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INTRODUÇÃO  

 

O Laboratório de Psicometria e Psicologia Positiva (LP3) do Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Brasileiro de Coaching 

(IBC) realizou um estudo com o objetivo de avaliar o impacto da imersão no Desperte Seu 

Poder (DSP), oferecida pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). 

Conforme projeto proposto, trata-se de um estudo quase-experimental (Robson & 

McCartan, 2016), com dados coletados em três momentos (1 - antes da formação, 2 - logo após 

a formação e 3 – follow-up, seis meses após a formação) com os participantes da formação. 
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(Alunos DSP) 

Pré-teste Formação Pós-teste Follow-up 

Sim       Sim      Sim  Sim 

Figura 1. Delineamento metodológico para avaliação de efetividade do Desperte Seu Poder 

(DSP) 

 

  



 

MÉTODO 

 

1. PARTICIPANTES 

1.1. Grupo Experimental (Alunos de diferentes turmas do Desperte Seu Poder, DSP). 

Foram convidados a participar da pesquisa todos os alunos matriculados em três (3) 

turmas do Desperte Seu Poder (DSP), cujas formações ocorreram entre novembro de 

2018 e março de 2019. No total, foram convidados 6308 participantes.  

Destes, 2525, responderam o estudo no pré-teste, 1373 responderam no pós-teste e 404 

responderam no follow-up. A Tabela 1 apresenta as informações sobre os 

procedimentos de coleta de dados.   

 

Tabela 1. Estatísticas Descritivas dos participantes (Pré-Teste e Pós-Teste) 

Etapa Pré-Teste Pós-Teste Follow-up 

Participantes Convidados 6308 6308 6308 

Respostas obtidas 2525 1373 404 

Respostas completas 2237 1125 320 

Respostas incompletas 288 248 84 

 

É importante ressaltar que nem todos os participantes responderam a todas as etapas, de 

modo que alguns participantes que responderam uma etapa não responderam outras. 

Assim, foi realizado um procedimento de pareamento dos bancos de dados, no qual 

foram mantidos apenas os participantes que responderam as três etapas da pesquisa. O 

banco final, portanto, ficou composto por 253 participantes, conforme apresentado na 

tabela 2. 

 

  



 

Tabela 2. Dados sociodemográficos da amostra final de participantes  

Idade Média (DP) 

38,21 (9,45%) 

Sexo N (%) 

Masculino 

Feminino 

81 (31.9%) 

172 (68.1%) 

Estado Civil N (%) 

Solteiro 70 (27,7%) 

Namorando/noivo(a) 21 (8,3%) 

Em união estável 21 (8,3%) 

Casado 109 (43,1%) 

Separado/Divorciado 20 (7,9%) 

Viúvo 4 (1,6%) 

Outro 4 (1,6%) 

Escolaridade N (%) 

Ensino Fundamental Incompleto 
1 (0,4%) 

Ensino Fundamental Completo 
19 (7,6%) 

Ensino Médio Incompleto 
19 (7,6%) 

Ensino Médio Completo 
61 (24,5%) 

Ensino Superior Incompleto 
30 (12%) 

Ensino Superior Completo 
119 (47,8%) 

Pós-Graduação Incompleta 
1 (0,4%) 

Pós-Graduação Completa 
19 (7,6%) 

Trabalho N (%) 

Trabalhando 213 (84,2%) 

Desempregado 36 (14,2%) 

Tipo de trabalho N (%) 

Empregado (Instit. pública/privada) 139 (54,9%) 

Empresário 40 (15,8%) 

Autônomo 36 (14,2%) 

Nota: DP = Desvio-padrão; N = número de participantes por categoria. 

  



 

1. INSTRUMENTOS 

- Questionário sociodemográfico: Trata-se de um instrumento que levantou informações 

sociodemográficas, a saber: idade, sexo, estado civil, escolaridade, se trabalha e tipo de 

trabalho, etc. 

 - Escala de Felicidade Subjetiva (Subjective Happiness Scale, SHS - Lyubomirsky & 

Lepper, 1999, Damásio, Zanon, & Koller, 2012). A Escala de Felicidade Subjetiva (EFS) 

refere-se a um instrumento que avalia, a partir da percepção das próprias pessoas, seus níveis 

de felicidade (componente emocional do bem-estar subjetivo). O instrumento é composto por 

quatro itens, respondidos em uma escala de sete pontos. Os escores podem variar de 4 a 28 

pontos. No presente estudo, a escala apresentou adequados níveis de consistência interna 

(Fidedignidade Composta = 0,76). 

 - Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction with Life Scale, SWLS - Diener et al. 

1985, adaptada por Gouveia, Milfont, Fonseca, & Coelho, 2009; ANEXO E): A Escala de 

Satisfação com a Vida avalia o componente cognitivo do bem-estar subjetivo (BES). O 

instrumento avalia o conceito de satisfação com a vida a partir do julgamento dos sujeitos sobre 

suas próprias vidas. O instrumento consta de cinco itens, respondidos em uma escala Likert de 

sete pontos (1 – discordo totalmente a 7 – concordo totalmente). Os escores podem variar de 5 

a 35 pontos. No presente estudo, a escala apresentou adequados níveis de consistência interna 

(Fidedignidade Composta = 0,85). 

 - Escala de Positividade (EP; Caprara et al., 2012a, 2012b, adaptada por Borsa, Damásio, 

Souza, Koller, & Caprara, 2015). Instrumento unifatorial de autorrelato do tipo Likert composto 

por oito itens cujas respostas podem variar de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 

Os escores podem variar de 8 a 40 pontos. No presente estudo, a escala apresentou adequados 

níveis de consistência interna (Fidedignidade Composta = 0,85) 

 - Escala de Autoeficácia Geral (General Self-efficacy Scale, GSS, Schwarzer & 

Jerusalém, 1995, adaptada por Teixeira & Dias, 2005): É uma escala de dez itens, respondida 

através de uma escala de quatro pontos, variando de 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo 

totalmente), que busca avaliar o construto autoeficácia geral.  Os escores podem variar de 10 a 

70 pontos. No presente estudo, a escala apresentou adequados níveis de consistência interna 

(Fidedignidade Composta = 0,90). 

 - Escala de Satisfação com Metas (ESAME; Damásio, 2018a): Trata-se de uma escala 

que tem por objetivo mensurar o quanto as pessoas estão satisfeitas com as suas metas de vida. 

A escala é composta por 7 itens, cujas respostas podem variar de 1 (Discordo Totalmente) a 7 

(Concordo totalmente). Os escores podem variar de 7 a 35 pontos. No presente estudo, a escala 

apresentou adequados níveis de consistência interna (Fidedignidade Composta = 0,87). 



 

 - Escala de Autorreflexão e Insight (Self-Reflection and Insight Scale, SRIS, Grant, 

Franklin, & Langford, 2002, adaptada por Damásio, 2018b): Trata-se de um instrumento de 

autorrelato que busca investigar o quanto as pessoas possuem autoconhecimento. O instrumento 

é composto por 13 itens respondidos em uma escala que varia de 1 (nada parecido comigo) a 5 

(totalmente parecido comigo). Os escores podem variar de 13 a 65 pontos. No presente estudo, 

a escala apresentou adequados níveis de consistência interna (Fidedignidade Composta = 0,79). 

 - Escala de Depressão, Estresse e Ansiedade (Depression, Anxiety, and Stress Scale, 

DASS-21; Lovibond & Lovibond, 1995; adaptada por Apóstolo, Mendes, & Azeredo, 2006): 

instrumento composto por 21 itens que avaliam sintomas de ansiedade, depressão e estresse. 

Cada dimensão é composta por 7 itens. As respostas são dadas em uma escala tipo Likert de 4 

pontos, sendo 0 (não se aplicou a mim de forma nenhuma) a 3 (Aplicou-se muito a mim ou na 

maior parte do tempo). Os escores de cada dimensão variam de 0 a 21 pontos. No presente 

estudo, a escala apresentou adequados níveis de consistência interna (Depressão = 0,91; 

Ansiedade = 0,87; Estresse = 0,91). 

 

  



 

RESULTADOS 

A tabela 3 apresenta os resultados descritivos para todas as variáveis mensuradas no 

pré-teste, pós-teste e follow-up. As variáveis Depressão, Ansiedade e Estresse diminuíram ao 

longo do tempo. As variáveis autoeficácia, felicidade, satisfação com a vida, satisfação com 

metas, positividade e autorreflexão aumentaram ao longo do tempo. Seis meses após o final do 

DSP, os efeitos encontrados se mantiveram para a maioria das variáveis. Estresse continuou a 

reduzir após o DSP. Felicidade no follow-up foi menor do que no pós-teste, mas ainda maior 

do que no pré-teste. Pode ser visto que os maiores efeitos obtidos foram nas reduções dos níveis 

de psicopatologia (variando de uma redução aproximada de 26 a 31% nos escores). O quadro 1 

apresenta a síntese dos efeitos encontrados.  

