvios-padrão 

revelaram que os participantes aceitam positivamente as mudanças, adaptando-se 

diante de dificuldades da vida e diante de novos projetos e desafios profissionais. 

Demonstraram ainda que quanto mais resignados são os profissionais de TI, menos 
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eles querem mudar de atividade nesta área de atuação. Os resultados, discutidos à 

luz da literatura da área, sustentaram em parte as hipóteses testadas neste estudo, 

ou seja, quanto mais elevados foram os níveis de comprometimento com a carreira, 

maiores foram os níveis de resiliência relatados e menor foi a intenção de mudar de 

profissão.  

 

Palavras-chave: Comprometimento com a carreira; Resiliência; Intenção de 

mudança de profissão. 
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Perception of career commitment, resilience and 

Intention of changing profession 

In information technology professionals 

 

 

ABSTRACT 

 

The advent of Information Technology generated, in few years of evolution, 

significant changes to society as a whole. This technological revolution ended up 

dehumanizing and segregating family, social and work relationships and it applies 

particularly to the work of professionals of this area. However, its consequences are 

still not very known. The careers of these professionals are surrounded by pressure 

caused by constant search of new projects, adaptation of new environments and 

different organizational cultures and remuneration with deadlines, which requires 

constant management of their actions. This study had as its aim to identify possible 

relationships among career commitment, resilience and intention of changing 

profession among professionals of information technology (IT). Intention of changing 

profession is the professional‟s expectation of leaving their current occupation; career 

commitment is the link held by the employee and their career or profession and 

resilience can be defined as the ability to positively adapt in various situations. The 

study included 60 professionals from the area of information technology. The sample 

is predominantly male (75%), aged between 25 and 60 years old. As for the 

graduation, the vast majority (61.7%) had college degrees. The operating time of 

66.7% of respondents in the IT area is in the range between one and ten years in the 

profession; these professionals work as autonomous, cooperative or employees in 

various market segments. The data collection instruments used were the Resilience 

Assessment Scale (RAS) and the Scale of Commitment to Career. The data 

underwent descriptive statistical and association analyzes. Factorial averages and 

standard deviations revealed that participants have positively accepted the changes, 

adapting themselves to life's difficulties towards new projects and professional 

challenges. It also presented that the more resigned IT professionals are, the less 

they want to change their activities in this field. The results, discussed in light of 

literature, partly supported the hypotheses tested in this study, in other words, the 
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higher the levels of career commitment, the higher were the levels of resilience 

reported and lower was the intention to change profession. 

 

Keywords: Commitment to career; Resilience; Intention of changing profession 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade pós-industrial, em suas demandas por constantes adaptações 

sociais, exige do indivíduo reações capazes de prejudicar a sua racionalidade e 

igualmente capazes de minar a saúde daqueles que têm dificuldades de enfrentar as 

pressões (ZANELLI, 2010). Na época atual de comunicações eletrônicas e mundo 

globalizado, surgem novos padrões de comportamento, que produzem efeitos na 

estrutura e no funcionamento das organizações de trabalho, e que, por sua vez, 

exigem cada vez maior velocidade de processamento de informações e de melhoria 

de padrões de desempenho humano no trabalho. Como decorrência destas 

transformações, as pessoas são afetadas, sendo exigidas delas readaptações 

físicas e psicológicas, com um custo de energia vital e com implicações para a 

saúde (ZANELLI, 1998). Para responder a essas novas exigências do trabalho, 

psicólogos têm se voltado para o estudo de variáveis que impactam e são 

impactadas por essas mudanças, pois tem crescido os problemas relacionados à 

saúde do ser humano no trabalho como os níveis de estresse ocupacional (BAKER; 

KARASEK, 2000; STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2002; PASCHOAL; TAMAYO, 2004) e 

de burnout (GIL-MONTE; PIERÓ, 1997; SCHAUFELI; LEITER; MASLACH, 2009; 

BENEVIDES-PEREIRA 2002). Por outro lado, percebem-se diminuições nos níveis 

de satisfação no trabalho (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003; SIQUEIRA; GOMIDE, 

2004; MARTINS; SANTOS, 2006) e de bem-estar (FONSECA; CHAVES; GOUVEIA, 

2006; VIEIRA; JESUS, 2007; PASCHOAL; TAMAYO, 2008) e aumentam os estudos 

publicados estudos focando o desgaste psicológico e as doenças causadas pelo 

trabalho (JACKSON; POLANYI, 2002; SOLAR; VEGA, 2005; FERREIRA; ASSMAR, 

2008). 

A questão sobre saúde/doença foi um problema para a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) solucionado desde 1946, quando a OMS passou a considerar 

saúde como um estado completo de bem estar físico, mental e social e não somente 

como ausência de afecções ou enfermidades. Embora se tenha, durante muito 

tempo, cuidado mais das enfermidades do que das suas causas indiretas, a OMS 

cada vez mais estimula ações dedicadas à promoção da saúde. Este foi um desafio 

para a Psicologia, respondido parcialmente com o advento da Psicologia Positiva 

(SELIGMAN; CSIKSZENTMIHALYI, 2000) que destaca que esta área da ciência 
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precisava voltar-se para o estudo das características positivas do ser humano, de 

modo a promover seu bem-estar, seu crescimento e florescimento.  

Mas antes disto, surgira um domínio outro de investigação na Psicologia, a 

Psicologia da Saúde, com uma abordagem preventiva e de promoção da saúde e 

não somente de caráter remediativo às situações de doenças, decorrente de 

diversas áreas da Psicologia que buscavam promoção e proteção da saúde e 

prevenção e tratamento de doença. A Psicologia da Saúde passou a implementar 

investigações que visam identificar medidas preventivas em saúde e promoção do 

bem estar biopsicossocial das pessoas em quaisquer contextos, incluindo-se o 

organizacional, revelando-se aqui uma importante interface com a Psicologia 

Organizacional. 

Werner, Maia, Maria (2006) descrevemos marcos de iniciação da Psicologia 

da Saúde no Brasil na década de 50, anteriores, portanto à própria regulamentação 

da profissão de psicólogo neste país, datada de 1961. Em apresentação de estudos 

feita pelo Dr. Jorge Grau, atual presidente da ALAPSA, realizada no V Congresso 

Ibero-americano de Psicologia de La Salud em Cartagena-Colômbia (abril de 2000), 

o Brasil é o país que iniciou mais precocemente os trabalhos em Psicologia da 

Saúde em todo o Mundo, por volta de 1952, tendo como pioneira a Dra. Mathilde 

Neder.  

Somente em 1974 Stone postulou a cadeira de “Health Psychology” na  

Universidade  da  Califórnia, ao mesmo tempo em que movimentos ligados à 

Medicina Psicossomática no Brasil, Argentina e Uruguay e a Behavior Medicine 

principalmente nos E.U.A, Canadá e México começavam a receber a participação 

intensa de psicólogos, na sua maioria vindos de atividades ligadas a hospitais e 

outras instituições de saúde não vinculadas tradicionalmente à saúde mental e a 

psiquiatria. Em 1982 a Sociedade Interamericana de Psicologia cria o “Task Force 

on Health Psychology and Behavior Medicine”, agregando Psicólogos da Saúde das 

três Américas dentro de uma proposta científica de difusão e desenvolvimento do 

conhecimento e produção científica na área. Em 1985 o grupo passa a adotar 

apenas o nome de “Task Force on Health Psychology”, e continua ativo até os dias 

de hoje Werner, Maia, Maria (2006). A Psicologia da Saúde emergiu na década de 

70 impulsionada por mudanças radicais no pensamento de políticos e cientistas.  
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A crescente motivação nos estudos sobre a saúde e reconhecimento de que o 

comportamento humano era a principal causa da mortalidade em países 

desenvolvidos precursores da área definiu a psicologia da saúde como uma área de 

contribuições profissionais, científicas e educacionais da psicologia com vista à 

promoção e prevenção da saúde, à prevenção e ao tratamento de doenças. A 

Psicologia da Saúde busca ainda promover processos de melhoria dos serviços de 

saúde e contribuir para ampliação de políticas públicas de saúde. Por isso, a 

Psicologia da Saúde enquadra-se nos pressupostos da Psicologia Positiva, com 

perspectiva de investigação ação e de intervenção psicológica, quando visa à 

promoção da saúde e ao bem estar dos sujeitos. A própria definição de saúde como 

um estado de bem estar físico mental e social, e não apenas ausência de doença 

enquadra-se na perspectiva da Psicologia Positiva. 

Para Passareli e Silva (2007), a Psicologia Positiva é um novo campo de 

estudo e uma nova perspectiva para a psicologia que surgiu a partir da tentativa de 

Seligman, em 1998, de promover uma ciência psicológica voltada à compreensão de 

fenômenos positivos, como satisfação, altruísmo e felicidade (YUNES, 2003). Já em 

2000, Seligman e Csikszentmihalyi (p. 3), criticam as disciplinas dedicadas ao 

estudo do ser humano que têm ignorado os aspectos positivos que “fazem a vida 

valer a pena” como a esperança, a sabedoria, a criatividade, o futuro e a 

perseverança; e defendem a construção de um conhecimento dedicado à 

compreensão dos fatores que permitem a indivíduos, comunidades e sociedades, 

florescerem. Para estes autores a Psicologia deveria compreender os fatores e 

qualidades que ajudariam indivíduos e comunidades a progredirem e não apenas 

resistirem e sobreviverem. Eles destacam que a Psicologia Positiva não é um novo 

conceito, mas um novo percurso para pesquisas científicas e intervenções buscarem 

os aspectos sadios do ser humano. 

Pode-se dizer que os indicadores positivos investigados no campo da 

psicologia positiva são de extrema importância para manutenção de saúde dos 

indivíduos. Aqui se pode apontar o eixo principal que possibilita identificar a interface 

existente entre Psicologia da Saúde e Psicologia Positiva. Este ponto de 

convergência possibilita afirmar que a resiliência é um componente importante 

destas abordagens, apropriando-se do aspecto positivo para contribuir no 

enfrentamento do processo saúde-doença (CALVETTI; MULLER; NUNES, 2007).  A 
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Psicologia Positiva implica, assim, uma reviravolta no campo da Psicologia, 

privilegiando o estudo da benevolência, da excelência ou da autenticidade, que 

considera estes componentes tão determinantes para a vida como a doença, a 

desordem ou a angústia (PETERSON; SELIGMAN, 2003).  

A Psicologia Positiva provocou uma mudança de foco até mesmo na área de 

Comportamento Organizacional. De sua aplicação no contexto organizacional 

emerge o Comportamento Organizacional Positivo (COP), iniciado por Luthans 

(2002a) que se debruçou sobre o estudo das capacidades psicológicas que têm 

influência no desempenho organizacional. Em 2004, Luthans e Luthans, definem as 

principais variáveis-alvo de estudo do Comportamento Organizacional Positivo 

(COP): autoeficácia, esperança, otimismo, bem-estar subjetivo, inteligência 

emocional e resiliência. Em 2007 Luthans e Youssef reduzem essas varáveis para 

autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência. 

Assim definido, COP procura incorporar, além de uma tônica de investigação, 

uma atuação mais interventiva, direcionando o foco para o desenvolvimento dos 

recursos humanos e para a gestão do desempenho nas organizações. Neste 

sentido, COP pretende-se afirmar enquanto área de estudo e de melhoria das 

capacidades psicológicas, as quais são passíveis de medida, de desenvolvimento e 

de gestão, apresentando impacto significativo no desempenho (LUTHANS; 

YOUSSEF, 2004). Para estes autores estas capacidades psicológicas, designadas 

por capital psicológico (PsyCap), definem um estado de desenvolvimento psicológico 

positivo em que a pessoa se caracteriza por: 1) apresentar uma elevada confiança 

para despender o esforço necessário para ser bem sucedida  em  tarefas 

desafiantes, 2) fazer atribuições positivas acerca dos acontecimentos que vão 

suceder no presente e no futuro, 3) manifestar perseverança em relação aos 

objetivos definidos, e, quando necessário, mostrar-se capaz de redirecionar os 

meios para atingir os fins e 4) revelar capacidade para recuperar de adversidades 

(LUTHANS; AVEY; AVOLIO, 2007). No âmbito dessas características positivas, 

Luthans (2002) define resiliência como capacidade do indivíduo recuperar-se de 

situações conflituosas e adversas, mantendo o equilíbrio e a responsabilidade. 

Comportamento Organizacional Positivo, como domínios da Psicologia, incorporam 

o estudo da resiliência em seus campos percebendo-o como ponte de acesso para 

compreensão de aspectos positivos e saudáveis dos seres humanos. 
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As mudanças no mundo do trabalho acontecidas durante todo o século XX 

acabaram por produzir um fenômeno também recente em termos históricos: a 

mudança de emprego (rotatividade), de área de trabalho ou mesmo de profissão. A 

noção de carreira que era atrelada ao desenvolvimento do profissional dentro da 

organização de trabalho, ganhou outros contornos. No mundo atual, as mudanças 

deixaram de ser vistas como negativas e uma rigidez excessiva na carreira é vista 

como acomodação. As pessoas já não são mais comprometidas somente com a 

organização onde trabalham, mas podem sê-lo com diversos outros focos: sua 

carreira ou com o sindicato, por exemplo. 

Na área de TI, a redução e substituição gradativa de materiais tecnológicos, é 

um elemento importante na carreira (MORENO; CAVAZOTTE; FARIAS 2009). A 

exigência por atualização das competências promove a empregabilidade, o 

desenvolvimento profissional e as compensações financeiras. No entanto, para os 

autores, a rápida mudança da tecnologia constitui uma ameaça em potencial para 

desenvolvimento de carreira destes profissionais do segmento de TI, que é 

impulsionado por intensa competição. 

De modo a colaborar com conhecimentos na área, trazendo esclarecimentos 

sobre a resiliência no contexto de trabalho e suas relações com outros construtos, 

definiu-se como objetivo geral deste estudo identificar associações entre 

comprometimento com carreira, resiliência e intenção de mudança de profissão em 

profissionais de tecnologia da informação.  

A introdução constituiu-se da contextualização da resiliência nos campos da 

Psicologia da Saúde, da Psicologia Positiva e do Comportamento Organizacional 

Positivo. Ocupou-se fundamentalmente de apresentar as interfaces dos campos e a 

relevância de estudos sobre resiliência. Além disso, foi apresentado o objetivo geral 

e introduzida as outras variáveis abordadas na investigação.  

O primeiro capítulo constitui a fundamentação teórica, onde são abordadas 

as variáveis em estudo e suas definições. Inicialmente é explorado o fenômeno 

resiliência, em seguida comprometimento com carreira e a intenção de mudança de 

profissão. Nesse capítulo, são abordados aspectos da percepção de 

comprometimento com carreira, o desdobramento das mudanças e suas 

transformações na sociedade em geral e no mundo empresarial em especial na 

década de 1990 e início do século XXI, o que segundo Ianni (1999), tornou global o 
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mundo do trabalho. Tece-se ainda considerações sobre o termo resiliência 

apresentando sua evolução histórica, conceitual e de aplicação por vários autores, 

buscando proporcionar reflexão e revelar a sustentação do conceito por estudos que 

abordam resiliência no contexto organizacional. 

Ainda neste primeiro capítulo, ocupa-se também da intenção do indivíduo em 

mudar de profissão. Esta intenção de mudança está intimamente ligada aos vínculos 

já estabelecidos pelo indivíduo com a organização, com o trabalho ou com a 

carreira. O envolvimento com o trabalho, o comprometimento afetivo com a 

organização, a satisfação no trabalho, a segurança no emprego e a percepção de 

suporte organizacional são algumas das variáveis relacionadas ao vínculo 

comprometimento com carreira (COHEN, 2000). 

O segundo capítulo apresenta o problema da pesquisa, os objetivos e o 

modelo de investigação proposto. No terceiro capítulo são apresentadas as 

definições constitucionais e operacionais de cada variável estudada. 

No quarto capítulo o método empregado é descrito, desde a caracterização 

dos participantes, os instrumentos utilizados até os procedimentos de coleta e 

análise de dados. 

O quinto capítulo apresenta e discute os resultados, expondo o teste de 

confiabilidade dos instrumentos e os resultados das análises estatísticas, sua 

interpretação e a explicação dos achados, comparando-os com os de outros 

estudos. 

No sexto capítulo são apresentados os resultados do estudo, suas 

contribuições, bem como suas limitações. 

O sétimo capítulo trata das considerações finais. 

Por fim, apresentam-se as referências bibliográficas e os anexos. 
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2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1 RESILIÊNCIA – A EVOLUÇÃO DO CONCEITO  

 

O conceito de resiliência surgiu primeiramente na Física e significa para o 

dicionário da língua portuguesa Houaiss (2001), a “propriedade que alguns corpos 

apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma 

deformação elástica”, e deriva da “capacidade de se recobrar facilmente ou se 

adaptar à má sorte ou às mudanças”. A etimologia da palavra resiliência, na língua 

inglesa, em 1824, é resiliência: “elasticidade; capacidade rápida de recuperação”. No 

latim, a palavra resiliente vem de resilíeis: “saltar para trás, voltar; ser impelido, 

relançado; retirar-se, recuar; dobrar-se, encolher-se, diminuir-se; rebentar, romper” 

(p. 2437). 

No dicionário Novo Aurélio - Ferreira (2011) da língua portuguesa, a 

referência já não consta como limitada à resiliência somente de matérias, remetendo 

também a elementos humanos tais como: 1.  Propriedade de um corpo de recuperar 

a sua forma original após sofrer choque ou deformação; 2. Capacidade de superar, 

de recuperar de adversidades. Yunes (2001) ressalta que o estudo do fenômeno 

resiliência em psicologia é recente. Os estudos iniciaram há cerca de trinta anos, 

com Michael Rutter, porém só nos últimos anos os congressos internacionais 

iniciaram discussões em torno do construto. A autora afirma ainda que a definição no 

campo da psicologia não é clara e precisa como é na física e na engenharia. Afirma 

Yunes: “E nem poderia sê-lo, haja vista a complexidade e multiplicidade de fatores e 

variáveis que devem ser levados em conta no estudo dos fenômenos humanos” 

(YUNES, 2003, p. 77). 

Rutter (1985), a partir da observação da enorme variabilidade de resposta aos 

agentes estressores demonstrados pelas pessoas que não podia ser explicada 

apenas pela diferença dos estressores e por suas diferentes gravidades, levantou a 

hipótese de “buffering”, isto é, de que fatores protetores pudessem impedir 

amortecer ou atenuar o efeito do estresse, evitando assim o surgimento de 

transtornos mentais. Na década de 1970 um grupo pioneiro de psicólogos e 

psiquiatras despertavam atenção da comunidade cientifica sobre o fenômeno de 

resiliência ao analisar crianças em risco psicopatológico e problemas de 
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desenvolvimento devido à genética ou circunstâncias (MASTEN, 2001). Para estes 

cientistas estudar crianças que se desenvolvem bem num contexto de risco ou 

adversidades haveria de colaborar para com a fundamentação teórica da etiologia e 

serviriam de bases para estudos futuros de como crianças se desenvolvem bem em 

meio a ambientes propensos a riscos e adversidades e, mesmo assim, tornam-se 

adultos saudáveis socialmente (MASTEN, 2001). 

Bronfenbrenner (1993) conceituou resiliência como referência aos 

sobreviventes de campo de concentração nazistas que refizeram suas vidas ao 

passo que outros não conseguiram superar o trauma vivido na ocasião. O autor 

observa que tal qualidade do sujeito está associada à esperança e otimismo mesmo 

que esteja submetida ao contexto do sofrimento. 

A concepção de resiliência apresenta divergências que possuem explicação 

nas diferentes abordagens e origem dos estudos com diferentes focos escolhidos 

para pesquisa, a citar: Germes (1970, 1971, 1974) com foco em crianças, 

Bronfenbrenner (1993) com sobreviventes de campos de concentração, Tavares 

(2001) a pessoas e grupos, Yunes (2001) com famílias de baixa renda, Bonanno 

(2004) se referiu aos sobreviventes de catástrofes, Grotberg (2005) com pessoas, 

grupos e comunidades, Pesce et al. (2005) com processos sociais e intrapsíquicos, 

Walsh (2005) com grupo familiar, Koller (2006) com crianças moradoras de rua, 

Ungar et al. (2008) com pessoas e comunidade.  

Foi a partir da década de 1970, que os estudos com filhos de mães 

esquizofrênicas levaram alguns pesquisadores a observar que muitas crianças 

apresentaram progressos no desenvolvimento embora vivessem em condições de 

alto risco. A partir de então, os pesquisadores buscaram compreender as variações 

individuais em resposta à adversidade (GARMEZY, 1974; STREITMAN, 1974; 

MASTEN et al., 1990).  

Outro estudo significativo considerado como ponto de partida para a 

estruturação do conceito de resiliência, de acordo com Melillo (2005), Infante (2005) 

e Lindström (2001), foi a pesquisa longitudinal de Werner e Smith (1992) em Kauai, 

Havaí. Esses pesquisadores, durante 32 anos a partir de 1955, estudaram e 

acompanharam 698 crianças nascidas na ilha, desde o período pré-natal até a fazer 

adulta, sendo que cerca de um terço viviam em extremas condições de risco 

(pobreza, baixa escolaridade dos pais, conflitos em família, estresse perinatal ou 
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baixo peso no nascimento, presença de deficiências físicas, pais usuários de álcool 

ou com problemas mentais). O objetivo do estudo era a identificação dos fatores que 

diferenciavam os indivíduos que se adaptavam positivamente à sociedade daqueles 

que assumiam condutas de risco e não conseguiam sobrepor-se à adversidade. 

Os resultados registrados por Werner e Smith (1992) com o acompanhamento 

dessas crianças indicaram que nenhuma delas desenvolveu problemas de 

aprendizagem ou de comportamento. O estudo acompanhou a história social dos 

indivíduos que diante do contexto adverso apresentavam capacidades de adaptação 

individual e transformação social. Esses indivíduos foram considerados, inicialmente 

invulneráveis, ou seja, não atingidos pela carga negativa dos eventos. Entretanto, 

Werner indicou a capacidade resiliente individual, que se multiplicava ou socializava-

se na unidade social, como um princípio interativo do desenvolvimento com vínculo 

positivo ou adaptação social. As crianças em estudo foram tidas como invulneráveis, 

pois podiam resistir às adversidades, já que, apesar de passarem por situação de 

risco, não manifestavam problemas psicológicos ou de adaptação, como o esperado. 

O termo invulnerável foi posteriormente substituído pelo conceito de resiliência 

(MELILLO, OJEDA, 2005). 

Inicialmente, os estudos sobre resiliência tinham, portanto, foco no indivíduo; 

nesses estudos eram apontados traços e características individuais provedores de 

resiliência. Como citado anteriormente, destacam-se os trabalhos de Emmy Werner 

e Ruth Smith nessa primeira geração de pesquisadores. Naquele momento, o foco 

das pesquisas consistiu em responder o que distinguia as crianças que viviam em 

risco social, os que se adaptam positivamente daqueles que não se adaptam à 

sociedade (INFANTE, 2005).  

Assim, o conceito de resiliência foi introduzido na Psicologia a partir dos 

termos invencibilidade ou invulnerabilidade no processo de descrição do 

comportamento de crianças que viveram por longos períodos de tempo em situações 

adversas e de estresse psicológico. Mesmo nessas condições, essas crianças 

apresentavam saúde emocional e competência nas atividades para as quais eram 

designadas (WERNER, SMITH, 1992). 

No campo da Psicologia a resiliência pode ser considerada como “a 

capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por 

experiências de adversidade” (GROTBERG, 2005, p. 15). Para os autores Silva, 
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Elsen e Lacharité (2003), esta capacidade, requer do indivíduo habilidades para lidar 

com mudanças, bons níveis de auto-eficácia e um repertório de estratégias para 

enfrentar os problemas com os quais se depara.  

