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ÂNCORAS DE CARREIRA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO  
NO SETOR HOTELEIRO 
 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo identificar a influência do grau de instrução, nível 

hierárquico e cultura na escolha de uma âncora de carreira. Para isso, será discutido o 

conceito de âncoras de carreira à luz de Edgar Schein, o qual apresentou oito tipos de 

âncoras de carreira: competência gerencial, competência técnica/funcional, segurança e 

estabilidade, criatividade empreendedora, dedicação à causa, estilo de vida, autonomia e 

independência, e puro desafio. A pesquisa foi realizada com 180 profissionais de hotéis 

de São Paulo e Fortaleza. Os resultados primários apontam para baixo grau de influência 

da cultura, nível hierárquico e grau de instrução na escolha da âncora de carreira. Porém, 

sugere um novo caminho para os estudos de comportamento organizacional, 

especialmente em empreendimentos turísticos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de âncoras de carreira refere-se à avaliação dos valores que, de 

alguma forma, permeiam e influenciam as escolhas feitas pelos indivíduos em relação às 

suas carreiras. A partir do desenvolvimento deste conceito, as empresas passaram a 

contar com uma ferramenta que propicia uma análise mais aprofundada da atuação 

profissional, pois consideram os fatores inerentes à motivação humana.  

Assim, tornou-se possível cruzar informações pessoais mais objetivas como 

qualificações e perfis pessoais dos trabalhadores, passando-se a compreender a 

diferença de desempenho entre profissionais de qualificações semelhantes em situações 

semelhantes.  

No entanto, o estudo das teorias de Edgard Schein dá margem para 

algumas indagações. São algumas dessas questões que formam o objeto de estudo 

desse trabalho, que tem por objetivo geral analisar as influências de fatores sociais sobre 

o conceito psicológico de âncoras de carreira. 

Acredita-se que fatores como a alta taxa de desemprego e o baixo grau de 

instrução são itens importantes na escolha da âncora de carreira, afinal, se não há várias 

opções de trabalho e as condições do mercado são instáveis, parece coerente considerar 

que a preocupação com o que o indivíduo necessita prevalece sobre a preocupação com 

o que o indivíduo gostaria. 

Este trabalho de pesquisa procura estudar a relação entre a teoria das 

âncoras de carreira, desenvolvida por Edgar Schein, e cultura local, nível de instrução e 

necessidade de ascendência profissional. O estudo dessas relações é baseado na análise 

dos resultados obtidos através de um questionário específico, aplicado junto ao setor 

hoteleiro das cidades de São Paulo e Fortaleza. 

A escolha do setor hoteleiro para o desenvolvimento dessa pesquisa foi 

motivada pela crescente concorrência nesse mercado. Com isso, novos desafios surgiram 

em um segmento que até uma década atrás não se preocupava tanto com sua 

competitividade. No entanto, a partir de 1994, com a expansão das redes hoteleiras 

internacionais no Brasil, os gestores hoteleiros se viram diante de novos desafios 

provenientes em mercados competitivos (PROSERPIO, 2003). 

Além disso, devido à natureza dos serviços hoteleiros, a satisfação ou não 

de um cliente em relação a um hotel acontece durante sua interação com os funcionários 

do empreendimento. E por essa razão, compreender as motivações e valores dos 

profissionais que optaram por uma carreira na hotelaria torna-se tão importante quanto 

definir as qualificações mínimas para cada função dentro de uma organização hoteleira. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Âncoras de carreira 

 

O conceito Âncora de Carreira surgiu originalmente através de um estudo 

implementado para compreender melhor a evolução das carreiras gerenciais e como as 

pessoas aprendiam os valores e procedimentos de suas organizações empregadoras. 

O estudo original baseou-se na análise de 40 ex-alunos do programa de 

Mestrado na Escola Sloan de Administração. Foram realizadas entrevistas no segundo 

ano de Mestrado, e acompanhamento durante um período de até 10 a 12 anos após a 

conclusão do curso. 

Segundo Schein (1996), os acontecimentos efetivos dos históricos de 

carreira mostraram-se muito variados, mas os motivos que os entrevistados deram para 

as suas escolhas e o padrão de seus sentimentos com relação aos acontecimentos 

mostraram ser surpreendentemente coerentes. 

