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RESUMO 

 

A cultura organizacional influencia e é uma das bases do desenvolvimento de 
lideranças. A cultura expressa à identidade da organização. Sendo importante 
investigar a organização e a gestão de pessoas por serem ponto fundamental nas 
organizações. A presente pesquisa trata da organização e gestão de pessoas, com 
foco no comportamento organizacional e gestão estratégica, buscando entender e 
identificar comportamentos e qualidades das pessoas em relação a suas funções no 
trabalho. Diante de tais fatos procura-se avaliar de que forma o perfil do indivíduo 
pode ser aproveitado, gerando maior eficácia nos resultados, considerando as 
premissas de aplicar pessoas, criando um ambiente favorável á uma integração 
entre indivíduo e organização, adequando capacitação, formação e personalidade 
em um objetivo comum. Sendo utilizado por tanto uma base teórica abordando 
opiniões de alguns autores relevantes na área estudada. Foi utilizada como 
metodologia a pesquisa exploratório-descritiva e como procedimentos técnicos a 
pesquisa bibliográfica como complemento ao conteúdo e as ideias surgidas através 
do levantamento de dados e ao estudo de caso realizado por meio de um 
questionário e testes aplicados aos funcionários do órgão público onde foi realizada 
a pesquisa. O principal objetivo é apresentar métodos, técnicas e instrumentos para 
serem utilizados no mapeamento das competências individuais na organização, 
trazendo a atualidade os problemas gerados pelas pessoas e equipes por não 
estarem em sinergia em nível de competência, sendo demonstrados os resultados 
tanto na abordagem quantitativa quanto qualitativa. Através dos principais resultados 
percebe-se que muitas pessoas não estão trabalhando no setor em que teriam mais 
facilidade para desempenhar a função de trabalho, assim como não estão totalmente 
adequadas à área em que atuam, por possuírem uma predominância para outras 
áreas diferentes da que atuam. Isso acaba ocorrendo por se tratar de um órgão 
público sendo difícil a adaptação das pessoas conforme suas habilidades e sua 
formação ao cargo adequado, por haver Leis que estabelecem os critérios e 
requisitos para cada cargo no Concurso Público, e ocorrer o fato das pessoas 
acabarem optando em realizar concurso público para garantia de estabilidade 
profissional. 

 
Palavras – chave: Gestão Estratégica de Pessoas, Desenho de Cargos, Aptidão e 
Vocação. 
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ABSTRACT 

 

Organizational culture influences and is one of the leadership development bases. 
Culture expresses the identity of the organization. It is important to investigate the 
organization and management of people for being critical point in organizations. This 
research deals with the organization and people management, focusing on 
organizational behavior and strategic management, seeking to understand and 
identify behaviors and qualities of people in relation to their duties at work. Given 
these facts seeks to assess how the individual profile can be leveraged, creating 
greater efficiency in the results, considering the premises to apply people, creating a 
favorable environment will an integration between individual and organization, 
adapting capacity building, training and personality on a common goal. It is used by 
both a theoretical basis addressing opinions of some relevant authors in the study 
area. It was used as a methodology to exploratory and descriptive research and as 
technical procedures to literature as a complement to the content and the ideas 
developed through data collection and case study conducted through a questionnaire 
and tests applied to employees of the public body which was conducted the 
research. The main objective is to present methods, techniques and tools to be used 
in the mapping of individual skills in organizing, bringing the current problems 
generated by individuals and teams because they are not in synergy at the level of 
competency, the results being shown both in quantitative approach qualitative. 
Through the main results one can see that many people are not working in the sector 
in which they would find it easier to perform the job function, and are not entirely 
suitable to the area in which they operate, by having a predominance of other 
different areas of acting . This ends up happening because it is a public body is 
difficult to adapt the people according to their skills and their training to the 
appropriate position for having laws that establish the criteria and requirements for 
each position in the public tender, and occur the fact that people end up choosing to 
hold public competition for job security guarantee. 
 
Key - words: Strategic People Management, Career Design, Fitness and Vocation. 
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INTRODUÇÃO 

  

A cultura organizacional influencia e é uma das bases do desenvolvimento 

de lideranças. A influência também é uma força psicológica, uma transação 

interpessoal na qual uma pessoa pode mudar o comportamento de outra, de forma 

intencional. Para o desenvolvimento da cultura é necessário que existam interações 

sociais entre grupos e seus componentes. Dessas interações surgem os sistemas 

de ideias expressadas através de valores, mitos, religiões, crenças e tradições.  

A cultura expressa à identidade da organização. Ao longo do tempo é 

construída e passa a participar de todas as práticas, tornando-se uma integração de 

representações mentais e um sistema lógico de significados que relacionam todos 

os colaboradores em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir.  É 

da intensa observação dos atos e ações, bem como de seus princípios, que 

podemos definir a conduta e a maneira de desenvolver tarefas e conseguir 

resultados. 

Um bom gestor de pessoas é capaz de identificar a personalidade de cada 

um em sua equipe e direcioná-los a uma tarefa que condiz com suas habilidades, 

tendo a pessoa certa no lugar certo. 

O administrador responsável pela organização e gestão de pessoas deve 

ser uma pessoa motivada, pois manter a ordem e conseguir fazer com que seus 

funcionários ou sua equipe trabalhe pela organização e não apenas para ela, não é 

fácil. Devido a isso, um bom administrador não é aquele que impõe metas para 

serem cumpridas, mas sim aquele que motiva as pessoas a cumprirem as metas 

com satisfação, fazendo que o desafio se torne algo saudável fácil de ser cumprido. 

A gestão de pessoas é uma área muito sensível, pois depende de vários 

aspectos como a cultura que existe em cada organização, a estrutura 

organizacional, as características ambientais, a área de atuação desta, a tecnologia 

utilizada e os processos internos entre outros. 

A presente pesquisa trata da organização e gestão de pessoas, com foco no 

comportamento organizacional e gestão estratégica de pessoas em organizações de 

forma geral. O presente trabalho tem como perspectiva realizar um estudo sobre o 

comportamento organizacional e a gestão estratégica de pessoas, buscando 
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entender e identificar comportamentos e qualidades das pessoas, problema ocorrido 

em grande parte das organizações tanto públicas quanto privadas. 

A importância de investigar a organização e gestão de pessoas é que ela 

pode ser o ponto fundamental das organizações, pois uma equipe bem gerenciada e 

que trabalhe em sintonia tende a proporcionar qualidade nos serviços prestados. 

Isso ocorre desde o atendimento inicial, os meios de produção, em que os 

processos internos e externos estão interligados. 

 A organização que possui uma boa forma de gestão atinge crescimento 

contínuo, ocasionando benefícios aos seus stakeholders. Uma gestão não fundada 

em princípios básicos pode vir a ocasionar problemas financeiros, fiscais, atrasos de 

salários, de matéria-prima e principalmente, possibilidade de gerar um ambiente 

desagradável para se trabalhar.  

O problema de pesquisa é avaliar de que forma o perfil do indivíduo pode ser 

aproveitado gerando maior eficácia nos resultados, considerando as premissas de 

aplicar pessoas?  

A partir do exposto acima a presente pesquisa exploratória descritiva tem 

como problemática: como criar um ambiente favorável á uma integração entre cada 

indivíduo dentro da organização, adequando a sua capacitação, formação e 

personalidade em um objetivo comum? 

 Logo, levanta-se como hipótese, que a capacidade de cada colaborador 

está ligada com princípios da cultura de origem, de aspectos familiares, de estudo, e 

diante da sociedade aliado ás perspectivas particulares em longo prazo no âmbito 

familiar, financeiro e pessoal. 

Adequar o trabalhador no setor em que está inserido dentro da organização, 

e trabalhar as suas expectativas em longo prazo, de acordo com a sua 

personalidade e formação tornou-se o objetivo geral. Teve-se por objetivos 

específicos avaliar a alocação correta de colaboradores; a adequação às tarefas do 

dia-a-dia; demonstração de um ambiente com benefícios entre colaboradores e 

organização e a geração de ideias para evitar desligamentos e desmotivação.  

A pesquisa compõe-se pela introdução na sessão 1, fundamentação teórica 

do tema na sessão 2, abordando opiniões de alguns autores relevantes na área 

estudada. Em sequência na sessão 3, discriminam-se os métodos adotados no 

processo de elaboração da fundamentação, como a aplicação de questionário para 

obtenção de dados. Na sessão 4 estão apresentados e discutidos os resultados 
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obtidos através do questionário aplicado, sendo finalizado com as considerações 

finais e as referências. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. COMPORTAMENTO E CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Nesta sessão serão relatados alguns conceitos sobre a cultura e 

comportamento organizacional. Ao qual se percebe, que poderá estar ligada ao 

modo de vida de um povo, podendo variar de uma região para outra.  

Cada organização possui seu método de trabalho, valores que a 

caracterizam e a distingui de outras, tornando-a conhecida pelo mercado valorizando 

ou não a sua marca. 

No conceito de Luz (2003, p.16) “[...] cultura organizacional é o conjunto de 

crenças, valores, costumes, rituais, slogans, mitos, tabus, tradições, sentimentos e 

comportamentos compartilhados pelos membros de uma organização”. 

O sucesso de uma empresa depende muito de sua cultura organizacional, 

pois o sucesso de uma organização depende da visão que os clientes possuem 

dela. 

Podendo também ser conceituada como “[...] o conjunto de atributos físicos 

e psicossociais de uma organização que caracteriza o seu modo de ser e determina 

a sua identidade” (LUZ, 2003, p.16). 

 A organização deve se preocupar muito com isso, pois receberá pessoas de 

fora, que ao entrarem nela estarão julgando-a pela sua estrutura física e 

organizacional. Mas esse é apenas o primeiro passo, devido ao fato dela ainda ter 

de se preocupar com os valores éticos, sobre como as pessoas veem o seu 

trabalho, se esta atende as expectativas dos clientes, as exigências de mercado. 

O clima organizacional pode se manifestar através de alguns indicadores 

que demonstram pontos em relação à qualidade. “Embora o clima organizacional 

seja algo abstrato, ele se manifesta, se tangibiliza nas organizações através de 

alguns indicadores que dão “sinais” sobre a sua qualidade” (LUZ, 2003, p.32).  

Numa organização deve-se buscar entender o comportamento 

organizacional e aplicá-los a seus colaboradores, pois através deste entendimento 

podem-se conseguir melhores resultados a ela. 
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O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o 
impacto que indivíduos, grupos e a estrutura organizacional têm sobre o 
comportamento das pessoas dentro das organizações, com propósito de 
utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional [...] 
Estuda três determinantes do comportamento nas organizações: indivíduos, 
grupos e estrutura. O comportamento organizacional aplica o conhecimento 
obtido [...] para fazer que as organizações trabalhem mais eficazmente 
(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p.7). 

 

O comportamento organizacional busca estudar os atos das pessoas em 

uma organização e como isso interfere em seu desempenho profissional. “O 

comportamento organizacional se ocupa do estudo sobre o que as pessoas fazem 

nas organizações e de como esse comportamento afeta o desempenho 

organizacional” (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 8). 