Rodriguez (2005) após nomear de resiliência a aparição de certos resultados 

positivos que contradiziam o esperado, observou dois movimentos entre os 

pesquisadores do assunto. “De um lado, sob um enfoque geral, começou-se a 

avaliar os benefícios da mudança de perspectiva, com proposta de tratar de tudo 

que promovesse a saúde. De outro, tentou-se se desvendar os fatores que poderiam 

explicar os resultados resilientes” (p.133). 

 Segundo observação feita por Santos e Dell‟ Aglio (2006) os primeiros 

estudos em resiliência centravam foco no indivíduo e definiam o fenômeno como 

uma variação individual em resposta ao risco. Tal variação seria explicada pelos 

componentes psicológicos constitutivos de cada um, como se algo interno 

determinasse uma resposta resiliente ou não. No entanto, ressaltam que essa 

perspectiva tem mudado e relatam que o desenvolvimento atual da pesquisa em 

resiliência tem se baseado no funcionamento adaptativo em presença de riscos 

experenciados, considerando tanto as dimensões positivas do comportamento e de 

seus preditores, como as dimensões negativas. O construto aponta para um novo 

modelo de se compreender o desenvolvimento humano pela dimensão da saúde e 

não da doença. 

Infante (2005), ao elaborar um estudo sobre o desenvolvimento histórico do 

conceito de resiliência, identifica que existem duas gerações de pesquisadores. A 

primeira, nos anos 1970, preocupou-se em identificar os fatores de risco e de 

resiliência que influem no desenvolvimento de crianças que se adaptam 

positivamente, apesar de viverem em condições de adversidade. Essa geração foi 

guiada pelo modelo triádico de resiliência, consolidado na organização dos fatores 

resilientes e de risco em três grupos: os atributos individuais, os aspectos da família 

e as características dos ambientes sociais a que as pessoas pertencem. 

Quanto à segunda geração de pesquisadores sobre resiliência, cujas 

publicações datam do início dos anos 1990, agrega o estudo da dinâmica entre os 

fatores que estão na base da adaptação resiliente. Desta forma, o construto 

resiliência passa a ser interpretado enquanto processo. De acordo com Infante 

(2005), autores como Michael Rutter (1991) e Edith Grotberg (1995) são pioneiros na 



27 
 

noção de dinâmica de resiliência, alguns autores mais recentes desta segunda 

geração são Luthar (1999), Cushing (1999) e Kaplan (1999). Para esta geração mais 

atual de estudiosos, resiliência é tida como um processo dinâmico em que as 

influências do ambiente e do indivíduo interagem em uma relação recíproca e que, 

apesar da adversidade, permite à pessoa se adaptar (LUTHAR; CICCHETTI; 

BECKER, 2000). Desta forma, destacam-se os componentes presentes no conceito 

de resiliência: a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento 

humano; a adaptação positiva ou superação da adversidade; o processo que 

considera dinâmica entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais que 

influem no desenvolvimento humano (INFANTE, 2005).  

Junqueira e Deslandes (2003), em contribuição à compreensão do conceito 

de resiliência, descrevem uma síntese sobre o estudo de conceitos de resiliência e 

concluíram que se percebem polarizações em torno dos seguintes eixos: 

adaptação/superação, inato/adquirido, permanente/circunstancial. Segundo Libório 

et al. (2006) o significado de resiliência e sua definição operacional têm sido objeto 

de muitos debates e controvérsias; no entanto, ressaltam que o conceito de 

resiliência está em processo ativo de construção e desta forma, pode receber 

diferentes interpretações e enfoques, o que não inviabiliza o seu estudo, Curtis e 

Cicchetti (2003), assim definem resiliência: 

 
Resiliência é operacionalmente definida (...) como um processo 
desenvolvimental dinâmico que reflete evidência de adaptação positiva, 
apesar de condições de vida adversas significativas (...). A resiliência não é 
tida como um atributo individual de uma criança que opera isoladamente; ao 
contrário, é tida como um fenômeno, um construto hipotético, que deve ser 
inferido a partir de um competente funcionamento manifesto de um 
indivíduo, apesar de ele experimentar adversidades significativas (CURTIS, 
CICCHETTI, 2003). 
 
 

No Dicionário de Psicologia da American Psychological Association – APA 

(2010), resiliência é definida como: 

 

O processo e resultado de se adaptar com sucesso a experiências de vida 
difíceis ou desafiadoras, especialmente através de flexibilidade mental, 
emocional e comportamental e ajustamento a demandas externas e 
internas. Inúmeros fatores podem contribuir para como as pessoas se 
adaptam bem ou mal a adversidades, predominante entre eles (a) as formas 
como os indivíduos vêem e se envolvem com o mundo, (b) a disponibilidade 
e qualidade de recursos sociais, e (c) estratégias de enfrentamento 
específicas pesquisa psicológica demonstra que recursos e habilidades em 
cada uma dessas esferas associadas com adaptação mais positiva (i.e., 
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maior resiliência) podem ser cultivados e praticados. Também denominado 
de resiliência psíquica; resiliência psicológica. 

 
 

Considerando estas definições, pode-se entender que resiliência seja um 

processo continuo, um processo de aprendizado, para o qual nenhum ser humano é 

resiliente, mas está resiliente, ou seja, o ser humano apresenta ou não, uma 

resposta mais ou menos resiliente em determinadas situações de sua vida. Grotberg 

(2005) detalhou oito novos enfoques e descobertas obtidas a partir do conceito de 

resiliência. O primeiro enfoque aponta que a resiliência está ligada ao 

desenvolvimento e ao crescimento humanos, englobando diferenças etárias e de 

gênero. O segundo traduz que promover fatores de resiliência e ter condutas 

resilientes requerem diferentes estratégias; com base nisso identificou fatores 

resilientes e os elencou em categorias diferentes: “eu tenho” (apoio); “eu sou” e “eu 

estou” (relativos ao desenvolvimento da força intrapsíquica); “eu posso” (aquisição 

de habilidades interpessoais e resolução de conflitos)”. O terceiro enfoque retrata 

que o nível socioeconômico e a resiliência não estão relacionados. O quarto 

esclarece que a resiliência é diferente dos fatores de risco e proteção. O quinto 

aborda que a resiliência pode ser medida e é parte da saúde mental e da qualidade 

de vida. O sexto enfoque considera que as diferenças culturais diminuem quando os 

adultos  são capazes de valorizar idéias novas e efetivas para o desenvolvimento 

humano. O penúltimo enfoque expõe que prevenção e promoção são alguns 

conceitos relacionados à resiliência. O último afirma que a resiliência é um processo, 

ou seja, há fatores de resiliência, comportamentos resilientes e resultados 

resilientes.  

A bibliografia revisada evidencia que, apesar do conhecimento já produzido, 

não existe uma definição de consenso acerca de resiliência e sua operacionalização 

constitui-se em um desafio com o qual se deparam os pesquisadores em alguma 

etapa de seus estudos. Estudos internacionais que contemplam a aplicabilidade do 

conceito de resiliência ao contexto organizacional associando-o a situações instáveis 

e de pressão são destacados nas obras de Flach (1991); Luthar e Zigle (1991); 

Masten e Garmezy (1985); Rutter (1995). 

Resiliência, em ciências humanas, é um conceito em construção. Definida 

como um processo dinâmico que implica na adaptação positiva diante de crises e 

adversidades por Luthar e Zigler (1991); Luthar, Cicchetti e Becker (2000); Masten, 



29 
 

Best e Garmezy (1990); Rutter (1993); Werner e Smith (1989, 1992), é considerada 

“uma capacidade universal que permite que uma pessoa, um grupo ou uma 

comunidade previna, minimize ou supere os efeitos nocivos das adversidades” por 

Grotberg (1995, p.7). 

Embora o conceito de resiliência seja aplicado mais comumente a indivíduos, 

Silva, Elsen e Lacharite (2003), afirmam que existem não só pessoas resilientes, 

mas grupos, comunidades e famílias.  Tavares (2001), afirma que o conceito de 

resiliência se aplica também às organizações, o que produz uma sociedade mais 

resiliente; ou seja, para o autor uma organização resiliente é inteligente e reflexiva, e 

dessa forma as pessoas também são. “Trata-se de organizações vivas, dialéticas e 

dinâmicas cujo funcionamento tende a imitar o do próprio cérebro que é altamente 

democrático e resiliente”. E quando o foco é o indivíduo, a busca é identificar 

resiliência a partir de características pessoais, como sexo, temperamento e 

background genético, apesar de todos os autores acentuarem em algum momento o 

aspecto relevante da interação entre bases constitucionais e ambientais da questão 

da resiliência (YUNES, 2003, p. 6).  

Jacelon (1997) se coloca sobre a divergência de alguns autores no que diz 

respeito à origem da resiliência: de ser um traço de personalidade, ou sobre a 

flexibilidade e a versatilidade comporem características da pessoa resiliente. Ou 

seja, de um lado a pessoa tem a personalidade resiliente e de outro há um conjunto 

de características da personalidade que irá determinar se a pessoa é resiliente, 

constatando-se que há algumas controvérsias e imprecisões quanto ao conceito.  

Neste sentido, para Carmello (2008, p. 75), “a resiliência não é vinculada única e 

exclusivamente à personalidade do individuo, devendo ser relativizada e entendida a 

partir de um conjunto amplo de fatores intrínsecos e extrínsecos a este”.  

Para Luthar et al. (2000, p. 543) a resiliência é “um processo dinâmico que 

tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade”. 

Luthar et al. distinguem três componentes essenciais presentes no conceito de 

resiliência: 1) noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento 

humano; 2) adaptação positiva ou superação da adversidade; 3) processo que 

considera a dinâmica entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais, os 

quais têm influência sobre o desenvolvimento humano. Grotberg (2005) considera 

adversidade como um conjunto de fatores de risco ou uma situação de vida 
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específica, podendo ser o risco, objetivo ou subjetivo. Para esta autora, o termo 

adaptação positiva permite identificar a resiliência, ou seja, para identificar resiliência 

é necessário que haja adaptação positiva. Esta definição vem ao encontro da 

definição de resiliência de Galieta (2004), que a considera como a capacidade de 

superar fatores de risco e desenvolver comportamentos adaptativos e adequados.  

Resiliência, por ser um conceito ainda muito recente no que diz respeito ao 

comportamento humano, tem várias interpretações e significados. Resiliência está 

presente em todas as esferas da vida do ser humano, o que inclui o ambiente de 

trabalho, pois é nele que o ser humano se vê inserido a maior parte de sua vida. 

Porém, ao se abordar este tema nas organizações, é de suma importância a relação 

que este tem com o desempenho profissional. Da mesma forma que a vida impõe 

circunstâncias adversas ao ser humano, e este, ao ser resiliente, as supera, sai 

fortalecido, e consegue atingir os objetivos de vida, pode-se dizer que no ambiente 

de trabalho, para desempenhar as atividades da melhor forma possível e atingir o 

resultado esperado pela organização, o ser humano precisa superar as 

adversidades que este meio incita a ele; ou seja, ter capacidade de resiliência.  

Nota-se que o estudo da resiliência orienta-se com base naqueles iniciados 

com crianças em situações de risco, mas já alcançam indivíduos adultos, famílias, 

comunidades e populações em situações adversas, de riscos, pressões originadas 

por situações cotidianas ou inesperadas. São exemplos dessas situações o ataque 

ao Word Tarde Center, nos E.U.A; o Holocausto; furacões e tornados que devastam 

vilas e cidades, e outras tragédias ou acontecimentos de grandes proporções, que 

propiciam momentos de pressão ou estresse para grupos de indivíduos, 

comunidades ou populações. 

Em 2002 e 2004, Bonanno descreveu quatro trajetórias mais comuns de dor 

ou de trauma potencial. Esta pesquisa foi baseada em dados longetudinais com 

início antes da perda. Em estudos posteriores com colegas de pesquisa Bonanno, 

Rennicke, Dekel, (2005) identificaram o mesmo, seguindo trajetória de outros 

eventos potencialmente traumáticos, como o 11 de setembro, ataque terrorista em 

Nova Iorque e da pesquisa de Bonanno, Ho, Chan, Kwong, Cheung, Wong (2008) 

sobre a epidemia da Síndrome Respiratório Agudo Severo – SARSem Hong Kong. 

Ao contrário de suposições comuns sobre perda e trauma, as investigações de 

Bonanno (2005) puderam indicar que a resiliência é o padrão mais comumente 
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apresentado pelas pessoas ao deparar-se com eventos adversos e que reações 

posteriores são raras. 

Bonanno (2004) definiu, portanto, resiliência como a capacidade de uma 

pessoa adulta resistir à desadaptação em face de experiências arriscadas. Sobre 

estudos de resiliência em adultos, o autor assume que resiliência no adulto aponta 

uma lista de atributos individuais que são traduzidos em resultados resilientes 

(resistência, forte auto-estima, forte auto-eficácia e postura positiva). É importante 

ressaltar que esta definição de resiliência não identifica os resultados positivos que 

podem resultar da adversidade. Apesar da definição de Bonanno (2004) ser mais 

restrita, sua análise inclui uma descoberta interessante de que a perda e breves 

experiências traumáticas, apesar de serem aversivas e difíceis de aceitar, não são 

suficientes para sobrecarregar os recursos adaptativos de adultos normais. A 

pesquisa de Bonanno põe em cheque a investigação de Sameroff, Bartko, Baldwin, 

Baldwin, e Seifer (1998), que demonstraram em estudo longitudinal, que com o 

aumento adversidade e, com a queda de recursos, a resiliência torna-se menos 

sustentável. Para Bonanno, as pesquisas disponíveis sobre perda, violência e 

eventos que oferecem risco de morte indicam claramente que a grande maioria de 

sujeitos expostos a tais eventos não apresentam perfis de sintomas crônicos e que 

muitos, em alguns casos a maioria, mostram um tipo de funcionamento saudável 

sugestivo de resiliência. Isso pode, contraditoriamente, levar à crença de que essas 

pessoas que não apresentam transtornos após desastres, por exemplo, estariam 

apresentando algum tipo de problema, por não reagirem como as pessoas esperam 

que elas reajam. Na verdade, estudos demonstram que a reação mais comum em 

face de desastres é a não apresentação de nenhum sintoma denotando transtorno 

psicológico (ansiedade, depressão, culpa, medo, etc), o que contraria o esperado 

por cientistas e leigos (BONANNO, 2005). 

Dadas as controvérsias conceituais ainda existentes sobre o conceito, 

esclarece-se que a concepção de resiliência adotada neste estudo é a de Luthar, 

Cichetti e Becker (2000): “Resiliência refere-se a um processo dinâmico que engloba 

adaptação positiva em contexto de adversidade significativa. Implícita a esta noção 

estão duas condições críticas: (a) exposição à ameaça significante ou à adversidade 

severa e (b) realização de adaptação positiva apesar da grande ameaça...” (p. 543). 
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A seguir se passará a discorrer sobre estudos que focaram resiliência no 

contexto de trabalho. 

 

 

2.1.1 RESILIÊNCIA NO CONTEXTO DE TRABALHO 

 

O conceito resiliência no contexto do trabalho foi tratado inicialmente por 

Mallak (1998). Para este autor os trabalhadores experimentam mudanças cada vez 

mais rápidas e faz-se necessário entender como indivíduos e organizações 

respondem às mudanças e como estas afetam os resultados das organizações. 

Então, a noção de uma organização resiliente é um conceito emergente e que busca 

compreender e lidar como ritmo moderno de mudança e estresse no trabalho de 

forma associada. Para Mallak, resiliência é a capacidade de um indivíduo ou 

organização para projetar e implementar rapidamente comportamentos adaptativos 

positivos correspondentes à situação imediata, enquanto enfrentava o mínimo de 

stress (MALLAK, 1998). 

Por outro lado, Mallak (1998) argumenta que lidar com “riscos 

desconhecidos", como eles se “declaram" é outra expressão para referir-se à 

resiliência. Para Horne e Orr (apud Mallak, 1988), resiliência é uma qualidade 

fundamental de indivíduos, grupos, organizações e sistemas como um todo para 

responder produtivamente a mudanças significativas que interrompem o padrão 

esperado de eventos sem passar por um período prolongado de comportamento 

regressivo. Kendra e Wachtendorf (2001) argumentam que a definição de resiliência 

é um desafio. 

Para tentar esclarecer o conceito, Mallak (1998) refere-se a Weick (1993) que, 

ao tratar de resiliência organizacional,  identificou quatro princípios que permitem 

que uma resposta seja eficaz (resiliente) em rápido contexto de mudança. O primeiro 

deles é a 'bricolage' (conceito de  Lévi-Strauss, 1962), definida como a capacidade 

de improvisar e ser criativo na resolução de problemas. Segundo Weick, Bruner 

(1983: 183) define criatividade (que para Weick é um componente de resistência) 

como a utilização dos próprios conhecimentos para avançar em relação ao que está 

estabelecido.  O segundo princípio, chamado „sistemas de papel virtual‟ preserva na 

mente de cada pessoa uma concepção intacta do sistema do qual ela faz parte. 
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Cada pessoa se apodera mentalmente de todos os papéis, de modo que, mesmo 

em situações de perigo e disruptura, ela é capaz de manter uma visão compartilhada 

de riscos, metas e ações possíveis. Isso lhes possibilita complementarem o papel de 

um membro do grupo que esteja fisica ou cognitivamente ausente, e tomarem por 

referencia esta concepção para alinhar ações com as metas que são compartilhadas 

pelo grupo. O terceiro princípio é a sabedoria, definida como a capacidade de 

questionar o que é conhecido, para apreciar os limites dos conhecimentos e procurar 

novas informações. Finalmente, o quarto princípio, denominado „interação 

respeitosa' em concordância com Campbell (1990), consiste em respeitar os relatos 

dos outros e estar disposto a agir juntamente com eles, a fazer para eles relatos 

honestos, respeitando suas próprias percepções e tentando integrar-se com eles. 

Mallak (1998a) aplicou a análise de Weick (1993) como concepção de 

resiliência para ambientes hospitalares. Ele escolheu três dimensões da concepção 

de Weick: 'bricolage', 'sistemas virtuais rotativos‟ e, „sabedoria‟ para explorar 

resiliência entre os profissionais de saúde. Enquanto Weick et al.(1999) estudaram a 

resiliência como uma característica necessária para ajudar a evitar catástrofe, Mallak 

sugere que os comportamentos resilientes devem ajudar e facilitar outros resultados. 

Por exemplo, as boas-vindas ao paciente podem refletir em menor tempo de 

internação, em melhor tratamento e em custos mais baixos. Mallak validou uma 

escala para medição de resiliência no trabalho com profissionais de enfermagem. A 

análise fatorial revelou fatores de resiliência diferentes daqueles discutidos nas 

análises de Weick (1993), mas que também são alinhados com os revistos por 

Weick et al.(1999). Estes incluem: buscar solução autodirigida, abrangendo metase 

uma visão para orientar processos criativos na busca de soluções para os 

problemas, que é comparável à 'bricolage'; fuga, quando se aproximam de novas 

situações com ceticismo, que está relacionada com „sabedoria‟ de Weick; 

compreensão crítica ou uso efetivo da informação para dar sentido à situação 

quando o caos se instala; dependência de papel ou a capacidade de ocupar o lugar 

de um membro ausente da equipe, que Mallak associa com sistemas virtuais de 

Weick; dependência de múltiplas fontes, que é o uso de múltiplas fontes de 

informação para desenvolver uma compreensão coerente em situações de 

mudança, e acesso a recursos, ou o uso de ferramentas ou materiais, conforme 

necessário, mesmo sem garantia de sua permissão (Mallak, 1998a). 
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Mallak (1998b) reelaborou os principios sugeridos por Weick (1999) para 

melhor compreensão do fenômeno da resiliência. Para Mallak, os princípios seriam: 

"percebem experiências de forma construtiva", "executam comportamentos 

adaptativos positivos", "garantem recursos externos adequados”, "ampliam a 

fronteira para tomada de decisões” (uma dimensão análoga à das estruturas de 

Weick et al.(1999); 'bricolage'; 'tolerância para a incerteza “(isto é, capacidade de 

tomar boas decisões quando a informação está incompleta); e “construção virtual de 

sistemas de papéis” para o qual Mallak interpretou que uma organização pode 

funcionar com ausência de um ou mais de seus membros. Embora isso seja 

importante, Weick prevê outro significado: um sistema de papel virtual não é 

significativo apenas quando alguém está ausente, mas em toda situação, permitindo 

que todos os membros de uma organização desenvolvam, simultaneamente, uma 

visão compartilhada de desafios emergentes e níveis de atuação. 

Coutu (2002) aponta três características da pessoa ou organização resiliente: 

1) a firme aceitação da realidade; 2) a crença profunda, em geral apoiada por 

valores fortemente sustentados, de que a vida é significativa; e, 3) uma “misteriosa” 

habilidade para improvisar. A natureza otimista, frequentemente associada à 

resiliência pelo senso comum, não se confunde, sob qualquer hipótese, com a 

distorção do senso de realidade. “A habilidade para verse a realidade está 

intimamente relacionada ao segundo bloco [de características] que compõe a 

resiliência, ou seja, a propensão a atribuir significado a tempos terríveis” (Couto, 

2002, p. 50). A existência desse atributo possibilita ao indivíduo transcender a 

posição de vítima das circunstâncias exteriores e, de alguma forma, “extrair lições” 

dos acontecimentos e situações de crises advindas do exterior. Para Couto (2002), a 

terceira característica da resiliência aproxima-se muito daquilo que o antropólogo 

francês Claude Lévi-Strauss (1976) denomina de habilidade de bricolagem, já citada 

neste estudo.  

Jackson, Firtko, Edenborough (2007) descrevem que no ambiente de 

trabalho, adversidade é definida como algo negativo, estressante, traumático; 

situação ou episódio de sofrimento encontrado no local de trabalho. Os autores, 

considerando a tênue relação conceitual entre resiliência e hardiness (robustez), 

postulam que resiliência é passível de desenvolvimento. Joinking (2003) destaca 

que é possível prover suporte e nutrir resiliência para auxiliar pessoas e 
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comunidades a melhorarem sua capacidade de ajudarem-se. Nesta mesma direção, 

Jackson, Firtko e Edenborough (2007) propõem estratégias para impulsionar o 

desenvolvimento de resiliência nos trabalhadores de locais de trabalho que 

apresentam adversidades, em especial locais com problemas interpessoais: 

construir rede de relações positivas; manter positividade; desenvolver argúcia 

emocional; equilibrar realização de vida e espiritualidade e tornar-se mais reflexivo. 

O conceito de resiliência aplicado ao trabalho foi explorado no Brasil por 

Tavares (2001). Para Tavares, o termo resiliência no contexto do trabalho nas 

organizações refere-se à existência – ou à construção - de recursos adaptativos, de 

forma a preservar a relação saudável entre o ser humano e seu trabalho em um 

ambiente em transformação, permeado por inúmeras formas de rupturas. Segundo 

Job (2003), o surgimento de uma economia globalizada com nível de 

competitividade sem precedentes também cria um novo desafio para a capacidade e 

segurança dos trabalhadores. São os novos desafios impostos pelo trabalho: 

exigências cada vez maiores recaem sobre o indivíduo em todos os setores da 

empresa – não apenas sobre os que estão no topo do sistema, à responsabilidade 

pessoal e à objetividade, a um grau elevado de consciência e a um compromisso 

com a inovação e a colaboração, sendo estas as grandes prioridades (JOB, 2003). 

