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Resumo 

 

O objetivo geral do presente estudo foi propor e avaliar um modelo analítico para 
explicar a decisão de carreira de universitários, em particular o autoconceito, a 
autoeficácia profissional e o comportamento exploratório. O estudo foi realizado por 
meio de uma pesquisa de campo, com metodologia descritiva quantitativamente. 
Como a carreira do discente pode ser prevista mediante o autoconceito, a autoeficácia 
profissional e o comportamento exploratório constitui a questão essencial da 
dissertação. Foram enviados questionários via e-mail e aplicativo de mensagem para 
aproximadamente 350 discentes, obtendo-se 165 respostas. Foram explorados os 
seguintes conteúdos: Auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing 
Value Analisys, e da análise de outliers; Teste da escala utilizada para avaliação dos 
construtos do modelo; Análise estatística dos indicadores e dos construtos relativos 
ao questionário aplicado e Testes das relações estruturais estabelecidas no modelo 
analítico. Foram confirmadas a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de 
consistência interna, a validade convergente e a validade discriminante da escala. A 
pesquisa revelou um equilíbrio da importância dos três construtos para a formação da 
decisão de carreira. O construto que apresentou a melhor a avaliação pelos discentes 
foi a Autoeficácia Profissional, com média 7,16 e desvio-padrão de 1,45, índice 
possivelmente afetado pela situação econômica atual no país. A pesquisa também 
revelou que que a maioria dos universitários (64%) tem expectativas grandes ou muito 
grandes sobre suas possibilidades pessoais logo após a conclusão do curso. Não 
obstante, a maior parte (49%), quase a maioria, tem como projeto continuar os 
estudos, o que pode indicar a dependência da educação continuada como meio para 
a complementação da carreira. O modelo mostrou-se útil para explicar a percepção 
dos discentes sobre a importância dos três fatores para a decisão de carreira. 

 

 

Palavras-chave: Carreira. Autoconceito. Autoeficácia. Comportamento Exploratório. 

Universitários. 

 

  



Abstract 

 

The aym of this research was to investigate career decision factors among university 
students, particularly self-concept, professional self- efficacy and exploratory behavior. 
The research was carried out through a field research, with quantitative descriptive 
methodology. How self-concept, professional self-efficacy and exploratory behavior 
could predict Brazilian Higher Education Institution (HEI) students could help to predict 
their career was the guide question of this research. The general objective of this 
research was to propose and evaluate an analytical model to explain the university 
students' career decision. Questionnaires were sent via email and messenger app for 
smartphones to approximately 350 students, obtaining 165 responses. The following 
contents were explored:  Research data audit through MVA - Missing Value Analysis, 
and the outliers’ analysis, Test of the scale used to evaluate the model´s constructs; 
Statistical analysis of the indicators and constructs related to the applied questionnaire 
and Tests of the structural relations established in the analytical model by means of 
structural equations. The tests confirmed the reliability of the indicators, the reliability 
of internal consistency, the convergent validity and the discriminant validity of the 
scale. The research revealed a balance in the importance of the three constructs, self-
concept, professional self-efficacy and exploratory behavior in career decision making. 
The construct that presented the best evaluation by the students was Self-Efficacy, 
with mean 7.16 and standard deviation of 1.45. Finally, the relation of the students with 
their perceptions about the factors of career prediction indicated that the majority (64%) 
have large or very large expectations about their personal possibilities shortly after the 
conclusion of the course. Nevertheless, most (49%), almost the majority, have as a 
project to continue their studies, which may indicate the concern with continuing 
education. The model was useful and valid to explain the students' perception of the 
three career decision factors. 
 
 
Keywords: Career. Self-concept. Sefl-efficacy. Exploratory Behavior. Students. 
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1. Introdução 

 

A presente dissertação tem o objetivo de explicar a percepção dos discentes em uma 

instituição de ensino superior (IES) na região metropolitana de Belo Horizonte, acerca 

de fatores preditores de carreira. Para atingir tal objetivo, foram abordados aspectos 

teóricos sobre fatores preditores de decisão de carreira, em particular o autoconceito, 

a autoeficácia profissional e o comportamento exploratório em uma nova realidade de 

mundo na qual os antigos conceitos que conhecíamos de carreira e trabalho têm 

sofrido mudanças ainda mais constantes e rápidas. Essas mudanças foram mais 

abruptas na última década, com o advento das novas tecnologias para automação, 

não somente na manufatura, mas no comércio e serviço, como, por exemplo, os 

diversos aplicativos existentes interagindo nesses dois últimos segmentos (Cunha, 

2017). 

 

Considerando que o desenvolvimento profissional é algo que ocorre durante toda a 

vida, é natural que mesmo na idade adulta existam momentos de indecisão em relação 

à escolha profissional, ressalta Savickas (1997). Mas nas situações em que o 

indivíduo já tem comprometimento com a escolha em termos vocacionais, isso ajuda 

a promover uma análise com otimismo em relação às suas possibilidades, permite 

melhor entendimento das eventuais dificuldades para obtenção de resultados e 

promove crenças de autoeficácia positivas (Bardagi & Hutz, 2010).   

 

Não obstante o país atravessar mais uma crise econômica, a crescente evolução do 

mercado de trabalho, principalmente nos países emergentes como o Brasil, tem 

proporcionado, historicamente, grandes oportunidades, aumentando a oferta de 

emprego. Em 2013, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) constatou que o 

contexto econômico mundial e seu impacto no mercado de trabalho têm registrado 

evolução positiva nos países em desenvolvimento como o Brasil (Abrantes, 2013), 

mesmo considerando que personagens da área econômica e alguns estudos recentes 

relacionem a arrancada do Brasil, do ponto de vista econômico, ao tradicional conceito 

de “voo de galinha” (Barbosa Filho, 2017; Birkner, 2017). Contrastando com o 

otimismo do relatório do ano 2013, os dados da OIT para o ano 2018 indicam que a 

taxa de desemprego no país ficará em 11,9% em 2018 e o índice de trabalhadores 

em empregos precários no Brasil subirá de 25,3 milhões em 2017 para 26,8 milhões 
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em 2019, ou seja, 1,5 milhões de trabalhadores a mais em situação de precariedade 

laboral (Souza, Quinelato & Vargas, 2018) 

 

Em um passado relativamente recente, o significado da conclusão da graduação pelos 

discentes era a promessa de uma nova fase de vida marcada pelo início do exercício 

da profissão escolhida. Para Teixeira e Gomes (2005), o ingresso no mercado de 

trabalho para aqueles que nunca trabalharam traz consigo a possibilidade de 

autonomia financeira e independência do ambiente familiar. Para aqueles que já 

trabalhavam, o diploma universitário poderia significar a abertura de novos horizontes 

profissionais, o crescimento em uma carreira ou mesmo chance de investir em uma 

nova alternativa profissional. Nesse estudo os autores concluíram que o senso de 

competência decorria do envolvimento dos estudantes em sua formação, 

especialmente em atividades práticas e não obrigatórias.   