Segundo Robbins; Judge; Sobral (2010, p. 15) “Um dos desafios mais 

importantes e abrangentes enfrentados pelas organizações hoje em dia é a 

adaptação às diferenças entre as pessoas. O termo utilizado para descrever esse 

desafio é diversidade da força de trabalho [...]”. As organizações trabalham com 

colaboradores que se diferenciam na sua personalidade e qualidade profissional, e 

elas devem buscar extrair ao máximo o que cada funcionário pode proporcionar a 

organização através do seu trabalho. “A diversidade da força de trabalho reconhece 

que a força de trabalho é constituída por trabalhadores de ambos os sexos, de 

várias raças e etnias, de diversas gerações, com habilidades físicas e psicológicas 

distintas [...]” (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 16). 

Atualmente nas organizações, ocorre grande diversidade entre os 

funcionários, desde crenças a habilidades psíquicas e físicas. Exemplo disso são os 

funcionários das gerações X e Y. Os trabalhadores da geração X se preocupam em 

se manter na organização, trabalhando por um longo período, evoluir trabalhando no 

mesmo lugar. Já os trabalhadores da geração Y são mais acelerados, querem 

evoluir mais rapidamente, se não tiver bom em uma organização partem para outra 

rapidamente. 

 

2.2. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

 

Compreender o rumo de carreira que as pessoas almejam, facilita o 

desenvolvimento de oportunidades para o recrutamento de pessoal qualificado para 

as organizações, tornando certos cargos mais atraentes. Quando as pessoas 



 

 

14 

conseguem relacionar a visão profissional de si mesmo, com as características 

ocupacionais necessárias para preenchimento de um cargo, obtém-se maior 

satisfação e sucesso na carreira junto à organização. 

 

A compreensão das orientações de carreira das pessoas torna mais fácil o 
entendimento de quais oportunidades no recrutamento [...] podem ser 
atraentes para elas. Isto também ajuda os indivíduos a avaliarem melhor os 
potenciais rumos de suas carreiras. As pesquisas sugerem que os 
indivíduos tomam suas decisões com base na semelhança existente entre 
as características ocupacionais e organizacionais e a visão que têm de si 
mesmos, e que aqueles que se ajustam melhor acabam tendo maior 
sucesso e satisfação em suas carreiras (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 
306). 

. 

Organizações e pessoas mantém um círculo de atratividade, um do outro. 

Organizações precisam de qualificação profissional, e pessoas de um cargo que 

atenda sua orientação profissional. “Pessoas e organizações convivem em um 

interminável processo dialético. As pessoas e as organizações estão engajadas em 

um contínuo e interativo processo de atrair uns aos outros [...]” (CHIAVENATO, 

2002, p.197). 

 

2.2.1.  Habilidades e Capacidades  

 

Pode ser considerado como habilidade tudo o que uma pessoa executa com 

facilidade e competência, demonstrando talento, artimanha capacidade. “A 

habilidade é aquilo que uma pessoa executa com talento e destreza e o enredo 

disposto com engenho, artimanha e perícia”.1  

A capacidade determina a habilidade de uma pessoa em uma atividade, 

podendo ser desenvolvida a partir de treinamentos ou por meio de prática, estando 

sempre pronta para execução dela em determinado momento ou atualidade. 

 

Capacidade é a habilidade atual da pessoa em determinada atividade ou 
comportamento. Ela é adquirida do desenvolvimento de uma aptidão 
preexistente por meio do treinamento ou da prática ou exercício. Assim, a 
capacidade está plenamente disponível e pronta para ser utilizada pela 
pessoa em suas atividades. É a habilidade atual da pessoa. (CHIAVENATO, 
2002, p.244). 

 

                                                 
1
 SEM AUTOR. Conceito de habilidade. Disponível em: <http://conceito.de/habilidade> Acesso em: 19 

de maio de 2015. 

http://conceito.de/habilidade
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Ao longo da vida as pessoas adquirem conhecimentos e aprendizados de 

acordo com o seu cotidiano, experiências estas que se aprofundam no âmbito do 

trabalho, onde algumas destas capacidades geralmente se sobressaem. 

 

As pessoas parecem ter uma orientação natural para certas competências e 
experiências. Essas orientações refletem certos motivos e capacidades 
implícitas, formados antes do inicio da vida profissional e durante os 
primeiros anos de trabalho. Um estudo realizado com adolescentes revelou 
que seus interesses profissionais aos 13 anos continuam os mesmos 15 
anos mais tarde. As pesquisas sugerem que esses padrões significam 
âncoras da carreira. (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 305). 

 

Certas habilidades e capacidades individuais se fixam como base para a 

escolha de uma profissão que poderá ser exercida até o final da carreira profissional. 

“Uma âncora da carreira é um autoconceito baseado em diferentes motivações e 

habilidades ocupacionais. Esse autoconceito orienta, estabiliza e integra as 

experiências profissionais de uma pessoa.” (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 

305). 

Dentre as competências que as pessoas desenvolvem profissionalmente 

destacam-se duas: a técnica e a gerencial. 

Na competência técnica, o profissional tende a desenvolver seu trabalho 

embasado em algo já regulamentado, com um padrão já predefinido, seguindo um 

fluxo contínuo de profissionalização no mesmo seguimento na organização. 

 

Competência técnica/funcional – a orientação primária dessas pessoas é o 
trabalho que já realizam e o fato de que pretendem continuar usando e 
desenvolvendo essas habilidades. Elas evitam mudanças que as afastem 
de suas competências estabelecidas ou que as levem para funções 
administrativas, preferindo o crescimento por meio do aumento da 
capacitação técnica em vez de crescimento na estrutura organizacional. 
(MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 305). 

 

Por conseguinte, na competência gerencial, o profissional toma as decisões 

por conta própria, de forma a inovar e aprimorar os padrões existentes em benefício 

de sua área de atuação. Integra sua atividade, processos e pessoas a fim de obter 

resultado, expandindo suas redes de relacionamento. 
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Competência gerencial – a orientação primária dessas pessoas é 
desenvolver suas habilidades gerenciais interpessoais, sua competência 
analítica e emocional necessárias nos altos escalões da administração. As 
aspirações gerenciais estão fortemente relacionadas com as âncoras da 
carreira e com as atividades específicas, tais como desenvolvimento de 
contatos para a carreira, desenvolvimento de habilidades organizacionais 
específicas e acomodação ás expectativas dos superiores. (MILKOVICH; 
BOUDREAU, 2000, p. 306). 

 

Os profissionais atualmente possuem diversas características individuais 

destacando-se a segurança, a criatividade e a independência no seu ramo de 

atuação. 

Uma pessoa segura deve ter confiança na organização e na sua atividade 

profissional para adaptar-se a mudanças, desde geográficas á hierárquicas. 

“Segurança – uma orientação em relação a trabalhar para uma organização em 

particular ou em uma região geográfica específica” (MILKOVICH; BOUDREAU, 

2000, p. 306). 

A pessoa criativa busca a inovação no trabalho, buscando sempre o 

diferencial, criando conceitos próprios dentro dos objetivos da organização. 

“Criatividade – uma orientação em relação a criação de alguma coisa totalmente 

própria - seja um produto, uma empresa, um trabalho artístico ou uma fortuna 

pessoal” (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 306). 

Os profissionais independentes, de certa forma unem a segurança e a 

criatividade para obtenção de conhecimento, com tendência a desenvolverem seus 

próprios negócios. “Autonomia/Independência – uma orientação de evitar o trabalho 

dentro das limitações impostas pelo ambiente organizacional, com muitos desses 

indivíduos tornando-se consultores autônomos ou criando seus próprios negócios” 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 306). 

Todas as pessoas têm habilidades, algumas nascem com elas, outras são 

desenvolvidas com o passar do tempo e com as experiências vividas. De forma 

geral, habilidade são todas as tarefas que podem ser realizadas por alguém, 

podendo dividi-las em intelectuais e físicas.  

 
Habilidade é a capacidade individual de desempenhar as diversas tarefas 
de uma função. É uma avaliação geral de tudo o que um indivíduo pode 
fazer [...] As habilidades totais de uma pessoa normalmente são formadas 
por dois grupos de fatores: as habilidades intelectuais e as físicas. 
(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 49). 
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As habilidades intelectuais são as relacionadas com a capacidade de 

realizar atividades mentais, como por exemplo, habilidade de realizar cálculos 

matemáticos rapidamente e de forma precisa. Diversos cargos dentro de uma 

organização podem exigir inúmeras habilidades intelectuais, assim como um só 

cargo, pode exigir mais que uma habilidade. 

 

Habilidades intelectuais é a capacidade para desempenhar atividades 
mentais, tais como refletir, raciocinar e resolver problemas [...]. As sete 
dimensões mais citadas das habilidades intelectuais são a aptidão 
numérica, a compreensão verbal, a rapidez perceptual, o raciocínio indutivo, 
o raciocínio dedutivo, a visualização espacial e a memória. [...] Habilidade 
mental geral é o fator geral de inteligência reconhecido pelos pesquisadores 
por causa das correlações entre as sete dimensões da habilidade 
intelectual. As diversas funções profissionais demandam diferentes 
habilidades intelectuais de quem as executas. (ROBBINS; JUDGE; 
SOBRAL, 2010, p. 49). 
 

O quadro abaixo demonstra habilidades intelectuais que podem ser 

observadas nas pessoas no desempenho de suas atividades: 

 

QUADRO 1 – Dimensões da habilidade intelectual 
DIMENSÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO FUNCIONAL 

 
Aptidão numérica 

Habilidade para fazer cálculos 
aritméticos rápidos e precisos. 

Contador: calcular o imposto 
sobre vendas de uma série 
de itens. 

 
Compreensão verbal 

Habilidade para entender o que é 
lido ou ouvido como é a relação 
entre as palavras. 

Gerente de fábrica: seguir 
políticas da organização para 
contratação de pessoal. 

 
 

Rapidez perceptual 

Habilidade para identificar 
semelhanças e diferenças visuais 
de maneira rápida e precisa. 

Investigador de incêndios: 
identificar pistas de um 
incêndio criminoso. 

 
 

Raciocínio indutivo 

Habilidade para identificar uma 
sequência lógica em um problema 
e, em seguida, resolvê-lo. 

Pesquisador de mercado: 
fazer a previsão da demanda 
de um produto para um 
período futuro. 

  
Raciocínio dedutivo 

Habilidade para usar a lógica e 
avaliar as implicações de um 
argumento. 

Supervisor: escolher entre 
duas sugestões feitas por 
funcionários. 

 
Visualização espacial 

Habilidade para imaginar como um 
objeto ficaria se sua posição no 
espaço fosse modificada. 

Decorador de interiores: 
remodelar um escritório. 

 
Memória 

Habilidade para reter e evocar 
experiências passadas. 

Vendedor: lembrar o nome 
dos clientes. 