Em sua tese de doutorado Job (2003), analisa a dimensão da centralidade do 

trabalho na vida humana e os significados que este pode assumir, mesmo quando 

associado à doença e ao sofrimento. O autor descreve os chamados fatores de risco 

– a organização e as condições de trabalho - e os fatores de proteção, denominados 

por ele de fatores de resiliência. Dentre os fatores geradores de sofrimento no 

trabalho, destacam-se a “pressão e responsabilidade do trabalho, a incapacidade de 

aceitar as próprias falhas, a falta de tempo para a família, a falta de apoio dos pares 

e/ou superiores, a falta de reconhecimento, a frustração e a falta de domínio sobre o 

futuro” (p.168). Dentre os fatores de proteção, ele destaca: autonomia, auto-estima, 

autodeterminação, respeito, reconhecimento, participação da família, amigos, 

esperança e fé.  Para o autor, a resiliência está associada, entre outras, à auto-

estima, à busca de significado para a vida, à esperança, à preservação da 

identidade, bem como às crenças individuais e à auto-afirmação.  

Barlach, Limongi-França e Malvezzi (2008) discorrem sobre a idéia de que ser 

resiliente no contexto das organizações de trabalho é uma característica chave para 
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lidar com suas adversidades; o conceito de resiliência ajuda a compreender a 

relação “pessoa-pressão-subjetividade-trabalho”, haja vista a necessidade de estar 

em constante vigia no que diz respeito às tensões, pressões, estresse e fadiga que o 

ambiente de trabalho incita. No contexto organizacional é inevitável vivenciar 

situações adversas de estresse e pressão, que, para Dejours, Abdoucheli e Jayet 

(1994) caracterizam cenários exigentes e pressionantes e isto faz com que o 

trabalho humano envolva um sofrimento inevitável. 

Garcia e Tolfo (2011) destacam algumas contradições no ambiente de 

trabalho que acabam por torná-lo instável e inseguro.  Exige-se mais produtividade 

do trabalhador e nem sempre há oferecimento de condições saudáveis de trabalho 

para a realização das tarefas; almeja-se comprometimento organizacional, mas não 

se fornece suporte para o desenvolvimento profissional; solicita-se mais motivação 

no trabalho, mas se impõe uma jornada de trabalho que afeta a vida pessoal e 

familiar do funcionário. Para as autoras a postura que se exige dos trabalhadores é 

estar frente à empresa, buscar respostas antes que os problemas aconteçam, “ser 

capaz de antecipar e diagnosticar falhas no processo produtivo e propor soluções”; 

eles devem ser competentes, não apenas qualificados. Nesse sentido, “além do 

conhecimento, passam a ser incorporados e a ganhar destaque aspectos 

relacionados ao comportamento, às atitudes, às posturas do trabalhador”. Como se 

demonstrou anteriormente, ao falar-se de resiliência, aparecem referências aos 

fatores de risco e de proteção. Por isso eles serão rapidamente abordados a seguir. 

 

2.1.2  FATORES RELACIONADOS AO ESTUDO DA RESILIÊNCIA NO TRABALHO 

 

 No que se refere às relações entre resiliência e fatores de risco e proteção, 

nota-se um ponto de congruência entre os pesquisadores: a idéia de que resiliência 

é um processo psicológico que vai se desenvolvendo ao longo da vida do indivíduo, 

por meio da interação entre fatores de risco e os de proteção. O conceito de 

resiliência está relacionado a eventos geradores de estresse que aumentam a 

probabilidade do sujeito apresentar dificuldades. Estes eventos são denominados de 

fatores de risco (TABOADA; LEGAL; MACHADO, 2006). 

Conforme afirma Masten (1997), os fatores de risco raramente vêm 

isoladamente, eles se apresentam como um processo prolongado, e não como um 
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único evento. Desta forma, estudos que se propõem a explorar fatores de risco em 

crianças e adolescentes, tais como o nascimento prematuro ou o divórcio, precisam 

analisar tais fatores como longos processos de inúmeras pressões e mudanças 

ocorridos decorrentes deles, que influirá ao longo da vida do indivíduo e de sua 

família. Taboada, Legal e Machado, (2006) acrescentam que “o risco em si não nos 

dá parâmetros avaliativos” (p. 110), uma vez que é necessário investigar o contexto 

que antecede e os eventos posteriores ao risco, incorporando a cadeia de relações. 

De forma genérica, fator de risco pode ser definido como: “... toda a sorte de 

eventos negativos da vida, e que, quando presentes, aumentam a probabilidade de 

o indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais...” (YUNES; 

SZYMANSKI, 2001, p. 24). Diversos estudos (ANTONI; KOLLER, 2000; GUZZO; 

TROMBETA, 2002; LUTHAR et al., 2000; MASTEN, 2001; YUNES; SZYMANSKI, 

2001) com pessoas em situações de risco contribuíram e continuam contribuindo 

para a compreensão deste conceito. Indivíduos com trajetórias semelhantes se 

diferenciam pelo fato de alguns superarem adversidades e outros não. Barreira e 

Nakamura (2006) definem fatores de risco como os fatores que estão presentes no 

ambiente econômico, psicológico e familiar que possuem grande probabilidade de 

causar danos sociais evidentes.  

As estatísticas acerca das doenças, do fraco desempenho e do absenteísmo 

revelam muitas disfunções geradas pelo trabalho. Em muitas organizações, o 

equilíbrio entre as vidas pessoal e do trabalho foi completamente perdido. Histórias 

sobre liderança disfuncional, sobrecarga de trabalho, exigências de trabalho 

conflitantes, comunicação empobrecida, ausência de oportunidades para progressão 

na carreira, iniqüidades nas avaliações de desempenho e nas remunerações, 

restrições ao comportamento e excessivas viagens tem estado associadas a 

reações depressivas, alcoolismo, abuso de drogas e perturbações do sono (KETS 

DE VRIES, 2001). 

Como se demonstrou em seção anterior, resiliência é um fenômeno amplo, 

dinâmico e complexo que envolve a interação de experiências de risco (ou 

adversidades), fatores internos e externos ao indivíduo. É um conjunto de processos 

intrapsíquicos e sociais que possibilitam o desenvolvimento saudável do indivíduo, 

mesmo vivendo em situações desfavoráveis (PESCE ET al., 2005). Segundo 

Pinheiro (2004) existe um ponto de concordância entre alguns pesquisadores: “a 
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resiliência é um processo psicológico que vai se desenvolvendo ao longo da vida,   a 

partir  do binômio fatores de risco X fatores de proteção” (p.72). 

Um dos fatores de risco no contexto laboral é o estresse provocado por 

situações de trabalho. Segundo Limongi-França (2002), o estresse no trabalho se 

refere a uma situação na qual a pessoa vê seu local de trabalho como ameaçador à 

sua necessidade de crescimento pessoal e profissional ou à sua saúde física e 

psíquica. Para esta autora, o trabalho se torna excessivo para a pessoa ou esta não 

possui estratégias adequadas para lidar com a situação. No entanto, é preciso 

considerar que o estresse não advém apenas de eventos negativos, há eventos 

positivos que também vão representar uma carga emocional considerada excessiva 

como, por exemplo, uma promoção ou a transferência de cidade, em função das 

responsabilidades e conseqüências que isto traz para a vida pessoal. Nesse sentido, 

o estresse ocupacional é considerado uma relação particular entre o indivíduo, seu 

ambiente de trabalho e as demais situações à qual está submetido; que vai ser 

avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo que exija demais das habilidades 

que a mesma tem para enfrentar a situação (LIMONGI-FRANÇA, 2002).  

O excesso de estresse enfrentado no trabalho pode levar o trabalhador (um 

grande fator de risco enfrentado por ele) a desenvolver burnout, um dos construtos 

mais estudados no âmbito das relações entre estresse e trabalho. Burnout é o 

resultado de um longo processo, de várias tentativas, de lidar com o estresse 

ocupacional. Uma das mais influentes definições de burnout foi desenvolvida por 

Maslach e Jackson (1986) que se referem ao fenômeno como uma síndrome que se 

caracteriza por três aspectos: exaustão emocional, despersonalização e redução da 

realização pessoal e profissional. No processo de exaustão emocional, o profissional 

tem uma sensação de esgotamento, falta de energia e uma sensação de que não irá 

se recuperar. A despersonalização é caracterizada pelo distanciamento emocional 

do profissional com aquelas pessoas que entram em contato com ele e com as 

atividades que desempenha em que ficam freqüentes a frieza, indiferença e 

insensibilidade em relação ao trabalho, com sentimentos e atitudes negativas. Por 

último, a realização pessoal e profissional fica extremamente comprometida. O 

trabalho perde o sentido e existe um sentimento de inadequação. Como 

conseqüência, ocorre uma queda na autoestima, que pode levar à depressão 

(LIMONGI-FRANÇA, 2002).  
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Enfatizando o aspecto positivo das adversidades organizacionais, Carmello 

(2007), um autor brasileiro, salienta que as mesmas têm o poder de eliciar nos 

gestores e colaboradores recursos e inteligências, que se não tivessem 

experimentado antes, não teriam conhecido competências anteriormente 

adormecidas. O lado negativo das adversidades e riscos diz respeito à possibilidade 

de gerarem um alto nível de pressão, constante e desmedida, que as pessoas não 

têm capacidade de assimilar, e por isto começam a entrar em desgaste e exaustão, 

influenciando negativamente o ambiente e desempenho organizacional. Por isso, 

para o autor, o foco não deve estar na adversidade e sim no propósito e na 

capacidade para superá-la. 

Em outro estudo, Carmello (2009) afirma que no mundo do trabalho 

ocorreram inúmeras mudanças não só no processo produtivo devido a inovações 

tecnológicas, mas no impacto causado na saúde do trabalhador tanto na esfera 

física como na psíquica. Estudos comprovam que as enfermidades consideradas 

emergentes, como o estresse, a depressão ou a ansiedade, assim como a violência 

no trabalho, o assédio e a intimidação, são responsáveis por 18% dos problemas de 

saúde associados ao trabalho, uma quarta parte dos quais implica em duas 

semanas ou mais de ausência no ambiente da organização. É possível encontrar 

executivos que abdicam de salários e benefícios atraentes visando maior 

investimento de tempo para estrutura familiar, para saúde e lazer. Se por um lado, 

as pessoas estão preocupadas consigo, as organizações procuram alternativas que 

minimizem o estresse provocado pelas pressões do universo corporativo (MORENO; 

CAVAZOTTE; FARIAS, 2009). 

Para Benevides (2002), uma pessoa com alto nível de resiliência, em uma 

organização com características predisponentes ao estresse ocupacional, pode 

conseguir resistir um maior tempo quando comparada a outro trabalhador. No 

entanto, através do tempo, ou diante do aumento dos fatores negativos enfrentados 

no trabalho ou dificuldades na vida pessoal, este equilíbrio pode se romper. Muitas 

vezes, um agente estressor (portanto, um fator de risco), pode ser inócuo para uma 

pessoa e extremamente pernicioso para outra. Assim, o mesmo elemento gerador 

de estresse pode ser muito lesivo em determinado momento e totalmente neutro em 

outro, dependendo dos processos de vida que estão sendo vivenciado, o que implica 

uma dimensão complexa e muitas vezes difícil de ser determinada. 
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Novas tendências em investigação de estresse ocupacional e suas 

implicações para a análise de risco psicossocial nas organizações, como os riscos 

psicossociais podem afetar as organizações e qual a importância que está sendo 

dada a esta questão dentro das organizações já são alvo de estudo de alguns 

pesquisadores. Segundo Peiró (2008), vive-se uma época de intensas 

transformações na sociedade, na economia e também nas empresas e no trabalho. 

Essas transformações apresentam fortes repercussões sobre os próprios 

trabalhadores, sobre o seu bem estar e sua saúde. Na verdade, constata-se cada 

vez mais freqüentemente a existência de riscos emergentes, criam-se novos 

ambientes de trabalho que, sendo inadequadamente organizados e desenhados, 

são geradores de riscos ocupacionais psicossociais. 

Embora se possa pensar que os profissionais mais comprometidos com sua 

carreira e satisfeitos no trabalho possam apresentar menor sintomatologia de 

estresse, há poucos estudos nacionais avaliando essas relações. Portanto, não 

existem dados específicos, por exemplo, no contexto brasileiro, avaliando o impacto 

da percepção do estresse sobre o comprometimento no ambiente de trabalho, 

especialmente no que se refere ao segmento de tecnologia da informação.  

Como se pode perceber, aspectos da saúde do trabalhador poderão interferir 

de forma positiva ou negativa com relação ao comprometimento com carreira. A 

seguir será apresentada a revisão da literatura acerca de comprometimento com 

carreira e de suas possíveis associações com resiliência. 

 

 

2.2 COMPROMETIMENTO - CONCEITO APLICADO AO TRABALHO 

 

 

Existem múltiplos significados que estão associados à natureza do construto 

e ao uso do conceito comprometimento. Na língua portuguesa, o conceito de 

comprometer não apresenta a mesma amplitude que na língua inglesa; aqui, a 

palavra latina 'committere' originou a palavra cometer que abrange parte significativa 

do conteúdo de 'commit,' enquanto a palavra latina 'comprommittere' gerou a palavra 

comprometer. Na esfera científica, comprometimento passou a significar uma 

adesão, um forte envolvimento do indivíduo com variados aspectos do ambiente de 
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trabalho. A análise das definições revela algumas dimensões de significado comuns, 

a saber: o desejo de permanecer como membro da organização, continuar 

exercendo a profissão ou a tarefa. Em relação à organização vincula-se, também ao 

sentimento de orgulho por pertencer, à identificação com objetivos, valores da 

organização, engajamento, exercer esforço e empenho em favor da organização.  

Podem-se considerar dois principais eixos de significados extraídos do uso do 

conceito na linguagem cotidiana (DICIONÁRIO CALDAS AULETE, 1980). Um 

primeiro eixo associa-se à idéia de ocorrência de ações que impedem ou dificultam a 

consecução de um determinado objetivo, como por exemplo, o não cumprimento de 

uma meta numa estrutura organizacional.  

No nível do indivíduo pode-se falar como noções de aventurar, expor a 

perigos, como exemplos podem citar “ela comprometeria seu desempenho se não 

comparecesse à reunião.” Essa ação do indivíduo pode também ser flexionada a 

uma terceira pessoa, colocando-a em situação comprometedora. 

Um segundo eixo de significação da palavra direciona as noções de 

engajamento, colocar-se junto, agregar-se, envolver-se. A idéia de comprometimento 

como forte vinculação a algo é descrita como: "ela é muito comprometida com seu 

trabalho”.  Nesse eixo, a palavra expressa à idéia de que um indivíduo integra, faz 

parte de, está envolvido, faz adesão, vinculando-o tanto a um conjunto de crenças, a 

uma teoria, quanto a algo concreto como uma entidade, uma organização, etc. Fica 

clara a idéia de que este compromisso estabelecido pode se dar através de vínculo 

emocional ou intelectual. Diferentemente do primeiro eixo citado, nesse eixo, o termo 

comprometimento, não descreve relação entre resultados ou meta não atingida. 

Ressalta sim, uma valoração positiva.  

Resumindo, na linguagem cotidiana, são pelo menos três os usos do conceito 

de comprometimento relevantes e freqüentes: o primeiro vincula o conceito de 

compromisso com envolvimento e demonstra a maneira como as pessoas se 

comportam em relação a determinados indicadores. O segundo sugere uma 

extensão do primeiro, onde o comprometimento assume significado de um estado do 

indivíduo. E, o terceiro uso diz respeito à relação entre conjuntos de condições que 

conduzem a produtos indesejados, ou seja, comprometer como prejudicar ou 

impedir. 
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Observa-se como o mesmo termo é utilizado para descrever dimensões 

valorativas opostas comprometimento como maneiras de agir que podem conduzir 

ou dificultar a obtenção de determinados resultados (de ações previamente 

planejadas).  Em linha geral, cabe dizer que os usos da palavra comprometimento 

trazem em si a noção de "algo que amarra, une" o indivíduo a alguma coisa. 

Apresentadas as definições sobre o significado do termo comprometimento na 

língua cotidiana, se passará a discorrer sobre o uso do conceito de 

comprometimento na pesquisa organizacional. 

Mowday, Steers e Porter (1979) afirmam que o comprometimento envolve um 

relacionamento ativo que busca o bem-estar da organização, indo além de uma 

postura de lealdade passiva para com a organização. Esses estudiosos definiram 

comprometimento da seguinte forma: 

 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com e 
envolvido numa organização particular, e pode ser caracterizado por pelo 
menos três fatores: (1) estar disposto em exercer um esforço considerável 
em benefício da organização; (2) uma forte crença e a aceitação dos 
objetivos e valores da organização; e (3) um forte desejo de se manter 
membro da organização (Mowday et al., 1979, p. 226). 
 

 

Os trabalhos desenvolvidos por essa equipe de pesquisadores (MOWDAY; 

STEERS; PORTER, 1979) consolidaram uma estratégia de pesquisa definida 

metodologicamente pelo uso de escalas concebidas a partir do modelo tripartite, 

englobando sentimentos, crenças e intenções comportamentais. Mesmo 

reconhecendo a existência de uma corrente comportamental na definição do 

comprometimento, os citados pesquisadores o assumem em uma perspectiva 

atitudinal (MEDEIROS et al., 2004) e,  defrontam-se com problemas como o da 

consistência entre atitudes e o poder de predizer comportamentos, que não foram 

equacionados dentro do modelo tripartite de atitude (BASTOS, 1994). 

No panorama internacional, Fink (1992) estudou as relações que os 

indivíduos estabelecem com três partes importantes do contexto do trabalho: o 

trabalho que realiza, a equipe de trabalho em que se insere e a organização como 

um todo. O autor relata como diferentes padrões associam-se a desempenhos 

distintos no contexto do trabalho. Para Fink (1992), trabalhadores com elevados 

comprometimentos com seu trabalho, seu grupo e sua organização apresentam 
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altos desempenhos pessoais, favorecem equipes coesas e a cooperação intragrupo, 

além de voltarem os seus esforços em prol de metas e missão organizacional. 

Ao investigar os focos organização e equipe de trabalho, Bishop e Scott 

(2000) relataram a existência de diferentes relações entre preditores e os focos 

estudados.  Conflitos na comunicação e satisfação com os colegas foram mais 

fortemente relacionados ao comprometimento com a equipe. Já os conflitos e a 

satisfação com o supervisor foram mais fortemente relacionados ao 

comprometimento organizacional. 

Cohen (1993) pesquisou o comprometimento com a organização, com a 

ocupação e com o trabalho, e com o sindicato entre executivos de três organizações. 

O autor observou que o melhor preditor para a intenção de deixar a organização foi 

o comprometimento organizacional, enquanto o comprometimento com o trabalho foi 

o melhor preditor para o afastamento no trabalho. O comprometimento com a 

ocupação estava positivamente relacionado à intenção de deixar tanto a 

organização, quanto o trabalho. Já em um estudo com diversos focos entre 

enfermeiras em hospitais de Isarael, Cohen (2000) examinou três modelos da 

relação entre comprometimento e conseqüentes como intenção de deixar a 

organização e o absenteísmo. O modelo melhor adaptado possibilitou concluir que o 

comprometimento com a organização e o comprometimento com a ocupação 

mediam a relação entre outros focos (como trabalho e equipe) e os conseqüentes. 

A exemplo do que ocorre na literatura internacional, no Brasil, muitos estudos 

sobre comprometimento tomam como base a perspectiva afetiva, utilizando o 

instrumento OCQ – Organizational Commitment Questionnaire, proposto por 

Mowday et al. (1979). Esse questionário foi traduzido e adaptado para o contexto 

brasileiro por Borges-Andrade, Afanasieff e Silva (1989), que obtiveram um bom 

índice de consistência interna. A partir desse trabalho, outros estudos surgiram, 

utilizando o mesmo instrumento e modelos explicativos semelhantes (BASTOS, 

1994). 

De acordo com Bastos (1994), a segunda perspectiva entende o 

comprometimento em função das recompensas e custos associados com a condição 

de membro da organização. Sendo denominada instrumental ou calculativa essa 

variável define o comprometimento com a organização como a tendência do 

trabalhador a se manter nela engajado devido aos custos associados à sua saída. O 
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compromisso instrumental, de acordo com Siqueira e Gomide Junior (2004), insere-

se em concepções sociológicas sobre relações de troca e cognitivas sobre crenças 

desenvolvidas por indivíduos trabalhadores acerca de suas relações com a 

organização. 

Os estudos de Becker são apontados pelos estudiosos da área (BASTOS, 

1994; FOSSÁ; SARTORETTO, 2002; MEDEIROS et al., 2002; MEDEIROS; 

ENDERS, 1998; MEDEIROS; ENDERS; SALES; OLIVEIRA; MONTEIRO, 1999; 

MORAES; MARQUES; KILIMNIK, 1997; SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA; GOMIDE 

JUNIOR, 2004; TAMAYO; SOUZA; VILAR; ALBERNAZ; RAMOS; FERREIRA, 2000) 

como a origem do comprometimento instrumental, descrito como uma tendência do 

indivíduo a permanecer na organização, devido a percepções individuais sobre 

custos e benefícios associados a sua saída, que seriam as trocas laterais. 

A manutenção de uma dada linha de ação consistente seria resultante da 

acumulação ao longo do tempo de side-bets, termo utilizado pelo autor Becker para 

se referir a algo de valor (tempo, esforço, dinheiro) investido pelo indivíduo durante 

sua relação com outro objeto, que seria perdido, ou percebido como um custo, caso 

a interação cessasse (SIQUEIRA, 2001, p. 3). 

Os estudos empíricos utilizam o construto comprometimento como variável 

dependente em relação à idade, tempo de trabalho, estado civil, gênero, locus de 

controle, entre outros, e como preditor de aspectos como a rotatividade 

organizacional, o absenteísmo e a intenção de pedir demissão (BASTOS, 1994; 

BLAU, 1985). Para Bastos (1994), seguindo nessa perspectiva, é possível pensar 

que indivíduos mais comprometidos com o seu trabalho avaliem as situações difíceis 

ou desafiadoras de forma mais positiva e estejam menos vulneráveis à 

desorganização provocada por elas. Por outro lado, indivíduos menos 

comprometidos e identificados com seu trabalho e profissão podem ter menor 

tolerância a situações desagradáveis e difíceis no trabalho, sucumbindo mais 

facilmente ao estresse. 

Optou-se, no entanto, pela atenção aos tipos e focos de comprometimento 

estudados por Bastos (1994) por considerá-los mais adequados aos objetivos do 

presente estudo, integrou-se ao estudo do comprometimento a análise do 

comprometimento com o foco „carreira‟, investigando-os simultaneamente. Conforme 

uma estratégia sugerida por Bastos (1994), que é marcada pela tentativa de 
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identificar padrões descritivos de como o indivíduo se relaciona com os focos, 

organização e carreira, ainda que esse estudo tenha por foco o comprometimento 

com carreira.  “Este objetivo parece ser relevante se tais padrões são tomados como 

unidades de análise que envolvem, em algum grau, uma estrutura de atitudes 

(BASTOS, 1994, p. 81). 

 

2.2.1 TIPOS DE COMPROMETIMENTO 

 

A conceitualização do modelo de comprometimento organizacional de maior 

aceitação entre os pesquisadores, internacionalmente utilizado e validado em várias 

culturas, foi o modelo de três componentes, desenvolvido por Allen e Meyer (1990); 

Medeiros et al. (2004); Medeiros et al. (2003); Medeiros e Enders (1997); Medeiros, 

Enders, Sales, Oliveira; Monteiro (1999); Rego e Souto (2003). Inicialmente, o 

modelo foi abordado por Meyer e Allen (1984) em duas diferentes bases 

psicológicas: afetiva – apego com a organização; e instrumental – custos associados 

a deixar a organização. Posteriormente, os autores acrescentam um terceiro tipo de 

comprometimento: o normativo – sentimentos de obrigação em permanecer na 

organização, este último com enfoque “sociológico”. As três bases são melhor 

entendidas a partir da seguinte colocação: 

 
 
Empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem na 
organização porque eles querem, aqueles com comprometimento 
instrumental permanecem porque eles precisam e aqueles com 
comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são 
obrigados (ALLEN; MEYER, 1990, p.3). 