 

Os dados desta pesquisa de Teixeira e Gomes sugerem que os universitários não 

estão sendo preparados para as tarefas de transição, mostrando a necessidade de se 

desenvolverem programas de atendimento a esse tipo de demanda.  Os autores ainda 

ressaltam que a conclusão de um curso superior marca o fim de uma etapa na 

educação individual e carrega consigo uma série de expectativas que podem se tornar 

realidade ou não nos anos que se seguem, situações muitas características dos dias 

atuais. O ingresso no mercado de trabalho ainda é um dos principais problemas para 

os recém-graduados, particularmente aqueles em início de carreira ou em busca do 

primeiro emprego. Se o objetivo for ingressar no mercado de trabalho relativo à sua 

área de formação, maior ainda a dificuldade. 

 

Por décadas, o diploma universitário foi porta de entrada para o primeiro ou um novo 

trabalho. Hoje, a conquista de oportunidades profissionais após a graduação requer 

uma série de habilidades, características pessoais, competências e redes de 

relacionamento que permitam a esse profissional visibilidade e atratividade tanto para 

seus potenciais clientes, nos casos de prestadores de serviços, como empregadores, 

quanto para aqueles que remunerarão o trabalho.  Se, por um lado, o aumento no 

número de formando nos últimos anos permite comemorar mais acesso à educação, 

paradoxalmente tem-se redução nos empregos, seja em função dessa mais recente 

crise econômica, seja pelas transformações operacionais e sociais nas novas formas 
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de geração de riqueza, criações de novas profissões que reduzem a participação 

humana (Silva, 2017). É inegável que cada ano de estudos representa maiores 

chances no mercado de trabalho e maior salário (Bottega, 2018), mas infelizmente, 

ainda são muitos os discentes que buscam uma formação universitária acreditando 

que ela por si só será a ponte, a condição necessária, profissionalizante, que permitirá 

o conhecimento suficiente, seja ele técnico ou científico, capaz de garantir o ingresso 

no mercado de trabalho e o sucesso profissional (Figueiredo, 2015).  Por outro lado, 

é elevado o número de pessoas que concluem o curso universitário já com a 

percepção de que sua formação é insuficiente, às vezes com a falsa ideia de que 

houve má qualidade na formação, o que é pertinente em muitos casos, mas 

essencialmente por entenderem haver um distanciamento entre o aprendizado 

acadêmico e as demandas do mercado de trabalho.  Ainda segundo Figueiredo, 

mesmo com todas as dificuldades, existem aqueles discentes que conseguem partir 

para o mercado de trabalho com a preparação requerida, o que implica reconhecer 

que não é correto vincular a obtenção de oportunidade profissional apenas com a 

formação universitária, ou seja, aqueles que buscaram uma formação complementar, 

adicional, aumentaram suas chances no mercado de trabalho. 

 

A conclusão do curso de graduação tem como ponto adicional a ser observado pelo 

discente que este é um momento de reavaliação de todas as escolhas que foram 

feitas, das experiências vividas até o momento e também uma antecipação do que 

está por vir, tanto em termos profissionais como não profissionais (Teixeira, 2002; 

Uschida, 2010). É um período em que a identidade pessoal se transforma, pois novos 

papéis são assumidos e novas expectativas criadas. A conclusão do curso provoca 

ainda em uma revisão de experiências vividas, particularmente nos estágios que 

influenciam de forma prática o desenvolvimento da adaptação à carreira, auxiliando 

também na autoeficácia e no autoconceito (Silva & Teixeira, 2013) Nesse momento, 

alguns se encontram satisfeitos com suas experiências e confiantes quanto ao futuro 

profissional, enquanto outros experimentam insatisfação e incertezas. No entanto, é 

apenas quando ingressam (ou tentam ingressar) no mercado de trabalho que os 

jovens vivem, de fato, as dificuldades ou recompensas de suas profissões, o que vai 

lhes exigir novos esforços no sentido de estabelecerem-se em suas carreiras ou 

buscarem alternativas de trabalho, novos conhecimentos que complementarão e 

atenderão à demanda do mercado, visto que os gaps de formação são tão amplos 
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que precisariam ser particularizados, em razão do perfil das organizações o discente  

atuará.  

 

A partir de todos esses aspectos, concluiu-se que existem numerosos estudos 

necessários para que as IES possam criar e melhorar as condições que favorecem o 

aprendizado dos discentes, além de contribuir para seu bem-estar psicológico 

(Teixeira, Castro & da Rosa Piccolo, 2007a). Considerando os discentes em vias de 

conclusão do curso, as medidas das IES devem ser de tal forma a favorecer a 

elaboração de projetos de desenvolvimento de carreira, a fim de que a transição 

universidade-mercado de trabalho seja realizada pelo estudante de forma mais 

consciente e planejada (Santos, Mognon & Joly, 2011). 

 

Em seu trabalho onde analisam o Modelo de Avaliação e Orientação de Carreira 

proposto por Donald Super (C-DAC Model), Oliveira, Guimarães e Dela Coleta (2006) 

ressaltam a inovação trazida, a partir do momento em que trouxe compreensão do 

comportamento vocacional sob a ótica do desenvolvimento humano. A escolha de 

carreira não seria encarada como fato pontual e isolado, e sim resultante de um 

processo que ocorre ao longo da vida do indivíduo. Nessa perspectiva teórica, a 

escolha profissional envolve a formação de um autoconceito, processo que se inicia 

na infância e está relacionado ao desenvolvimento de uma identidade profissional.  

Segundo as autoras, esse modelo de avaliação e orientação de carreira proposto por 

Super (1980) traduz a sua teoria do desenvolvimento de carreira em termos práticos. 

Após décadas de pesquisas teóricas, o autor criou um modelo de avaliação e 

orientação que utiliza os principais conceitos de sua teoria, tais como a maturidade de 

carreira e saliência dos papéis e autoconceitos, contribuindo para que os orientadores 

profissionais possam auxiliar as pessoas a resolverem os seus problemas de carreira 

de forma integradora. Elas ressaltam que esse modelo auxilia na compreensão dos 

determinantes objetivos e subjetivos do desenvolvimento de carreira, superando o 

modelo tradicional de orientação de carreira que se baseia fundamentalmente nos 

modelos de combinação (matching models). Assim, em seu trabalho objetivam 

descrever as características e as etapas desse modelo de avaliação e orientação de 

carreira, além de discutir as suas implicações práticas para os orientadores de 

carreira.  
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A importância da orientação profissional é ressaltada por Ogushi e Bardagi (2015), 

quando em seu trabalho concluem que os atendimentos de orientação profissional 

cumpriram papel fundamental ao promover discussões sobre processo de escolha, 

vivência acadêmica, projetos de carreira e mercado de trabalho, além de prover lugar 

de acolhimento ao sentimento de frustração e indecisão. As autoras ressaltam o papel 

dos professores como modelos profissionais e fontes de informação, a necessidade 

de refletir com os discentes acerca das diferentes possibilidades de uma mesma 

carreira, para além do que é possível conhecer na universidade, e o efeito benéfico 

das trocas entre os participantes do grupo durante o processo de orientação e 

aconselhamento de carreira, ferramenta que pode contribuir para o processo de 

decisão de carreira. 