Fonte: ROBBINS, JUDGE; SOBRAL (2010) 
 

Além das habilidades intelectuais, as pessoas também apresentam 

habilidades físicas, que nada mais são que capacidade de se utilizar o próprio corpo 

para execução de atividades como, por exemplo, a coordenação motora. O quadro a 
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seguir demonstra habilidades físicas que podem ser observadas nas pessoas no 

desempenho de suas atividades: 

 

QUADRO 2 – Nove habilidades físicas básicas 
Fatores de força  

 
Força dinâmica 

Habilidade para exercer força muscular 
repetida ou continuamente por um dado 
período. 

 
 

Força no tronco 

Habilidade para exercer força muscular 
usando os músculos do tronco 
(especialmente os abdominais). 

 
Força estática 

Habilidade para exercer força muscular sobre 
objetos externos. 

 

Força explosiva 

Habilidade para gastar um máximo de energia 
em uma ou uma série de ações explosivas. 

Fatores de flexibilidade  

Flexibilidade de extensão  Habilidade para estender ao máximo os 
músculos do troco e das costas. 

Flexibilidade dinâmica Habilidade para realizar movimentos de flexão 
rápidos e repetidos. 

Outros fatores  

 
Coordenação motora 

Habilidade para coordenar movimentos 
simultâneos de diferentes partes do corpo. 

Equilíbrio Habilidade de manter o equilíbrio em meio a 
forças desestabilizadoras. 

Resistência Habilidade de manter o esforço máximo 
durante longos períodos. 

Fonte: ROBBINS, JUDGE; SOBRAL (2010) 

 

Tanto as habilidades físicas, quanto as intelectuais, tem seu grau de 

importância dentro de uma organização, sendo relevantes ao administrador para 

obtenção de melhores resultados dos funcionários no desempenho de suas 

atividades.  

 

Apesar de a natureza mutante do trabalho sugerir que as habilidades 
intelectuais estão cada vez mais importantes em muitas profissões, as 
habilidades físicas são e continuarão sendo essencias para a execução de 
certas atividades. [...] O bom desempenho do funcionário pode ser obtido 
quando os administradores definem quais dessas nove habilidades, e em 
que extensão, é necessária para a realização de tarefas organizacionais e 
se asseguram de que os funcionários no cargo as tenham na medida certa. 
(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 52). 
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As pessoas possuem competências naturais que desde jovens podem ser 

percebidas, e que só precisam ser lapidadas para que se obtenha um bom 

profissional. 

 

2.2.2. Análise de Cargos 

 

Devem-se analisar as competências que a pessoa possui e ao descriminar 

as funções que serão realizadas, desenvolver um acompanhamento das atividades 

exercidas, pois assim podem-se distinguir quais atributos positivos e negativos o 

colaborador possui.  

 

[...] Análise de cargos é o processo de obtenção de informações sobre 
cargos, determinando deveres, tarefas ou atividades que eles envolvem. A 
análise de cargos implica uma investigação sistemática do cargo, por meio 
de uma série de passos predeterminados [...] Quando concluída, a análise 
do trabalho deve resultar em um relatório escrito, com o resumo das 
informações obtidas do exame de 20 ou 30 tarefas, atividades individuais ou 
funções [...] O objetivo principal da análise de cargos é aperfeiçoar o 
desempenho da empresa e sua produtividade (SNELL; BOHLANDER, 2009, 
p. 128). 

 

Segundo Snell e Bohlander (2009, p. 128) “é preciso enfatizar que um dos 

importantes objetivos da moderna análise do trabalho é ajudar a organização a 

estabelecer as características do cargo e os requisitos para a seleção e o 

desempenho”. Para a realização da análise de cargo, é necessário fazer uma 

descrição detalhada do cargo e suas especificações, pois assim obtêm-se 

informações precisas evitando erros para o recrutamento. 

A descrição de cargo determina quais são as obrigações e 

responsabilidades que o colaborador deve cumprir para com o cargo preenchido, já 

as especificações de cargo demonstram os requisitos essenciais do ocupante. “[...] 

As descrições de cargos relacionam as tarefas, os deveres e as responsabilidades 

do cargo, enquanto as especificações de cargos se preocupam com requisitos 

necessários ao ocupante [...]” (CHIAVENATO, 2002, p.303). 

Para evitar erros na contratação, é de extrema importância que as 

características pessoais do candidato a ocupante do cargo sejam compatíveis ao 

papel a ser desempenhado por ele. “O ocupante do cargo deve ter características 

pessoais compatíveis com as especificações do cargo, enquanto o papel a 
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desempenhar será o conteúdo do cargo registrado na descrição” (CHIAVENATO, 

2002, p.303). 

É imprescindível descrever detalhadamente e analisar com cuidado todos os 

cargos, para definir com sucesso a melhor pessoa para ocupá-lo. 

Chiavenato (2002, p.303) diz que “[...] é preciso descrever e analisar os 

cargos para se conhecer seu conteúdo e especificações, para poder-se administrar 

os recursos humanos neles aplicados [...]”, pois é através dele que se poderá obter 

ou não sucesso dentro da organização. 

Pode ser conceituada com análise de cargos, a comparação entre 

exigências do cargo e requisitos que o colaborador possui (ou deve possuir) para 

ocupar adequadamente a função. 

Chiavenato (2002, p.306) conceitua a análise de cargos como “[...] uma 

verificação comparativa de quais as exigências (requisitos) que essas tarefas ou 

atribuições impõem ao ocupante”. De forma geral, seria “[...] quais são os requisitos 

intelectuais e físicos que o ocupante deveria ter para desempenhar adequadamente 

o cargo [...]”. 

Existem três áreas de requisitos que se aplicam ao tipo ou nível do cargo 

que a análise de cargo mantém seu foco que são os mentais, os físicos, as 

responsabilidades envolvidas e as condições de trabalho.  “[...] a análise de cargos 

concentra-se em quatro áreas de requisitos quase sempre aplicadas tipo ou nível de 

cargo: requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e 

condições de trabalho” (CHIAVENATO, 2002, p.306-307). 

As quatro áreas de requisitos são fundamentais em toda e qualquer 

organização, onde diferentes indivíduos podem ter um ou mais desses requisitos, 

sendo completado em algumas ocasiões por outro colega.  

Abaixo está apresentado um quadro descrevendo os conceitos de cada área 

de requisito conforme Chiavenato (2002, p. 306 – 308): 
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QUADRO 3 - CONCEITOS DAS ÁREAS DE REQUISITOS 
 
 

REQUISITOS MENTAIS 

Considera as exigências do cargo no que se 
refere aos requisitos mentais que o ocupante 
deve possuir para poder desempenhar 
adequadamente o cargo [...]. 

 
 

REQUISITOS FÍSICOS 

Considera a quantidade e a continuidade de 
energia e de esforços físico e mental 
requeridos e a fadiga provocada. Considera 
também a compleição física exigida do 
ocupante para o adequado desempenho do 
cargo. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES ENVOLVIDAS 

Considera a responsabilidade que o ocupante 
do cargo, além do desempenho normal de 
suas atribuições, tem com relação á 
supervisão direta ou indireta do trabalho de 
seus subordinados, com relação ao material, 
ao ferramental ou ao equipamento que utiliza, 
com relação ao patrimônio [...], ao dinheiro, 
aos títulos ou documentos, aos prejuízos ou 
lucros [...], aos contatos internos ou externos 
e ás informações confidenciais. 

 
 
 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Considera as condições de ambiente e 
arredores onde o trabalho é executado, 
tornando-o desagradável, adverso ou sujeito 
a riscos, exigindo do ocupante um severo 
ajustamento, a fim de manter sua 
produtividade e seu rendimento nas funções. 
Avalia o grau de adaptação do ambiente e do 
equipamento ao elemento humano, facilitando 
seu desempenho [...]. 

Fonte: CHIAVENATO (2002) 

 

Os requisitos mentais referem-se à condições específicas de compreensão 

que um indivíduo deve possuir no desempenho de determinada atividade, os físicos 

referem-se ao fato do indivíduo necessitar usar além da mente sua força e 

habilidade física, as responsabilidades envolvidas seriam o grau de 

comprometimento que um colaborador deve ter com seu trabalho, e as condições de 

trabalho seria a flexibilidade e adaptabilidade da pessoa com o ambiente.  

  

2.2.3. Seleção Estratégica de Pessoas 

 

A seleção de pessoal é a principal etapa na escolha de um profissional, pois 

é neste momento que são determinados se os candidatos condizem com as 

qualificações exigidas para um determinado cargo na organização, com objetivo de 

aumentar a eficiência, a eficácia e desempenho dentro da organização. “[...] A 

seleção busca entre os candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos 
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existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do 

pessoal, bem como a eficácia da organização” (CHIAVENATO, 2002, p.223). 

O principal objetivo da seleção estratégica de pessoas é adequar uma 

pessoa ao cargo, visando o aumento da eficiência e eficácia deste cargo na 

organização. “A seleção visa solucionar dois problemas [...]: adequação do homem 

ao cargo e eficiência e eficácia do homem no cargo” (CHIAVENATO, 2002, p.223). 

A variabilidade humana é um ponto forte na seleção de pessoas, pelo fato 

delas se comportarem diferente uma das outras, o modo de percepção de situações, 

seu desempenho profissional, o modo de aprendizagem e também de execução 

diferem uma das outras. 

 

[...] A variabilidade humana é enorme: as diferenças individuas tanto no 
plano físico [...] como no plano psicológico [...] levam as pessoas a se 
comportarem diferentemente, a perceberem situações de maneira diferente 
e a se desempenharem diferentemente [...] As pessoas diferem entre si 
tanto na capacidade para aprender uma tarefa como na maneira de realizá-
la após a aprendizagem (CHIAVENATO, 2002, p.224). 

 

Para a garantia da qualificação de um profissional no momento da seleção, o 

mais seguro seria a aplicação de testes de aptidão, por gerar um prognóstico futuro 

de sua capacidade de desenvolvimento. “Enquanto uma prova de conhecimento ou 

de capacidade oferece um diagnóstico atual das habilidades da pessoa, um teste de 

aptidão oferece um prognóstico futuro de seu potencial de desenvolvimento” 

(CHIAVENATO, 2002, p.245). 

 

2.3. MODELAGEM DO TRABALHO 

 

Toda organização possui um método de trabalho, com atividades a serem 

distribuídas entre seus colaboradores e essas atividades ao fim de seu processo 

devem consolidar o resultado esperado. 

Segundo CHIAVENATO, (2007, p. 253) a modelagem do trabalho “significa o 

modo como o trabalho operacional deverá ser atribuído às pessoas e realizado em 

cada unidade organizacional, independente de ser departamento ou divisão”. 

A empresa deve ter bem esclarecido qual a função desempenhada por cada 

colaborador e quais atividades cada um desempenhará no processo. 
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2.3.1. Desenho de Cargos e Tarefas 

 

A união de todas as atividades realizadas por um colaborador, que ocupa 

uma posição formal no organograma é considerada como um cargo. “Cargo é a 

composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, que podem 

ser visualizadas como um todo unificado e ocupam uma posição formal no 

organograma [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 253). 