  



 

A tabela 3 apresenta os escores descritivos para todas as variáveis ao longo do tempo.  

 

Tabela 3.  

Estatísticas descritivas das variáveis psicológicas no pré e pós-teste  

Variáveis 

Psicológicas 

  Estatísticas descritivas 
 

Etapa Média DP 
Mínimo 

obtido 

Máximo 

obtido 

Diferença de 

escoresa 

% da 

diferença 

 

Depressão 
Pré-teste 5.01 4.53 0 21  

-1,28 

 

-26% Pós-teste 3.98 4.17 0 21 

 Follow-up 3.73 3.94 0 21   

Ansiedade 
Pré-teste 3.42 4.01 0 21  

-0,98 

 

-29% Pós-teste 2.71 3.54 0 21 

 Follow-up 2.44 3.36 0 21   

Estresse 

Pré-teste 6.97 4.86 0 21  

-2,19 

 

 

-31% 

 

Pós-teste 5.39 4.13 0 21 

Follow-up 4.78 4.00 0 21 

Autoeficácia 
Pré-teste 51.27 9.51 19 70  

4,11 

 

8% Pós-teste 56.52 9.12 20 70 

 Follow-up 55.38 9.22 19 70   

Felicidade 
Pré-teste 20.52 4.97 4 28  

1,71 

 

8% Pós-teste 22.91 4.21 7 28 

 Follow-up 22.23 4.05 8 28   

Satisfação com 

a Vida 

Pré-teste 22.18 5.90 7 30  

2,21 

 

10% Pós-teste 24.34 5.31 9 30 

 Follow-up 24.39 5.21 11 30   

Satisfação com 

Metas 

Pré-teste 24.81 5.09 9 35  

2,05 

 

8% Pós-teste 26.93 4.44 10 35 

 Follow-up 26.86 5.26 12 35    

Positividade 
Pré-teste 30.06 4.11 15 40  

1,15 

 

4% 

 

Pós-teste 31.91 3.85 19 40 

 Follow-up 31.21 4.28 17 40   

Autorreflexão 
Pré-teste 46.22 9.62 20 65  

3,04 

 

7% Pós-teste 48.31 9.41 22 65 

 Follow-up 49.26 9.17 23 65    

Nota: A coluna diferença de escores se baseia na diferença entre pré-teste e follow-up. A coluna 

“% de diferença” apresenta um cálculo aproximado do quanto, em percentual, os escores no 

follow-up variaram, em relação aos escores do pré-teste. Essa estimativa é apenas uma 

aproximação da realidade, não devendo ser interpretada de maneira literal.  

 

 

 

  



 

O quadro 1 apresenta a síntese dos efeitos encontrados.  

 

Quadro 1. Efeitos obtidos em todas as comparações realizadas 

Variável 

Comparações 

Pós-teste com  

pré-teste 

Follow-up com 

pré-teste 

Follow-up com pós-

teste 

Depressão Diminuiu Diminuiu O efeito se manteve 

Ansiedade Diminuiu Diminuiu O efeito se manteve 

Estresse Diminuiu Diminuiu Diminuiu 

Autoeficácia Aumentou Aumentou O efeito se manteve 

Felicidade Aumentou Aumentou Diminuiu 

Satisfação com a vida Aumentou Aumentou O efeito se manteve 

Satisfação com metas Aumentou Aumentou O efeito se manteve 

Positividade Aumentou Aumentou O efeito se manteve 

Autorreflexão Aumentou Diminuiu O efeito se manteve 

 

 

As Figuras 1 a 5 apresentam as variações nos escores das diferentes variáveis. As figuras 

1 a 3 apresentam os resultados em gráficos de barra, enquanto as figuras 4 e 5 apresentam os 

mesmos resultados em gráficos de linha.  