 

São visíveis as diversas mudanças ocorridas no processo de construção da carreira. 

As alterações verificadas no contexto mundial geram, por consequência, alterações 

no mercado de trabalho, desde mudanças em valores sociais, que permaneceram por 

décadas, comportamentos e a alteração exponencial na área de tecnologia, sendo 

esta última a mais relevante nesse processo. Ao analisar o processo de carreira nas 

organizações, Dutra (2010) destaca que a carreira profissional não pode ser 

compreendida como um trajeto pronto, já definido, a ser seguido pela pessoa, mas 

como uma sequência de posições e de trabalhos realizados. É um caminho que o 

profissional precisa percorrer, fazendo as suas próprias escolhas profissionais, sendo 

o responsável pelo planejamento de sua carreira, diferentemente do antigo conceito 

de que a gestão de pessoas nas empresas já prepararia tudo isso.  

 

Outra avaliação, feita por Dutra, Veloso, Fischer e Nakata (2009), é de que atualmente 

a atuação das organizações é permeada pela pressão por flexibilidade, o que as 

capacita para agir e influenciar seu segmento. Essa pressão não é exclusiva das 

organizações, mas se estende aos indivíduos, que foram obrigados também a moldar 

o planejamento de suas carreiras de forma mais independente e proativa. Os autores 

ressaltam que, apesar de as grandes empresas hierárquicas continuarem a influenciar 

a maneira como as pessoas pensam o emprego e a carreira, as chamadas carreiras 

organizacionais deixaram de ser a opção predominante. E surge a forte tendência de 

que as carreiras sejam condicionadas a outros fatores, como, por exemplo, 

necessidades pessoais e familiares dos trabalhadores. 
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1.1 Contextualização do problema 

 

O relatório do Banco Mundial, intitulado “Competências e Empregos – uma agenda 

para a juventude” demonstra, entre outras coisas, a necessidade de investimento em 

competências dos jovens no sentido de contribuir para sua carreira. Nesse 

documento, o Banco Mundial (2018) sintetizou uma avaliação dos principais desafios 

que os jovens brasileiros enfrentam para alcançar índices mais altos de 

empregabilidade e produtividade no mercado de trabalho, a partir de diversas análises 

de órgãos como o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre outros.  

 

Angel-Urdinola & Gukovas (2018) prelecionam que as perspectivas de uma expansão 

na economia são moderadas a médio prazo e adicionam nova relevância ao tema 

inserção dos jovens e ao progresso de suas habilidades para o mercado de trabalho. 

Embora a meta de inclusão - particularmente dos jovens mais desconectados sob os 

pontos de vista geográfico, econômico e social – continue sendo uma prioridade, a 

nova urgência decorre dos ventos contrários ao crescimento econômico que sopram 

mais fortemente à medida que a população envelhece. A última onda da transição 

demográfica do Brasil está chegando ao auge. Equipado com políticas de 

competências e empregos sólidas e adequadas, especialmente para os jovens, o 

Brasil pode superar a posição de renda média surfando essa onda. A alternativa é que 

essa onda quebre e afunde a perspectiva do país de atingir novos níveis de 

prosperidade compartilhada. 

 

As competências cognitivas constituem o alicerce do aprendizado da maioria dos 

estudantes e normalmente são aprendidas no ensino fundamental e desenvolvidas ao 

longo da vida, permitindo que os estudantes pensem criticamente. As competências 

socioemocionais são comportamentos, atitudes e valores que a pessoa pode 

expressar em qualquer momento e determinam a maneira como pode reagir em várias 

situações. Já as competências técnicas são o conhecimento e a experiência 

necessários para realizar uma tarefa. Podem ser bastante específicas e incluir o 

domínio de temas e de certos materiais ou tecnologias e muitas vezes são aprendidas 

depois das cognitivas e socioemocionais Angel-Urdinola & Gukovas (2018). 



20 

 

 

Esses três tipos de competência interagem para formar uma pessoa equilibrada e 

permitir que seja bem-sucedida e lide com diversos desafios e situações. As 

competências reforçam-se umas às outras, sendo as cognitivas as mais necessárias 

para formar o início da aprendizagem. A aquisição de uma base sólida de 

competências cognitivas e socioemocionais pode determinar o rumo da trajetória de 

toda uma vida de realizações, pois facilita a aquisição de competências técnicas mais 

adiante, e a partir da interseção o tão buscado equilíbrio na formação. 

 

 

 

 

Figura 1:  Competências cognitivas no aprendizado 
Fonte: Angel-Urdinola, D. F., & Gukovas, R. M. (2018). A skills-based human capital framework to 
understand the phenomenon of youth economic disengagement. The World Bank. 
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O relatório do Banco Mundial (2018) aborda ainda a situação de desengajamento 

econômico dos jovens, projeta tendências recentes em participação na educação e 

no mercado para extrair os fatos estilizados importantes, apresentando e examinando 

esses fatos principais e descrevendo os padrões de participação dos jovens na 

educação e no mercado de trabalho desde o início dos anos 2000, usando os 

trabalhos de Angel-Urdinola e Gukovas (2018). 

 

 

Figura 2: Desengajamento econômico de jovens 
Fonte: Angel-Urdinola, D. F., & Gukovas, R. M. (2018). A skills-based human capital framework to 
understand the phenomenon of youth economic disengagement. The World Bank. 
 

 

Nesse contexto, diante da mais recente crise econômica desencadeada no Brasil a 

partir do ano 2014, que ainda tem reflexos no ano 2018 e estima-se que ainda terá 

até o ano 2023 (Horta & Giambiagi, 2018), faz-se necessário que os discentes 

preocupem-se em avaliar os rumos de sua carreira.  Na citada pesquisa, os autores 

traçaram um panorama atual sobre a economia brasileira, ressaltando a evolução 

ocorrida recentemente e os maiores desafios e, sobretudo, apresentando potenciais 

cenários de crescimento para o período de 2018 até o ano 2023.  Em relação ao 

cenário prospectivo, propôs-se um exercício, levando em conta as possibilidades do 

crescimento potencial e o vazio existente, para analisar as possibilidades de 

crescimento efetivo dos próximos anos.  
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Em uma era de competitividade não somente nacional, mas também global é 

necessário que os discentes se preocupem em estarem atualizados para poderem 

acompanhar a evolução do mercado no sentido de que obtenham melhores resultados 

em suas escolhas de carreira. Isso tem feito também as organizações investirem no 

seu capital intelectual, sendo este um dos diferenciais que podem auxiliar a empresa 

na conquista e consolidação do mercado (Dedegenhart, Turra & Biavati, 2016). 