Podendo ser compreendido também como cargo “[...] uma unidade da 

organização que consiste em um grupo de deveres e responsabilidades que o 

tornam separado e distinto dos outros cargos [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 253). 

As organizações atribuem tarefas conforme a formação, com base em testes 

de aptidão, onde a ascensão depende do desempenho de cada indivíduo. “[...] Os 

deveres e responsabilidades de um cargo são atribuídos ao ocupante que 

desempenha o cargo e proporcionam os meios pelos quais cada pessoa pode 

contribuir para o alcance dos objetivos da organização [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 

253). 

As pessoas desenvolvem as suas atividades com uma “técnica” específica, 

aliada aos objetivos da organização. É praticada e aperfeiçoada ao longo do tempo. 

 

O desenho de cargo (job design) é a especificação do conteúdo, dos 
métodos e relações de cargos, a fim de satisfazer requisitos tecnológicos, 
organizacionais, sociais e pessoais. O desenho dos cargos e tarefas [...] é 
também orientado pelos objetivos e estratégias da empresa. Em outros 
cargos e as tarefas [...] constituem os meios pelos quais a empresa utiliza 
os recursos para alcançar seus objetivos por meio de determinadas 
estratégicas (CHIAVENATO, 2007, p. 254). 

 

O processo de desenho de cargos possui três partes, onde a primeira e a 

terceira determinam os conteúdos específicos do cargo, enquanto na segunda 

demonstra como deverá ser desempenhado. 

 

O processo de desenhar um cargo pode ser dividido em três partes: 
Especificação do conteúdo de cada tarefa a ser exercida; Especificação do 
método para executar cada tarefa e Combinação das tarefas individuais em 
cargos específicos. Cada cargo passa a ser um conjunto de tarefas 
específicas. (CHIAVENATO, 2007, p. 254). 
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As pessoas realizam um conjunto de atividades no dia a dia da organização, 

onde a forma como são realizadas as tarefas depende do perfil de cada um e de 

como essa tarefa foi distribuída. 

 

Um papel é um conjunto de atividades ou comportamentos solicitados de 
um ocupante de cargo. Os requisitos de um papel podem ser óbvios para o 
indivíduo em face do seu conhecimento da tarefa ou também podem ser 
incertos quando lhe são comunicados pelos outros membros da 
organização que solicitam ou dependem do seu comportamento no papel 
para atenderem às expectativas dos próprios cargos [...] (CHIAVENATO, 
2007, p. 254). 

  

O profissional recrutado deve ter perfil adequado aos princípios que atendam 

às expectativas da organização. “[...] as pessoas precisam ser recrutadas, 

selecionadas de acordo com os requisitos do cargo, treinadas para desempenhá-lo 

adequadamente conforme as prescrições, supervisionadas, avaliadas e controladas” 

(CHIAVENATO, 2007, p. 254). 

As atividades desempenhadas pelo colaborador devem ser intrínsecas à 

determinado setor da organização. “O desenho dos cargos é a maneira pela qual se 

projetam e estruturam os cargos individuais e os combinam em unidades, 

departamentos e divisões” (CHIAVENATO, 2007, p. 254). 

Contudo, o desenho de cargos e tarefas faz-se necessário devido ao fato de 

gerar grandes benefícios para a organização e colaborador, para a organização 

reduz a rotatividade nos cargos, devido à ausência de algum tipo de relação entre 

cargo e colaborador, além de aumentar a eficiência organizacional. Para o 

colaborador trás maior satisfação na execução de seu trabalho e reconhecimento 

profissional. 

 

2.3.2.  Desenho de Cargos e a Abordagem Sócio Técnica 

 

Toda organização possui duas necessidades para realização de suas 

atividades ocorrendo ao mesmo tempo: tecnologia e pessoas, onde surgem duas 

funções distintas e que possuem interferência e ligação uma à outra que, são a 

função técnica e a social. “[...] Para realizar as tarefas, a empresa precisa 

simultaneamente de tecnologia e de pessoas [...] as empresas têm uma dupla 

função: a função técnica e a função social [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 259). 
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O sistema técnico estabelece o desenho de cargo, as tarefas executadas e 

as características dos ocupantes (conhecimentos, competências e pessoalidade) 

exigidos para o cargo. 

 

O sistema técnico é determinado pelos requisitos típicos das tarefas que 
são executadas pela empresa e moldado pela especialização das 
habilidades e dos conhecimentos exigidos, pelos tipos de máquinas, 
equipamentos e matérias-primas, utilizadas e pelo arranjo físico das 
instalações. (CHIAVENATO, 2007, p. 259).  

 

Em contrapartida, o sistema social caracteriza-se pelo fato dos ocupantes 

dos cargos se relacionarem entre si, através de grupos informais, pela cultura 

organizacional, expectativas, valores sociais e relacionamentos. 

 

O sistema social é formado pelas pessoas que trabalham na empresa, por 
suas características físicas e psicológicas e pelas relações sociais e 
informais desenvolvidas por elas em função da execução das tarefas [...] 
(CHIAVENATO, 2007, p. 259). 

 

Os dois sistemas encontram-se fortemente relacionados, qualquer mudança 

em um atinge o outro, justamente pelo fato do sistema social possuir a parte 

humana, que é o motor para o funcionamento do sistema técnico, composto pelas 

necessidades da organização, como habilidades e conhecimentos específicos para 

a execução do trabalho exigido pelo cargo. 

 

2.3.3. Especialização e Enriquecimento de Cargos 

 

A organização contrata colaboradores que além de aptidões técnicas, 

possuam habilidades e conhecimento com formação profissional. “[...] O desenho de 

cargos pressupõe uma tarefa a ser executada e uma pessoa incumbida de executá-

la. [...] o desenho de cargos precisa fundamentar-se em dois aspectos principais: a 

especialização e a definição” (CHIAVENATO, 2007, p. 260). 

A prática das atividades do profissional é referência padronizada, exigindo 

tomada de decisão mais assertiva perante os outros colaboradores. “Especialização: 

relaciona-se ao grau de conhecimento e habilitação requerida pelo cargo” 

(CHIAVENATO, 2007, p. 260). 

Os desempenhos das atividades profissionais estão atrelados à hierarquia 

da organização, onde a relação chefe-subordinado deve ser respeitada.  
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Definição: refere-se à determinação das responsabilidades e às atribuições 
do ocupante do cargo em relação ao seu trabalho, a quem ele se reporta, os 
recursos e pessoas sobre os quais tem autoridade, o trabalho que se 
espera dele e as relações futuras com outros ocupantes de cargos [...] 
(CHIAVENATO, 2007, p. 260). 
 

O desenho de cargos dentro da organização é de grande importância, 

devido ao fato da organização necessitar distribuir funções específicas para que ao 

final os objetivos sejam alcançados. “[...] A definição no desenho dos cargos 

corresponde à formalização no desenho organizacional, da qual constitui importante 

faceta [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 260). 

Por reduzir a incerteza dos colaboradores no desempenho de suas 

atividades, se faz necessário desenhar cargos dentro de uma organização. “[...] A 

definição dos cargos permite reduzir o grau de ambiguidade com que as pessoas se 

defrontam em seus cargos [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 260). 

 

2.3.4. Desenho de Cargos e Pessoas 

 

O desenho de cargos ocupa um importante papel dentro da organização, 

pois determina como devem ser realizadas as tarefas e quem as deve executar. “O 

desenho de cargos tem por objetivo a configuração estrutural das tarefas e das 

pessoas que devem executá-las [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 262). 

O cargo é o ponto de união entre o colaborador e a organização. O 

funcionário necessita de motivações e pode oferecer suas capacidades, e a 

organização busca talento humano, oferecendo seus recursos em troca. 

 

O cargo representa o ponto de mediação entre o indivíduo e a empresa. De 
um lado, o indivíduo com suas necessidades (motivações) e seus recursos 
pessoais (habilidades, conhecimentos, capacidades, aptidões, destrezas 
[...]); de outro lado, a empresa com seus recursos e suas necessidades de 
talento humano. O cargo é o ponto de legação entre ambos [...] 
(CHIAVENATO, 2007, p. 263). 

 

Contudo, as organizações devem proporcionar aos seus colaboradores um 

ambiente de trabalho adequado, trazendo conforto e os recursos necessários para a 

realização de suas tarefas, já os funcionários devem ser dotados de capacidade e 

talento para execução de suas atividades da melhor maneira possível, alcançando 

assim os resultados esperados.  
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 3. METODOLOGIA 

 

Está sendo empregado como método a pesquisa exploratória descritiva, pois 

proporciona ao leitor maior conhecimento com o assunto, de forma a torná-lo mais 

claro a partir do estabelecimento de relações entre variáveis. Segundo Silva e 

Menezes (2005, p. 21) “a Pesquisa Exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses” 

já “a Pesquisa Descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Para se alcançar o objetivo desta pesquisa, foi realizada uma coleta de 

dados junto aos funcionários de uma organização pública, buscando definir qual a 

melhor alocação de postos de trabalho conforme as características individuais. 

Estudando os requisitos para a contratação e avalição de pessoal. 

Como procedimentos técnicos serão adotados a pesquisa bibliográfica que 

de acordo com Silva e Menezes (2005 p. 21) “[...] dá-se quando é elaborada a partir 

de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet.”, para complementar o 

conteúdo e as ideias surgidas a partir do levantamento que “[...] ocorre quando a 

pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer” e do estudo de caso ocorrendo “[...] quando envolve o estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento” obtidos com base em um questionário aplicado aos 

funcionários da organização.  

Tratando-se de uma pesquisa exploratório-descritiva que segundo Silva e 

Menezes (2005 p. 21) “[...] envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão, além de “técnicas padronizadas de coleta 

de dados, questionário e observação sistemática, assumindo, em geral, a forma de 

Levantamento”. 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar métodos, técnicas e 

instrumentos que podem ser utilizados para mapeamento de competências em 

organização. 

A aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho gera um 

desempenho profissional, o qual, por sua vez, é expresso pelos comportamentos 
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que a pessoa manifesta e pelas consequências desses comportamentos, em termos 

de realizações e resultados. O desempenho da pessoa representa, então, uma 

expressão de suas competências. 

Os dados foram coletados através de dois questionários aplicados em uma 

organização pública, conforme anexo A para os colaboradores e B para o gestor. O 

questionário foi aplicado a um grupo de funcionários na forma de uma observação 

não participante, com intuito de identificar as características de cada funcionário, 

realizando um diagnóstico para saber se está alocado no setor e na função correta, 

quanto à sua personalidade e expectativas dentro da organização. 

Junto com o questionário também foram aplicados dois testes, um de 

aptidão e outro vocacional, também com o intuito de analisar se os colaboradores 

estão alocados no setor e função conforme suas características. Segundo 

Rampazzo (2005, p. 116) “Os testes são instrumentos utilizados com a finalidade de 

obter dados que permitam medir o rendimento, a competência, a capacidade ou a 

conduta dos indivíduos”. 