 

  



 

 

Figura 1. Variação dos Escores de Depressão, Ansiedade e Estresse (Antes e Após o DSP) 

 

Figura 2. Variação dos Escores de Autoeficácia, Felicidade e Satisfação com a Vida (Antes e 

Após o DSP) 

 

Figura 3. Variação dos Escores de Satisfação com Metas, Positividade e Autorreflexão (Antes 

e Após o DSP) 
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Figura 4. Variação nos níveis de Depressão, Ansiedade e Estresse entre pré-teste, pós-teste e 

follow-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variação nos níveis de Autoeficácia, Felicidade, Satisfação com a vida, Satisfação com Metas, 

Positividade e Autorreflexão entre pré, pós-teste e follow-up 

 

  



 

RESULTADOS ADICIONAIS 

 

1) Buscamos investigar em que medida o sexo, a idade e a escolaridade dos participantes 

afetavam a sua evolução na formação do Desperte Seu Poder (DSP). Nenhum efeito 

significativo foi encontrado. Isso significa que homens e mulheres de todas as idades e com 

diferentes níveis educacionais têm o mesmo benefício em participar do DSP; 

 

2) Em relação à amostra, houve uma perda de participantes ao longo do tempo, devido à 

desistência. Análises de abandono (attrition rate analyses) demonstraram que a amostra final 

do estudo apresenta pequenas diferentes em relação à amostra inicial (que respondeu o pré-

teste): a amostra final apresenta menores níveis de ansiedade e maiores níveis de competência 

enquanto Coach, quando comparado com a amostra do pré-teste. Entretanto, essas diferenças 

apresentaram tamanho de efeitos pequenos, o que demonstra pouca importância prática. Ainda, 

os resultados da regressão logística demonstraram que a única variável que seria capaz de 

predizer se os participantes iam finalizar ou não as três etapas do estudo foi Competências 

Enquanto Coach. Porém, em termos explicativos, o modelo explica 1% do resultado final, e não 

foi capaz de classificar corretamente nenhum caso que realmente terminou as três etapas do 

estudo. Em síntese, embora tenham sido encontradas algumas diferenças entre a amostra final 

desse relatório e a amostra inicial, elas podem ser consideradas muito próximas, em termos das 

características psicológicas mensuradas. Isso atesta que as variáveis do estudo não foram as 

razões pelas quais os participantes abandonaram a pesquisa, o que torna os resultados aqui 

descritos mais confiáveis. 

 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados reportados neste relatório demonstram que a imersão do Desperte Seu 

Poder (DSP), oferecida pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), apresentou impactos muito 

positivos nos participantes, reduzindo seus níveis de Depressão, Ansiedade e Estresse, e 

aumentando os seus níveis de Autoeficácia, Felicidade, Satisfação com a vida, Satisfação com 

Metas, Positividade e Autorreflexão. Seis meses após a formação, o efeito obtido se manteve 

para todas as variáveis.  

É possível perceber que para algumas variáveis (depressão, estresse, ansiedade) os 

escores no follow-up tenderam a ser menores do que no pós-teste (Ver Figura 4). Embora as 

diferenças do follow-up com o pós-teste não tenham sido significativas (isto é, os escores são 

estatisticamente equivalentes), é possível perceber que o efeito obtido apresenta uma tendência 

de continuidade. O mesmo aconteceu para autorreflexão, onde os escores do follow-up 

tenderam a ser maiores do que no pós-teste. Outras variáveis como satisfação com a vida e 

satisfação com metas se mostraram completamente estáveis (Ver Figura 5). A junção desses 

resultados sugere que o efeito positivo encontrado tenderá a se manter por um prazo maior do 

que o pesquisado (6 meses). Entretanto, novas pesquisas deverão ser realizadas para avaliar a 

validade desta hipótese. 

Na comparação do pós-teste com o follow-up, apenas dois efeitos significativos foram 

encontrados. Estresse e felicidade diminuíram no follow-up em comparação com os níveis 

encontrados nos pós-teste. Esse resultado é positivo para o estresse, uma vez que ele continuou 

a diminuir ao longo do tempo.  No que se refere a felicidade, os níveis reduziram um pouco, 

após o fim da intervenção, mesmo assim foram significativamente maiores quando comparados 

com antes da intervenção (pré-teste). Para as demais variáveis, os resultados obtidos no pós-

teste se mantiveram estáveis ao longo do tempo. 

Importante destacar que não foram encontrados efeitos de sexo, escolaridade, idade e 

estar ou não trabalhando. Isso significa que os benefícios do DSP se mostraram equivalentes 

para homens e mulheres de diferentes faixas etárias, de diferentes níveis de escolaridade e 

empregados ou desempregados.   

Os procedimentos estatísticos de análise de dados não são pormenorizados nessa versão 

do relatório de pesquisa. Caso o leitor tenha interesse, favor solicitar a versão completa do 

relatório.  
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