 

Alguns estudos apuraram que a situação de ingresso no mercado de trabalho para os 

discentes e novos graduandos tem se deteriorado em função da citada crise (Fiorini, 

Moré & Bardagi, 2017; Reis & Diehl, 2017; Viana, 2017). Somem-se a isso as 

dificuldades em fazer previsões, visto que se observam também pesquisas que 

indicam que as mudanças nos diversos setores da economia e, por consequência, no 

ambiente de trabalho nos últimos 10 anos são significativas a ponto, inclusive, de 

dificultar cada vez mais as previsões para o trabalho. Faria (2018) ressalta que as 

transformações nas últimas décadas, na sociedade e no mundo do trabalho têm 

exigido um posicionamento diferente dos indivíduos em relação à sua carreira. No 

passado, acreditava-se em uma sequência linear de eventos previsíveis na carreira 

profissional e as pessoas precisavam basicamente encontrar o caminho e o lugar 

certo. Nos dias de hoje, os indivíduos precisam se adaptar às mudanças constantes, 

aproveitar as oportunidades presentes e estar atentos às oportunidades futuras. 

 

São também diversos os estudos sobre os efeitos das mudanças no mundo em geral 

e particularmente no ambiente de trabalho, assim como o grande impacto dessas 

mudanças, em especial para os trabalhadores (Dias & Silva, 2017; Guichard, 2013; Di 

Fabio, 2014). A instabilidade nos ambientes de trabalho e o fato de o emprego vitalício 

em uma organização e a promoção regular nessa organização não serem mais 

garantidos faz com que os funcionários não se sintam obrigados a continuarem leais 

a qualquer empresa durante toda a sua vida profissional (Di Fabio, 2014). A autora 

enfatiza que esperar que as organizações decidam sobre uma carreira vitalícia e se 

comprometam com essa escolha é uma fórmula para desastre pessoal. Observam-se 

mudanças no mundo como um todo e em particular no Brasil, onde as circunstâncias 

mudam com mais frequência que em economias mais estáveis, com diversos ciclos 

econômicos de altos e baixos, mudanças tecnológicas, além dos interesses de cada 

um, que também mudam.   
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Para completar esse turbilhão de mudanças, vale destacar que, nos últimos anos, no 

Brasil e em outros países têm ocorrido mudanças também nas leis trabalhistas, que 

estão sendo implementadas com o objetivo, real ou fictício, de aumentar a 

competitividade em um contexto de crise econômica. Essas reformas, em geral, visam 

flexibilizar os contratos de trabalho e, ao mesmo tempo, alterar os processos de 

negociação coletiva (Marinucci, 2017).   

Dessa forma, neste trabalho pesquisou-se analisou-se os fatores preditórios de 

decisão de carreira de discentes em uma IES na região metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH).  A pergunta norteadora deste trabalho é a seguinte: Qual a 

contribuição do autoconceito, a autoeficácia profissional e o comportamento 

exploratório como fatores de predição de carreira em uma IES na RMBH? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A fim de contribuir para uma reflexão sobre os fatores de decisão de carreira, a partir 

de pesquisa com discentes de uma IES, estabeleceu-se como objetivo geral deste 

trabalho propor e avaliar um modelo para analisar os fatores de decisão de carreira - 

o autoconceito, a autoeficácia profissional e o comportamento exploratório, em 

discentes de uma IES, a partir dos teóricos pesquisados. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Identificar a percepção dos discentes acerca dos fatores de decisão de carreira 

autoconceito, autoeficácia profissional e comportamento exploratório. 

b) Identificar os fatores de decisão de carreira mais relevantes na percepção dos 

discentes. 

c) Discutir os fatores de decisão de carreira mais relevantes na percepção dos 

discentes. 
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1.3 Justificativas 

 

1.3.1 A escolha do tema 

 

O tema desta pesquisa, fatores preditores de decisão de carreira, tem sido abordado 

ao longo dos anos com um ou outro construto, mas são minoria os estudos com 

abordagem de múltiplos construtos. Essa constatação veio a partir de uma busca na 

base de dados Scientific Periodical Eletronic Library (SPELL), onde foram encontrados 

384 artigos que continham a palavra “carreira” no seu resumo e 87 em palavras-chave, 

no período de janeiro de 2.000 a maio de 2018. Nesse mesmo período, apenas uma 

publicação continha a expressão “decisão de carreira” em seu resumo nessa mesma 

base SPELL. Ao confrontar com a base Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

também foi encontrada apenas uma publicação. Ao aprofundar a pesquisa, para o 

termo autoconceito detectaram-se 12 resultados na base SPELL no campo palavra-

chave e sete para a expressão autoeficácia. Apenas para a expressão comportamento 

exploratório obteve-se retorno de um número mais expressivo, 97 resultados. Mas a 

partir da conjugação de dois desses termos não se apurou retorno na referida 

pesquisa. Somente a partir da expansão da pesquisa para a base de dados do Google 

Acadêmico foi possível encontrar alguns poucos estudos com abordagem de mais de 

um dos construtos aqui pesquisados.  

 

Ao propor e analisar um modelo desenvolvido e testado para este fim, estes resultados 

demonstram haver um espaço para a discussão do tema fatores preditores de decisão 

de carreira, em face da existência de limitado número de estudos que abordem o tema, 

em particular a partir de múltiplos fatores preditores de decisão de carreira e sendo 

menos expressivos ainda na área de Administração. Acredita-se também na 

importância da utilização dos resultados desta pesquisa pelas instituições de ensino 

no sentido de reforçar sua atenção para o discente na orientação vocacional, além do 

fator social visto a importância da área de educação, sendo que em uma abordagem 

preliminar, parte dos respondentes indicou interesse em melhor entender seu 

posicionamento atual em relação à carreira.  

Assim, a partir da constatação da existência de um número pouco expressivo de 

pesquisas sobre os fatores preditores de decisão de carreira, principalmente com 

múltiplos fatores como Teixeira (2002) e Teixeira, Bardagi & Hutz (2007) e com foco 
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na Administração como Araujo et al (2018), entende-se que este trabalho se faz ainda 

mais necessário ao se considerar o momento atual de grave crise econômica no Brasil 

e, por conseguinte, de trabalho, no país e no mundo. Isso porque se acredita que os 

construtos a serem trabalhados nesta pesquisa são pertinentes ao atual momento, o 

que contribuirá para melhor percepção de como esses fatores de decisão preditores 

de carreira são percebidos pelos discentes em tempo de crise.  