 

 

Para Mowday comprometimento organizacional afetivo é “... um estado em 

que um indivíduo identifica-se com uma organização particular assim como seus 

objetivos e deseja manter-se nesta organização a fim de facilitar estes objetivos” 

(MOWDAY et al., 1982). 

Para Meyer, Allen e Smith (1993) o comprometimento afetivo ocorre quando o 

funcionário deseja permanecer na organização devido a ligações emocionais. O 

comprometimento instrumental existe quando a pessoa acredita que deve 

permanecer na organização porque precisa dos benefícios e do salário ou porque 
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não consegue encontrar outro emprego. O comprometimento normativo parte dos 

valores do funcionário. A pessoa acredita que deve estar comprometida com 

organização com base em sua crença de que esta é a coisa mais certa a se fazer.  

Uma vertente de investigação apontada por Bastos (2008) preocupa-se com a 

precisão conceitual e a diferenciação entre tipos de comprometimento. Estas 

preocupações têm sido particularmente intensas no que se refere às bases do 

comprometimento organizacional. Sobre este tema, o modelo de Meyer e Allen 

(1997) tornou-se dominante ao delimitar três bases principais: afetiva, normativa e 

instrumental. Esta estrutura tridimensional das bases do comprometimento 

organizacional tem sido questionada nas pesquisas brasileiras e internacionais, 

devido ao fato de que as bases afetiva e normativa têm sido estreitamente 

associadas entre si, sugerindo ser uma única dimensão, enquanto a base 

instrumental parece ser um construto distinto.  

As duas perspectivas dominantes no estudo do comprometimento 

organizacional - afetiva e instrumental, partilham uma mesma estratégia 

metodológica: “usam largamente estudos de corte-transversal, desenvolvem escalas 

para mensurar os diversos construtos envolvidos nos modelos teóricos submetidos a 

teste e recorrem à análise quantitativa dos dados obtidos” (BASTOS, 1994, p. 44). 

 

2.2.2  FOCOS DO COMPROMETIMENTO 

 

O estudo sobre comprometimento diversifica-se amplamente devido a duas 

dimensões que na literatura, apresentam-se como os focos (organização, carreira, 

sindicato, dentre outros) e as bases ou tipos (afetiva, normativa, instrumental) do 

comprometimento. Becker (1992) estabelece de forma clara a distinção entre focos e 

bases do comprometimento. Os focos se referem ao objeto do vínculo e as bases 

aos processos psicológicos que o sustentam. 

Há múltiplos focos, entidades particulares, que podem funcionar como alvos 

deste vínculo do trabalhador, porém todos se constituindo em linhas de investigação 

próprias, embora partilhem problemas comuns e exista a consciência da 

necessidade de integrá-las. 

A pesquisa sobre os focos do comprometimento procura descrever como o 

trabalhador articula seus compromissos frente a diferentes indicadores da vida 
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organizacional, que se tornam alvos dos vínculos do trabalhador. De acordo com 

Siqueira e Gomide Junior (2004), os estilos de comprometimento no mundo do 

trabalho podem ser dirigidos adversos objetos sociais, ou seja, a diferentes focos, a 

exemplo da organização, sindicato, profissão, trabalho, grupo de trabalho, topo 

gerencial, supervisores imediatos, sendo que o mais estudado é o vínculo com a 

organização empregadora. 

Segundo Medeiros et al. (2002), a pesquisa brasileira sobre múltiplos focos do 

comprometimento, apesar de não ser extensa, possui bastante profundidade e 

qualidade, sendo, principalmente, representada por trabalhos desenvolvidos por 

Bastos e colaboradores, que privilegiaram focos como carreira, sindicato e 

organização. 

Bastos (1994) investigou a existência de padrões de comprometimento – 

unidades de análise que integra múltiplos compromissos do trabalhador frente a três 

distintos focos – a organização, a carreira e o sindicato, identificando oito padrões: 

comprometido,  descomprometido, sindicalista, anti-sindicalista, profissional, 

descomprometido apenas com a carreira, localista, profissional-sindicalista. O estudo 

adotou a abordagem quantitativa, dominante na área, e partiu do seguinte 

pressuposto: 

 
As interações ou experiências modelam repertórios únicos, constróem 
padrões diferenciados de perceber e de responder a aspectos do ambiente 
de trabalho que não podem ser ignorados e que explicam a consistência do 
comportamento de um indivíduo, mesmo diante de contextos  diferenciados. 
Esse “repertório” singular, como parte do ambiente, afeta  o tipo, a natureza 
e a intensidade da resposta das pessoas às demandas de trabalho 
(BASTOS, 1994, p. 30). 

 

Alguns trabalhos, desenvolvidos por Bastos e colaboradores, destacam os 

focos „organização‟, profissão/carreira‟ e „sindicato‟ (BASTOS; BORGES-ANDRADE, 

1999; BASTOS; COSTA, 2000; BASTOS; PEREIRA, 1997). Este grupo conclui que 

a dimensão da mudança, que se torna saliente para o trabalhador, pode gerar 

impactos positivos ou negativos sobre o seu comprometimento, principalmente, com 

a organização. Bastos e Borges-Andrade (1999), estudando os padrões de 

comprometimento em diferentes contextos organizacionais, observaram que, em 

função de uma maior presença de padrões com baixo comprometimento 

organizacional nas organizações burocráticas, essas se diferenciam das 
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organizações consideradas inovadoras, desta forma, destacando, o impacto do 

contexto de trabalho no comprometimento do trabalhador. 

Observa-se que, dentro de cada foco, especialmente a organização e o 

sindicato, existem abordagens diferenciadas quanto às bases, à natureza ou aos 

motivos que levam ao comprometimento, conduzindo a formulações teóricas 

distintas. Apresenta-se aqui, cada um dos três focos de comprometimento, com a 

organização, com a carreira e com o sindicato, privilegiando o comprometimento 

com a carreira por ser um dos focos de interesse deste estudo. Ao tratar de 

comprometimento com a carreira, será inicialmente esclarecido o conceito de 

carreira. 

 

2.2.2.1 O comprometimento com a organização 

 

 A literatura internacional apresenta alguns estudos que destacam apenas o 

foco organização (CURRIVAN, 1999; FRANCESCO; CHEN, 2004; GAERTNER, 

2000; GRUNBERG, ANDERSON-CONNOLLY; GREENBERG, 2000; NYSTEDT, 

SJÖBERG; HÄGGLUNG, 1999; PERRY, 2004; PETERSON, 2004; PITTINSKY; 

SHIH, 2004; RHOADES; EISENBERGER, ARMELI, 2001; SJÖBERG, SVERKE, 

2000), não assumindo uma perspectiva multidimensional. 

 De acordo com revisão de literatura sobre o tema, é possível observar que 

pesquisas acerca do comprometimento são desenvolvidas para identificar, fatores 

antecedentes, correlatos e fatores conseqüentes deste tipo de comprometimento. 

Alguns estudos da área (MOWDAY, et al., 1982; MATHIEU; ZAJAC, 1990; FINK, 

1992; BASTOS, 1994; MEYER; ALLEN, 1997; TAMAYO; SOUZA; VILAR; RAMOS; 

ALBERNAZ, FERREIRA, 2001; SIQUEIRA; GOMIDE JUNIOR, 2004; SCHEIBLE, 

2004) vêm discutindo os antecedentes, correlatos e conseqüentes do 

comprometimento e nortearam as afirmações seguintes. 

 São inúmeras as variáveis consideradas antecedentes ou preditoras do 

comprometimento que podem ser agrupadas como: características pessoais, 

características do trabalho e características organizacionais. Dentre as 

características pessoais, são estudadas variáveis como: idade; sexo; estado civil; 

escolaridade; tempo de atuação o cargo; nível do cargo tempo de atuação na 

organização; percepção de competência; habilidades e salário. As características do 



49 
 

trabalho são: autonomia na tarefa; variedade de habilidades; desafio; relação com o 

supervisor e descrição do cargo. No aspecto entre as características organizacionais 

são estudadas: tamanho; centralidade; políticas de gestão e comunicação 

organizacional. 

 Quanto aos correlatos do comprometimento, vêm sendo estudados: stress, 

envolvimento com o trabalho, motivação, satisfação com o trabalho, percepção de 

suporte organizacional e confiança na supervisão. Os resultados do estudo de 

Nystedt, Sjöberg e Hägglung (1999) dão suporte à conclusão de que o envolvimento 

com o trabalho, a satisfação com o trabalho e o comprometimento organizacional 

são três construtos empiricamente distintos. Quanto aos conseqüentes do 

comprometimento temos: desempenho no trabalho, alternativas de trabalho 

percebidas, intenção de procurar outro emprego ou deixar a organização, 

pontualidade, rotatividade e absenteísmo. Apesar da pesquisa nesse domínio se 

apoiar no pressuposto de que elevados níveis de comprometimento levam, por 

exemplo, à melhoria no desempenho, menor rotatividade e baixo absenteísmo, os 

resultados têm sido inconsistentes (BASTOS, 1994). No Brasil, se verifica uma 

concentração de estudos acerca dos antecedentes do comprometimento, enquanto 

a pesquisa relativa aos conseqüentes do comprometimento vem sendo um tanto 

negligenciada (MEDEIROS et al., 2002). 

Como mencionado na sessão anterior, à linha de pesquisa mais atuante em 

comprometimento organizacional foi encabeçada por Mowday et al. (1982) que 

conceituam comprometimento organizacional como uma força relacionada com a 

identificação e o envolvimento das pessoas com uma organização específica. 

Afirmam que o comprometimento organizacional pode ser caracterizado por no 

mínimo três fatores: a) uma forte crença e a aceitação dos objetivos e valores da 

organização; b) estar disposto em exercer um esforço considerável em benefício da 

organização; c) um forte desejo de se manter membro da organização.  Estes 

autores concebem comprometimento organizacional como um vínculo afetivo, 

atitudinal, e o compreende como um construto composto pelas seguintes dimensões: 

aceitação dos valores, normas e objetivos da organização, disposição de investir 

esforços em favor da organização e desejo e vontade de se manter membro da 

organização. 
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Em relação à organização, o comprometimento tem sido definido por gestores 

e pesquisadores como a dedicação, o engajamento e, principalmente, uma pró-

atividade do trabalhador associada ao desejo de contribuir para o alcance das metas 

organizacionais (BRITO; BASTOS, 2001). Esta definição avança em relação 

conceitos vigentes em tempos passados, quando, por exemplo, Mowday, Steers e 

Porter (1979) apontavam o comprometimento como o antídoto contra a rotatividade 

de trabalhadores. O indivíduo comprometido era aquele que permanecia na 

organização. Hoje não se compartilha mais a noção de que um trabalhador que 

apenas permanece na organização possa ser considerado comprometido. O “ser 

comprometido” atualmente significa contribuir ativamente para os objetivos 

organizacionais. 

A noção de comprometimento no trabalho atende às inúmeras pesquisas no 

campo do trabalho porque possibilita analisar a relação do trabalhador com a 

organização e com seu trabalho.  

Bastos (1994) adotou o conceito segundo o qual se comprometer implica 

sentimento de "lealdade em relação a algo" e o comprometimento organizacional 

está relacionado a uma resposta dada em função do tratamento oferecido pela 

organização. 

Tratamento este que possibilite oportunidade de desenvolvimento pessoal e 

profissional. Para este autor, o comprometimento com o trabalho não é uno, mas 

diverso em conformidade com o seu objeto, chamando atenção para três focos de 

manifestação: a carreira, o sindicato e a organização. 

Estudiosos de suporte organizacional como Eisenberger, Huntington, 

Hutchison e Sowa (1986), propõem o conceito de suporte organizacional, que vem 

explicar como a ação da organização de trabalho afeta diretamente as expectativas 

do trabalhador com relação ao seu trabalho. Para os autores, suporte organizacional 

é definido como as “crenças globais desenvolvidas pelo empregado sobre a 

extensão em que a organização valoriza as suas contribuições e cuida do seu bem 

estar” (p. 501). Siqueira (1995) aponta para o suporte organizacional como forte 

preditor para a ocorrência de satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo. 
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Borges-Andrade (1993) afirma que comprometimento organizacional é um 

vínculo duradouro e profundo que o trabalhador estabelece com o mundo do 

trabalho.  

No contexto científico, comprometimento passou a significar uma adesão, um 

forte envolvimento do indivíduo com determinados aspectos do ambiente de 

trabalho. Como citado anteriormente, o desejo de permanecer filiado à organização, 

orgulho por nela permanecer, os valores imbuídos nesta relação, o engajamento e 

empenho em prol da organização.  

Segundo Bastos, Siqueira, Medeiros e Menezes (2008) o estudo de 

comprometimento organizacional se intensificou no final da década de 70 e se 

tornou um dos temas mais investigados em psicologia organizacional. Estes autores 

apontam para o fato de que existe uma grande diversidade conceitual sobre o 

conceito desde que este foi proposto pela primeira vez. Azevedo (2006) explica que 

a busca pela compreensão do comprometimento organizacional visava a princípio 

buscar conhecer elementos preditores de comportamentos organizacionais como 

absenteísmo, rotatividade, produtividade e desempenho. 

Modelos que buscam descrever as relações entre contexto de trabalho e 

comportamento do trabalhador enfatizam importante papel aos processos cognitivos 

como mediadores da relação entre trabalhador e organização. As abordagens 

cognitivistas visam resgatar um papel mais ativo do indivíduo na determinação do 

seu comportamento, questionando efeitos do ambiente sobre a pessoa (SIQUEIRA, 

2001; SIQUEIRA; GOMIDE JUNIOR, 2004). O crescimento da perspectiva 

cognitivista no estudo do comportamento no trabalho justifica a manutenção do 

interesse em compreender o desenvolvimento e papel de estruturas cognitivas. 

De acordo com Bastos (2008), existem dois grandes desafios para a pesquisa 

sobre comprometimento no trabalho: (a) como os indivíduos articulam seus 

comprometimentos com as diversas unidades sociais (focos) a que pertencem? e (b) 

em que medida há redundância conceitual, sobreposição ou limites pouco claros 

entre estes comprometimentos? Inúmeras pesquisas já foram realizadas em atenção 

ao primeiro desafio (BASTOS, 2008; BASTOS; CORREA; LIRA, 1998). Pesquisas 

mostraram, de forma sistemática, que o comprometimento com a organização é 

menor em trabalhadores com maior nível de escolarização (MATHIEU; ZAJAC, 
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1990). Este dado tem sido interpretado como resultado do maior investimento destes 

trabalhadores no foco carreira (BASTOS, 2008).  

Nos últimos anos comprometimento vêm sendo alvo de inúmeras pesquisas, 

em diferentes setores da economia. Estes estudos têm em comum o fato de usarem 

o modelo clássico de comprometimento, proposto por Meyer e Allen (1979).  

Como exemplo, Dias e Marques (2002) realizaram um estudo com179 

trabalhadores - gerentes, analistas e supervisores - de uma empresa do setor 

denominado por eles de Metal-Mecânico. O foco foi o comprometimento com a 

organização e a carreira e a vinculação de natureza afetiva, normativa e 

instrumental. O instrumento usado para verificar o comprometimento com a 

organização e com a carreira foi o de Bastos (1994), adaptado a partir dos trabalhos 

de Mowday, Steers e Porter (1979) e Blau (1985). Para identificar a natureza do 

vínculo, usou-se o modelo de Medeiros (1997) e Bandeira, Marques e Veiga (1999). 

Os resultados mostraram predominância do comprometimento afetivo com a 

organização. Além disso, o grupo dos supervisores estava comprometido apenas 

com a organização, enquanto os grupos de gerentes e analistas estavam 

comprometidos com a organização e a carreira. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Cruz (2002) em estudo 

realizado com profissionais do setor de Construção Civil. A pesquisa foi realizada 

com uma amostra de 76 engenheiros e 6 arquitetos e o instrumento utilizado foi o de 

Siqueira (1995) com três componentes: afetivo, normativo e instrumental. Os sujeitos 

apresentaram comprometimento de natureza afetiva com a organização. 

A ampliação da multidimensionalidade do comprometimento, não somente 

pelo modelo tridimensional, mas também por outras bases sugeridas em diferentes 

trabalhos (O‟REILLY & CHATMAN, 1986; JAROS et al. 1993; MEDEIROS et al., 

1999; REGO, 2003; MEDEIROS et al., 2003), pode ter contribuído para o que 

Osigweh (1989) denominou “esticamento do conceito”: o que inicialmente parece um 

ganho em termos de extensão, causa construções confusas, resultando em 

conceitos menos precisos ou “pseudouniversais”. 

No caso do comprometimento, interpreta-se que as dimensões incluídas, a 

partir de inúmeros estudos em contextos específicos, tenham contribuído para o 

crescimento amorfo do conceito, ameaçando sua generalização. Um bom 

mapeamento deste alargamento e diversidade foi realizado pelos pesquisadores 
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Klein, Molloy e Cooper (2009). Estes pesquisadores, analisaram resultados de 

pesquisa como por exemplo, a pesquisa de Menezes (2006), cujo objetivo foi testar 

a validade de construto da Escala de Intenções Comportamentais de 

Comprometimento Organizacional observou-se que os itens de intenções 

comportamentais de permanência na organização não apresentavam correlação 

significativa com os itens de intenção comportamental de comprometimento 

organizacional, de modo que a estrutura fatorial do comprometimento organizacional 

não admitia a permanência como parte do fenômeno. Klein, Molloy e Cooper (2009) 

corroboraram tal achado quando descreveram que o desejo de permanecer na 

organização não faz parte do conceito de comprometimento, sendo um construto à 

parte. 

A análise desenvolvida por Solinger et al. (2008) fundamenta a necessidade 

de romper o modelo tridimensional. Para os autores, o modelo tridimensional do 

comprometimento é, na realidade, um preditor de permanência, sendo este, 

sobretudo um papel da base de continuação. Ele inclui, num mesmo construto, uma 

atitude frente a um objeto (organização), que é o comprometimento afetivo, e 

atitudes frente a um comportamento (permanecer na organização), que são os 

comprometimentos normativo e de continuação. Tal inconsistência conceitual é 

responsável por diferenças encontradas nos estudos empíricos com as três bases, 

sendo que a base afetiva normalmente apresenta fortes associações com diversas 

variáveis investigadas, e a base de continuação, relações mais fracas ou negativas. 

Ainda como parte da argumentação, Solinger et al. (2008) ressaltam que a 

atitude frente a um objeto (no caso, a organização), pode levar a diferentes 

comportamentos, como permanência, desempenho, comportamento de cidadania 

organizacional, entre outros já verificados em trabalhos empíricos (MEYER et al., 

2002). Tais comportamentos podem variar com o tempo e ao longo da carreira. Por 

outro lado, isto não acontece quando se trata de uma atitude frente a um 

comportamento (no caso, permanecer na organização). A partir dessa discussão, 

Solinger et al. (2008) sugerem, com base na teoria de Eagly e Chaiken (1993) sobre 

atitudes, que as bases normativa e de continuação não sejam consideradas 

comprometimento, mas sim antecedentes de atitudes frente a um comportamento 

ou, mais precisamente, diferentes classes de conseqüências imaginadas pelo 

indivíduo caso não permaneça empregado. 
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Estudos desenvolvidos por um grupo de pesquisa (RODRIGUES, 2009; 

SILVA, 2008; MOSCON, 2008; PINHO, 2009), apoiados nessas reflexões, reúnem 

evidencias importantes para que a base de „continuação‟ do comprometimento seja 

considerada um vinculo distinto (denominado de entrincheiramento organizacional) e 

a base normativa seja diferenciada, em parte do seu conteúdo, para um outro 

vinculo denominado de consentimento organizacional. 

Face ao exposto, assume-se neste estudo que o construto „comprometimento 

organizacional‟ deve ser definido a partir de dimensões que estão presentes na 

tradição de pesquisa que enfatiza o vínculo afetivo e a identificação com valores e 

normas da organização. 

 

2.2.2.2 O Comprometimento com o sindicato 

 

No dicionário Novo Aurélio - Ferreira (2011) da língua portuguesa, sindicato 

significa, agrupamento de capitalistas interessados na mesma empresa; 

agrupamento de uma classe para defesa dos seus interesses econômicos e sociais.  

O estudo da evolução do direito do trabalho, no entanto, mostra que a criação 

dos sindicatos de trabalhadores se deu diante da grande diferença de força na 

negociação individual, o que torna necessária a participação sindical em uma 

negociação justa e equilibrada, o que foi confirmado pelo constituinte, nos termos do 

inciso VI, do artigo 8º, da Carta Magna (BASTOS, MARTINS, 1988). 

Meyer e Allen (1997), em seus estudos sobre comprometimento atestam que 

o comprometimento com o sindicato, não foi testado empiricamente. Os autores 

argumentam que, embora o compromisso com o sindicato seja descrito como 

essencialmente afetivo, é possível que seus membros desenvolvam outros tipos de 

estados psicológicos, característicos das dimensões normativa e instrumental.  

Segundo Bastos (1994) comprometimento com o sindicato não tem histórico 

de interesse como tema de pesquisa, embora desde os anos cinqüenta, a questão 

da relação entre trabalhador e sindicato seja investigada. Este alvo tornou-se mais 

forte a partir dos anos oitenta, associando-se a dois fatores determinantes. O 

primeiro foi o crescente uso do construto comprometimento na pesquisa 

organizacional. Fortes evidências de que este construto poderia sobressair-se a 

outros construtos, já amplamente estudados, aguçaram o interesse de estudiosos 
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que tinham por objetivo ampliar o rol dos fatores associados ao vínculo do 

trabalhador com organizações de diferentes segmentos, quer sejam públicas, 

institucionais ou privadas e não apenas com a organização empregadora intitulada 

empresa. Segundo fator foi o interesse das próprias organizações sindicais em 

adquirirem conhecimentos sobre os processos psicológicos envolvidos na relação 

com os seus membros (associados), especialmente em uma conjuntura com 

indicadores de forte declínio do número de trabalhadores sindicalizados, entre os 

países do primeiro mundo (MELLOR, 1990; RODRIGUES, 1992).  

A partir da década de 90 a elevação da competitividade faz com que as 

empresas adotem ferramentas e sistemas de gestão e de melhorias da qualidade do 

produto, o que em conseqüência provoca modificações profundas no ambiente de 

trabalho. Empresas globais prenunciam para o século XXI um mundo de trabalho 

global, com todas as nuances e dificuldades das relações trabalhistas. 

Segundo Bastos (1994), diante das mudanças das relações trabalhistas, outro 

personagem que se vê obrigado a repensar o seu papel é o sindicato. O estilo 

sindical, sempre revestido da ideologia socialista, começa a mudar as concepções 

tradicionais na tentativa de adequar-se as novas formas de mercado e de 

estruturação produtiva.  

A polaridade de discussão que envolve organização–sindicato deve-se tanto a 

fatores pessoais (ideológicos), que aproximam ou afastam os indivíduos do 

sindicato, quanto à aspectos „‟referentes à natureza das relações entre as duas 

entidades (mais integradas ou conflituosas). Para os autores Borges-Andrade e 

Bastos (2002), insere-se como uma das vertentes de mudança organizacional, no 

atual contexto, a busca de relações mais cooperativas com os sindicatos em torno 

de projetos que conciliem os interesses empresariais e os dos trabalhadores. Aliar 

esses dois comprometimentos, portanto, pode significar um passo importante no 

processo de aproximação empresa–sindicato. 

Apresentados os conceitos sobre comprometimento com organização e com o 

sindicato, passaremos a discorrer sobre uma das principais variáveis deste estudo, 

comprometimento com carreira. 

 

2.2.3 COMPROMETIMENTO COM A CARREIRA 
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Para Martins (2001), o termo carreira origina-se do latim carraria, significando 

caminho, estrada para carruagem. Dessa forma, o indivíduo adentraria em uma 

dessas carreiras – estradas pré-existentes, sabendo, de antemão, o que esperar do 

percurso.  