Foram utilizados esses testes para se medir a existência ou não, de 

diferenças no problema levantado por esta pesquisa em indivíduos de uma mesma 

organização. 

 

Testes [...] são usados [...] para denominar uma modalidade de medição 
bastante conhecida hoje em dia em diversos campos científicos e técnicos. 
[...] a finalidade de um teste consiste em medir as diferenças existentes, 
quanto a determinada característica, entre diversos sujeitos, ou então o 
comportamento do mesmo indivíduo em diferentes ocasiões [...] individual, 
respectivamente. 

2
 

 

Os testes foram aplicados de maneira auto administrativa, pelo fato deles 

possuírem auto explicação para ser respondido, sendo aplicado de modo coletivo.  

 

Os testes que possuem instruções [...], não determinam tempo e dispensam 
a presença de um aplicador, tamanha a facilidade com que são executados, 
são chamados de testes auto administrativos. Podem ser aplicados 
coletivamente ou mesmo de forma individual, desde que adaptados às 
exigências da situação. 

3
  

                                                 
2
 SEM AUTOR. Visão Geral de Testes Psicológicos. Disponível em: 

<http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.pdf> Acesso em: 
29 de maio de 2015. 
 
3
 SEM AUTOR. Visão Geral de Testes Psicológicos. Disponível em: 

<http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.pdf> Acesso em: 
29 de maio de 2015. 

http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.pdf
http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.pdf
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Um dos testes utilizados na presente pesquisa é o teste de aptidão, 

conforme anexo C, que tem por objetivo deduzir a capacidade dos colaboradores na 

execução de determinada atividade. Podendo também ser conceituado por medir “o 

potencial do indivíduo para aprender ou realizar uma tarefa [...], refletem influências 

acumulativas de numerosas experiências da vida diária” 4. 

 

[...] o teste de aptidão, [...] procura prever a capacidade ou o grau de 
rendimento que um indivíduo consegue, ao executar determinada tarefa.  A 
aptidão, na realidade, não pode ser medida diretamente, mas apenas 
deduzida, tendo como base os rendimentos dos indivíduos (RAMPAZZO, 
2005, p. 116). 

 

Também foi utilizado o teste vocacional ou de interesse, conforme anexo D, 

cujo objetivo é demonstrar quais atividades ou áreas um indivíduo prefere e 

comparar se trabalha com o que gosta fato que demonstraria maior preparo do 

colaborador na execução de seu trabalho, devido a procurar formação ou 

especialização em áreas de seu agrado. “Teste de interesse tenta obter uma escala 

dos tipos de atividades que um indivíduo tende a preferir ou escolher, levando-se em 

consideração que a pessoa, quando trabalha naquilo que gosta, tem mais 

probabilidade de êxito” (RAMPAZZO, 2005, p. 116). 

Os testes vocacionais ou de interesses trazem grandes resultados quando 

se deseja demonstrar quais são as aptidões e interesses em destaque em um 

indivíduo, se comparado com sua realidade profissional. 

 

Testes vocacionais não fazem milagres, não têm poder de apontar uma 
única profissão a ser seguida, mas são um bom norte acerca de aptidões e 
interesses. Fazendo perguntas, muitas vezes de aparência tola, os testes 
conseguem colher pistas das impressões de uma pessoa sobre um campo 
profissional. 

5 
 

Foi escolhido este ambiente para esta pesquisa para demostrar a realidade 

profissional interna da organização, onde em muitos casos acontecem de um 

colaborador formado em determinada área trabalhar em outra completamente 

diferente de sua especialização. 

                                                                                                                                                         
 
4
 SEM AUTOR. Visão Geral de Testes Psicológicos. Disponível em: 

<http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.pdf> Acesso em: 
29 de maio de 2015. 
5
 Professora Juliana Godin. Teste Vocacional. Disponível em: 

<http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/67470001/4062253/tesTE%20VOCACIO
NAL.ppt> Acesso em: 28 de abril de 2015. 

http://www.estacio.br/site/psiconsult/cursos/2003_1/visaogeral_testepsicologicos.pdf
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Os dados foram coletados através de um questionário aplicado junto aos 

funcionários de uma organização pública, sendo adotados dois modelos de testes 

para obtenção das informações: um de aptidão e outro de vocação. 

O objetivo desta pesquisa foi buscar trazer à tona atualidade os problemas 

que são gerados por equipes ou pessoas não estarem em sinergia entre as 

competências individuais dos seus membros, e nas relações sociais que se 

manifestam na equipe de trabalho, bem como ao nível de competência como um 

atributo da organização. 

A pesquisa foi realizada sob uma abordagem qualitativa devido ao fato do 

pesquisador tornar-se o instrumento chave para o desenvolvimento do estudo, 

trazendo resultados que não podem ser descritos de forma estatística, sendo o 

ambiente natural da organização a fonte para coletar os dados, de forma descritiva, 

tendo como foco os processos e seus significados em sua abordagem. 

 

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e 
seu significado são os focos principais de abordagem (SILVA; MENEZES, 
2005 p. 20). 

 

Esta pesquisa apresenta também uma abordagem quantitativa, pelo fato de 

trazer algumas informações no formato de gráficos e porcentagens, tendo sido 

utilizadas algumas técnicas estatísticas. 

 

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que 
significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 
analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 
(percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 
correlação, análise de regressão, etc.). (SILVA; MENEZES, 2005 p. 20). 

 

Devido à aplicação de um questionário para levantamento de informações 

dentro da organização, trazendo resultados tanto na forma estatística como 

descritiva, considera-se esta pesquisa como qualitativa, por descrever os resultados 

e quantitativa por demonstrar alguns resultados em gráficos. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. QUESTIONÁRIO: GESTOR/SUPERVISÃO 

 

No questionário aplicado ao gestor da área (ANEXO B), ele respondeu que 

mantém como foco a parte técnica de seus colaboradores (Técnica/Aptidão), 

ocorrendo uma aplicação de perfil/cargo para seus colaboradores de acordo com 

sua formação. Por Lei são estabelecidos os critérios e requisitos para cada cargo 

que devem ser observados no Concurso Público, impedindo-o de desenvolver um 

perfil profissional para cada função. 

 

4.2. QUESTIONÁRIO: COLABORADORES 

 

Quando questionados a respeito do que lhes motivavam a desenvolver suas 

habilidades profissionais, três colaboradores optaram por não responder,  enquanto 

que os demais se dividiram entre: 

- Trabalho em equipe e salário; 

- Crescimento profissional e adquirir conhecimento; 

- Reconhecimento de suas atividades; 

- Sucesso no compromisso assumido, por conseguir atender as pessoas e 

atividades solicitadas; 

- A organização e cooperativismo em grupo; 
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GRÁFICO 1 -  Escolaridade 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 

 

O gráfico 1 - Escolaridade demonstra que o setor de recursos humanos da 

prefeitura de Toledo, possui dois tipos profissionais atuando, com graduação em 

alguma área concluída, e em estágio de graduação ou com graduação incompleta. 

O gráfico demonstra que pessoas com ensino superior completo e 

incompleto estão próximas, em questão de percentual. Sendo de grande relevância 

a organização, pois demonstra que a maioria tem investido em aperfeiçoamento 

profissional. 

 

GRÁFICO 2 – Atuação na área de formação/especialização? 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 

 

O gráfico 2  referente à área de formação/especialização demonstra que a 
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grande maioria atua em sua área de graduação, porém ainda há 1/3 que está fora 

de sua área de atuação. 

Considerando que 33% trabalham fora de sua área de formação, há um 

certo impacto para a organização, por correr o risco do colaborador não 

desempenhar suas funções técnicas de forma eficiente e eficaz. 

Conforme o gráfico abaixo todos concordam que quando se trabalha em sua 

área de formação/especialização o trabalho é mais produtivo e melhora o resultado 

da organização, confrontando com a realidade do gráfico 2, pois somente 2/3 

trabalham em sua área de formação. 

 

GRÁFICO 3 - Área de formação/especialização e produtividade do trabalho em 
relação à organização 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 

 

Segundo o gestor de recursos humanos ocorre uma aplicação de perfil/cargo 

para seus colaboradores de acordo com sua formação, porém segundo o gráfico a 

seguir que demonstra a opinião dos colaboradores 1/3 declaram que não há um 

programa específico. 
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GRÁFICO 4 – Existência de programa de aplicação de recursos humanos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 

 

Tal fato pode ser demonstrado através de treinamentos, pois talvez para os 

colaboradores não tenha ficado explícito qual a ideologia ou metodologia do gestor, 

que mantém como foco a parte técnica e diz haver um programa para aplicação de 

seus recursos humanos, que são ditadas pelas leis do Concurso Público. 

 

4.3. TESTE DE APTIDÃO 

 

As informações a seguir foram obtidas através do teste de aptidão conforme 

ANEXO C que foi aplicado a nove colaboradores do setor de Rotinas Trabalhistas da 

Prefeitura Municipal de Toledo, a seguir estão discriminados os resultados de forma 

geral, podendo ser observados os resultados individuais conforme ANEXO C.1. 

Resultados acima de 50% em qualquer polo, isoladamente, sinalizam 

aptidões de alta dominância. Resultados abaixo de 20% sinalizam aptidões de baixa 

dominância, equilíbrio em dois polos significa uma combinação de aptidões. 
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GRÁFICO 5 – Resultado geral dos Testes de Aptidão 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 

 

Conforme apresentado no GRÁFICO 5 – Resultado geral dos Testes de 

Aptidão houve pouca variação entre um polo e outro. Colaboradores com aptidão 

voltada para a área operacional tiveram maior expressão, sendo seguido pela área 

técnico/organizacional, criativo/interpessoal e intelectual. 

Resultados estes que diferem do esperado, pelo fato do teste ter sido 

aplicado no setor de RH, esperava-se que a aptidão com maior destaque seria a 

Intelectual seguida da Técnico/Organizacional, que são áreas mais voltadas para 

setores administrativos. 
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4.4. TESTE VOCACIONAL 

 

As informações obtidas no teste vocacional provêm das respostas do 

ANEXO D, que foi aplicado a oito colaboradores do setor de Rotinas Trabalhistas da 

Prefeitura Municipal de Toledo, sendo apresentado o resultado geral no GRÁFICO 6 

ao qual também pode ser observado os valores individuais no QUADRO 1 e a 

representação gráfica individual no  ANEXO D.1. O teste vocacional é dividido em 

cinco grupos que demonstram áreas em que se pode obter maior ou menor 

interesse, ou até mesmo equilíbrio entre mais de uma. Os grupos são os seguintes: 

  GRUPO 1: Queda para o campo das ciências físicas, que abrange 

profissões como engenharia, física e computação por exemplo.  

 GRUPO 2: Mostra interesse pela área de biológicas, ou seja, por 

medicina, biologia, odontologia, etc.  

  GRUPO 3: Tem maior inclinação para a área de humanas, como 

direito, psicologia, sociologia, economia e administração. 

 GRUPO 4: Exibe maior interesse por profissões ligadas ao uso e 

domínio da língua (oral e escrita), como publicidade, relações públicas, jornalismo, 

letras, etc.  