 

Espera-se contribuir para uma visão adicional, uma nova roupagem de tais fatores 

preditores de carreira nesse contexto do país. Acredita-se serem esses pontos que 

contribuem para que esta proposta de pesquisa possa trazer uma nova contribuição 

à discussão do tema (Melo, 2018).  Daí conclui-se que isso reforça a importância desta 

pesquisa para fins acadêmicos, para as organizações e para os discentes, como 

ferramenta de apoio, por permitir uma reflexão sobre as possibilidades de sua carreira. 

 

1.3.2 O papel do discente na condução de sua carreira 

 

É de extrema urgência a conscientização dos discentes da necessidade de um 

aprendizado constante, seja uma pós-graduação, outra graduação, conhecimento de 

idiomas, tecnologias e outras possibilidades de conhecimento que se abrem 

constantemente. Dessa forma, estudos avaliam como as pessoas exploram e 

estabilizam uma identidade de carreira, seja no início ou diante de momentos de 

reconfiguração em sua carreira.  Se, por um lado, há de comemorar que hoje os jovens 

no Brasil concluem mais anos de escolaridade do que as gerações anteriores, 

especialmente por causa da distribuição de renda, por outro, a produtividade do 

trabalho no país continua baixa na comparação com a maioria dos países-membros 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

conforme seu relatório (OCDE, 2018).  

 

Análise a partir dos anos 2000 evidenciou que a juventude brasileira tem vivenciado 

maciça expansão do acesso à educação, inclusive à educação superior, sendo que 

particularmente os em situação de vulnerabilidade beneficiaram-se especialmente (de 

Paula, 2017) mas não tem sido acompanhada da permanência destes alunos nas 

universidades. Observou-se ainda que, apesar dos salários estarem subindo, a 

elevação da produtividade do trabalho tem se mantido baixa (inferior tanto à média 
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regional latino-americana e do Caribe quanto à da OCDE) e permaneceu estagnada, 

com média anual de crescimento de 1% desde 1995 nos últimos 15 anos (OCDE 

(2018), evidenciando uma relação estreita entre o PIB per capita e o desempenho no 

PISA Ciência em 2015, fatores que parecem contribuir para o desengajamento dos 

jovens nestes países. 

 

 

Figura 3: Relação entre o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e o desempenho no 
PISA Ciência em 2015. 
Fonte: Angel-Urdinola, D. F., & Gukovas, R. M. (2018). A skills-based human capital framework to 
understand the phenomenon of youth economic disengagement. The World Bank. 
 
 

1.3.3 O aperfeiçoamento por parte da IES como forma de contribuição à carreira dos 

discentes  

 
É parte do trabalho de uma IES contribuir para que os discentes possam desenvolver 

sua decisão de carreira para melhor preparação para o mercado, particularmente no 

período atual, de grandes desafios no cenário nacional e internacional e para um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente, as IES vêm buscando desenvolver 

práticas pedagógicas voltadas para a interdisciplinaridade, sendo caracterizada como 

principal ferramenta capaz de romper com a fragmentação do ensino (Silva, Nobre, 

de Araújo & de Sousa, 2018). Estes autores asseveram que essas práticas consistem 

em ações que envolvem o compartilhamento de saberes e integração disciplinar, 
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proporcionando um conhecimento homogêneo, relevante e sistêmico das áreas de 

estudo. Sua pesquisa teve o intuito de verificar como os discentes percebem práticas 

pedagógicas interdisciplinares desempenhadas pelos docentes, contribuindo para o 

fortalecimento teórico do assunto, além de gerar caráter reflexivo sobre atividades 

pedagógicas que podem ser desenvolvidas ou melhoradas para alcançar mais 

interdisciplinaridade na docência. 

 

As preocupações com práticas pedagógicas podem incluir, por exemplo, a aplicação 

do conceito de sala de aula invertida como forma de contribuir para o protagonismo 

dos discentes e, por consequência, reforçando sua preparação para a carreira a 

seguir, mesclando esse modelo com o padrão vigente. Milhorato e Guimarães (2016) 

destacam que o modelo criado por Eric Mazur nos ano 1990 utiliza a tecnologia como 

apoio ao ensino e que os estudos feitos em uma IES na região metropolitana de Belo 

Horizonte revelaram que o perfil do aluno é favorável à aplicação do modelo sala de 

aula invertida, visto que a maioria são jovens que estão em constante contato com a 

tecnologia, mas ressaltam que sua rotina diária, uma formação de base deficiente e a 

necessidade de trabalhar para custear uma IES privada tornam complexa a aplicação 

desse modelo. 

 

Essas preocupações com o aperfeiçoamento contribuem para solidificar a base da 

IES e podem evitar problemas como, por exemplo, aqueles resultantes de crescimento 

a qualquer custo das IES, conforme destacado por Afonso e Andrade (2005). Em 

pesquisa envolvendo 952 discentes de uma IES particular, 15,92% dos alunos 

regularmente matriculados, os autores obtiveram um resultado que evidenciou que o 

crescimento desenfreado da IES avaliada teve impacto negativo na sua imagem 

institucional, assim como na satisfação e na lealdade de seus usuários, resultando em 

altas taxas de evasão e trancamento de matrículas, que implicaram vagas ociosas. O 

impacto negativo da estratégia de crescimento descontrolada se fez sentir no curto 

prazo da instituição pesquisada e plantou sementes para problemas futuros que 

poderiam se manifestar em prazos mais dilatados.  

 

Em pesquisa realizada em instituições de ensino públicas e particulares, Cava (2012) 

salienta que as decisões relacionadas à carreira assumem papel preponderante na 

vida de um indivíduo, sendo, assim, um tema muito interessante no contexto da 
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educação e do trabalho. A autora adverte que no sistema educacional brasileiro, em 

todos os níveis, rara é a oferta de suporte aos estudantes no que se refere a educação, 

desenvolvimento e decisão de carreira; que são poucas as iniciativas desenvolvidas 

nas IES que objetivam intervir em questões e problemas relacionados ao 

desenvolvimento da carreira de universitários. Visando contribuir para a ampliação do 

conhecimento sobre questões da decisão de carreira de estudantes universitários no 

Brasil e oferecer instrumento apropriado para avaliação e intervenção nessa área, 

este trabalho também busca oferecer informações que permitam a todos os 

envolvidos nesse processo, incluindo então as IES, mais uma ferramenta, atualizada, 

sobre possíveis iniciativas que possam contribuir para o processo de decisão de 

carreira dos discentes. 

 

Assim, para atender às necessidades do mundo corporativo cujas mudanças são cada 

vez mais dinâmicas, em particular devido aos fatores como tecnologia e inovação, a 

formação acadêmica tornou-se cada vez mais relevante, sendo que a capacitação, 

habilitação, certificação e conhecimento são objetivos comuns daqueles que 

pretendem se inserir no mercado de trabalho condignamente com seus anseios e 

necessidades (Alves et al. 2018). Nesse sentido, ressalta-se a importância das 

instituições privadas, visto que, segundo o último Censo da Educação Superior, 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) em 2017, as instituições de ensino superior (IES) privadas 

representavam 88% do total desse mercado, o que torna relevante pesquisas em IES 

privado.  