Segundo Bastos (1994) carreira abarcaria tanto as ocupações como as 

profissões e envolveria a noção de seqüência de trabalhos correlacionados a um 

determinado campo, ao longo de uma dimensão temporal. Conforme Bastos (1997), 

o termo carreira foi criado pelos franceses designando “corrida competitiva”. 

 

Quadro 1 – Definição conceitual de carreira 
 

 

O comprometimento com a carreira é um correlato da satisfação com a 

profissão e é um construto comumente utilizado para avaliar a satisfação e outros 

aspectos do comportamento vocacional de adultos já inseridos no mundo 

profissional (OLIVEIRA, 1998). Comprometimento é um sentimento de identificação 

psicológica do indivíduo coma profissão (BASTOS, 1993, 1994), refere-se às 

atitudes do trabalhador em benefício de sua profissão ou vocação (BLAU, 1985) e 

ao apego e estabelecimento de metas em longo prazo em relação à carreira, que 

ultrapassariam aspectos contextuais, como a ocupação específica ou a remuneração 

(OLIVEIRA, 1998). 

Desde o início do século XX, a carreira tem sido alvo de estudo na área da 

Psicologia tanto pela Psicologia Organizacional e do Trabalho, quanto pela 

Psicologia Vocacional, porém, cada qual dando ênfase a uma forma de analisar este 

processo administrativo e psicossocial, delineando maneiras de explicar este 

Dicionário  Definição de carreira  

Michaelis  Como profissão; uma esfera de atividade; meio ou modo de proceder e o 
decurso da existência.  

Cambridge  Um trabalho ou uma série de trabalhos que você traz durante a vida 
profissional especialmente na busca de melhores trabalhos e ganhos 
monetários.  

Oxford  Uma ocupação empreendida por um período significativo da vida de uma 
pessoa, geralmente com oportunidades para o progresso. (...) compromisso 
em longo prazo em uma profissão em particular.  

Houaiss  
 

Profissão que oferece oportunidades de progresso ou em que há promoção.  
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construto, estratégias de configuração da carreira nas empresas e no mundo do 

trabalho como um todo, e estratégias de auxílio no seu planejamento e gestão.  

Hall (2002) aponta que a carreira foi o atributo moderno da trajetória de vida 

no trabalho por quase todo o século XX. Carreira é vista como a seqüência de 

empregos ou funções que marcava um progresso através da vida laboral, sendo 

uma estrutura heterônoma gerida pelas empresas e definida de forma externa, 

antecipativa e sequencial – conceito de carreira objetiva, externa ou organizacional. 

O conceito de carreira só existia nas organizações privadas ou nas 

instituições públicas e quem não ocupasse papel nestes ambientes não tinha o 

reconhecimento de suas trajetórias de trabalho como carreiras. Neste caso, estavam 

classificados nas esferas nomeadas como não carreiras, como era o caso, por 

exemplo, dos profissionais liberais, dos autônomos, dos prestadores de serviços ou 

dos que tinham uma trajetória descontínua de trabalho, ainda que a muitos 

profissionais liberais e autônomos fosse atribuída uma carreira, não pelo vínculo à 

empresa, mas pela identidade profissional (SUPER, 1990). 

Segundo Gunz e Peiperl (2007), “é muito difícil identificar um padrão 

organizado no campo de estudos de carreira” (p. 40), que até os dias atuais 

permanece fragmentado, com lacunas entre os estudiosos da carreira organizacional 

(ciências da gestão) e da escolha profissional e de desenvolvimento de carreira 

(ciências do trabalho). Estes autores discutem sobre o tema e, através de um 

mapeamento dos estudos da carreira, indicam uma topologia (níveis de análise da 

carreira) e uma taxonomia (subcampos de estudos da carreira). Nos três modelos 

constituídos de análise da carreira percebe-se a pertinência da sistematização 

proposta conforme descritos na sequência: a) modelo de perfil (individual) - 

constituindo-se na base da psicologia vocacional, auxiliava, operacionalmente, na 

inserção no trabalho e na construção das carreiras; b) modelo estrutural 

(institucional) - onde a carreira é vista a partir da estrutura desenvolvida pelas 

empresas-plano de carreira, com objetivos e práticas operacionais de auxílio na 

gestão das pessoas; c) modelo desenvolvimentista (contextual) - a carreira 

constituir-se-ia pelo desempenho de uma série de papéis, via comportamento 

vocacional, sendo a base para a construção do autoconceito profissional e para a 

atualização do compromisso entre fatores individuais e sociais (autoconceito e 

realidade ocupacional) pelas adaptações sucessivas efetuadas (concepção de 



58 
 

carreira interna). Essas foram as primeiras formas de análise da carreira até os anos 

1970, o início da percepção de que “os estudos de carreira existiam como um 

campo” (GUNZ; PEIPERL, 2007, p. 42). 

Com a flexibilização e a complexidade do mundo do trabalho e das 

organizações ao final do século XX, que ocasionou a ruptura do emprego como de 

inserção no trabalho, a carreira sofreu mudanças em sua estrutura, concepção e 

desenvolvimento, gerando a fragmentação da carreira organizacional e sua 

ampliação para além dos limites das empresas e das instituições, alcançando o 

mundo do trabalho como um todo, fenômeno que levou alguns autores a anunciar o 

fim da carreira.  

Diante dessa situação, a análise da carreira exigiu novas investigações nas 

ciências da gestão e nas ciências do trabalho. As ciências da gestão iniciaram um 

processo de validação de trajetórias de trabalho, antes não consideradas como 

carreiras (não carreiras), fora do espaço organizacional, resultando na ruptura 

parcial dos modelos normativos (planos de carreira ou carreira externa) e dando 

origem a novas concepções de carreira (BLANCH, 2003; GUNZ; PEIPERL, 2007; 

YOUNG; VALACH; COLLIN, 2000). São elas: a) carreira de Proteu: foco na 

construção individualizada e submetida às demandas do mundo do trabalho, sendo 

responsabilidade da pessoa seu planejamento, realização e validação (HALL, 2002); 

b) carreira sem fronteiras: foco na relação pessoa-organização do trabalho como um 

todo, não só vinculada às empresas, e nos contextos distintos em que a carreira 

acontece também nomeada de carreira pós-empresarial ou flexível (ARTHUR; 

ROSSEAU, 1996; TOLFO, 2002); c) carreira multidirecional ou caleidoscópio: foco 

na relação pessoa-trabalho, criadora de caminhos diferenciados dentro e fora das 

empresas (BARUCH, 2004); d) carreira em espiral: foco nas competências que a 

pessoa consegue desenvolver e utilizar no trabalho, determinando sua trajetória 

laboral (EVANS, 1986).  

A idéia de que os indivíduos possam gerar e gerir conhecimentos oriundos 

das características pessoais para a prática profissional - tal qual necessitam os 

professores universitários, por exemplo – torna-se cada vez mais central, uma vez 

que os indivíduos devem ter a concepção de que a responsabilidade de suas 

trajetórias profissionais depende tão somente do investimento em “competências 

como o Know-how, o Know-why; as motivações para o exercício do trabalho e o 
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Know-whom; a rede de relacionamento” (LACOMBE, 2005, p. 5). Importante marco 

dos estudos sobre comprometimento com carreira encontra-se no trabalho de Blau 

(1985), que propõe uma definição operacional para o que denominou de 

comprometimento com carreira “uma atitude em relação à sua vocação ou 

profissão”. 

O significado de comprometimento com carreira é ainda pouco explorado. 

Para Bastos (1994), o comprometimento com a profissão/carreira é traduzido como 

uma atitude relacionada à vocação de uma pessoa. Para Cooper-Hakim e 

Viswesvaran (2005), o comprometimento com a profissão/carreira pode ser 

entendido como a dedicação ou o compromisso que uma pessoa assume com sua 

profissão, ocupação ou carreira. Assim, uma pessoa com alto comprometimento 

ocupacional se identifica fortemente e tem sentimentos positivos em relação a sua 

ocupação. Bastos (1994) já afirmara que o comprometimento está ligado à 

consistência de linha de ação e rejeição de alternativas possíveis. Ainda para este 

autor, comprometimento é uma propensão que se tem a ação, é a forma de ser de 

um indivíduo disposto a agir. Portanto, o comprometimento é um conjunto de 

sentimentos e ações do indivíduo em relação a sua carreira.  

Goulet e Singh (2002) afirmam que o comprometimento com a carreira envolve 

o desenvolvimento de objetivos pessoais a ela relacionados ou ainda, como um nível 

no qual os indivíduos podem identificar sua carreira como sendo a expressão de 

seus valores profissionais e vocacionais. Então qualquer que seja o indivíduo que 

empregue energia e persista com seus objetivos pessoais de carreira poderá ser 

considerado possuidor de um alto nível de comprometimento.  

As descrições das bases psicológicas dos processos de comprometimento com 

a carreira apoiam algumas expectativas sobre as relações a serem encontradas 

entre as variáveis da presente pesquisa. Para Goulet e Singh (2002) parte-se da pre-

missa de que, por um lado, o comprometimento organizacional afetivo e o 

comprometimento com a carreira compartilham uma base psicológica afetiva 

orientada para a realização de metas e valores do indivíduo. Sendo assim, os 

autores defendem a expectativa de que o comprometimento com a carreira se 

mostre compatível com a dedicação e o esforço em prol da organização, e que o 

comprometimento afetivo com estes dois focos do papel de trabalhador (carreira e 
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organização) se mostre positivamente associado com o comprometimento do 

indivíduo com o desenvolvimento da sociedade como um todo. 

A carência de estudos empíricos é notória quando do levantamento de 

mapeamento de publicações no período de 2007 a 2012 utilizando-se como palavras 

chave „comprometimento com carreira‟ e o termo na língua inglesa „career 

commitment‟ em duas bases de dados: Career Developement International e 

Psycinfo. Foram identificados 41 artigos que abordam o tema. Porém, percebe-se 

em alguns artigos a maior relevância para abordagem sobre desenvolvimento e 

gerenciamento de carreira e menos recorrente abordagem sobre comprometimento 

com carreira. 

No campo empírico nacional, a existência de estudos sobre o referido tema, 

como já relatado, é escassa. Foi possível observar, durante o mapeamento de 

material no banco de dados da CAPES (2007- 2011), apenas seis dissertações 

envolvendo comprometimento com a carreira (LASSANCE, 2010; BARDAGE, 2007; 

SCHEIBLE, 2011; PEREZ, 2008; SANTOS, 2011; COSTA, 2011). 

Ademais, são identificados produções de Bastos (1997) e Santos (1998) que 

abordam o tema evidenciando a exploração do conceito comprometimento com 

carreira. 

 

 



61 
 

2.3   INTENÇÃO DE MUDANÇA DE PROFISSÃO 
 

 

Uma das variáveis estudadas nesta pesquisa é a intenção de abandonar a 

profissão, mas dada a extrema escassez de literatura a respeito deste tema e da 

correspondência entre mudança de empresa e de profissão feita por Bastos (2010), 

neste estudo será utilizada a mesma base teórica que sustenta as explicações de 

intenção de mudança de empresa. Um dos tópicos mais importantes para a 

compreensão do comprometimento com carreira refere-se às intenções 

comportamentais de mudar ou permanecer na profissão. É um construto muito 

utilizado para predizer intenções de saída do trabalho, da organização, do sindicato 

e das profissões.  

Sobre intenções do trabalhador de mudar profissão, o modelo apresentado no 

trabalho de Dam (2005) assinala quatro fatores básicos, são eles: recompensa, 

custos, alternativas e investimento. Mais especificamente, a autora relata que esse 

modelo contempla a idéia de que a avaliação feita pelo indivíduo (profissional) de 

sua trajetória de trabalho está relacionada a uma análise subjetiva das recompensas 

e dos custos de diferentes atributos de trabalho. Tais fatores podem influenciar a 

rotatividade dos profissionais no contexto de trabalho, através de seus efeitos nas 

atitudes de trabalho.  

Seguindo esta mesma idéia, Fields et al. (2005) relatam que a decisão de 

deixar um emprego, mesmo que voluntariamente, pode envolver duas direções de 

avaliações, uma racional referente às possíveis alternativas de empregos e outra 

que pode ocorrer sem as devidas considerações específicas dessas alternativas. Ou 

seja, algumas pessoas podem deixar seu emprego sem meta pré-determinada, 

enquanto outras podem ser absorvidas pelo mercado de trabalho quase que 

imediatamente por terem direcionado suas metas.  

Ainda sobre esse contexto de mudança, Dam (2005) aborda o fator 

expectativa dos profissionais sobre os resultados da mudança. O modelo construído, 

segundo a autora, afirma que tanto a situação atual de trabalho (custos e benefícios) 

quanto à futura (alternativas de emprego, perda de investimento) determinam o 

comportamento do profissional e as atitudes de trabalho em relação à mudança de 

emprego. Entretanto, as alternativas e os investimentos produzidos pelos 

profissionais não são suficientes para captar antecipadamente os custos e 
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benefícios da mudança. Sendo assim, a análise das expectativas dos profissionais 

no que diz respeito aos resultados positivos e negativos desse processo de 

mudança podem ser consideradas uma forma válida de perceber as suas situações 

futuras no campo profissional, tornando as expectativas mais claras e minimizando 

os riscos da mudança. 

Para Fields et al. (2005), a mudança de emprego pode ser predita através de: 

a) características pessoais dos profissionais (idade, gênero, nível educacional, 

responsabilidade familiar); b) natureza do trabalho (segurança, habilidades pessoais, 

autonomia, estresse e satisfação); c) natureza da organização ou do trabalho 

(supervisão, pagamento, benefícios e avaliação de desempenho); d) condições 

externas (taxa de desemprego). Essas variáveis preditoras do turnover estão 

relacionadas à natureza da direção tomada pelo profissional no processo de 

mudança. 

Carless e Bernath (2007) investigaram os antecedentes da intenção de mudar 

de carreira em uma amostra de 437 psicólogos australianos. Após, os autores 

definiram mudança de carreira como o movimento para uma nova ocupação que não 

é parte de uma progressão típica de carreira. Desta forma, distingue-se da mudança 

de emprego, que é tido simplesmente como o movimento para um novo emprego 

dentro de uma trajetória de carreira. Carless e Bernath (2007) encontraram 

importantes preditores da intenção de mudar de carreira: a satisfação no trabalho, o 

planejamento e a resiliência de carreira. Considerando os resultados de seu estudo, 

os autores sugerem que, como grupo, os psicólogos mostraram escores elevados e 

similares de identidade com carreira.  

Em recente pesquisa publicada sobre a atuação dos psicólogos no Brasil 

Gondim e Bastos (2010) revelaram que, no campo do "trabalho" e das 

"organizações” os resultados obtidos dão suporte à idéia de que o vínculo do 

psicólogo com a sua profissão assim como o processo de escolha é bastante 

homogêneo dentre os participantes do estudo. Nesta mesma pesquisa, nota-se que 

quando se toma como foco o comprometimento afetivo com a área de atuação, os 

resultados encontrados aproximam-se dos resultados observados quando o foco era 

a profissão, revelando, no geral, que o vínculo com ambos obedece a uma mesma 

lógica, observando-se  maior variabilidade na forma como os psicólogos se vinculam 

às suas áreas de atuação. Os autores observaram uma relação direta entre a idade, 
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o comprometimento e a intenção de permanência na área de atuação, ou seja, na 

medida em que o profissional de Psicologia vai amadurecendo, nota-se um 

crescimento significativo em relação ao comprometimento e intenção em 

permanecer na área de atuação. Também foram encontradas relações diretas entre 

o nível de formação e o tempo de atuação dos psicólogos com o nível de 

comprometimento e a intenção de permanência. Ou seja, quanto maior era a sua 

formação e o seu tempo de atuação, mais significativos foram os níveis de 

comprometimento e da intenção de permanência na área em que atua. Tais 

resultados são coerentes com aqueles achados por Santos (1998) e por Charless e 

Bernath (2007) que também utilizaram amostras de psicólogos. A intenção de 

permanência na área de atuação, quando todas as variáveis do estudo foram 

colocadas em uma equação de regressão, é explicada apenas pelo nível de 

comprometimento afetivo. Quanto mais intenso o comprometimento afetivo com a 

área, maior a intenção de permanecer ou continuar nela trabalhando. Santos (1998) 

havia focado seus estudos também nas bases afetiva e instrumental do 

comprometimento e na intenção de permanência com o processo de escolha de 

profissão. As expectativas de abandonar ou permanecer na profissão reafirmam o 

contexto atual que exige grandes desafios ligados à busca constante de atualização 

profissional com o propósito de manter-se competitivo no mercado de trabalho.  Os 

avanços da ciência e da tecnologia alteram padrões de requisitos para o trabalho, 

ditando novas regras para manutenção da modernidade e, por sua vez, os 

profissionais acabam por buscar esta adaptação aos novos modelos para execução 

de suas tarefas.  

Como se declarou anteriormente, o objetivo principal deste estudo é verificar  

se existem associações entre comprometimento com a carreira, resiliência pessoal e 

intenção de mudar de profissão dentre profissionais de TI.Apesar do cenário 

bastante promissor para ascensão profissional, determinados profissionais de 

tecnologia, alguns deles até bem sucedidos no aspecto financeiro, podem vir a se 

sentirem compelidos a abandonar sua carreira partindo em busca de nova profissão 

e ou atividade informal de outra natureza o que parece ocorrer com o profissional de 

TI, configurando uma situação de abandono precoce da profissão (ANG; 

SLAUGHTER, 2000). 
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Dentre profissionais de TI existe muita mudança de empresa (HOFFMAN, 

2004). Um dado que não pode ser desconsiderado são as características das tarefas 

que têm sido apontadas como um dos determinantes potenciais de mudança de 

empresa entre profissionais de TI e de engenharia (COUGER, 1988; 1990; 

COUGER; ZAWACKI, 1980). As características das tarefas são apontadas como 

influenciadoras das intenções de mudança de empresa, devido a seu 

relacionamento com a satisfação no trabalho e com o compromisso com a 

organização (MICHAELS; SPECTOR, 1982). 

O desejo de “atuar como profissional de TI” pode ser reflexo do que Bastos, 

Gondim e Borges-Andrade (2010, p. 437) retratam como “forte identidade com a 

ocupação escolhida” caracterizada  pela dedicação do profissional, pelo 

investimento continuo em aperfeiçoamento para obter altos índices de desempenho. 

De acordo com os autores, “é fácil constatar que vínculos dessa natureza estejam 

associados à intenção de permanecer na profissão” (p. 438).  

O segmento de atuação do profissional de Tecnologia, apesar de ser 

relativamente novo, apresenta um leque variado de oportunidades de inserção 

profissional, configurando distintos caminhos e, em muitos casos, fazendo interface 

com outros campos profissionais, o que possibilita configurações diversas no que 

tange a sua profissão/carreira. Neste contexto de transformações sociais em que a 

carreira do profissional de tecnologia está inserida, compreender a dinâmica que 

está por trás da escolha e do comprometimento com a profissão/carreira e a sua 

intenção de permanência pode ser relevante para a análise da dinâmica profissional.  

As transformações velozes e imprevistas nas organizações e no trabalho 

devido ao desenvolvimento tecnológico associado ao processo de globalização e à 

sociedade do conhecimento demandam uma reflexão que liga a tendência à 

diminuição estrutural no quadro de vagas de emprego e a consolidação de novas 

modalidades de trabalho às diferentes implicações do trabalho como atividade 

humana de caráter econômico-produtivo. Esta relação requer respostas atualizadas 

já que os pilares sólidos de estabilidade tendem a desaparecer e gerar implicações 

importantes para as pessoas, não só no nível simbólico, mas também no nível 

pratico de suas vidas. As representações sociais do trabalho, no século XX, como a 

do emprego e da organização como empresa estável, devem ser revistas à luz da 

variedade de opções de relações contratuais e multi-emprego, ao lado de teorias 



65 
 

sobre aspectos psicossociais do trabalho e das organizações. A empregabilidade 

como recurso para a justificação de condições particulares de entrada, a 

permanência e a saída do mercado de trabalho formal são tomadas como conceito 

para a compreensão e explicação da problemática da relação pessoa e mercado de 

trabalho.   

 Na seqüência, será abordado como se configura o contexto profissional onde 

se encontram locados os profissionais de tecnologia da informação. 

 

 



66 
 

 
2.4  CONTEXTO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

O contexto diferenciado de trabalhadores do segmento de tecnologia da 

informação delineia um cenário no qual colaboradores e os empregadores buscam 

acomodar novas situações. A todo o momento é necessária busca por novos 

projetos, adaptação a novos ambientes físicos, a nova cultura empresarial e novas 

relações sociais, além da corrida desenfreada para garantir as melhores posições 

neste mercado altamente competitivo. Esse setor que ainda é considerado informal 

no mercado de trabalho admite várias modalidades de relação entre colaborador e 

empregador, quais sejam: cooperado, autônomo ou pessoa jurídica e prestador com 

vínculo formal CLT (Consolidação de Leis Trabalhistas). 

O mercado de trabalho, até o início dos anos 1980, era caracterizado, 

predominantemente, pela lógica das organizações burocráticas, com relações de 

trabalho previamente definidas. Para Rousseau (1995), naquele modelo, alguns 

fundamentos que guiavam as relações de trabalho, hoje vistas como tradicionais, 

eram: controle administrativo sobre os empregados, foco no emprego de longo prazo 

e proximidade física entre trabalhador e empresa.  Para Grey e Garsten (2001), uma 

das distinções mais importantes entre a organização burocrática e o modelo pós-

burocrático é a mudança do conceito de carreira.  No padrão das organizações 

burocráticas, privilegiava-se a perspectiva de um mercado de trabalho interno, com 

plano de carreira, com foco no desenvolvimento de habilidades necessárias à 

organização e na assimilação, pelo indivíduo, da cultura organizacional. 

Com os downsizings na década de 1980, esse tipo de contrato foi revisto e 

novos formatos de relações de trabalho tomaram força. O antigo emprego em tempo 

integral, com carteira assinada e contrato de longo prazo, passou a coexistir com 

acordos mais precários (ALLAN, 2000), tais como terceirização, regime de tempo 

parcial e prestação de serviços.  

Durante as décadas de 1960 e 70, ocorreram alterações significativas na 

compreensão dos fatores capazes de influenciar resultados organizacionais 

advindos da força de trabalho.  Satisfação e envolvimento com o trabalho 

dominaram pesquisas na busca por identificar possíveis antecedentes referentes aos 

níveis de produtividade, desempenho e vínculos com o trabalho. Bernstorff (2001) 
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ressalta, entretanto, que as empresas têm enfrentado dificuldades na gestão da 

terceirização, sobretudo devido a aspectos humanos como relacionamento 

interpessoal e comprometimento. 

Anell e Wilson (2000) observam, porém, que por mais flexível que seja o perfil 

de um indivíduo, ele precisa encontrar, em seu contexto, algum tipo de estabilidade 

que lhe possibilite suprir suas necessidades psicológicas e lidar com um trabalho 

muito fluido. Esse sentimento de estabilidade poderia ser proporcionado pelo vínculo 

de trabalho, pelo domínio de um conhecimento ou por manter os mesmos colegas 

de equipe. Observando-se o atual cenário dos profissionais de TI, verifica-se, porém, 

que essa estabilidade psicológica é difícil de ser alcançada.  

Loogman, Umarik e Vilu, (2004) ainda constataram que, face aos contínuos 

desenvolvimentos tecnológicos em TI, os profissionais expressam ansiedade pela 

impossibilidade de prever o futuro da área e, conseqüentemente, seu próprio futuro 

e as habilidades que precisam desenvolver.  A partir deste novo cenário os 

indivíduos mudam a ótica sobre expectativas e suas relações com a organização. 