Para cada indivíduo, as características latentes, das quais não tinha dado 

conta, refletiam um crescente senso de individualidade, baseado no aprendizado dos 

primeiros anos. Quando essas pessoas tentaram trabalhos que não lhes pareciam 

adequadas, eram atraídas de volta para alguma coisa que se encaixasse melhor, daí a 

metáfora de uma âncora. 

Para Schein (1996), a âncora de carreira de uma pessoa é o seu auto-

conceito, consistindo da auto-percepção dos talentos e habilidades. Assim como os seus 

valores básicos e, mais importante, o desenvolvimento do senso de motivação e 

necessidade enquanto seguem em uma determinada carreira. Entretanto, uma vez que o 

auto-conceito está constituído, funciona como uma força estabilizadora, uma âncora, e 

pode ser considerada como as motivações e os valores de que as pessoas não desistem 

quando são forçadas a fazer escolhas. 

Boa parte das pessoas, de acordo com Schein (1996), não são cientes de 

suas âncoras de carreira até serem forçadas a tomar uma decisão relacionada ao 

autodesenvolvimento, a família ou a carreira. Para o autor, é importante conhecer a 

própria âncora de carreira para proceder sabiamente quando escolhas tiverem que ser 

feitas. 

 As teorias de Schein (1996) asseguram que indivíduos possuem uma 

âncora de carreira dominante, ou um valor do qual não abririam mão quando uma escolha 

precisasse ser feita. Segundo o autor, um indivíduo somente poderia descobrir sua âncora 
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de carreira através de uma experiência profissional, onde seus talentos pessoais, 

motivações e valores fossem testados ou verificados. 

Segundo Dutra (1996), a teoria de âncoras de carreira de Schein fornece 

uma importante e eficaz estrutura para se entender à disposição da motivação na carreira. 

Portanto, para se entender a atuação profissional é preciso conhecer as verdadeiras 

motivações e, para isso, a estrutura de âncoras de carreira de Schein é uma ferramenta 

importante. 

Conforme as explicações de Dutra (1996), a reflexão sobre âncora de carreira 

é o insumo básico para verificarmos que fatores influenciam as decisões sobre a escolha 

de pessoas. De acordo com a pesquisa original de Schein, realizada em 1970, a maioria 

dos auto-conceitos dos indivíduos se agrupavam dentro de cinco categorias, refletindo 

valores básicos, motivações e necessidades. São eles: autonomia/independência, 

estabilidade/segurança, competência técnica-funcional, competência gerencial e 

empreendedorismo/criatividade. 

Já em 1980, novos estudos de Schein revelaram outras três categorias de 

âncoras de carreira, serviço e dedicação à causa, desafio puro e estilo de vida. De acordo 

com Schein (1996), muitas carreiras permitem a execução de muitas das necessidades 

que dão suporte a diferentes âncoras.  

 

2.2 Autonomia/independência 

 

Preocupação com a liberdade e a independência, com o não ser 

constrangido pelas regras da organização, com o fazer as coisas a sua maneira. A âncora 

de carreira correspondente reflete uma preocupação primária com as ações e as escolhas 

capazes de permitirem a autolibertação das restrições e constrangimentos. 

 

2.3 Estabilidade/segurança 

 

Preocupação com a estabilidade e com a garantia de emprego, segurança, 

benefícios e boas condições de aposentadoria. A âncora de carreira correspondente 

reflete à preocupação com a estabilidade da carreira, de tal forma que a pessoa consiga 

relaxar e sentir que fez o que tinha a fazer, sendo leal e aceitando o que fosse necessário 

em troca de um emprego de longo prazo. 
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2.4 Competência técnico-profissional 
 

Preocupação com o desenvolvimento da perícia pessoal e especialização, 

construindo a carreira em uma área técnica específica ou determinada profissão. A 

âncora de carreira correspondente reflete uma preocupação principal com o exercitar os 

talentos e as capacidades pessoais numa determinada área, com o derivar do sentido de 

identidade pessoal a partir dessa competência e com o desafio pelo crescimento nessa 

mesma área ou profissão. 

 

2.5 Competência gerencial 
 

Processo de supervisão, influência, liderança e controle de pessoas em 

todos os níveis, procedendo à integração dos seus esforços. A âncora de carreira 

competência gerencial reflete uma preocupação central com a integração dos esforços 

dos outros, para a responsabilidade pelos resultados totais e para a articulação das 

diferentes funções de uma organização. 