 
1.3.4 O papel do docente no estímulo aos discentes 

 
Os docentes universitários têm cumprido tarefa primordial ao longo da existência da 

universidade: formar e desenvolver discentes a partir da ampliação do conhecimento 

destes e para o mercado de trabalho. Nesse âmbito percebe-se que têm plena 

consciência dessa missão, sentem-se parte ativa nessa construção e transmissão do 

conhecimento, não apenas meros transmissores de conteúdo, e com alguns 

direcionamentos específicos, em que professores da universidade privada 

concentram-se no ambiente de sala de aula na interação com os discentes. E os 

professores da universidade pública destacam-se na atividade de pesquisa, de modo 
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a dar mais produção científica à universidade e, assim, construir a história da 

instituição (Ferreira do Carmo, Freddo Fleck & da Luz dos Santos, 2015). 

 

Pesquisas para identificação de docentes de referência indicam que as principais 

razões para tais escolhas de professores que se destacam em seu trabalho foram a 

didática ou a metodologia de ensino aplicada, ou seja, atitudes e qualidades pessoais 

do professor (Miranda, Casa Nova & Cornacchione, 2012; Puentes, Aquino & Neto, 

2009). 

 

Uma característica marcante do mundo moderno é o pensamento que tem a tendência 

a ampliar de forma veloz o crescimento material e intelectual, sendo esse processo 

de evolução incessante que rompe com velhos paradigmas para se abrir a novos. A 

curiosidade do homem o conduz a novas pesquisas e descobertas que repercutem 

naturalmente em mudanças no cotidiano. É nesse aspecto que os efeitos dessas 

mudanças no trabalho docente são analisados (Públio Júnior, 2018).  E não é de hoje 

que palavras como: “mudanças”, “transformações” e “novos paradigmas” tornaram-se 

comuns nos contemporâneos referentes à educação. “Essas mudanças ou 

transformações decorrem do pensamento baseado na experimentação e de suas 

aplicações às atividades do homem” (Tardiff & Lessard, 2008, p. 40). 

 

Mesmo o conceito de mindfulness, a chamada atenção plena, começou a ganhar 

atenção entre acadêmicos e profissionais nos últimos anos. Conceitualmente, a 

atenção plena é um estado mental de presença para a experiência, largamente 

utilizada como conceito de meditação e que parece enganosamente simples: 

essencialmente, refere-se a prestar atenção total ao momento presente no aqui e 

agora, como forma de reforçar a atenção dos discentes no processo de aprendizado 

(Yang, 2018). Isso pode ser visualizado em situações de atividades em conjunto e 

utilização de tecnologias nas atividades acadêmicas.  

 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro esta introdução 

contemplando o tema, a contextualização e a problemática, os objetivos e as 

justificativas da pesquisa. O segundo capítulo, referencial teórico, abrange os fatores 

preditores de decisão de carreira, em particular o autoconceito, a autoeficácia 

profissional e o comportamento exploratório, onde a pesquisa foi iniciada a partir da 



30 

 

tese de doutorado sobre fatores de decisão de carreira elaborada por Teixeira (2002) 

para ser confrontada com outras pesquisas mais recentes, como Bardagi e Boff (2010) 

e Araújo, Moreira, Gomes e Aquime (2018). Essas obras serviram de base para as 

demais pesquisas sobre o tema, com mais ou com menos enfoque em um ou outro 

desses fatores preditores de decisão de carreira, haja vista a reduzida quantidade de 

trabalhos que enfoquem mais de um dos construtos objetos desta pesquisa.  

No terceiro descreve-se a metodologia, com a caracterização da pesquisa, o quadro 

de referências construído, a descrição da unidade de análise e observação, a técnica 

de coleta e de análise de dados. Seguem-se a apresentação e análise dos resultados, 

as conclusões e limitações e recomendações do estudo, as referências e os 

apêndices. 
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2. Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta o conjunto de ideias que constituem o alicerce deste projeto, 

os fatores de decisão de carreira em universitários em uma IES na RMBH, onde 

mesmo com a existência de trabalhos que abordam um ou mais fatores de decisão de 

carreira, adaptados de acordo com os objetivos de cada pesquisa, observou-se ainda 

carência de mais discussões sobre o tema, em particular na Administração. Por esse 

motivo foram selecionados três fatores de decisão de carreira contidos nas referências 

pesquisadas.  

 

Assim, será apresentado o modelo hipotético criado a partir da literatura consultada, 

partindo de pesquisas iniciais em Teixeira (2002), Teixeira et al. (2007b) e Araújo et 

al. (2018), relevantes estudos sobre fatores preditores de decisão de carreira, de 

forma a responder à pergunta de partida deste trabalho. Logo em seguida, serão 

relatados os demais autores, para culminar na descrição de relevantes construtos que 

influenciam a decisão de carreira aqui abordados, a saber, o autoconceito, a 

autoeficácia profissional e o comportamento exploratório. 

 

2.1 Modelo hipotético da pesquisa 

 

No modelo de investigação proposto, pretende-se trabalhar com construtos que 

possam trazer luz sobre a situação atual dos discentes em relação a temas que 

dependem muito de seu comportamento na decisão de carreira, em um momento em 

que cada vez mais as decisões de carreiras passam pelo comportamento particular. 

Além disso, existe o fato de que as IES podem correlacionar eventuais fragilidades no 

processo de decisão de carreira que venham a ser identificados pelos discentes à 

eventual necessidade de alguma adequação ou melhoria no sistema ou no processo 

de ensino, que contribuam para melhorar o aprendizado, para a percepção dos 

discentes em relação à construção do seu futuro (de Paula, 2017). 

 

Tamanha a importância do panorama atual para a discussão do tema, a figura 4 

identifica um modelo de pesquisa em que a ideia central, decisão de carreira, é 

hipoteticamente influenciada pelos construtos autoconceito, autoeficácia profissional 
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e conhecimento exploratório. Isso está sendo considerado como possivelmente os 

mais relevantes nesse cenário do país a partir da leitura de Teixeira (2002), Teixeira, 

Bardagi & Hutz (2007) e Araujo et al (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo hipotético da pesquisa. 
Fonte: elaborada pelo autor, a partir de Araújo, E., Moreira, M., Gomes, S., & Aquime, M. (2018). 
Fatores de decisão de carreira durante a graduação. Revista de Carreiras e Pessoas (ReCaPe), 8(2). 
ISSN 2237-1427. Doi: http://dx.doi.org/10.20503/recape.v8i2.35577; Teixeira, M. A. P. (2002). A 
experiência de transição entre a universidade e o mercado de trabalho na adultez jovem. Tese 
(Doutorado em Psicologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Bardagi, M. P., & de Melo 
Boff, R. (2010). Autoconceito, autoeficácia profissional e comportamento exploratório em universitários 
concluintes Self-concept, professional self-effectiveness and exploratory behavior in university seniors. 
Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 15(1), 41-56. 
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As hipóteses formuladas pelo modelo estrutural acima construído são a seguir 

explicitadas na figura 5: 

 

Hipótese Relações de Influência 

H1 O construto Autoconceito influencia o construto decisão de carreira 

H2 O construto Autoeficácia influencia o construto decisão de carreira 

H3 O construto Comportamento Exploratório influencia o construto decisão 

de carreira 

Figura 5 
Hipóteses da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A partir da apresentação do modelo hipotético da pesquisa acima, serão abordados 

na seção seguinte os fatores de decisão de carreira, buscando explicar a participação 

de cada um destes construtos na decisão de carreira de estudantes universitários. 

