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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma nova ferramenta denominada 

“Inventário de Identificação Profissional (IIP)”, que foi desenvolvido durante o período de 
estágio do curso de Psicologia na Kobalto Consultoria Jr, localizada na Clínica escola, a qual 

tem como função prestar serviços de orientação profissional, recrutamento e seleção e 
treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional. O método utilizado para o 
desenvolvimento do instrumento foi a revisão bibliográfica. Apesar de o IIP se propor a 

identificar os candidatos, bem como suas preferências pessoais, detectar áreas que estaria mais 
propenso a trilhar em uma carreira profissional, o IPP não se trata de um instrumento 

psicométrico. O intuito do IIP é facilitar, otimizar e despertar o interesse e o processo inicial de 
orientação profissional, apresentando um resultado imediato aos candidatos que respondessem 
o questionário. Com a aplicação do instrumento durante o campo de estágio, pode-se concluir 

que o resultado de sua aplicação foi satisfatório, indicando com sucesso as áreas de interesse 
dos candidatos que responderam o questionário. O instrumento concluiu seu papel 

satisfatoriamente, o qual oferece questões norteadoras, as quais investigavam no indivíduo suas 
inclinações para as áreas de estudo e trabalho através suas preferências e vontades, 
possibilitando com que assim, através de suas respostas, alcançasse um norte inicial com 

relação ao seu futuro profissional. 
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1 Introdução 

A demanda da realização da pesquisa e estruturação do Inventário de Identificação 

Profissional (IIP), instrumento não psicométrico, ocorreu com o surgimento de eventos externos 

criados em supervisão de estágio, na Kobalto Consultoria Jr, onde identificou-se a necessidade 

da utilização de instrumentos para a avaliação inicial de interesses profissionais dos indivíduos 

participantes, uma vez que os instrumentos já existentes seriam inviáveis devido a quantidade 

do material disponível ser insuficiente e a falta de tempo hábil para aplicação e correção dos 
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mesmos. Um bom processo de avaliação, segundo Kadam et al. (2016), nos mostra que o 

recrutamento e seleção, a implantação e a ideia de progressão na carreira desempenham um 

papel importante na atração e retenção de profissionais, podem fazer diferença na vida 

profissional de um candidato. 

A partir disso, originou-se a ideia da construção de um instrumento cujo o qual facilita r ia 

e otimizaria essas questões em um processo inicial de identificação profissional, com resultado 

imediato. Deu-se então origem as pesquisas que serviriam de base para a construção do IIP, 

uma vez que a psicometria, segundo Vetter e Cubbin (2019), se preocupa com a mensuração 

objetiva do CHA: conhecimentos, habilidades e atitudes, e também da mensuração subjetiva 

dos interesses, atitudes e valores dos indivíduos. 

O IIP é constituído por 96 questões, as quais estão divididas entre 8 áreas e subáreas de 

atuação profissional. Cada área possui 12 questões que relatam o cotidiano das atividades de 

profissionais pertencentes a essas áreas, e cabe ao candidato informar o seu nível de interesse 

nessas atividades. As possíveis respostas para as questão são apenas três, classificadas entre: 

GM (Gosto Muito), G (Gosto) e NG (Não Gosto). Para se ter sucesso com o inventário, o 

candidato precisa expressar o seu interesse tendo em vista um futuro atuante na profissão, pois 

existem atividades expressas nas questões que podem pertencer ao dia a dia do candidato, mas 

cabe a ele julgar se gostaria de continuar executando-as como profissão ou não. 

 

2 Desenvolvimento  

2.1 Metodologia 

A metodologia utilizada para a execução e criação do Inventário de Identificação 

Profissional (IIP) foi a revisão bibliográfica das bases de dados Pepsic, Scielo, Pubmed e 

periódico da UFSC, entre os anos de 2011 a 2019.  

 

2.3 Discussão  

Santos, Luna e Bardagi (2014), nos traz um importante apontamento sobre as dificuldades 

que os sujeitos possuem no momento da escolha profissional, principalmente quando a escolha 

possui o peso de hierarquias, desejos e valores pessoais, por esse motivo é de extrema 

importância que o processo de Orientação Profissional leve o indivíduo a fazer suas escolhas 

de forma autônoma e consciente. As incertezas que perpassam o momento de escolha da 

carreira profissional atingem grande parte dos indivíduos, sem discriminação de idade e classe 
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social, com isso os autores reforçam que o desejo de auto realização e qualidade de vida 

influenciam no processo de escolha profissional.  