Para Evans (1996) as pessoas precisam sentir-se autônomas e 

independentes, ter o controle de suas próprias vidas e, sobretudo buscar uma 

relação de prazer com as funções exercidas na organização. Neste contexto o 

segmento de TI, é caracterizado por profissionais com diferentes cargos e funções, 

os quais atuam em uma empresa fazendo uso da tecnologia como meio de gerar 

produtos e/ou serviços, e se enquadram numa configuração de carreira tratada como 

autodirigida. Muitos desses profissionais de TI trabalham como profissionais liberais 

e, mesmo quando são empregados, prestam serviços em diferentes empresas ou 

para diferentes empresas. Neste contexto de maior flexibilidade e menor 

estabilidade, as transições de carreira tornam-se mais freqüentes e até mesmo mais 

bem aceitas, tais como as que este estudo pretende analisar, verificando os fatores 

que as acarretam e o grau de propensão para estas mudanças. A avaliação do grau 

de comprometimento com a carreira é uma forma, também, de se prognosticar a 

propensão para o abandono da profissão e possível transição para outra.  

Conforme observam Cappelli (1999) e Grey e Garsten (2001), embora as 

organizações tenham aderido às práticas diferenciadas de modelos de contratação, 

continuam a depender do comprometimento dos indivíduos para obterem sucesso 

nos empreendimentos. A investigação da realidade dos profissionais de TI é 
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relevante, na medida em que se trata de uma categoria de trabalhadores que vêm 

experimentando a flexibilização nas empresas há alguns anos (PRADO; TAKAOKA, 

2001).  

Pode-se pensar então, que o mundo do trabalho configura-se em 

possibilidades de desenvolvimento de vínculos. O profissional de TI, ao longo de sua 

vida no trabalho, faz escolhas de acordo com seu domínio de atuação. Nesta 

trajetória podem-se observar preferências e desenvolverem-se vínculos 

diferenciados de atuação, investindo energia em direções que configuram a carreira 

que pretende construir.  

O presente capítulo apresentou um conjunto de reflexões importantes para os 

estudos sobre resiliência, comprometimento com carreira, e intenção de 

permanência da profissão/carreira, levando-se em consideração os acontecimentos 

históricos que favoreceram ao processo de profissionalização no Brasil. Discutiu 

também sobre a diversidade conceitual do termo carreira e a sua equivalência com 

os termos profissão e ocupação na literatura do comprometimento. Analisaram-se as 

questões envolvidas no processo de escolha profissional e seus fatores de influência 

e foi discutida a dispersão conceitual que envolve o termo comprometimento e as 

suas subdimensões bem como os aspectos relacionados à intencionalidade de 

permanência na profissão/carreira. A preocupação com estes indicadores justifica 

este estudo. 

A seguir serão apresentados problema de pesquisa, objetivos e hipóteses, 

método, resultados, discussão e conclusões. 
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3 PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS, VARIÁVEIS E HIPÓTESES 

 

3.1  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O ambiente organizacional está cada vez mais complexo e dinâmico, e nele 

exigem-se adaptabilidade e flexibildade das pessoas, para que enfrentem e 

suportem o movimento de incertezas organizacionais.   

Pode-se dizer que um dos grandes desafios do líder que atua como gestor de 

pessoas é desenvolver a capacidade de identificar alternativas que auxiliem a si 

mesmo e às pessoas de suas equipes e adequarem-se às exigências originadas 

pelas incertezas organizacionais sem impactar sua integridade pessoal. 

Considerando este contexto é que este trabalho levanta o seguinte problema 

de pesquisa: dentre os profissionais de TI resiliência, comprometimento com a 

carreira e intenção de mudança de profissão são fenômenos relacionados entre si? 

 

3.2  OBJETIVOS  

 

 

Geral 

 

Identificar associações entre comprometimento com a carreira, resiliência e 

intenção de mudança de profissão em profissionais de tecnologia da informação. 

 

Específicos 

 

 Analisar, identificar e descrever o nível de comprometimento com a carreira 

relatado pelos participantes; 

 Analisar, identificar e descrever o nível de resiliência dos participantes; 

 Analisar, identificar e descrever possível intenção de mudança de profissão 

relatada pelos participantes. 
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3.3 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

 A presente dissertação, a exemplo do que acontece na literatura sobre 

comprometimento, se apropria dos termos carreira e profissão como sinônimos pelo 

fato de os profissionais de Tecnologia da Informação permanecerem numa mesma 

ocupação desempenhando um conjunto variado de funções ao longo da vida 

profissional. O objetivo central desta investigação é responder se dentre os 

profissionais de TI resiliência, comprometimento com carreira e intenção de 

mudança de profissão são fenômenos relacionados entre si.  

Considerando-se que resiliência é um conceito em construção, pouco se tem 

conhecimento sobre variáveis que influenciam este construto. Desta forma, este 

estudo buscou responder ao problema da pesquisa: dentre os profissionais de TI 

resiliência, comprometimento com a carreira e intenção de mudança de profissão 

são fenômenos relacionados entre si? 

 

3.4 MODELO DE INVESTIGAÇÃO e HIPÓTESES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1 – Modelo hipotético deste estudo. 

 

Em decorrência deste modelo, foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

H1: Quanto mais elevados os níveis de comprometimento com a carreira, maiores 

são os níveis de resiliência relatados por profissionais de TI. 

H2: Quanto mais elevados os níveis de comprometimento com a carreira, menor 

será a intenção de mudar de profissão dentre os profissionais de TI. 

Comprometimento 
com a carreira 

Resiliência 

Intenção de mudar 
de profissão 
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H3: Quanto maiores forem os níveis de resiliência dos profissionais de TI, menor 

será sua intenção de mudar de profissão. 

H4: Quanto maiores forem os níveis de resiliência dos profissionais de TI, menor 

será sua intenção de mudar de área de atuação. 

H5: Quanto maiores forem os níveis de resiliência dos profissionais de TI, menor 

será sua intenção de mudar de empresa, mantendo sua área de atuação. 
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4  DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS VARIÁVEIS 
 

 

Apesar de terem sido apresentadas as definições conceituais  das variáveis 

ao longo do referencial teórico, cabe expor os mesmos à luz das definições 

constitutivas e operacionais para melhor amplitude de conhecimento, e apresentá-

las de forma mais clara para não deixar dúvidas na interpretação dos resultados. 

Existem duas formas de definições: a constitutiva, que segundo Kerlinger (1979), é a 

que se encontra em dicionários e teorias, que delimita mais precisamente o conceito, 

diferenciando-o de definições muito gerais e a operacional, cujo objetivo é traduzir 

em conteúdo prático as variáveis teóricas (TRIVIÑOS, 1992).  

 

COMPROMETIMENTO COM A CARREIRA 

 

Definição Constitutiva: É o vínculo afetivo que o indivíduo estabelece com sua 

carreira (BASTOS, 1994). 

Definição operacional: É a média aritmética das respostas do respondente aos 

itens que compõem a Escala de Comprometimento com a Carreira. 

 

RESILIÊNCIA 

  

Resiliência é a capacidade humana de superação das adversidades; é a habilidade 

do ser humano de ter êxito frente às adversidades da vida, superá-las e inclusive, 

ser fortalecido ou transformado por elas. Resiliência é constituída por cinco 

dimensões: 

 

 Adaptação ou Aceitação positiva de Mudanças 

Definição constitutiva: Reconhecimento de que as mudanças e as situações 

difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento (MARTINS; SIQUEIRA; 

EMILIO, 2010).  

Definição operacional: É a média aritmética das respostas do respondente aos 

itens que compõem esta dimensão da resiliência na Escala de Avaliação de 

Resiliência. 
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 Espiritualidade 

Definição constitutiva: Crença ou o sentimento de dependência em algo metafísico 

ou transcendental que oferece sentido à vida, crença de que algo sobrenatural 

exerce controle sobre a vida e seus acontecimentos (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 

2010). 

Definição operacional: É a média aritmética das respostas do respondente aos 

itens componentes desta dimensão da resiliência na Escala de Avaliação de 

Resiliência. 

 

 Resignação 

Definição constitutiva: Sujeição passiva diante dos acontecimentos negativos da 

vida; crença de que, diante de situações difíceis, nada pode ser feito para mudá-las 

(MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). Índices altos neste fator implicam na 

diminuição da capacidade de superação humana. 

Definição operacional: É a média aritmética das respostas do respondente aos 

itens componentes desta dimensão da resiliência na Escala de Avaliação de 

Resiliência. 

 

 Competência Pessoal 

Definição constitutiva: Conhecimento das próprias capacidades e potencialidades 

e de seus limites (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). 

Definição operacional: É a média aritmética das respostas do respondente aos 

itens componentes desta dimensão da resiliência na Escala de Avaliação de 

Resiliência. 

 

 Persistência Diante das Dificuldades 

Definição constitutiva: Prosseguir frente aos eventos adversos e/ou as situações 

difíceis com confiança e firmeza (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010). 

Definição operacional: É a média aritmética das respostas do respondente aos 

itens componentes desta dimensão da resiliência na Escala de Avaliação de 

Resiliência. 
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INTENÇÃO DE MUDANÇA DE PROFISSÃO 

 

Definição constitutiva: São os pensamentos e as intenções de mudar de profissão 

no futuro (HACKETT; LAPIERRE; HAUSDORF, 2001). 

Definição operacional: Média aritmética das respostas dos participantes a cada 

item do questionário de intenção de mudança de profissão. 
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5 MÉTODO 

 

Este é um estudo correlacional, de corte transversal e do tipo survey que 

visou testar associação entre as variáveis.  

  

5.1  PARTICIPANTES  E LOCAL 

 

Os dados foram coletados numa consultoria situada na região da grande São 

Paulo e de uma cidade do interior na qual atuam os participantes, onde as atividades 

de TI são terceirizadas como prestação de serviços e os entrevistados são 

profissionais alocados em projetos de  empresas de diversos segmentos (financeiro, 

serviços, indústria, comércio entre outros). A escolha da consultoria deu-se por 

facilidade de acesso. 

 Participaram da pesquisa 60 profissionais consultores de TI, preponderando 

indivíduos do sexo masculino (75%), os respondentes possuem idade entre 25 e 60 

anos. A maioria dos sujeitos (60%) respondeu ser de estado civil solteiro. A 

escolaridade variou entre o ensino médio completo até pós-graduação completa. 

Quanto ao tempo de atuação na área de TI, 66,7% dos profissionais revelam estar 

na faixa de 0 a 10 anos de atuação e 21,7% dos profissionais no intervalo entre 11 a 

20 anos de profissão. No que se refere a carga horária semanal de trabalho, 65% 

dos respondentes relatam trabalharem em média 40 horas semanais. Quanto à 

atividade os mesmos exercem funções de: Administrador de banco de dados, 

administrador de redes, analista de sistemas, desenvolvedor, gerente de projetos e 

web designer.  

Os respondentes são profissionais que prestam serviços como autônomo 

para diversas consultorias de Tecnologia da Informação em diferentes modalidades 

de contratação quer sejam, através da formalidade da Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT (com em carteira de trabalho), como Pessoa Jurídica (empresa 

ME ou Ltda. Constituída) ou  como cooperados (autônomo – legislação do 

cooperativismo),  possibilitando maior variedade de realidades que norteiam as 

relações de trabalho. Todos se enquadram no perfil definido por Kalleberg (2003) 

como trabalhadores periféricos com alto nível de qualificação ou, segundo a 
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definição de Rousseau (1995), como postos de trabalho, já que atuam em tempo 

integral nas instalações das empresas contratantes de seus serviços.  

 Os dados descritivos dos participantes estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1– Dados descritivos dos participantes (n=60) 

Dados de Identificação Variações F % 

Sexo   
Masc 45 75 

Fem 15 25 

Idade  Entre 25 e 60 anos 29  47  

Escolaridade Ensino Médio 6 10 

  Mestrado 2 3,3 

  Pós Graduação 15 25 

  Superior 37 61,7 

Est. Civil Solteiro 36 60 

  Casado 20 33,3 

  Divorciado 2 3,3 

  Outros 2 3,3 

 
Tempo Profissão 

0 a 10 anos 40 66,7 

  11 a 20 anos 13 21,7 

  21 a 30 anos 6 10 

  Mais de 30 anos 1 1,7 

Carga horária  
      

40 horas  39 65 

semanal 42 horas  1 1,7 

  44 horas  8 13,3 

  45 horas  3 5 

  46 horas 1 1,7 

  50 horas  7 11,7 

  55 horas  1 1,7 

        

  Analista desenvolvedor 12 20 

Função atual Analista de sistemas 14 23 

  DBA 5 8,6 

  Gerente de TI 12 20 

  Analista Sup. Técnico 17 28,4 
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5.2 INSTRUMENTOS E CONFIABILIDADE 

 

Foi utilizado um instrumento eletrônico de autopreenchimento, composto de 

questionário para levantamento de dados demográficos e por duas escalas e um 

questionário (Anexo D), cuja descrição é feita a seguir: 

 

 Escala de Comprometimento com a Carreira (BLAU, 1985) - adaptada 

para o Brasil (BASTOS, 1994): A Escala de Comprometimento com a 

Carreira (Blau, 1985) é um instrumento de sete itens, em formato Likert de 

cinco pontos, com avaliação somatória, no qual o participante aponta o 

quanto as afirmativas refletem o modo como se sente em relação à carreira. 

Os itens enfatizam a certeza do sujeito sobre a escolha e aborda a 

intensidade do desejo de permanecer na atividade escolhida ao invés de 

abandoná-la. Blau (1985) desenvolveu esta medida de comprometimento com 

a carreira com vários estudos de validade e bom índice de confiabilidade da 

escala (Alpha de Cronbach de 0,87). Estudo nacional de Bastos (1994) e de 

Oliveira (1998) confirmam a unidimensionalidade e o bom índice de 

fidedignidade da escala (Alpha de Cronbach de 0,83). A escala é corrigida 

somando-se os valores atribuídos a cada item por cada respondente e 

dividindo-se o valor obtido pelo número total de itens (sete). 

 

 Escala de Avaliação da Resiliência – EAR - reduzida (MARTINS; 

SIQUEIRA; EMÍLIO, 2010): As autoras sustentaram a construção da escala 

na definição de resiliência como capacidade de adaptação positiva em 

contextos de adversidade. A EAR- Escala de Avaliação de Resiliência é 

validada fatorialmente e na forma reduzida é composta por 23 itens e avalia 

cinco fatores: adaptação ou aceitação positiva de mudança (α = 0,87), 

espiritualidade (α = 0,90), resignação diante da vida (α = 0,73), competência 

pessoal (α= 0,72) e persistência diante das dificuldades (α= 0,78). Os 

participantes registraram suas respostas numa escala de um a cinco (1= 

Nunca é verdade; 2 = Raramente é verdade; 3 = Algumas vezes é verdade; 4 

= Frequentemente é verdade; 5 = Sempre é verdade). A escala é corrigida por 



78 
 

fator. Em cada um, somam-se os valores atribuídos a cada item por cada 

respondente e dividindo-se o valor obtido pelo número total de itens do fator. 

 

 Intenção de Mudança de Profissão/Área de atuação – (BASTOS, 

GONDIM, 2010). Esta variável será avaliada por três questões utilizadas 

numa ampla pesquisa sobre o trabalho do psicólogo brasileiro, divulgada na 

obra de Bastos, Gondim (2010). Os autores investigaram o interesse 

daqueles profissionais em mudar de profissão por meio de três itens contendo 

aspectos sobre as intenções de: (1) mudar de emprego, mantendo a mesma 

área de atuação; (2) mudar de área de atuação; (3) mudar de área de 

atuação e mudar de profissão. As respostas são expressas marcando-se um 

dentre três pontos: gostaria muito, gostaria um pouco e não gostaria. O 

objetivo é identificar a intenção de mudança de profissão. O questionário 

pode ser corrigido somando-se os valores atribuídos a cada item por cada 

respondente e dividindo-se o valor obtido pelo número total de itens (três) ou 

subsidiar análises feitas por item, já que não é um instrumento validado. 

 

 Dados complementares – Este instrumento foi criado para obter dados 

sócio-demográficos (idade, sexo, estado civil), informações profissionais e de 

formação técnica dos participantes. 

 
A EAR e a Escala de Comprometimento com a Carreira possuem qualidades 

psicométricas aceitáveis em pesquisas – alguns alfas considerados modestos, ou 

seja, próximos a 0,70, e outros satisfatórios, uma vez que estão próximos ou 

acima de 0,80 (NUNNALLY; BERNSTEIN; 1995) – e foram validadas no contexto 

brasileiro. Esta foi a razão da escolha. Na tabela 2 são resumidas as 

características destas escalas. 
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Tabela 2– Características das escalas utilizadas no estudo 
 

Instrumento e Autor 
Total 
de 
itens 

Escala de Respostas Fatores 
α  

Cronbach 

Escala de Avaliação 
de Resiliência - EAR - 
reduzida 

23  

1 = Nunca é verdade 
Adaptação ou aceitação 
positiva de mudança (6 
itens) 

α = 0,87 

Martins; Siqueira e 
Emílio (2010) 

2 = Raramente é   
verdade; 

Espiritualidade (04 itens) α = 0,90 

  
3 = Algumas vezes é 
verdade 

Resignação diante da vida 
(04 itens) 

α = 0,73 

  
4 = Frequentemente é 
verdade 

Competência pessoal (05 
itens) 

α = 0,72 

  5 = Sempre é verdade 
Persistência diante das 
dificuldades (04 itens) 

α = 0,78 

Escala de 
Comprometimento 
com Carreira - CC. 

07 

1. Discordo totalmente  

Unifatorial 

  

2. Discordo muito  

α=0,83 

Bastos (1994) 3. Discordo  

  
4. Nem concordo nem 
discordo  

  5. Concordo    

  6. Concordo muito    

  
7. Concordo 
plenamente  

  

Questionário de 
Intenção de Mudança 
de Profissão 

03  

1. Gostaria muito  

ns ns Bastos e Gondim 
(2010) 

2. Gostaria um pouco  

  3. Não gostaria 

Caracterização da 
amostra 

Questionário de Dados Complementares composto por informações a respeito 
de: gênero; idade; estado civil; nível de instrução; profissão; cargo e tempo de 
profissão e carga horária semanal.  

ns: não se aplica 

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foi estabelecido o contato da pesquisadora como Gerente de 

Recursos Humanos responsável pela Consultoria, a fim de expor os objetivos do 

presente estudo e dessa forma obter autorização para divulgar a pesquisa junto aos 

consultores de TI. Foi estabelecido que seguiria um comunicado por parte da 

consultoria informando aos consultores sobre o projeto de pesquisa. Na fase 

seguinte, foi enviado pela pesquisadora um carta convite explicativa aos prováveis 

participantes contendo os objetivos bem como a finalidade acadêmica desta, além 

do convite para participarem voluntariamente do mesmo. Divulgado o estudo dentre 
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os convidados a participar, o questionário contendo todas as escalas e perguntas 

(Anexo A) foi encaminhado para endereço eletrônico dos consultores. No TCLE – 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) consta claramente que ao 

responder ao instrumento eletrônico, o participante concorda em participar do estudo 

e que concorda ainda com as demais condições descritas neste termo, como a 

divulgação acadêmica dos resultados da pesquisa sem nenhuma identificação dos 

participantes ou da empresa que autorizou a coleta consta ainda explicitamente que 

a resposta ao instrumento eletrônico é interpretada como CONCORDÂNCIA com 

todo o seu conteúdo, dispensando-se, portanto, a assinatura física do TCLE.  O total 

sigilo sobre as respostas contidas no questionário foi assegurado pela pesquisadora 

no TCLE.  Para dar concordância em participar do projeto de pesquisa, bastava o 

participante clicar na opção „ACEITO‟ no termo do TCLE e somente depois seria 

remetido com acesso ao questionário. 

Importante ressaltar, que no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi-

lhes assegurado o sigilo de suas respostas, o sigilo da identidade, bem como 

esclarecimentos quanto aos riscos e a possibilidade de se recusarem a responder 

aos questionários. Este termo trouxe também todas as informações acerca dos 

riscos para a integridade física, emocional, social e financeira dos participantes, e 

assim, não era previsto nenhum tipo de ressarcimento para os participantes. 

Complementando as informações, foi esclarecido ainda que a pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de ética em Pesquisa (CEP-UMESP), conforme mostra o Anexo C. 

 

 
Figura: 2 Fluxo do processo de Coleta de Dados da Pesquisa 

Comunicado do 
RH/consultores 

  Visita da pesq. 
ao Gestor RH 

Carta Convite 
aos consultores 

Concordância 
no TCLE 

Coleta e 
análise        

de Dados 
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5.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

O tratamento dos dados coletados foi realizado através do software estatístico 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 19.0 para Windows. Para 

caracterização da amostra foram calculadas freqüências e percentagens. Foram 

ainda calculadas médias e desvios-padrão das variáveis.  A fidedignidade das 

escalas foi verificada através do cálculo do Alpha de Cronbach. As correlações entre 

as variáveis foram examinadas através da correlação bivariada do r de Pearson. A 

escala de respostas da EAR – Escala de Resiliência – reduzida foi recodificada, de 

modo a facilitar futuras comparações com outros estudos, passando a assumir os 

valores especificados conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Equivalência entre valores recodificados da EAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Na seqüência, para calcular-se a média geral de resiliência, os valores do 

fator “resignação diante da vida” foram invertidos, uma vez que por definição o fator 

possui significado contrário ao construto, pois deixar os valores originais prejudicaria 

a interpretação de uma média geral. Assim, a resposta que possuía valor 1 foi 

invertida para 5, a 2 invertida para 4, a 3 permaneceu 3, a 4 foi transformada em 2 e 

a 5 invertida em 1. 

 

 

 

Escala de 

resposta 

original 

Escala de 

resposta 

recodificada 

Significado 

0 1    Nunca é verdade 

1 2    Raramente é verdade 

2 3    Algumas vezes é verdade 

3 4    Frequentemente é verdade 

4 5    Sempre é verdade 
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5.5  ANÁLISES PRELIMINARES E LIMPEZA DE BANCO DE DADOS 

 

O banco de dados foi examinado quanto à presença de erros de inserção de 

dados, a fim de garantir a precisão dos mesmos. Constatou-se que os valores 

mínimos e máximos não ultrapassaram os valores das escalas de respostas, ou 

seja, nenhuma resposta foi inserida incorretamente. Não havia também nenhum 

valor ausente, pois o software utilizado para a coleta impedia que o participante 

continuasse a responder se tivesse deixado algum item sem resposta. 

A normalidade da distribuição foi testada por meio do cálculo do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Resultados (Tabela 3) revelaram que a grande maioria das 

variáveis possuía distribuição normal. Pequenos desvios foram observados em 

competência que apresentou ZKS = 1,13 (p> 0,05) e comprometimento com ZQS = 

1,02 (p> 0,05). Apesar disto, por ser a correlação de Pearson resistente a desvios 

tão pequenos, este cálculo foi efetuado. 

 

Tabela 3– Valores críticos para a estatística do teste (Dŋ) de Komolgorov-Smirnov 

(N=60) 

 

 

  
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic GL 

ACEITAÇÃO POSITIVA 0,185** 60 

ESPIRITUALIDADE 0,151** 60 

RESIGNAÇÃO 0,152** 60 

COMPETÊNCIA 0,134** 60 

PERSISTÊNCIA 0,180** 60 

COA                0,102 60 

IM 0,195** 60 

** p< 0,01 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar a compreensão dos dados coletados e processados, os 

resultados estão dispostos da seguinte maneira: primeiro serão apresentadas os 

resultados sobre a confiabilidade dos instrumentos no estudo. A seguir 

apresentaram-se médias de desvios-padrão de cada variável estudada e, na 

seqüência, as correlações entre as variáveis do estudo. 