 

2.6 Empreendedorismo/criatividade 
 

Trabalhar com os próprios produtos e ideias, procurar começar ou construir 

a sua própria empresa. Essa âncora de carreira reflete a preocupação com a criação de 

algo novo, envolvendo a motivação para ultrapassar obstáculos, a vontade de correr 

riscos e o desejo de proeminência pessoal naquilo que é alcançado. 

 

2.7 Serviço e dedicação à causa 
 

Segundo Schein (1996), o número de pessoas que se destacam com esta 

âncora está aumentando. As pessoas estão sentindo a necessidade não somente de 

manter um rendimento adequado, mas de fazer algo significativo. A utilização das 

capacidades interpessoais e de ajuda em serviço dos outros, comprometimento com uma 

causa importante na vida e a consequente devoção a ela. A âncora de carreira 

correspondente reflete uma preocupação primordial com o alcance de resultados 

valorizados, como, por exemplo, fazer do mundo um lugar melhor para se viver, ajudar os 

outros, aumentar a harmonia entre as pessoas, ensinar. A âncora de serviço e dedicação 

combinada com a âncora de empreendedorismo/criatividade geram organizações 

voltadas para reciclagem, gerenciamento de problemas ambientais etc. 
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2.8 Desafio puro 
 

Confrontar-se com, trabalhar em, e resolver problemas difíceis, quaisquer 

que eles sejam. A âncora de carreira correspondente reflete uma preocupação primária 

com a resolução de problemas aparentemente irresolúveis, de vencer oponentes duros, 

de ultrapassar obstáculos difíceis. O processo que conduz ao sucesso é mais importante 

que o sucesso num determinado campo ou área de competências. 

 

2.9 Estilo de vida 
 

Desenvolver um estilo de vida capaz de equilibrar as necessidades da 

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

maneira. A âncora de carreira correspondente reflete a preocupação de conjugar os 

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

nem as com a carreira se tornem dominantes. 

 

3 . PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa de campo buscou resposta para a questão central: o conceito de 

âncoras de carreiras é independente de fatores sociais? Para atender o objetivo e 

encontrar respostas para a questão em estudo foram testadas as seguintes hipóteses: 

• A posição hierárquica do indivíduo na empresa influencia na escolha da âncora de 

carreira. 

• O nível de instrução do indivíduo influencia na escolha da âncora de carreira. 

• A cultura local exerce influência no desenvolvimento e manutenção de valores 

individuais.  

 

O campo de estudo esteve delimitado ao setor hoteleiro de São Paulo e 

Fortaleza. Os sujeitos pesquisados são os funcionários dos hotéis escolhidos, sendo que 

foram divididos em três categorias: funcionários que estudaram até o segundo grau; 

funcionários com curso universitário, ou cursando; funcionários com cargos de chefia. 

O questionário de âncoras de carreira utilizado pelo Núcleo de Estudos de 

Gestão de Carreiras do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC-SP foi 

escolhido como técnica de coleta de dados junto aos pesquisados. Os resultados obtidos 

foram analisados de acordo com as categorias: cultura local; grau de instrução; nível 

hierárquico. 



ÂNCORAS DE CARREIRA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO  
NO SETOR HOTELEIRO 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 16 – Dez. 2015 – Pág. 7 

 A análise dos resultados obtidos foi realizada a partir de técnicas de análise 

de conteúdo. Conforme BARDIN (1977), a análise de conteúdo pode ser entendida como 

um conjunto de técnicas de interpretação das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 Considerando o enfoque de BARDIN (1977), existem dois procedimentos 

que distinguem a análise de conteúdo de abordagens comuns como a leitura pura e 

simples de um texto: inferência e descrição analítica. 

A inferência permite dar uma significação fundamentada às características 

encontradas no texto. É através da inferência que se pode interpretar os resultados da 

descrição, o que permite objetivar as condições de produção que estiveram na base de 

um determinado texto. Desta forma, a partir das estruturas semânticas ou linguísticas é 

possível chegar a estruturas sociológicas ou psicológicas. Este é o percurso natural de 

qualquer análise de conteúdo: tentar saber aquilo que está por detrás de texto e quais 

foram as condições que levaram a sua produção. 