Considerando as dificuldades que são apresentadas por esses indivíduos, Santos, Luna e 

Bardagi (2014), nos apresenta um estudo onde 59 adolescentes não conseguiram escolher uma 

possibilidade de carreira e ainda relataram a dificuldade de entender suas limitações frente a 

essa importante escolha.  

Santos, Luna e Bardagi (2014) revelam como consequência da pressão da escolha 

profissional o adoecimento desses indivíduos, principalmente pelo processo de conhecer e 

estabelecer uma identidade que não havia sido explorada, com isso a Orientação Profissiona l 

assume o papel de promover a saúde e bem-estar dos indivíduos, auxiliando no processo de 

autoconhecimento, da construção da identidade profissional, tomada de decisões, entre outros 

processos que envolvem a escolha do indivíduo.  

Para que a escolha do indivíduo seja refinada, Teixeira et al. (2011) afirmam que o apoio 

profissional deve mostrar que o indivíduo precisa ter o conhecimento das possibilidades 

existentes, fazendo com que assim, a sua escolha esteja relacionada com suas características, 

interesses e valores pessoais. É de extrema importância preparar e orientar os indivíduos para 

que as escolhas realizadas possuam o caráter individual dos mesmos, fazendo com que possam 

ser profissionais éticos e que trilhem uma carreira baseada em seus valores, alcançando, assim, 

o sucesso profissional. 

Com base nos estudos realizados e na necessidade exposta pela consultoria, criou-se um 

inventário no qual as questões foram elaboradas afim de realizar um compilado de interesses e 

identificação com as atividades corriqueiras das profissões e que, assim sendo, poderia ser 

traçado um “diagnóstico” inicial acerca das possibilidades de atuações futuras no mercado de 

trabalho a serem trabalhadas em um processo de orientação profissional. 

A partir desse pressuposto, foram criadas 96 questões com base em atividades 

corriqueiras das carreiras profissionais de cursos superiores divididas em 8 áreas e subáreas, 

retiradas da tabela do CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

da USP) a serem estudas. São elas: ciências exatas e da terra, engenharias, ciências da saúde, 

ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística/letras e artes, 

ciências biológicas.  

As questões são frases que indicam atividades do dia-a-dia das profissões, fazendo com 

que o candidato reflita acerca do que gostaria ou não de exercer em seu futuro profissiona l, 



          FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS 
        Rua Luís Otávio, 1313    Taquaral 

      Campinas (SP)  13087-018    (19) 3512-3100 
 

 

 
 

informando por meio de suas respostas seu nível de interesse através das opções disponíve is, 

que são divididas em 3 níveis de interesse, são eles: “Gosto Muito”, identificado na tabela pela 

sigla “GM”, “Gosto”, identificado pela letra “G” na tabela e “Não Gosto”, identificado na tabela 

pela sigla “NG”. 

Cada um dos três níveis de interesse possui uma pontuação específica que varia de zero 

a dois pontos, a qual é somada por áreas de estudo, fazendo com que assim possa ser 

identificado em qual área o candidato obteve maior nível de identificação profissional com as 

atividades, tomando como base os dois maiores resultados obtidos em seus interesses em 

realizar ou não tal atividade no final da avaliação, fazendo com que assim, seja possível 

identificar as áreas de interesse profissional para que se dê início ao processo de orientação 

profissional do indivíduo de forma pratica e otimizada, facilitando assim o processo de 

“diagnóstico” inicial. 

 

3 Conclusão   

Ao colocar o Inventário de Identificação Profissional (IIP) em prática, conclui-se que a 

teoria adotada para a execução do trabalho obteve caráter satisfatório, pois a aplicação do 

inventário trouxe dados necessários que corroboraram para que fosse possível estabelecer um 

ponto de partida para a iniciação da investigação no processo de orientação profissional dos 

candidatos que voluntariamente responderam o questionário.  

Dos participantes, haviam candidatos que já cursavam o ensino superior e os resultados 

obtidos, a partir de suas respostas no inventário, indicaram áreas as quais os cursos que estavam 

realizando eram pertencentes, comprovando parcialmente a eficácia do instrumento. Em 

entrevista de feedback com outros participantes, pode-se notar que o inventário sintetizou as 

repostas dos indivíduos pré direcionando-os a áreas nas quais já haviam interesse prévio nos 

cursos pertencentes, fazendo com que esse seja mais um possível ponto que demonstre a 

eficácia do IIP.  

Para comprovação total de sua eficácia será necessário mais pesquisas de campo e 

aplicações em públicos diversificados, afim de explorar e progredir nas pesquisas de avaliação 

de desempenho e fidedignidade dos resultados e do instrumento criado. Com isso, os estudos 

para o aprimoramento do Inventário de Identificação Profissional (IIP), terão continuidade nos 

próximos anos.  
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