 GRUPO 5: Tem interesse por atividades artísticas, como cinema, 

teatro, música, arquitetura e artes plásticas. 

Onde pontuações de 0 a 3 demonstram Interesse pequeno, de 4 a 6 

Interesse moderado, de 7 a 9 Interesse grande de 10 a 12 Interesse muito forte. 
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GRÁFICO 6 – Resultado geral dos Testes Vocacionais 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 

 
A partir do GRÁFICO 6 – Resultado geral dos Testes Vocacionais percebe-

se que o setor de RH possui colaboradores com as mais distintas qualidades 

vocacionais, estando com valores mais próximos nos grupos 1, 2 e 3.  

Ocorrendo maior destaque a área biológica (Grupo 2) a qual não seria a 

adequada para colaboradores do setor de Recursos Humanos, porém o segundo 

polo com maior dominância é justamente o esperado para este setor que trata da 

área de humanas (Grupo 3). 

 

4.5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Através dos dados coletados e os percentuais obtidos tanto no gráfico de 

aptidão como no gráfico de teste vocacional, percebe-se que muitas pessoas não 

estão trabalhando no setor em que teriam mais facilidade para desempenhar a 

função de trabalho, assim como não estão totalmente adequadas à área em que 

atuam, por possuírem uma predominância para outra áreas. Isso ocorre por se tratar 

de um órgão público e muitas vezes as pessoas acabam optando em realizar 

concurso público, o que lhes garante estabilidade profissional, o custo que lhes tem 

e que acabam muitas vezes não exercendo a profissão que se aperfeiçoaram. 

Conforme comentado pelo gestor da área é difícil conseguir adaptar as 

pessoas de acordo com suas habilidades e sua formação ao cargo adequado, 
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devido as Leis do Concurso Público. Essas leis acabam dificultando a alocação do 

funcionário de acordo com o seu perfil profissional, ou seja, características que 

chamam o profissional a se destacar, ou melhor, desempenhar seu trabalho em 

outras áreas. 

Percebe-se também que a maioria dos colaboradores possui especialização 

em alguma área ou a estão buscando, mesmo que possa não ser na área em que 

atua. Porém nem todos entendem como funciona o Programa de Aplicação de 

Recursos Humanos na organização, fato a qual seria interessante aplicar um 

treinamento para a compreensão de todos, mesmo o programa não sendo o mais 

adequado para se atingir maior qualidade nas atividades prestadas, assim como 

motivação dos colaboradores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A cultura organizacional influencia e é uma das bases do desenvolvimento 

de lideranças, exemplo disso na pesquisa é o fato de que é difícil conseguir adaptar 

as pessoas de acordo com suas habilidades e sua formação ao cargo adequado, por 

haver Leis que estabelecem os critérios e requisitos para cada cargo no Concurso 

Público. A cultura expressa à identidade da organização.  

  “O desenho de cargos tem por objetivo a configuração estrutural das 

tarefas e das pessoas que devem executá-las [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 262). 

Um bom gestor de pessoas é capaz de identificar a personalidade de cada 

um em sua equipe e direcioná-los a uma tarefa que condiz com suas habilidades, 

tendo a pessoa certa no lugar certo, e neste caso ocorre à necessidade do gestor 

adequar a atividade ao colaborador, moldando-o conforme a necessidade da 

organização, trabalhando sempre para não ocorrer ou haver em menor grau 

desmotivação da equipe. 

A gestão de pessoas é uma área muito sensível, pois depende de vários 

aspectos como a cultura que existe em cada organização, a estrutura 

organizacional, as características ambientais, a área de atuação desta, a tecnologia 

utilizada e os processos internos entre outros. 

. “[...] o desenho de cargos precisa fundamentar-se em dois aspectos 

principais: a especialização e a definição” (CHIAVENATO, 2007, p. 260). 

No caso desta organização pública o grau da especialização é testado na 

prova realizada no Concurso Público. “Especialização: relaciona-se ao grau de 

conhecimento e habilitação requerida pelo cargo”. E a definição ocorre por meio da 

Lei que estabelecem os critérios e requisitos para cada cargo. “[...] A definição no 

desenho dos cargos corresponde à formalização no desenho organizacional, da qual 

constitui importante faceta [...].”. Onde a definição apresenta importante papel, pois 

“[...] permite reduzir o grau de ambiguidade com que as pessoas se defrontam em 

seus cargos [...]” (CHIAVENATO, 2007, p. 260). 

Este ambiente pesquisado demonstra a realidade profissional interna da 

organização, ao qual ocorre de colaboradores formados em determinada área, 

trabalhar em outra diferente de sua especialização, assim como de outros estarem 

procurando aperfeiçoamento profissional na área em que atua. 
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Fica difícil ao gestor trabalhar sua equipe quando não se consegue adequar 

uma função de acordo com o perfil profissional, pois a capacidade de cada 

colaborador está ligada com princípios da cultura de origem, de aspectos familiares, 

de estudo, e diante da sociedade aliado ás perspectivas particulares em longo prazo 

no âmbito familiar, financeiro e pessoal. Isso ocorre por se tratar de um órgão público 

e muitas vezes as pessoas optam em realizar concurso público pela garantia de 

estabilidade profissional, o custo que eles têm e que acabam muitas vezes não 

exercendo a profissão que se especializam. 

Adequar o trabalhador no setor em que está inserido dentro da organização 

e trabalhar as suas expectativas em longo prazo, de acordo com a sua 

personalidade e formação tornou-se o objetivo geral. Buscando-se enfatizar a 

importância da alocação correta de colaboradores, a adequação às tarefas do dia-a-

dia e a demonstração de um ambiente com benefícios entre colaboradores, com 

intuito de identificar as características de cada funcionário, realizando um 

diagnóstico através dos questionários e testes aplicados para averiguação de que 

estavam alocados no setor e na função correta, quanto a sua personalidade e 

expectativas dentro da organização, o que comprovou que parcialmente alguns 

estão, porém a maioria não estaria apta para desempenhar tais funções no setor. 

 

A compreensão das orientações de carreira das pessoas torna mais fácil o 
entendimento de quais oportunidades no recrutamento [...] podem ser 
atraentes para elas [...]. As pesquisas sugerem que os indivíduos tomam 
suas decisões com base na semelhança existente entre as características 
ocupacionais e organizacionais e a visão que têm de si mesmos, e que 
aqueles que se ajustam melhor acabam tendo maior sucesso e satisfação 
em suas carreiras (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 306). 

 

Através dos dados coletados e os percentuais obtidos tanto no gráfico de 

aptidão como no gráfico de teste vocacional percebe-se que muitas pessoas não 

estão trabalhando no setor em que teriam mais facilidade para desempenhar a 

função de trabalho, assim como não estão totalmente adequadas a área em que 

atuam, por possuírem uma predominância para outra áreas diferentes da que atuam. 

 Conforme comentado pelo gestor da área é difícil conseguir adaptar as 

pessoas de acordo com suas habilidades e sua formação ao cargo adequado, por 

haver Leis que o impedem pelo Concurso Público, mesmo ele mantendo como foco 

a parte técnica de seus colaboradores. 
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“A habilidade é aquilo que uma pessoa executa com talento e destreza e o 

enredo disposto com engenho, artimanha e perícia”.6 

Segundo ele ocorre uma aplicação de perfil/cargo de acordo com sua 

formação, porém nem sempre de acordo com o perfil profissional, ou seja, 

características que chamam o profissional a se destacar, ou melhor, desempenhar 

seu trabalho em outras áreas, necessitando moldar o colaborador ao cargo com 

treinamentos. 

 

Capacidade é a habilidade atual da pessoa em determinada atividade ou 
comportamento. Ela é adquirida do desenvolvimento de uma aptidão 
preexistente por meio do treinamento ou da prática ou exercício. Assim, a 
capacidade está plenamente disponível e pronta para ser utilizada pela 
pessoa em suas atividades. É a habilidade atual da pessoa. (CHIAVENATO, 
2002, p.244). 

 

Quando há a possibilidade de equilibrar as habilidades e competências 

natas e experiências passadas (âncora de carreira) do colaborador com as 

exigências do cargo, é possível gerar para a organização uma maximização do 

rendimento do trabalho, pois o colaborador fará com maior amor e competência suas 

atividades. 

 

As pessoas parecem ter uma orientação natural para certas competências e 
experiências. Essas orientações refletem certos motivos e capacidades 
implícitas, formados antes do inicio da vida profissional e durante os 
primeiros anos de trabalho [...].(MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 305). 

 

A maioria dos colaboradores possui especialização em alguma área ou a 

estão buscando. Porém nem todos entendem como funciona o Programa de 

Aplicação de Recursos Humanos na organização, fato a qual seria interessante 

aplicar um treinamento para a compreensão de todos, mesmo o programa não 

sendo o mais adequado para se atingir maior qualidade nas atividades prestadas, 

assim como motivação dos colaboradores. 

Como sugestão de instrumentos e técnicas para melhorar as atividades de 

cada colaborador sugere-se que sejam aplicados os testes de aptidão e vocação 

para se identificar o perfil de cada funcionário. Depois de identificado pode ser 

realizado uma comparação entre o que exige a atividade realizada e o perfil do 

                                                 
6
 SEM AUTOR. Conceito de habilidade. Disponível em: <http://conceito.de/habilidade> Acesso em: 19 

de maio de 2015. 
 

http://conceito.de/habilidade
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indivíduo. Os colaboradores em que seu perfil não se encaixe as funções realizadas 

sugere-se que seja realizada uma realocação em sua função de trabalho com 

propósito de encontrar uma função em que ele gere maior resultado a organização. 

Outra opção seria que o indivíduo buscasse outras técnicas para atingir maior 

afinidade com suas aptidões como uma graduação ou especialização para a área 

em que atua, além de gerar um plano de carreira com maior aproveitamento de sua 

respectiva função.  

Por se tratar de uma organização pública, ao qual regem leis que 

determinam os critérios e requisitos para cada cargo a segunda opção citada acima 

seria a mais adequada, pois não é possível fomentar a ideia de desenvolvimento de 

um perfil profissional para cada cargo por ser realizado Concursos Públicos para 

preenchimento destas vagas. Porém em uma organização privada todo este 

contexto citado pode ser trabalhado, gerando um perfil específico condizente para 

cada cargo. 

Segundo as informações apresentadas sugere-se também que sejam 

realizados treinamentos para compreensão de todos em relação da política da 

organização. Mesmo sendo um órgão público deve-se extrair ao máximo o potencial 

de cada funcionário encontrando os pontos fracos e trabalhando para que atinjam o 

objetivo da organização, assim como aprimorar os pontos fortes. 

Seguindo algumas dessas instruções é possível conquistar uma equipe forte 

e motivada que resultará em grandes resultados para a organização. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO: COLABORADORES 

 

1) Escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto       (   )  Ensino Fundamental Completo  

(   )  Ensino Médio Incompleto         (   )  Ensino Médio Completo 

(   )  Superior incompleto         (   ) Superior Completo  

(   )  Pós-graduação ou especialização  

 

2) O que lhe motiva a desenvolver suas habilidades profissionais? 