 

6.1  CONFIABILIDADE DOS INSTRUMENTOS 

 

 Avaliação da fidedignidade das escalas utilizadas foi feita por meio de cálculo 

dos Alfas de Cronbach (Tabela 4). Ambas as escalas apresentaram valores de 

fidegnidade superiores aos dos estudos originais de construção e validação, o que 

significa que são capazes de avaliar os fenômenos sem erros maiores do que os 

previstos em seus estudos de construção. 

 

Tabela 4 – Fidedignidade das escalas neste estudo (n= 60) 

 

Instrumento Fatores Alpha de 
Cronbach no 

estudo 

Alpha de 
Cronbach original 

Escala de 
Comprometimento com a 
Carreira 
 

Unifatorial 0,88 0,83 

Escala de Avaliação da 
Resiliência  

Aceitação positiva de 
mudanças 

094 0,87 

Espiritualidade 0,91 0,90 
Competência pessoal 0,74 0,72 

Persistência 0,84 0,78 
Resignação 

 
0,71 0,73 

 
A intenção de mudança de profissão/área de atuação foi aferida por meio de um questionário e por 
isto não foi aferida sua confiabilidade. 
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6.2  SOBRE AS MÉDIAS DAS VARIÁVEIS 

 

a) Análise e descrição das dimensões da resiliência 

 

Para a descrição estatística das variáveis foram computadas as médias 

fatoriais dos fatores componentes das escalas utilizadas, bem como os desvios-

padrão e os valores mínimos e máximos.  

Observa-se na Tabela 5 que a média das respostas dos participantes em 

resiliência geral foi igual a 4, acima do ponto médio da escala (3), numa escala que 

varia de 1 a 5 pontos depois de recodificada. Este valor corresponde a 

“frequentemente é verdade”. Tal resultado indica que os participantes percebem-se 

capazes de lidar com situações adversas, adaptando-se positivamente a elas, 

utilizando os recursos saudáveis para o enfrentamento das adversidades.  

 Como consta na Tabela 5, as dimensões que compõem a persistência, 

aceitação positiva de mudanças e competência, os participantes obtiveram médias 

muito próximas do valor 4 que significa que “frequentemente é verdade” indicando 

que os participantes frequentemente percebem a si mesmos como capazes de 

enfrentar  positivamente as adversidades da vida, são muito persistentes diante das 

dificuldades, comportamento este que parece característico dos profissionais de TI  

na busca constante por soluções para resolver problemas técnicos complexos 

persistindo até chegarem aos resultados esperados, denotando ainda, percepção de 

competência pessoal, ou seja, são pessoas que se julgam competentes e acreditam 

no próprio potencial para resolução de conflitos dentre outros desafios  Neste 

sentido, algumas vezes, buscam atingir os objetivos apesar das dificuldades dando o 

melhor de si. Respectivamente os valores das médias de resiliência nos fatores 

persistência diante das dificuldades, aceitação positiva de mudanças, competência 

pessoal e espiritualidade revelaram-se maiores do que o ponto médio da escala de 

respostas. Estes resultados indicam que os profissionais de TI são, com frequência, 

mais persistentes diante das dificuldades, consideram-se pessoalmente 

competentes e aceitam as mudanças de modo positivo (MARTINS; SIQUEIRA; 

EMÍLIO, 2010). 

No fator adaptação ou aceitação positiva diante de mudanças, a média obtida 

(4,17) indica que algumas vezes os indivíduos reconhecem que as mudanças e as 
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situações difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento, propiciando 

aprendizado e capacitação para enfrentar novos desafios. São profissionais que se 

dispõem a abraçar, por exemplo,  novos projetos de TI ou aquisição técnica de 

novas linguagens de TI, ou ainda, enfrentar uma transferência repentina de projeto e 

ainda que estejam pouco preparados tecnicamente para o desempenho no novo 

projeto, não desistem, ou seja,  são capazes de enfrentar as dificuldades advindas 

desta situação com coragem e determinação. 

Podem-se comparar estes resultados à pesquisa de Emílio (2011), que 

investigou o impacto do conflito intragrupal, do suporte social no trabalho e do 

autoconceito profissional sobre a resiliência em policiais militares. Emílio encontrou 

correlações significativas entre os seguintes fatores: adaptação positiva a mudanças, 

competência pessoal, persistência. Neste estudo, o fator adaptação ou aceitação 

positiva de mudanças apresentou-se associado moderada e diretamente ao fator 

competência pessoal e ao fator persistência diante das dificuldades.  Outra relação 

moderada e direta foi encontrada entre os fatores competência pessoal e 

persistência diante das dificuldades demonstrando que aqueles que conhecem suas 

habilidades e também limites pessoais, são mais persistentes e vice-versa. 

As médias apresentadas para o fator espiritualidade ficou entre 3 e 4, mais 

próxima do ponto médio da escala, o valor 3. Mas neste fator, os respondentes 

apresentaram um desvio padrão maior do que a quarta parte do valor da média e 

isto revela que há uma grande oscilação quanto à crença ou sentimento de 

dependência de algo metafísico, quanto à crença em milagres, e de que algumas 

situações adversas podem ser solucionadas com a ajuda de um Deus. A média 

encontrada indica e reafirma que estes profissionais de TI oscilam bastante sobre 

suas crenças de algo sobrenatural pode ajudá-los a enfrentar os acontecimentos 

ruins da vida. Esta grande oscilação de opiniões dentre os participantes, revela que 

haviam sujeitos que frequentemente se julgam espiritualizados e outros que 

raramente recorrem a formas espirituais e temas da fé, para resolução, de seus 

problemas. Pessoas com alta espiritualidade são aquelas que se apegam às suas 

crenças sejam religiosas ou não, num momento de dificuldade pessoal (como 

problema no trabalho, doença em família, doença de um ente querido, catástrofes 

dentre outros acontecimentos ruins), ou seja, acontecimentos diante do qual a 

própria pessoa nada pode fazer para mudar a situação.  O estudo de Emílio (2011) 
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também revelou um amplo desvio padrão neste fator entre os participantes de seu 

estudo. Encontrou ainda média correspondendo à “frequentemente” (ponto quatro da 

escala de respostas), indicando que os participantes estudados contam com suas 

crenças de que algo sobrenatural pode ajudá-los a enfrentar os acontecimentos 

ruins da vida. 

A partir destes resultados pode-se dizer que os respondentes deste estudo 

não se percebem como passivos diante dos acontecimentos adversos, uma vez que 

as respostas do fator resignação diante da vida ficaram próximas do ponto dois da 

escala de  resiliência (raramente é verdade). Nota-se ainda, na Tabela 5, que o 

único fator que teve média menor do que a média da escala de respostas foi 

resignação que teoricamente deve ser baixa para que o indivíduo seja resiliente. A 

baixa média neste fator denota um aspecto positivo, significando que quando se 

deparam com adversidades, estes profissionais não se sujeitam passivamente aos 

acontecimentos. Tendem, porém a manter as condições da forma como estão, com 

prevalência a não lançar-se a grandes desafios (neste caso, retratado por uma 

mudança de área ou até de profissão), optam por  no máximo mudar de projeto 

mantendo a área de atuação em TI. Em caso de necessidade financeira, por 

exemplo, são pessoas capazes de buscar alternativas como um projeto extra para 

complementar a renda familiar. 

Em seu estudo, Doca (2011) encontrou resultados diferentes ao investigar a 

resiliência em idosos que meditam. As respostas referentes ao fator resignação 

diante da vida ficaram ao redor do ponto um da escala de resiliência (nunca é 

verdade). Porém, o tamanho do desvio padrão do grupo, revelou uma grande 

flutuação entre os participantes, ou seja, dentre eles haviam pessoas que 

freqüentemente se resignavam e outras que raramente se consideravam desta 

forma. 
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Tabela 5 - Médias e desvios-padrão das variáveis do estudo (n=60) 

Fatores e/ou perguntas 
Pto. Médio 

da Escala 
Mínimo Máximo Média DP 

PERSISTÊNCIA 3 2,75 5 4,35 0,62 

ACEITACAOPOSITIVA 3 2,4 5 4,17 0,74 

COMPETENCIA 3 2,4 5 3,91 0,63 

ESPIRITUALIDADE 3 1 5 3,37 1,32 

RESIGNAÇÃO 3 1 3,5 1,79 0,75 

RESILIENCIA* 3 2,9 4,96 4 0,50 

COMPROMETIMENTO 

COM CARREIRA 
4 2 7 4,96 1,13 

IM1. Gostaria de mudar de 

emprego mantendo a 

mesma área de atuação. 

2 1 3 1,95 0,75 

IM2. Gostaria de mudar de 

área de atuação dentro da 

Tecnologia da Informação. 

2 1 3 1,88 0,78 

IM3. Gostaria de mudar de 

profissão. 
2 1 3 1,38 0,67 

* Escala recodificada de 0 a 4 para 1 a 5. 

 

 
Para Grotberg (2005, p.15) resiliência pode ser definida como “a capacidade 

humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de 

adversidade” (GROTBERG, 2005, p. 15). Esta capacidade foi identificada nas 

respostas dos participantes evidenciando bons níveis de adaptação frente às 

dificuldades e um repertório de estratégias que podem ser percebidos na 

competência pessoal de cada respondente para enfrentar os problemas com os 

quais se depara no dia-a-dia da organização onde laboram. 

Resultados semelhantes ao deste estudo foram apontados em recente 

pesquisa desenvolvida por Pieroni (2012), que teve por objetivo verificar se valores 

humanos e percepção de suporte social predizem resiliência em profissionais da 

saúde. Os resultados revelaram que os profissionais da saúde apresentam as 

seguintes características: são resilientes, ou seja, não se sujeitam passivamente 

diante dos acontecimentos negativos da vida; ao contrário, consideram-se 
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pessoalmente competentes e espiritualizados e ainda aceitam as mudanças de 

modo positivo e por isso, conseguem suportar, com mais frequência, os eventos 

adversos e/ou as situações difíceis com confiança e perseverança e reconhecem 

que as mudanças e as situações difíceis podem oferecer oportunidade de 

crescimento (MARTINS; SIQUEIRA; EMÍLIO, 2010). 

Neste estudo o indicador de resiliência geral apresentou média de 4 para a 

qual se pode afirmar que os participantes são indivíduos que enfrentam dificuldades 

sem perder o equilíbrio, são capaz de vencê-los e ainda saem mais fortes dessas 

situações.  Esses resultados em torno do ponto 4 da escala são semelhantes ao 

estudo realizado por Onça (2011),  que pesquisou o impacto da auto eficácia e da 

percepção de suporte social na resiliência de trabalhadores  e encontrou  média 

geral de resiliência 3,7 (DP = 0,5), valor acima do ponto médio da escala (3), muito 

próximo do ponto  4 que correspondente a „frequentemente é verdade”. Portanto, 

como os deste estudo, os resultados de Onça indicam que os trabalhadores que 

participaram da pesquisa frequentemente percebem-se capazes de lidar com 

situações adversas, de adaptar-se positivamente  a elas, utilizando seus recursos 

saudáveis para enfrentamento das adversidades. A adversidade percebida é 

diferente de um para outro, alguns acreditam que pressão, tensão, discussão, 

diferenças, crises, choques, desentendimento e toda sorte de questionamento são 

normais, e fazem parte do cotidiano do trabalho, apontando na direção de dizer que 

adversidades são ocorrências normais na vida. 

Fazendo um comparativo com outras pesquisas recentes que utilizaram a 

mesma escala de resiliência (EAR), nota-se que o índice geral de resiliência 

manteve-se acima da média em todas as investigações, como se pode observar: 

Oliveira (2012) investigou resiliência: impactos do bem estar no trabalho e do 

suporte organizacional e, obteve índice de resiliência geral em 3,94; Pieroni (2012) 

investigou se valores humanos e percepção de suporte social predizem resiliência 

em profissionais da saúde, o índice geral de resiliência apurado foi de 3,39; também 

Doca (2011) num estudo para avaliar o índice de resiliência em idosos que meditam, 

atingiu média geral de resiliência de 3,13. Ou seja, parece haver uma clara 

tendência, dentre os estudos que utilizaram a EAR, o fato de as pessoas se 

avaliarem como bons os níveis de resiliência. 
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 Percebe-se que os sujeitos interpretam e nomeiam adversidades e fatores de 

risco de diferentes formas. Alguns definem esta tensão como normal, outros se 

sentem incomodados e apresentam sofrimento, como apontado na literatura 

(LUTHAR et al., 2000; BARLACH et al., 2006; BARREIRA; NAKAMURA, 2006).  

Importante ressaltar sobre a ausência de estudos que tenham analisado a 

resiliência em profissionais de TI. Por este motivo, comparamos com estudos 

voltados a  trabalhadores de outras categorias. 

 

b) Análise e descrição da dimensão comprometimento com carreira 

 

Para comprometimento com carreira, numa escala de sete pontos, encontra-

se média maior (4,96) em relação ao ponto médio da escala (4), quase igual a 5, 

ponto correspondente a “concordo”.  Isto denota certo comprometimento dos 

respondentes com a carreira. Porém, há que se observar que o valor do desvio-

padrão é de quase um quarto do valor da média, indicando, portanto, bastante 

variação entre os respondentes. Isto revela que alguns possuem alto padrão de 

comprometimento com a profissão, enquanto outros revelam menor 

comprometimento com a profissão. 

 Dias (2008) que utilizou a escala de comprometimento desenvolvida por Blau 

(1985), investigou  os  fatores de pressão no trabalho e comprometimento com 

carreira entre profissionais de Tecnologia da Informação. O estudo envolveu 413 

profissionais. O autor encontrou correlações negativas entre a pressão percebida e o 

comprometimento com a carreira: 64% dos participantes se mostraram 

comprometidos com a carreira que escolheram. De maneira mais detalhada, a 

distribuição dos entrevistados pelos níveis de comprometimento foi retratada com a 

seguinte distribuição: somente 3% da amostra demonstraram-se muito pouco 

comprometida, 11% pouco comprometida, 38% moderadamente comprometida, 30% 

mostrou-se muito comprometida e 18% altamente comprometida. Outro dado 

observado foi que, apesar, de o profissional dessa área pensar em algum momento 

em deixar a carreira, isso não necessariamente se concretizou, não caracterizando 

propriamente, em uma predisposição ao abandono.   

Segundo Bastos (1993), a definição de comprometimento organizacional, 

adotada nos trabalhos de pesquisa empírica até agora realizados no Brasil, é a de 
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um processo afetivo de identificação e envolvimento do indivíduo com uma 

organização particular (MOWDAY; PORTER; STEERS, 1982).  

 

c) Análise e descrição da dimensão intenção de mudança de profissão. 

 

Esta variável foi avaliada por três questões utilizadas numa pesquisa sobre o 

trabalho do psicólogo brasileiro, divulgada na obra de Bastos, Gondim (2010). Os 

autores investigaram o interesse daqueles profissionais em mudar de profissão por 

meio de três itens contendo aspectos sobre as intenções de: (1) mudar de emprego, 

mantendo a mesma área de atuação; (2) mudar de área de atuação; (3) mudar de 

área de atuação e mudar de profissão. O objetivo deste instrumento é identificar a 

intenção de mudança de profissão. Também neste estudo aqui apresentado, foram 

utilizadas as questões propostas por Bastos, Gondim (2010). 

Com relação aos fatores de Intenção de Mudança – IM, houve uma 

concentração de respostas muito próximas ao ponto médio da escala (2) com 

resposta – “gostaria um pouco”, revelando que os mesmos, desejam mudanças, 

porém, mantendo-se dentro da mesma área de atuação - Tecnologia da Informação.  

De igual forma, ao analisar a propensão à intenção de mudança de profissão 

nos profissionais de TI, Dias (2008), obteve os seguintes resultados: percebeu-se 

que o profissional de TI, em algum momento de sua carreira, é mais tendencioso a 

mudar de emprego (85%) e de área de atuação (76%) do que de abandonar por 

completo a sua profissão (60%). Embora 60% seja o menor percentual, foi 

considerado significativo, uma vez que revelou que 248 profissionais já pensaram 

em abandonar a carreira. Dias constatou que não houve distinção entre gênero, 

sendo que homens e mulheres já pensaram em abandonar a carreira em algum 

momento de suas vidas. Na mesma pesquisa, o autor observou que quando se trata 

de tempo de empresa, percebe-se que 67% dos profissionais está há, no máximo, 

cinco anos em uma empresa, mostrando pouca fidelidade com relação à 

organização. 

No estudo aqui relatado, 66,7% dos respondentes encontra-se no intervalo 

considerado de 0 a 10 anos de profissão. Importante ressaltar que, quando se fala 

em tempo de empresa para profissional de TI, este é um dado a ser considerado, já 
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que estes profissionais são guiados por demandas de mercado, o que faz com que 

os mesmos mudem de empresa conforme as oportunidades são apresentadas. 

Como Dam (2005) afirma que a expectativa dos profissionais sobre os 

resultados tanto  da situação atual de trabalho (custos e benefícios) quanto  de 

expectativas futuras (alternativas de emprego, perda de investimento) determinam o 

comportamento do profissional e as atitudes de trabalho em relação à mudança de 

emprego ou profissão, pode se supor que os participantes deste estudo  quando 

decidem  permanecer na profissão ou área de atuação podem favorecer–se diante 

de  resultados positivos como, por exemplo: enriquecimento de trabalho, realização 

de necessidades diversas, aprimoramento técnico, e ainda, obtenção de maior 

satisfação com a realização de suas tarefas, bem como vislumbramento de maiores 

oportunidades de mercado de trabalho, do que quem  não está receptivo a uma 

mudança requerida pelo seu ambiente de ou segmento de  TI.  

Dam (2005) afirma ainda que as alternativas e os investimentos produzidos 

pelos profissionais não são suficientes para captar antecipadamente os custos e 

benefícios da mudança. Sendo assim, a análise das expectativas dos profissionais 

no que diz respeito aos resultados positivos e negativos desse processo de 

mudança podem ser consideradas uma forma válida de perceber as suas situações 

futuras no campo profissional, tornando as expectativas mais claras e minimizando 

os riscos da mudança. 

 

6.3 SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

Os cálculos das correlações de Pearson fornecem uma medida de associação 

entre as variáveis e possibilitam ainda descobrir a direção do relacionamento (direta 

ou inversa – também denominadas positiva ou negativa, respectivamente). 

Correlação é, portanto, a força de magnitude do relacionamento entre as duas 

variáveis (DANCEY; REIDY, 2006). A direção do relacionamento é tida por positiva 

ou direta quando valores altos em uma variável estão associados com valores altos 

na outra variável, ou o inverso, valores baixos em uma variável tendem a ser 

associados com valores baixos na outra variável. 

A força ou magnitude do relacionamento entre duas variáveis varia de o 

(nenhuma relação entre as variáveis) a -1 ou 1 (relação perfeita entre as variáveis). 
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Uma correlação é significativa na medida em que, ao se supor que a hipótese seja 

verdadeira e que a probabilidade de se obter um efeito devido ao erro amostral seja 

menor do que 5% (DANCEY, REIDY, 2006). A correlação entre as variáveis 

estudadas, ou seja, a intensidade do relacionamento existente entre duas variáveis 

foi interpretada de acordo com Bisquerra et al. (2004, p 147) que consideram que 

uma correlação é muito alta quando é maior do que ou igual a 0,80. 

Em relação aos fatores de resiliência (aceitação positiva, espiritualidade, 

resignação, competência e persistência) os dados não apresentaram evidência de 

associação com as outras variáveis deste estudo, comprometimento com carreira e 

intenção de mudança de profissão.  

Também quanto à resiliência total dos profissionais investigados conclui-se 

que os resultados não mostraram evidência de associação entre resiliência, 

comprometimento e intenção de mudança de profissão, demonstrado naTabela 6. 

 

Tabela 6 – Coeficientes de Correlação de Pearson (r) entre as variáveis do estudo 

(n=60) 

Variáveis 
Compr. 
carreira 

IM1. Gostaria de 
mudar de projeto 

mantendo a mesma 
área de atuação. 

IM2. Gostaria de 
mudar de área de 
atuação dentro da 

Tecnologia da 
Informação. 

IM3. Gostaria de 
mudar de 
profissão. 

Compr. 
Carreira  

-0,08 -0,04 -0,63
**
 

Aceitação 
Positiva 

0,28* -0,02 0,26
*
 -0,16 

Espiritualidade -0,21 -0,07 -0,02 -0,01 
Resignação -0,14 0,28

*
 -0,06  

Competência 0,24 -0,04 0,18 -0,11 
Persistência 0,14 -0,07 0,16 -0,03 
Resiliencia 
Geral 

0,11 -0,15 0,17 -0,09 

**p<0,01; *p<0,05n=60 

Como se pode observar na Tabela 6, foram encontradas correlações 

significativas baixas e positivas entre aceitação positiva de mudanças e 

comprometimento com carreira (r = 0,28), indicando que quanto mais os 

profissionais de TI aceitam positivamente as mudanças em sua vida, mais eles são 

comprometidos com sua carreira, ou seja, quanto mais enfrentam as adversidades 

de sua vida como acontecimentos que colaboram para com seu crescimento, para 

com sua aprendizagem, preparando-os para novos desafios futuros, mais eles são 
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ligados afetivamente com suas carreiras. Esta correlação pode ser considerada 

moderada. 

Partindo dos dados deste estudo, onde a média isolada do construto 

comprometimento com carreira atingiu média 4,96, praticamente cinco, e, portanto, 

acima do ponto médio considerado 4 para esta escala, é possível afirmar que estes 

profissionais são fortemente comprometidos com a carreira escolhida por eles. Cabe 

citar os itens da escala que revelam esta afirmação: “Eu gosto demais da profissão 

para largá-la”, “Mesmo que eu tivesse todo dinheiro que necessito sem trabalhar, eu, 

provavelmente  continuaria  exercendo a minha profissão”, “Esta minha profissão é a  

ideal para trabalhar o resto da vida”, “Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na 

profissão que escolhi”, caracterizam claramente que os profissionais estariam 

expressando de seu comprometimento com carreira. Quanto às demais questões 

que compõem a escala, “Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da minha, 

que pagasse mesmo, eu provavelmente a escolheria”, "Se eu pudesse fazer tudo 

novamente, eu não escolheria trabalhar na minha profissão atual”, "Eu me sinto 

desapontado por ter escolhido a minha profissão”, caracterizam que os profissionais 

estariam expressando de maneira contundente seu comprometimento com carreira 

(o que significa que os participantes tendem a discordar fortemente destes itens). 

 A vida destes profissionais que é cercada de incertezas e insegurança, 

parece embasada por uma pré-disposição à aceitação positiva de adversidades, o 

que faz com que eles as transformem em novas conquistas. Esses profissionais 

estão o tempo todo na eminência de perder trabalho ou projeto, e ainda assim, 

reagem como se cada etapa iniciada fosse a primeira dentre tantas que surgirão 

(COUTU, 2002). Segundo Rodriguez (2005), a adversidade estimula e propicia o 

surgimento de estratégias ou estilos de enfrentamento capazes de promover a 

adaptação positiva do indivíduo diante de situações adversas. Nesse sentido, essa 

adaptação positiva é geralmente definida em termos de competência para manifestar 

comportamento social ou sucesso em tarefas que envolvem o desenvolvimento a 

partir de experiências adversas anteriores (LUTHAR; CICCHETTI, 2000). 

Como já relatado anteriormente no corpo deste estudo, estes profissionais 

enfrentam adversidades contínuas em sua rotina de trabalho, fazendo parte desta 

composição, a suspensão repentina de projetos que estão sob sua 

responsabilidade, mudanças no escopo técnico do projeto alterando cronograma de 
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entrega, falta de perspectiva de crescimento profissional, o clima tenso e o ambiente 

organizacional não muito bom, relações interpessoais problemáticas, dentre outras 

situações adversas, causando inclusive, desajustes imprevistos de ordem financeira 

e saúde emocional.  