 
 
 2.2 Fatores preditores de decisão de carreira 

 
O construto “construção de carreira” tem Mark Savickas, psicólogo americano, como 

principal representante que, junto com Donald Super, outro pioneiro no campo de 

desenvolvimento de carreira, pesquisou sobre o aprofundamento da Teoria do 

Desenvolvimento Vocacional. Savickas (2001) considera a Teoria da Construção de 

Carreira um avanço em relação à teoria antecessora, pois consegue integrar aspectos 

dos comportamentos vocacionais que não foram contemplados anteriormente. 

Ressalta, ainda, que as escolhas de carreira são traduções do autoconceito em 

termos ocupacionais, pois as pessoas buscam implementar aquilo que acham de si 

mesmas em suas escolhas e ações de carreira, formando um padrão significativo 

sobre o próprio sujeito.  

 

Ainda segundo Savickas (2001), a carreira é resultado do significado que o sujeito vai 

construindo sobre sua trajetória profissional passada, presente e futura. Assim, as 

experiências passadas, a vivência presente e as aspirações futuras formam padrões 

significativos que explicam o comportamento vocacional do sujeito em suas três 

nuanças, a saber: qual, por que e como.  
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A definição de carreira dada por Super (1980) é como a combinação e a sequência 

de papéis desempenhados por uma pessoa durante a vida toda. Tais funções incluem 

as de criança, aluno ou estudante, cidadão, trabalhador, cônjuge, dona de casa, pai e 

aposentado, cargos com expectativas associadas que são ocupadas em algum 

momento pela maioria das pessoas, um arco-íris de carreira. Essas funções passam 

por cada uma das fases da vida, apresentadas como um meio de ajudar a conceituar 

carreiras multidimensionais, o envolvimento temporal e o compromisso emocional 

com cada papel.  

 

Oliveira et al. (2006), em  pesquisa que objetivou descrever as características e as 

etapas do modelo de avaliação e orientação de carreira proposto por Donald Super 

(C-DAC Model), além de discutir as suas implicações práticas para os orientadores de 

carreira, defendem que esse modelo traduz a sua teoria do desenvolvimento de 

carreira em termos práticos. As autoras explicitam que após décadas de pesquisas 

teóricas, Donald Super criou um modelo de avaliação e orientação que utiliza os 

principais conceitos de sua teoria, tais como a maturidade de carreira e saliência dos 

papéis e autoconceitos, contribuindo para que os orientadores profissionais possam 

auxiliar as pessoas a resolverem os seus problemas de carreira de forma integradora,  

um modelo que auxilia na compreensão dos determinantes objetivos e subjetivos do 

desenvolvimento de carreira, superando o modelo tradicional existente de orientação 

de carreira que se baseava fundamentalmente nos modelos de combinação (matching 

models), cujo perfil do profissional era combinado ao perfil do meio ambiente 

organizacional. 

 

Outra abordagem teórica mais específica de carreira é apresentada por Hall (1976), 

que propõe que ela seja administrada pelo sujeito e não pelas organizações, por mais 

completas e estruturadas que sejam, não deixando um projeto que é seu – carreira – 

ser decidido por terceiros. O autor faz uma analogia da carreira com o deus grego 

Proteus (que pode mudar de forma à vontade), acentuando que a carreira deve ser 

entendida como a soma de todas as experiências variadas da pessoa na educação 

formal, em treinamentos, no trabalho em diversas organizações, nas mudanças de 

profissão, entre outros (Mirvis & Hall, 1994).  
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Também com esse entendimento, Seabra (2008) explora a pesquisa de Mirvis e Hall 

(1994), acrescentando que o modelo proteano de carreira inclui aspectos relevantes, 

como abrir novos modos de pensar o trabalho, a mobilidade e o fato de as atividades 

do trabalho se sobreporem às fronteiras de uma empresa e da própria função. Isso 

enseja que o trabalho pode ser feito em casa e não se restringe a uma única função. 

E o principal, o que quebra de vez um paradigma reinante, na qual o indivíduo assumiu 

o protagonismo de sua carreira, em vez de deixar que esse papel seja conduzido pelas 

organizações. Essa situação foi historicamente aceitável por muito tempo, mas nos 

tempos atuais está reduzida. Além disso, o trabalhador também é um protagonista de 

sua carreira, mais que a empresa, e muito mais do que ele próprio estava acostumado 

a ser. Dessa forma, o chamado sucesso profissional, no que se adeque a cada 

indivíduo, não é mais responsabilidade das empresas, mas exatamente aquilo que o 

indivíduo realiza consigo ao longo de sua vida, tornando assim algo mais pessoal, 

interno, o critério de sucesso. 

 

A defesa elaborada por Teixeira (2002) aborda a experiência de transição entre a 

universidade e o mercado de trabalho e as expectativas acerca da transição e os 

efeitos de um conjunto de variáveis pessoais e contextuais sobre o nível de decisão 

de carreira de concluintes de diversos cursos de uma universidade. Esse estudo 

revelou que a percepção pessoal de oportunidades profissionais, um senso de 

competência profissional e clareza de autoconceito foram ótimos preditores de 

decisão de carreira ao final do curso universitário. Por sua vez, comportamentos 

vocacionais exploratórios, assim como participação em pesquisa, mostraram-se bons 

preditores do senso de competência profissional.  

 

Em estudo mais recente que objetivou entender como estudantes, durante os cursos 

de Administração e Contabilidade, planejavam suas carreiras, foram abordados os 

principais fatores que influenciariam tal planejamento (Araújo et al., 2018). Esses 

autores realizaram levantamento em amostra de 526 estudantes de uma IES privada 

de Belém-Pa, onde os fatores de decisão de carreira são identificados por termos 

distintos daqueles utilizados nos trabalhos de Teixeira (2002) e Teixeira et al. (2007b). 