 

 

 

3) Você trabalha em sua área de formação/especialização? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

 

4) Você acredita que quando se trabalha em sua área de 

formação/especialização, seu trabalho é mais produtivo e melhora o resultado da 

organização?  

(   ) Sim     (   ) Não 

 

5) Existe por parte da organização um programa de correta aplicação de 

recursos humanos? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO: GESTOR/SUPERVISÃO 

 

1) Você como gestor mantém como foco a personalidade ou a parte técnica de seus 

colaboradores? 

(  ) Personalidade/Vocação   (  )Técnica/Aptidão 

 

2) Ocorre uma aplicação de perfil/cargo para seus colaboradores de acordo com sua 

formação? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

3) Caso a alternativa anterior seja sim: O que o impede de fomentar a ideia de 

desenvolver um perfil profissional para cada função? 

(  ) Burocracia   (  ) Recursos 

(  ) Leis    (  ) Não havia sido analisado esta ideia 

(  ) Outros. Quais?___________________________________________ 
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ANEXO C –TESTE DE APTIDÃO: 

 

1. Atividades de minha preferência na infância (assinale quatro): 

1.01 (  ) Aeromodelismo 

1.02 (  ) Amarelinha 

1.03 (  ) Jogos de tabuleiro 

1.04 (  ) Bonecas/bonecos 

1.05 (  ) Bolas de gude 

1.06 (  ) Ciranda 

1.07 (  ) Decifrar charadas 

1.08 (  ) Desenhar 

1.09 (  ) Desmontar coisas 

1.10 (  ) Empinar pipas 

1.11 (  ) Futebol de botão 

1.12 (  ) Jogo da velha 

1.13 (  ) Jogos de bola 

1.14 (  ) Mocinho/Bandido 

1.15 (  ) Quebra-cabeças 

1.16 (  ) Jogo de xadrez 

 

2. Atividades de minha preferência na escola (assinale quatro): 

2.01 (  ) Aritmética/matemática 

2.02 (  ) Ciências físicas /físicas 

2.03 (  ) Humanas/psicologia 

2.04 (  ) Desenho artístico 

2.05 (  ) Engenharia 

2.06 (  ) Geografia 

2.07 (  ) Geometria 

2.08 (  ) Geologia 

2.09 (  ) História 

2.10 (  ) Leitura 

2.11 (  ) Línguas 

2.12 (  ) Musica 

2.13 (  ) Poesia/declamação 
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2.14 (  ) Português/gramática 

2.15 (  ) Redação/composição 

2.16 (  ) Trabalhos manuais 

 

3. Atividades de minha preferência no trabalho (assinale quatro): 

3.01 (  ) Administração de processos 

3.02 (  ) Analise de problemas 

3.03 (  ) Assuntos administrativos 

3.04 (  ) Assuntos financeiros 

3.05 (  ) Assuntos humanos/sociais 

3.06 (  ) Assuntos técnicos 

3.07 (  ) Criação/desenvolvimento de ideias 

3.08 (  ) Ensinar/treinar 

3.09 (  ) Estruturas/organização 

3.10 (  ) Orçamentos 

3.11 (  ) Planos de ação 

3.12 (  ) Estratégia global 

3.13 (  ) Propaganda 

3.14 (  ) Relações publicas 

3.15 (  ) Trabalho em equipe 

 

4. Atividades de minha preferência no lazer (assinale quatro): 

4.01 (  ) Artesanato 

4.02 (  ) Arrumar coisas 

4.03 (  ) Assistir corridas 

4.04 (  ) Campismo 

4.05 (  ) Coleções 

4.06 (  ) Conhecer lugares novos 

4.07 (  ) Consertar aparelhos 

4.08 (  ) Dançar 

4.09 (  ) Desenho/pintura 

4.10 (  ) Esportes coletivos 

4.11 (  ) Fotografia 

4.12 (  ) Jogar xadrez 
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4.13 (  ) Leituras técnicas 

4.14 (  ) Pescar 

4.15 (  ) Reuniões sociais 

4.16 (  ) Trabalho com o computador 

 

5. Meus descritivos (assinale quatro): 

5.01 (  ) Afetuoso 

5.02 (  ) Analítico 

5.03 (  ) Brincalhão 

5.04 (  ) Cauteloso 

5.05 (  ) Detalhista 

5.06 (  ) Emotivo 

5.07 (  ) Esmerado 

5.08 (  ) Extrovertido 

5.09 (  ) Falante 

5.10 (  ) Fantasioso 

5.11 (  ) Introvertido 

5.12 (  ) Intuitivo 

5.13 (  ) Organizado 

5.14 (  ) Racional 

5.15 (  ) Subjetivo 

5.16 (  ) Técnico 

 

6. Minhas motivações (assinale uma em cada grupo): 

Eu trabalho melhor quando: 

6.01 (  ) Tudo está bem organizado 

6.02 (  ) Disponha de informações concretas 

6.03 (  ) Tenho oportunidade de usar a imaginação 

6.04 (  ) Posso compartilhar minhas ideias com outros 

 

Falta-me animo para empreender uma atividade quando: 

6.05 (  ) Não consigo vislumbrar sua utilidade pratica 

6.06 (  ) Ela não apresenta desafio para minha inteligência 

6.07 (  ) Tenho de trabalhar sozinho 
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6.08 (  ) Tenho de trabalhar com pessoas indisciplinadas 

 

Eu me entusiasmo com uma atividade quando: 

6.09 (  ) Conheço tudo a respeito 

6.10 (  ) Ela apresenta regras bem definidas 

6.11 (  ) As pessoas envolvidas trabalham em harmonia 

6.12 (  ) Posso testar minha capacidade 

 

Eu me aborreço quando: 

6.13 (  ) Vejo as coisas bagunçadas 

6.14 (  ) Não posso trabalhar com coisas concretas 

6.15 (  ) As pessoas discutem e brigam 

6.16 (  ) Cerceiam minha criatividade 

 

7. Minhas reações (assinale uma em cada grupo): 

Quando pedem minha aprovação para uma ideia: 

7.01 (  ) Quero examinar sua lógica e racionalidade 

7.02 (  ) Preciso ter confiança nas pessoas envolvidas 

7.03 (  ) Quero saber como ela será executada na pratica 

7.04 (  ) Quero descobrir se ela é inovadora 

 

Quando resistem as minhas ideias: 

7.05 (  ) Explico, passo a passo, sua aplicação 

7.06 (  ) Demonstro seu valor com dados e fatos 

7.07 (  ) Trato de granjear a simpatia dos envolvidos 

7.08 (  ) Procuro estimular a imaginação dos envolvidos 

 

Quando não entendo uma instrução: 

7.09 (  ) É porque não me mostraram/explicaram em detalhes 

7.10 (  ) É porque não entendo seus objetivos ou do instrutor 

7.11 (  ) É porque não gosto da instrução ou do instrutor 

7.12 (  ) É porque ela é muito “quadrada” ou conservadora 

 

Quando não entendem minhas instruções: 
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7.13 (  ) Reenfatizo utilizando exemplos ilustrativos 

7.14 (  ) Trato de chegar ao “coração” dos envolvidos 

7.15 (  ) Faço uma demonstração organizada de suas etapas 

7.16 (  ) Apresenta todos os dados e fatos que as reforçam 

 

8. Minhas convicções (assinale as quatro frases que você, com mais 

entusiasmo, assinaria embaixo): 

8.01 (  ) Só a informação traz o poder (Freud) 

8.02 (  ) Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente aonde os 

outros já foram (Graham Bell) 

8.03 (  ) Se você quer civilizar um humano, comece pela avó dele (Victor Hugo) 

8.04 (  ) O que mais precisamos é de alguém que nos obrigue a fazer o que 

sabemos (Ralph Waldo Emerson) 

8.05 (  ) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando (Popular) 

8.06 (  ) O futuro pertence aqueles que acreditam na beleza de seus sonhos 

(Eleanor Roosevelt) 

8.07 (  ) Quem sabe mais, chora menos (Popular) 

8.08 (  ) Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão 

(Benjamin Franklin) 

8.09 (  ) O passo mais importante para chegar a concentrar-se é aprender a estar 

sozinho consigo mesmo (Erich Fromm) 

8.10 (  ) A imaginação é mais importante do que o conhecimento (Albert Einstein) 

8.11 (  ) Uma andorinha só não faz verão (Popular) 

8.12 (  ) Mais difícil do que levar uma vida organizada é impô-la aos outros (Marcel 

Proust) 

8.13 (  ) Uma alegria compartilhada transforma-se em dupla alegria; uma dor 

compartilhada, em meia dor (Popular) 

8.14 (  ) O humor é um quebra da lógica (Henri Bergson) 

8.15 (  ) Quem não arrisca não petisca (Popular) 

8.16 (  ) O discernimento consiste em saber até onde se pode ir (Jean Cocleau) 

 

Transfira, para a tabela, as respostas que você anotou: 

1.01  NO  2.01  NO 
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1.02  SO  2.02  NO 

1.03  NO  2.03  SE 

1.04  SE  2.04   NE 

1.05  SO  2.05  NO  

1.06  SE  2.06  NO 

1.07  NE  2.07  SO 

1.08  NE  2.08  SO 

1.09  NO  2.09  SE 

1.10  NE  2.10  SO 

1.11  SO  2.11  SE 

1.12  SO  2.12  NE 

1.13  SE  2.13  SE 

1.14  SE  2.14  SO 

1.15  NE  2.15  NE 

1.16  NO  2.16  NE 

       

3.01  SO  4.01  NE 

3.02  NO  4.02  SO 

3.03  SO  4.03  SE 

3.04  NO  4.04  NE 

3.05  SE  4.05  SO 

3.06  NO  4.06  NE 

3.07  NE  4.07  NO 

3.08  SE  4.08  SE 

3.09  SO  4.09  NE 

3.10  NO  4.10  SO 

3.11  SO  4.11  SO 

3.12  NE  4.12  NO 

3.13  NE  4.13  NO 

3.14  SE  4.14  SE 

3.15  NE  4.15  SE 

3.16  SE  4.16  NO 

5.01  SE  6.01  SO 
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5.02  NO  6.02  NO 

5.03  NE  6.03  NE 

5.04  SO  6.04  SE 

5.05  SO  6.05  NO 

5.06  SE  6.06  NE 

5.07  SO  6.07  SE 

5.08  SE  6.08  SO 

5.09  SE  6.09  NO 

5.10  NE  6.10  SO 

5.11  NO  6.11  SE  

5.12  NE  6.12  NE 

5.13  SO  6.13  SO 

5.14  NO  6.14  NO 

5.15  NE  6.15  SE 

5.16  NO  6.16  NE 

       

7.01  NO  8.01  NO 

7.02  SE  8.02  NE 

7.03  SO  8.03  SE 

7.04  NE  8.04  SO 

7.05  SO  8.05  SO 

7.06  NO  8.06  NE 

7.07  SE  8.07  NO 

7.08  NE  8.08  SE 

7.09  SO  8.09  NO 

7.10  NO  8.10  NE 

7.11  SE  8.11  SE 

7.12  NE  8.12  SO 

7.13  NE  8.13  SE 

7.14  SE  8.14  NO 

7.15  SO  8.15  NE 

7.16  NO  8.16  SO 
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Some as respostas assinaladas em cada polo: 

NO (    )       NE(    ) 

SO (    )       SE (    ) 

O máximo de pontos que você pode totalizar em um único polo é 32. Nesse 

caso, teria 0 em todos os demais. A distribuição mais equilibrada de pontos seria 8 

em cada polo. Entre esses dois extremos existem mais de 3000 variáveis de 

combinações possíveis. Para fins de simplificação, transforme os números de seu 

gráfico em percentagens, multiplicando cada um deles por 100 e dividindo o 

resultado por 32. 