Barlach, Limongi-França e Malvezzi (2008) discorrem sobre a ideia de que ser 

resiliente no contexto das organizações de trabalho é uma característica chave para 

lidar com as adversidades que esse meio provoca no ser humano, haja vista a 

necessidade de estar em constante vigia no que diz respeito às tensões, pressões, 

estresse e fadiga que o ambiente de trabalho incita. Para os autores acima 

mencionados, “a resiliência pode explicar a mobilização de recursos psicossociais 

para o enfrentamento das rupturas e situações de tensão” (p.01). É provável que 

este seja um dos mais significativos desafios do trabalhador, o enfrentamento 

rotineiro das descontinuidades que o obrigam a um contínuo ajustamento, para o 

qual lhe falta sensibilidade ou apoio institucional (MALVEZZI, 2004). 

Pode-se então, observar através do resultado deste estudo, que esta 

comunidade de TI revela bom nível de comprometimento com carreira. Somado a 

este, apresentam boa aceitação positiva frente às mudanças e, buscam quando 

julgam necessário, estratégias para enfrentamento de adversidades do contexto 

laboral. 

O fator resignação apresentou correlação com a variável IM1 – Intenção de 

Mudança – “gostaria de mudar de projeto mantendo a mesma área de atuação” 

onde, (r = 0,28) indicando correlação baixa e positiva. Quanto mais resignados os 

profissionais de TI, mais eles querem manter-se na mesma área de atuação 

continuando na profissão.  

Para Maleie (2005), as transformações econômicas e tecnológicas recentes, 

inseriram novos contornos às mudanças, na forma de trabalho humano nas 

organizações, e como consequência, impactos relevantes sobre a identidade do 

sujeito organizacional.  

As intenções comportamentais em manter-se na mesma área de atuação 

pode refletir num suposto comprometimento de ordem instrumental em relação a 

aspectos financeiros e ganhos oriundos da profissão. Assim, a resignação revelaria 
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um comportamento estático, porém numa busca por proteger-se de desafios 

desconhecidos que possam por em risco certa estabilidade já conquistada.  

O fator aceitação positiva apresentou correlação com IM2 – mudar de área 

dentro de TI, apresentou correlação baixa e positiva (r = 0,26). Quanto mais aceitam 

positivamente as mudanças em sua vida mais estes profissionais querem mudar de 

projeto, continuando em TI. 

Goulet e Singh (2002), apoiados no conceito de Hall (1976) de carreira como 

profissão e no conceito de Blau (1985) de vocação como carreira, postulam que 

carreira é uma identificação com a profissão e que por isso pode ser vista como 

vocação. Para Goulet e Singh, comprometimento com a carreira incluiu os objetivos 

pessoais com ela relacionados. Afirmam eles que carreira é uma expressão dos 

valores profissionais e vocacionais dos indivíduos. Assim, se o indivíduo investe 

energia e busca persistentemente a realização de seus objetivos de carreira, ele 

será comprometido com sua profissão. O custo deste investimento na carreira pode 

fazê-lo repensar sua permanência na profissão. 

Observa-se que muitas pessoas no ambiente corporativo, mesmo em 

situações adversas, conseguem sobrepor-se e reconstruir-se diante das mudanças 

com o máximo de competência, inteligência e saúde possível. No caso desta 

pesquisa, é provável que indivíduos com este comportamento apresentem bons 

níveis de resiliência para enfrentamento de novas condições de trabalho. Devem 

delinear seu projeto de vida, considerando a manutenção de suas conquistas, 

abortando, portanto,a possibilidade de mudança de profissão. Parece que esses 

profissionais sabem que necessitam superar adversidades no ambiente 

organizacional para conseguir atingir as metas e, conhecem que este julgamento 

impactará sua avaliação de desempenho e sua remuneração. Isto vai de encontro 

ao que diz Carmello (2008, p.43): “A resiliência [...] se importa em como maximizar 

resultados, melhorar performance e produzir valor com o menor desgaste e 

disfunções possíveis”. 

Portanto, é preciso valorar cada oportunidade oriunda das situações mais 

adversas, e de riscos cada vez frequentes, fazendo deles motivos para propiciarem 

aprendizado e criatividade. Percebe-se que conflitos e adversidades fazem parte do 

ambiente corporativo. “Diante de situações inovadoras, emergenciais ou de pressão,  
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a maioria dos profissionais tem suas competências diminuídas ou desaparecidas” 

(CARMELLO, 2008, p.48), haja vista a existência de inúmeros fatores que podem 

impactar no indivíduo e, por conseguinte, podem atrapalhar o desenvolvimento do 

seu trabalho. Talvez por isso os participantes deste estudo tenham revelado desejo 

de mudar de área de atuação e de projeto, mas não de saírem da área de TI. 

É por isso que o conceito de resiliência ganha tanta força nos dias atuais, pois 

tem demonstrado que, mesmo diante de um cenário de instabilidade e mudança, 

algumas pessoas e empresas conseguem maximizar seu desempenho e produzir 

valor com o máximo de competência, inteligência e saúde possível (CARMELLO, 

2008, p.48). Neste mesmo sentido, pode-se observar que as pessoas com elevados 

níveis de aceitação positiva, tendem a agirem também com persistência diante de 

dificuldades, deixando sobressair também sua competência e habilidade para 

manter-se na área de atuação para quais muitos esforços foram dirigidos. 

 A variável comprometimento com carreira apresentou correlação com IM3 – 

gostaria de mudar de profissão, porém, apresentou correlação significante e 

negativa (r = -0,63, p < 0,01), correlação considerada moderada indicando que 

quanto mais os profissionais de TI são comprometidos com carreira, menos querem 

mudar de profissão. 

 Ao se avaliar o grau de predisposição deste profissional para o abandono de 

carreira, percebe-se como é difícil tomar esta decisão, visto que os profissionais 

tendem mais a mudar de empresa ou de projeto do que de profissão quando há 

alguma insatisfação (carga de trabalho, nível de responsabilidades nos projetos, 

manter-se atualizado com as ferramentas tecnológicas, ambiente e clima 

organizacional entre outros) com demais fatores que podem influenciar sua 

perspectiva profissional. 

 Moreno, Cavazotte Farias (2009), numa pesquisa anual de satisfação 

profissional de 2003, realizada pelo periódico norte-americano Computerword, 

avaliaram as opiniões dos profissionais de TI relativas à sua carreira. A pesquisa 

verificou como os profissionais de nível mais técnico se sentem em relação aos seus 

gerentes, à cultura da empresa em que trabalham, e em relação às oportunidades 

de evolução profissional e acesso a novas tecnologias. De acordo com Hoffman 

(2004), os resultados indicaram que não há um entusiasmo em relação às 

perspectivas de carreira, embora os profissionais de TI não demonstrem 
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arrependimento por terem optado pela área de TI. A pesquisa constata uma 

insatisfação desses profissionais com suas recompensas e participação nas 

decisões, e, de forma geral com as empresas em que trabalham e oportunidades de 

evolução de carreira. Os resultados do estudo realizado para esta dissertação 

contrapõem em parte os de Moreno, Cavazotte e Farias (2009), pois aqui os 

profissionais de TI mostraram-se altamente comprometidos com a carreira, mas por 

outro lado, o corroboram: em ambos os estudos os participantes não manifestam 

desejo de mudar de profissão, abandonando a área de TI. De alguma forma, 

independente de contexto cultural no qual estão inseridos estes profissionais, parece 

existir uma linha tênue que divide o real desejo deste profissional em permanecer ou 

não na profissão muito embora, não deixem claras tais intenções. 

Futuros estudos a respeito poderiam concentrar esforços na identificação 

mais precisa sobre intenções de mudança de carreira em profissionais de outras 

categorias que compõem o ambiente organizacional uma vez que, embora busquem 

adaptarem-se as adversidades do contexto, são às vezes contraditórios em 

condutas e relatos. 

 

 

6.4 COMPARAÇÕES ENTRE GRUPOS 

 

 Os resultados de ANOVA realizada para comparar diferenças entre 

profissionais de TI de diferentes faixas de tempo de atuação na profissão e IM – 

Intenção de mudança, por meio de ANOVA, constatou não haver diferenças entre os 

grupos (F = 0,13, p > 0,05; F = 0,017, p > 0,05; F = 0,13, p > 0,05). Também não 

houve diferenças entre índices de resiliência e faixas de tempo de profissão. Ou 

seja, ao observar os resultados da ANOVA, verifica-se que independente do tempo 

de atuação na profissão os profissionais deste segmento podem manifestar ou não 

sua intenção de abandonar a profissão.  Verificou-se ainda não haver alterações nos 

níveis de resiliência, no decorrer do tempo de atuação destes profissionais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo buscou-se identificar associações entre resiliência pessoal, 

comprometimento com carreira e intenção em permanecer atuando na área de 

tecnologia da informação entre profissionais da área de TI. 

Os índices de comprometimento com carreira apresentaram correlação 

significativa baixa e positiva com aceitação positiva (fator da variável resiliência), 

confirmando a hipótese H1, ou seja, quanto mais elevados os níveis de 

comprometimento com a carreira, maiores foram os níveis de resiliência relatados 

por profissionais de TI.  Desta forma, podemos observar que os profissionais de TI 

reconhecem que as mudanças e as situações difíceis podem oferecer oportunidade 

de crescimento, proporcionando aprendizado e capacitação para enfrentar novos 

desafios. Tendem a ser comprometidos com a organização onde atuam na mesma 

proporção em que aceitam positivamente as mudanças deste cenário.  E, portanto, 

quanto mais aceitam positivamente as mudanças, mais estes profissionais são 

comprometidos com sua carreira.  

O fator aceitação positiva também apresentou associação com o item IM2 – 

Gostaria de mudar de área de atuação dentro de tecnologia da informação, ou seja, 

quanto mais os profissionais de TI aceitam positivamente as mudanças em sua vida, 

mais eles querem mudar de área de atuação (empresa, projeto, segmento etc.) 

permanecendo na área de TI. 

No decorrer das últimas décadas, os estudos sobre comprometimento 

profissão/carreira vêm inserindo, em seus modelos de pesquisa, o estudo sobre 

resiliência no contexto organizacional, buscando identificar quais os fatores 

influenciadores ou  associativos  desse processo. A presente dissertação seguiu 

essa mesma linha de análise, buscando identificar os fatores associados ao conceito 

resiliência quando se fala em contexto de trabalho. 

Parte importante do modelo teórico do estudo envolveu a descrição e análise 

da natureza e intensidade do comprometimento organizacional afetivo com carreira. 

O presente estudo identifica-se com outros já realizados (BASTOS, 1997; SANTOS, 

1998), tratando apenas a base afetiva do comprometimento com a carreira. A 

utilização das bases afetiva e instrumental dá aos estudos do comprometimento um 

caráter multidimensional (MEYER; ALLEN, 1984; BASTOS, 1997). 
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Na análise dos indicadores de comprometimento com carreira não foram 

encontrados padrões contraditórios entre os profissionais de TI quando se examinam 

os vínculos com a profissão/carreira associados à intenção de permanência. Os 

dados originados no estudam revelam uma proximidade aos achados do estudo de 

Dias (2008) que também identificou migração dos profissionais entre áreas e 

projetos, não caracterizando, portanto, uma pré-disposição ao abandono da carreira. 

No escopo de relações que integram o modelo teórico da pesquisa, em 

relação à intenção de permanência, os dados revelam que os profissionais de TI 

estão mais seguros de que desejam permanecer na profissão do que na área de 

atuação. Outra informação coletada refere-se como os profissionais de TI percebem-

se com bons níveis de resiliência. 

O conjunto de hipóteses da pesquisa envolve relações entre as variáveis 

resiliência, comprometimento e intenção de permanência, considerando-se como 

foco a carreira. 

Quanto às hipóteses H3, H4 e H5, que afirmavam haver associações entre 

resiliência e respectivamente: intenção de mudar de profissão, intenção de mudar de 

área de atuação, e intenção de mudança de empresa, não foram identificados níveis 

significativos de correlação, o que revela que foram parcialmente rejeitadas. 

Notou-se no grupo deste estudo que, há significativo nível de 

comprometimento com carreira/profissão, confirmando H2 (quanto mais elevados os 

níveis de comprometimento com a carreira, menor será a intenção de mudar de 

profissão dentre os profissionais de TI) em decorrência, há uma maior 

intencionalidade em permanência na profissão/carreira. Já em relação à área de 

atuação, os profissionais que apresentaram também maiores escores de 

comprometimento manifestaram intencionalidade em permanência na sua área de 

atuação. Vale a ressalva que, entre as médias para o variável comprometimento 

com o foco  carreira, a intencionalidade de permanecer na profissão é maior que 

para a área de atuação como relatado anteriormente.  

Em síntese, a intenção de permanecer na profissão é maior quanto mais 

intenso for o seu comprometimento com a carreira. 

A profissão de Tecnólogo da Informação é relativamente nova e ainda, não há 

reconhecimento como classe trabalhista. Esta profissão apresenta ainda um leque 

variado de oportunidades de inserção profissional, configurando distintos caminhos 
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e, em muitos casos, fazendo interface com outros campos profissionais, o que 

possibilita configurações diversas no que tange a sua profissão/carreira. Neste 

contexto de transformações sociais em que esta profissão de tecnólogo está 

inserida, compreender a dinâmica que compõe o processo de comprometimento 

com a profissão/carreira e a sua intenção de permanência pode ser relevante para 

um olhar mais cuidadoso e necessário para uma profissão nova e tão dinâmica. 

Dentre poucos estudos nacionais que abordaram os processos de 

comprometimento com carreira, apenas um relacionou esses processos com o 

comprometimento (SANTOS, 1998). Sendo assim, a presente investigação avançou 

nessa discussão ao inserir, em suas análises, resiliência, comprometimento e a 

intenção de permanência. 

Algumas limitações desse trabalho devem, neste momento, ser apontadas. A 

primeira refere-se à abrangência da amostra atingida. A própria tecnologia da 

informação possibilitou o alcance dos participantes inclusive no interior de São Paulo 

(região mais afastada do polo metropolitano), pois neste estudo a coleta de dados foi 

eletrônica. Porém, por maior controle que essa tecnologia possa oferecer, ela 

também lida com um grande conjunto de variáveis que podem prejudicar o tempo de 

resposta e o número almejado de respondentes. O software utilizado, por exemplo, 

só deixava o respondente seguir até o final do instrumento se ele não deixasse 

nenhuma resposta em branco. Associado a esta limitação, encontra-se o fato de se 

ter atingido um número reduzido (60) de casos diante do volume de convites 

enviados eletronicamente (432) o que felizmente, não impediu a realização do 

estudo. 

No decorrer deste estudo, surgiram algumas questões que merecem um 

melhor aprofundamento teórico e empírico, na intenção de contribuir para futuras 

investigações sobre resiliência no contexto organizacional e comprometimento com 

a carreira: 

a) Replicar o mesmo estudo com um número maior de sujeitos e que atuem 

em outras regiões do país, a fim de conhecer melhor os profissionais de 

outras regiões sociopolíticas brasileiras;  

b) Replicar o mesmo estudo de análise incluindo simultaneamente, análise de 

comprometimentos afetivo e instrumental com a profissão;  
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c) Analisar os motivos da não associação do construto resiliência com demais 

construtos da pesquisa, incluindo possíveis antecedentes de resiliência. 

(d) Replicar o estudo testando outra forma de acesso aos participantes, 

diferente da modalidade eletrônica. 

Além dos pontos mencionados acima, julga-se necessário destacar a 

importância de adaptação da escala de resiliência para o contexto de trabalho. 

A dissertação ora apresentada ofereceu informações atualizadas sobre a 

ocupação do profissional de TI, bem como caracterizou a associação entre as 

variáveis, resiliência, comprometimento com carreira e intenção de permanência na 

profissão, tendo, portanto, atingido seu objetivo.  Possibilitando um contínuo espaço 

para futuras investigações relacionadas aos construtos apresentados. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

ESCALA DE COMPROMETIMENTO COM A CARREIRA 

 

A seguir  você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever o 

significado de vários aspectos do seu mundo de trabalho. Registre no espaço, o 

número que corresponde à sua posição frente ao item, utilizando a seguinte escala:  

 

Discordo 
totalmente 

 
 
 

(1) 

Discordo 
muito 

 
 
 

(2) 

Discordo 
 
 
 
 

(3) 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

 
(4) 

Concordo 
 
 
 
 

(5) 

Concordo 
muito 

 
 
 

(6) 

Concordo 
plenamente 

 
 
 

(7) 

 

(    )  Eu gosto demais da profissão para largá-la. 

(    )  Mesmo  que eu tivesse todo dinheiro que necessito sem trabalhar, eu,   

        provavelmente  continuaria  exercendo a minha profissão.  

(    )  Esta minha profissão é a  ideal para trabalhar o resto da vida. 

(    )  Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da minha, que pagasse o      

         mesmo, eu  provavelmente a escolheria.  

(    )  Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria trabalhar na minha     

         profissão   atual.  

(    )  Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na profissão que escolhi. 

(    )  Eu me sinto desapontado por ter escolhido a minha profissão. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA 

 
 

Você encontrará a seguir uma série de afirmativas relacionadas à capacidade humana de superação das 

adversidades. Por favor, indique o quanto você concorda com as seguintes declarações, assinalando à 

frente de cada uma, um “X” no quadro correspondente ao quanto elas se aplicam a sua vida. Por 

gentileza, procure responder a todas as questões com sinceridade. 

 

Nunca é verdade 
 
 

(0) 

Raramente é 
verdade 

 
(1) 

Algumas vezes é 
verdade 

 
(2) 

Freqüentemente é 
verdade 

 
(3) 

Sempre é verdade 
 
 

(4) 

 
 0 1 2 3 4 

1.   1-   Quando enfrento situações difíceis, posso contar com minhas crenças religiosas.      

2.   2-   Procuro ver os vários ângulos dos problemas
.
      

3.   3-   Busco atingir meus objetivos mesmo nas dificuldades.       

4.   4-   Lidar com stress pode me deixar mais forte
.
      

5.   5-   Sou capaz de lidar com desafios.       

6.   6-   Consigo permanecer concentrado no que estou fazendo, mesmo estando sob    
7.         pressão.  

     

8.   7-   Nunca desisto, mesmo quando penso em perder a esperança.       

9.   8-   As situações difíceis me assustam e me deixam paralisado (a).       

10.   9-   Consigo lidar com sentimentos desagradáveis.       

10-   Diante de desafios eu dou o melhor de mim.       

11. 11-   Nada posso fazer diante de acontecimentos negativos da vida.       

12. 12-   As dificuldades ajudam a me tornar melhor.       

13. 13-   Situações adversas podem ser solucionadas com a ajuda de Deus.       

14. 14-   Não há o que fazer contra o destino.       

15. 15-   Aprendo com as dificuldades da vida.       

16. 16-   Diante de um problema impossível de controlar ou resolver, mantenho o  
17.         equilíbrio.  

     

18. 17-   Sinto-me protegido por Deus ou por alguma força sobrenatural.       

19. 18-   Experiências difíceis aumentam minha capacidade de enfrentar novos desafios.       

20. 19-   Experiências difíceis me deixam mais forte.       

21. 20-   Diante de acontecimentos negativos da vida, não faço nada.       

22. 21-   Eu me torno melhor depois de enfrentar cada dificuldade da vida
.
      

23. 22-   Acredito em milagres.       

24. 23-   As dificuldades que enfrento na vida me dão oportunidade de crescer.       
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QUESTIONÁRIO DE INTENÇÃO DE MUDANÇA DE PROFISSÃO/ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

 

Como você vê sua atuação profissional daqui a um ano? 

 

 

Dados complementares: 

 

1 Sexo: (    ) Masculino     (     ) Feminino 

2 Idade_____ anos 

3 Estado civil: 

(     ) Solteiro     (     ) Casado    (     ) Viúvo        (    )  Divorciado   (    ) Outros 

4 Escolaridade__________________________ 

5 Profissão______________________________ 

6 Você concluiu algum curso em pós-graduação? 

(    )  especifique:                    ____________________________ 

(    )  Mestrado - especifique:  ____________________________ 

           (    )  Doutorado – especifique:____________________________ 

7 Data da última atualização técnica________________________ 

8 Função atual: ________________________________________ 

9 Tempo de trabalho na profissão?  ________________________ 

    10   Total de horas semanal: ________________________________ 

 

 

 

  Gostaria 
muito 

Gostaria 
um 
pouco 

Não 
gostaria 

  

Gostaria de mudar de emprego mantendo a mesma área 

de atuação.       

Gostaria de mudar de área de atuação dentro da 

Tecnologia da Informação.       

Gostaria de mudar de profissão.       
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ANEXO B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu,_________________________________________________________________

________________, CPF__________________________ consinto de minha livre 

e espontânea vontade, em participar do estudo a ser elaborado por Delma 

Marinho da Silva no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da 

Universidade Metodista. 

A pesquisa se justifica pela necessidade de se avaliar Percepção de 

Comprometimento com Carreira, Resiliência e Intenção de Mudança de 

Profissão em Profissionais de TI, a ser elaborada por Delma Marinho da Silva, que 

poderá facilitar a identificação de ações mais eficazes na promoção da saúde de 

trabalhadores. 

Comprometimento organizacional afetivo é “... um estado em que um 

indivíduo identifica-se com uma organização particular assim como seus objetivos e 

deseja manter-se nesta organização a fim de facilitar estes objetivos”. 

Resiliência é entendida como a capacidade humana para enfrentar as 

adversidades da vida, superá-las e ser transformado por elas.  

Intenção de mudança de profissão está ligada aos vínculos já 

estabelecidos pelo indivíduo com a organização, o trabalho, ou com a carreira e  

suas expectativas de abandonar ou permanecer na profissão. 

O procedimento adotado é a aplicação de um questionário composto por 

escalas de avaliação de resiliência, de comprometimento com a carreira, por um 

conjunto de perguntas que avaliam a intenção de mudar de profissão e por 

informações pessoais sobre os participantes da pesquisa como idade, sexo 

escolaridade entre outras. Estas escalas contem perguntas sobre como as pessoas 

se vinculam a sua carreira, como se adaptam diante de situações adversas da vida e 

se pretendem mudar de profissão.  

A sua participação na pesquisa, respondendo ao questionário, não acarretará 

nenhum dano ou riscos para a sua saúde. Você apenas despenderá um pouco do 
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seu tempo para responder ao questionário e por isto lhe sou muito grata. Portanto, 

não estão previstos retornos para você em forma de benefícios. Asseguro-lhe total 

sigilo sobre suas respostas contidas no questionário, visto que os dados da pesquisa 

serão analisados coletivamente de forma a reunir todos os participantes que 

responderem ao questionário. 

Como sua participação na pesquisa não implica em custos, despesas, danos 

ou represálias para você, não estão previstas formas de ressarcimento nem de 

indenização. Como o estudo não inclui em seus procedimentos nenhum tipo de 

tratamento, não estão previstos acompanhamentos e assistência. 

A pesquisadora se coloca à disposição para maiores esclarecimentos sobre 

sua participação. Você tem total liberdade para se recusar a participar da pesquisa, 

basta não aceitar as condições do presente termo. 

Eu, Delma Marinho da Silva, fone 11 7351-0956, pesquisadora responsável 

pelo estudo, me comprometo a zelar pelo cumprimento de todos os esclarecimentos 

prestados nesse documento. 

□ ACEITO participar da pesquisa Percepção de Comprometimento com 

Carreira, Resiliência e Intenção de Mudança de Profissão em Profissionais de 

TI 

 

__________________________________________________________________ 

 

Como esclarecemos no TCLE você passará a responder o questionário da pesquisa. 

Gostaria de contar com sua colaboração espontânea respondendo a este 

questionário. Dê suas respostas conforme as instruções que antecede cada escala, 

não deixando nenhuma questão em branco.  

Agradeço por sua colaboração. 
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ANEXO C 

PARECER CEP-UMESP 

 

 