A descrição analítica é um procedimento que visa a exploração do próprio 

texto, tendo como base uma codificação que é constituída por um certo número de 

categorias, sendo cada uma composta por vários indicadores. Os indicadores 

representam unidades de registro que devem ser procuradas no conteúdo. Trata-se de 

uma enumeração das características mais fundamentais e pertinentes encontradas no 

texto.  

A análise de conteúdo dos dados obtidos levou a um esforço de 

conhecimento no sentido de descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado. 

Desde entrevistas e discursos, além de textos, tudo é susceptível de ser 

analisado pela técnica de análise de conteúdo. Para Bardin (1977:105), a análise de 

conteúdo leva à "unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura". Seguindo-se as 

orientações metodológicas preconizadas por Bardin (1977:95), esta técnica apresenta três 

etapas: “pré análise; exploração do material; e, tratamento dos dados obtidos e 

interpretação”. 
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Assim, é necessário proceder à leitura exaustiva e repetida dos textos 

considerando os objetivos do estudo e as questões teóricas apontadas. Ordena-se e 

classifica-se o conteúdo do texto final que constitui o corpus de análise, emergindo vários 

temas, que após análise cuidadosa resulta no elenco final de temas. 

De acordo com Bardin (1977), um roteiro a ser seguido: preparação dos 

dados para a análise; transcrição dos discursos obtidos; ordenação dos dados obtidos 

através de definição previa de categorias; classificação dos dados obtidos através de 

aspectos sobre os quais se deseja analisar o conteúdo; análise com base em núcleos 

temáticos ou categorias de análise. 

 

4 . APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada junto ao setor hoteleiro. Este caracteriza-se como 

área que apresenta uma situação da mão de obra muito desigual. Segundo o último 

relatório de mão de obra da Embratur, 82% dos funcionários de hotéis no Brasil 

estudaram somente até a oitava Série. Enquanto somente 4,65% possuem curso 

universitário. 

Essa desigualdade no grau de instrução da força de trabalho na hotelaria 

sugere que não basta entender os “valores” de quem chegou até a faculdade, 

principalmente porque essas pessoas estão normalmente em cargos mais altos 

hierarquicamente. Além disso, devido à natureza da operação hoteleira, quem atende os 

hóspedes são tão (ou mais) responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização 

quanto àqueles que estão em níveis de gerencia ou direção. 

Isso significa que o nível hierárquico mais baixo, que possui menor grau de 

instrução, conta com pouco investimento disponível em treinamento e que muitas vezes é 

terceirizado, também deveria receber atenção de pesquisadores. Afinal, sem essa equipe 

não existiria o hotel. 

A primeira questão levantada foi a influência da cultura local nos valores 

individuais e na escolha das âncoras de carreira. Edgar Schein realizou sua pesquisa nos 

EUA cuja situação socioeconômica é bastante diferente da realidade brasileira. Os 

americanos possuem a maior economia mundial, enquanto a economia brasileira se 

esforça para estar entre as dez maiores. 

Na presente pesquisa, nota-se algumas diferenças entre as âncoras mais 

comuns entre os profissionais da hotelaria de São Paulo e do Ceará (tabela 01).  
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Tabela 1 – Âncoras de carreira em São Paulo e Forta leza 

Âncora de Carreira 
São Paulo Fortaleza 

Total 
Chefe Univers. 2º grau Chefe Univers. 2º grau 

Competência Gerencial 4 7 1 4 1 4 21 
Técnico/funcional 19 5 11 3 2 16 56 
Estilo de vida 2   5 2  9 
Dedicação à causa    2  2 4 
Criatividade 
empreendedora 

    2 1 3 

Autonomia e 
independência 1  1 11 8 1 22 

Segurança e estabilidade 2 18 16 5 12 4 57 
Puro desafio 2  1  3 2 8 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
Enquanto em São Paulo as duas âncoras mais presentes foram ‘Segurança 

e Estabilidade’ (40%) e ‘Competência Técnica/Funcional’ (38,89%), no Ceará a maior 
frequência foi dividida em três âncoras: ‘Competência Técnica/Funcional’ e ‘Segurança e 
Estabilidade, ambas com 23,33%, e ‘Autonomia e Independência’ com 22,22%. Além 
disso, apesar de frequência menos expressiva, a âncora ‘Estilo de Vida’ foi mais de três 
vezes maior no Ceará (7,78%) do que em São Paulo (2,2%), e a âncora ‘Dedicação à 
Causa’ que no Ceará representa 4,44% da amostra, em São Paulo nem foi citada. 