Anote os percentuais de seu perfil: 

NO (Raciocínio lógico)  (   ) 

NE (Criatividade)   (    ) 

SO (Organização)   (    ) 

SE (Comunicação)   (    ) 

Some esses percentuais em pares: 

NO + NE (Intelectual) (    ) 

SO + SE (Operacional) (    ) 

NO + SO (Técnico/organizacional) (    ) 

NE + SE (Criativo/interpessoal) (    ) 

Resultados acima de 50% em qualquer polo, isoladamente, sinalizam 

aptidões de alta dominância. Resultados abaixo de 20% sinalizam aptidões de baixa 

dominância. 

 

FORNECIDO POR: Consultor Valentin Naeu. Em: 17 de abril de 2015. 
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ANEXO C.1 - GRÁFICOS DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS DO TESTE DE 

APTIDÃO 
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ANEXO D - TESTE VOCACIONAL: 

 

Lendo as alternativas, assinale "A" ou "B", estando livre também para marcar 

as duas ou nenhuma. A soma será feita da seguinte forma: 

Campo A – conte somente quantas letras A você marcou. 

Campo B – conte somente quantas letras B você marcou. 

Agora some as duas. 

 

Grupo 1- Você prefere:  

(Campo A=1) 

A - ler sobre eletricidade (   ) 

B - ler sobre física nuclear (   ) 

 

A - observar planetas no telescópio (   )   

B - observar células no microscópio (   ) 

 

A - ler sobre a fabricação de tintas  (   ) 

B - ler sobre métodos de calcular (   ) 

 

A - obter uma bolsa para estudar química (   ) 

B - obter uma bolsa para estudar educação (   ) 

 

A - fazer o projeto de um novo viaduto (   ) 

B - traduzir um romance (   ) 

 

A - fazer experiências num laboratório de física (   ) 

B - fazer modelagem e desenho (   ) 

 

(Campo B=1) 

A - ler sobre mecânica (   ) 

B - ler sobre física quântica (   ) 

  

A - estudar os ossos e músculos do corpo humano   (   ) 
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B - conhecer o mecanismo das máquinas em  geral (   ) 

 

A - resolver quebra-cabeças matemáticos (   ) 

B - resolver quebra-cabeças com objetos (   ) 

 

A - visitar um orfanato (   ) 

B - visitar um museu de ciências (   ) 

  

A - ler obras de escritores famosos (   ) 

B - conhecer trabalhos de físicos famosos  (   ) 

  

A - visitar uma galeria de arte (   ) 

B - conhecer um novo aparelho de laboratório (   ) 

 

Soma: _____ + ______ = _______ 

 

Grupo 2- Você prefere:  

(A=1) 

A - conhecer as leis da genética (   ) 

B- conhecer o funcionamento de um motor (   ) 

 

A - visitar um laboratório de microbiologia (   ) 

B - ir a uma exposição de produtos  (   ) 

 

A - estudar a respiração dos peixes  (   ) 

B - aprender a trabalhar com máquinas de calcular   (   ) 

 

A - analisar as propriedades terapêuticas das frutas (   ) 

B - fazer um estudo sobre desemprego (   ) 

 

A - ler sobre a reprodução das aves (   ) 

B - ler sobre literatura (   ) 

 

A - fazer experiências com plantas (   ) 
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B - fazer decoração e paisagismo (   ) 

  

(B=1) 

A - estudar a composição da atmosfera (   ) 

B - estudar o DNA (   ) 

 

A - ir a um laboratório de análises clínicas (   ) 

B - assistir a uma palestra sobre imunologia (   ) 

 

A - determinar o custo de uma nova máquina (   ) 

B - pesquisar a cura da Aids (   ) 

 

A - estudar a causa da delinquência juvenil  (   ) 

B - observar o comportamento dos animais (   ) 

 

A - obter uma bolsa de literatura (   ) 

B - obter uma bolsa de biologia (   ) 

 

A - ler a seção de variedades de um jornal (   ) 

B - ler sobre a importância das vitaminas (   ) 

 

Soma: _____ + ______ = _______ 

 

Grupo 3- Você prefere:  

(A=1) 

A - visitar um asilo de idosos  (   ) 

B - visitar uma usina nuclear (   ) 

 

A - estudar o problema do menor abandonado (   ) 

B - observar o comportamento dos insetos (   ) 

 

A - entrevistar famílias sobre educação dos filhos (   ) 

B - organizar e tabular pesquisas (   ) 
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A - ajudar a resolver problemas de crianças (   ) 

B - ajudar famílias de migrantes a se adaptar (   ) 

 

A - ser voluntário em programas de adoção de menores (   ) 

B - participar de cursos de redação (   ) 

 

A - ler sobre a produção de drogas (   ) 

B - ler sobre arte clássica  (   ) 

 

(B=1) 

A - obter uma bolsa de estatística (   ) 

B - obter uma bolsa de pedagogia (   ) 

 

A - analisar a composição dos alimentos (   ) 

B - analisar as causas do desemprego (   ) 

 

A - calcular o aumento do custo de vida (   ) 

B - estudar a condição social do trabalhador (   ) 

  

A - ajudar a combater a mendicância (   ) 

B - ajudar na educação de favelados (   ) 

 

A - estudar informática (   ) 

B - estudar novo método para erradicar o analfabetismo (   ) 

 

A - desenhar modelos de roupas (   )  

B - ensinar crianças a se orientar no trânsito (   ) 

 

Soma: _____ + ______ = _______ 

 

Grupo 4- Você prefere:  

(A=1) 

A - ler obras de romancistas consagrados (   ) 

B - conhecer trabalhos de prêmios Nobel de física (   ) 
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A - estudar a história da pintura (   ) 

B - estudar a história da ciência (   ) 

 

A - pertencer a um grupo literário (   ) 

B - pertencer a um grupo da Internet especializado em finanças (   ) 

 

A - aprender um idioma estrangeiro (   ) 

B - aprender um novo sistema de catalogar animais (   ) 

 

A - fazer um curso de literatura moderna (   ) 

B - assistir a um curso de gramática (   ) 

  

A - escrever uma peça teatral (   ) 

B - trabalhar numa peça (   ) 

 

 (B=1) 

A - projetar uma estrada (   ) 

B - recitar poemas (   ) 

                

A - ler sobre protozoários (   )  

B - ler sobre poesia (   ) 

 

A - escrever uma tese de química (   ) 

B - escrever uma novela (   ) 

 

A - participar de programas de recuperação de     drogados (   ) 

B - participar de um curso de arte (   ) 

 

A - estudar regras de estilo e oratória (   ) 

B - estudar literatura e interpretação de texto (   ) 

  

A - criar modelos de cartões-postais (   ) 

B - criar frases originais para esses cartões (   ) 
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Soma: _____ + ______ = _______ 

 

Grupo 5- Você prefere:  

(A=1) 

A - visitar uma exposição de escultura (   ) 

B - conhecer um novo tipo de fax (   ) 

  

A - ler sobre cinema e teatro (   )     

B - ler sobre avanços tecnológicos (   ) 

  

A - colecionar reproduções de pintura (   ) 

B - colecionar gráficos da inflação (   ) 

 

A - criar designs de objetos (   ) 

B - criar campanhas de trânsito (   ) 

  

A - bolar um novo tipo de cenografia para dança (   ) 

B - bolar uma nova iluminação para palco (   ) 

 

A - inventar estampas para tecido (   ) 

 

B - criar desenhos para histórias em quadrinhos (   ) 

 

(B=1) 

A - fazer experiências num laboratório de     química  (   )            

B - fazer desenho e gravura (   ) 

  

A - testar a resistência dos materiais (   ) 

B - fazer decoração de ambientes (   ) 

 

A - trabalhar com computador (   ) 

B - desenhar os móveis de uma casa (   ) 
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A - ler sobre o efeito estufa (   ) 

B - ler sobre a história da música (   ) 

 

A - redigir um roteiro de cinema (   ) 

B - trabalhar num filme (   ) 

 

A - criar desenhos para embalagens de produtos (   ) 

B - criar ilustrações para artigos da imprensa (   ) 

  

Soma: _____ + ______ = _______ 

 

RESPOSTA DO TESTE  

 Veja onde você fez mais pontos e, usando como critério a tabela ao lado, 

confira a sua vocação. 

0 a 3 pontos Interesse pequeno 

4 a 6 pontos Interesse moderado 

7 a 9 pontos Interesse grande 

10 a 12 pontos Interesse muito forte 

 

 GRUPO 1   

Queda para o campo das ciências físicas, que abrange profissões como 

engenharia, física e computação por exemplo.  

  

GRUPO 2   

Mostra interesse pela área de biológicas, ou seja, por medicina, biologia, 

odontologia, etc.  

 

 GRUPO 3   

Tem maior inclinação para a área de humanas, como direito, psicologia, 

sociologia, economia e administração. 

 

GRUPO 4   

Exibe maior interesse por profissões ligadas ao uso e domínio da língua (oral 

e escrita), como publicidade, relações públicas, jornalismo, letras, etc.  
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GRUPO 5   

Tem interesse por atividades artísticas, como cinema, teatro, música, 

arquitetura e artes plásticas. 

 

Professora Juliana Godin. Teste Vocacional. Disponível em: 
<http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/67470001/4062253/tesTE%20VOCACIO
NAL.ppt> Acesso em: 28 de abril de 2015. 
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ANEXO D.1 –GRÁFICOS E TABELA DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS DO 
TESTE VOCACIONAL 
 

QUADRO 1 - Pontuação Teste Vocacional 

  
TESTE 

1 
TESTE 

2 
TESTE 

3 
TESTE 

4 
TESTE 

5 
TESTE 

6 
TESTE 

7 
TESTE 

8 
TESTE 

9 

GRUPO 
1 

7 6 3 3 6 9 10 5 0 

GRUPO 
2 

9 7 9 9 9 5 7 7 0 

GRUPO 
3 

8 1 8 10 12 12 3 7 0 

GRUPO 
4 

1 9 8 8 7 4 2 9 0 

GRUPO 
5 

2 8 6 7 5 4 4 3 0 

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo/Pr (2015) 
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