A segunda questão pesquisada é a influência do nível de instrução do 
indivíduo na escolha da âncora de carreira. A pesquisa de Schein foi feita com estudantes 
universitários dos EUA no decorrer de alguns anos de suas carreiras. Fato que 
pressupõe, pelo menos, que esses profissionais tinham a condição da escolha. 

Se considerarmos que no Brasil apenas cinco por cento da população possui 
curso universitário, essa questão se torna muito mais relevante, pois teoricamente frente à 
situação de baixa especialização e alta competitividade do mercado de trabalho, os 
valores ficariam em segundo plano diante das necessidades básicas de cada profissional.  

No entanto, contatou-se que as a instabilidade do mercado de trabalho e as 
necessidades humanas básicas influenciam mais os universitários do que os profissionais 
que possuem somente até o segundo grau na escolha das âncoras de carreira, como 
aponta a âncora ‘Segurança e Estabilidade’. Além disso, observa-se um maior número de 
profissionais com nível universitário com a âncora ‘Autonomia e Independência’ (13,33%) 
do que entre os outros profissionais (3,33%). 

E por último, a terceira questão considerada nesse trabalho é se há alguma 
influência da posição hierárquica do indivíduo na escolha da âncora de carreira. De 
acordo com os dados apresentados na tabela 1, pode notar que há uma maior presença 
da âncora ‘Estilo de Vida’ entre os profissionais com cargos de chefia (11,67%) do que 
entre os que não possuem cargo de chefia (1,67%). Outra diferença a ser ressaltada está 
na âncora ‘Autonomia e Liberdade’ que entre os cargos de chefia teve representação de 
20% da amostra, enquanto somente 8,33% do restante tiveram tal âncora. 
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De uma maneira geral, observou-se que duas âncoras são mais comuns do 
que as outras: Segurança e Estabilidade e Competência Técnica/Funcional. No entanto, 
os resultados não podem ser considerados conclusivos devido ao tamanho da amostra.  

 
5. CONCLUSÕES 

 

 A partir do surgimento do conceito de “âncoras de carreira”, empresas e 
profissionais passaram a contar com uma ferramenta útil à gestão de carreiras. As 
empresas passaram a dispor de um meio de análise aprofundada da atuação profissional, 
enquanto profissionais passaram a contar com um método de análise capaz de auxiliá-los 
a atingir a meta de satisfação pessoal por meio do sucesso profissional.  

 No entanto, frente as atuais dificuldades do mercado de trabalho, a alta 
competitividade e instabilidade geral é de se questionar até que ponto as âncoras de 
carreira resistem diante dos fatores sociais desfavoráveis. 

Além disso, o aumento da concorrência na hotelaria obrigou os gestores a 
aumentarem a competitividade de seus empreendimentos. Como isso, só é possível a 
partir do aumento da produtividade e qualidade dos funcionários que compõem o quadro 
de uma empresa hoteleira, várias ferramentas organizacionais passaram a compor o 
repertório de medidas presentes no segmento. Dentre tantas ferramentas, estão as 
âncoras de carreira que procuram identificar os valores que influenciam a escolha de 
carreira dos profissionais. Dessa forma, a organização pode encontrar profissionais 
adequados a sua necessidade, não somente na dimensão da qualificação profissional, 
mas também nos objetivos de carreira. 

Contudo, apesar de apontar algumas diferenças entre as duas cidades, nível 
hierárquico e grau de instrução, a presente pesquisa não pode ser conclusiva no que diz 
respeito às influências na escolha de uma âncora de carreira. Afinal, para isso seria 
necessário um estudo mais amplo, bem como de um acompanhamento mais longo. 

Porém, talvez o maior mérito dessa pesquisa seja introduzir um novo 
caminho a seguir em pesquisas na área de comportamento organizacional e/ou gestão de 
pessoas em empreendimentos turísticos. 
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