Network e projeto e desenvolvimento de carreira no primeiro têm a equivalência de 

comportamento exploratório. Nos outros dois, o que é chamado de visão pessoal no 

primeiro pode ser encontrado como autoconceito, e assim em outros desdobramentos 
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encontrados na pesquisa. Essa abordagem diferente contribui para um lançar um 

novo foco sobre o tema principal, decisão de carreira, permitindo ampliar tal discussão 

com termos diferentes mas que abordam os mesmos temas, tão importante para os 

discentes.  

 

A maneira tradicional de concepção da orientação profissional baseia-se na 

abordagem teórica objetivista, edificada nos Estados Unidos e na Europa, que na 

maior parte do século XX foi determinada pela estabilidade social e econômica, 

possibilitando uma vida profissional marcada pela continuidade, previsibilidade e 

normalidade (Ribeiro, 2013), diferentemente do que acontecia na América Latina. 

Apesar disso, teorias e práticas têm sido utilizadas, tornando esse processo muitas 

vezes fora de contexto. Assim, estabelece-se o desafio de que os modelos e as 

práticas adotados em orientação profissional sejam alinhados com a realidade 

contextual vivenciada pelos sujeitos e, principalmente, permeáveis às transformações 

que marcam o mundo contemporâneo do trabalho.  

 

Ribeiro (2013) ressalta, ainda, que o atual momento histórico demanda mais atenção 

ao desenvolvimento de carreira na graduação, tanto no campo da produção de 

conhecimento quanto no das práticas profissionais, ampliando, assim, um campo 

importante para intervenções nesse âmbito. Diante das atuais configurações do 

mundo do trabalho, atualmente exigem-se contínuos desenvolvimento, 

aprimoramento e atualização (Zatti, Luna, Silva & Feigel, 2017). É reconhecido certo 

aumento da produção científica, evidenciado especialmente na última década, mas 

mesmo assim se pode dizer que, quanto a estudos que abordem o desenvolvimento 

de carreira de estudantes na graduação, ainda há necessidade de ampliação das 

investigações na área.  

 

Pesquisando a ocorrência dos eventos casuais que afetaram o desenvolvimento de 

carreira dos estudantes durante o período de graduação, Faria (2018) analisou a 

natureza dos eventos casuais percebidos pelos estudantes, o impacto que esses 

eventos tiveram sobre o desenvolvimento de carreira dos estudantes, a avaliação que 

os estudantes fazem de seu impacto sobre desenvolvimento de carreira e a relação 

entre variáveis dos eventos casuais e características dos estudantes.  
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Diversos estudos trazem resultados reincidentes que indicam que significativo número 

de discentes ainda está em dúvida ou mesmo não sabe o que vai fazer após a 

graduação, chegando esse número a 51,5% (Balbinotti, 2003; Bardagi & Hutz, 2010). 

Isso confirma que ainda é grande a dificuldade do discente em definir metas de 

carreira utilizando o período da graduação como parâmetro para elaboração de um 

projeto profissional, o que seria uma das tarefas dessa fase do desenvolvimento de 

sua vocação.  A partir da leitura desses estudos observa-se que mesmo naquelas 

situações em que é possível reconhecer algum crescimento no número de discentes 

que sabem o que vão fazer à medida que o curso avança, no período final da 

graduação apenas metade dos discentes tem planos definidos. Alguns dos indicativos 

de que os discentes ainda necessitam amadurecer de forma a identificar sua vocação 

são falta de habilidades e recursos cognitivos e emocionais para lidar com as tarefas 

evolutivas do desenvolvimento de carreira de forma consistente e a dificuldade em 

tomar decisões vocacionais de forma assertiva. 

 

Ao avaliarem os níveis de clareza de autoconceito, autoeficácia e comportamento 

exploratório em discentes que já estavam em fase de conclusão de curso, Bardagi & 

Boff (2010), avaliaram 231 formandos de uma universidade privada do interior do Rio 

Grande do Sul. Eram homens e mulheres com idades entre 18 e 30 anos. Obtiveram 

resultados que indicaram que encontrar um emprego na área é o plano da maioria dos 

jovens após a formatura, apesar de relevante percentual (52,8%) já estar colocado no 

mercado de trabalho. Houve correlação positiva entre comportamento exploratório, 

clareza de autoconceito e autoeficácia e os dados revelam que estudantes dispostos 

a engajar-se em atividades acadêmicas ou extracurriculares têm a tendência a ter 

projetos mais estruturados e expectativas mais realistas diante do mercado de 

trabalho. Os resultados também indicaram a necessidade de acompanhamento nesse 

processo de transição, especialmente no âmbito da elaboração de metas e projetos 

profissionais. Isso corrobora o já contido em outras pesquisas, como as de Teixeira e 

Gomes (2005) e de Queiroz e de Paula (2016), reforçando, assim as bases que 

sugerem a importância do tema para que as IES possam refletir sobre a proposição 

de atividades que permitam acompanhamento estruturado dos discentes em relação 

às possibilidades de carreira. 
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Neste novo século, com alto grau de mudanças e aumento na competitividade, vêm 

naturalmente mais exigências dos profissionais por novas qualificações e habilidades 

(Souza, de Oliveira & Soares, 2016). Os autores destacam o reforço da identidade 

com a carreira a partir de uma perspectiva de acadêmicos em relação ao 

desenvolvimento da vida profissional. Eles acrescentam que essa busca por 

qualificação, associada à identidade com a carreira, contribui para a formação de 

perspectivas em relação à trajetória profissional, sendo mais uma complexidade a ser 

considerada. Em seu estudo buscaram diagnosticar a existência da identidade com a 

carreira, sob a perspectiva de estudantes do curso superior e as principais âncoras 

que são determinantes no direcionamento de suas trajetórias profissionais, em uma 

faculdade da zona da Mata Mineira. Foi-lhes possível constatar que os discentes 

preocupam-se em construir uma carreira, buscando o equilíbrio com a vida familiar; e 

que 96% da amostra estudada consideram que o curso corresponde à atual 

perspectiva de carreira que possuem, sendo que as âncoras de mais evidência foram 

serviço ou dedicação a uma causa, estilo de vida e segurança e estabilidade.  

 

A Tabela 1 retrata as primeiras abordagens dos construtos de fatores preditórios de 

decisão de carreira, pontos de partida nesta pesquisa e que serviram de base para a 

sequência da exploração deste tema: 

 

 
Tabela 1 - Pesquisas preliminares com os construtos carreira e / ou decisão de 
carreira, autoconceito, autoeficácia profissional e comportamento exploratório 
 

Autor (es) Carreira e / ou 
decisão de 

carreira 

Autoconceito Autoeficácia 
profissional 

Comportamento 
exploratório 

Tema 

Hall, 1976 X     Carreira proteana 

 

Bandura, 
1977 

  X  Influenciar o 
próprio 

desenvolvimento, 
adaptar-se e 

mudar novamente 

Super, 1980 X    Autoconceito 

 

Teixeira, 2002  X X X 
Autoconceito, 
Autoeficácia 
profissional e 

Comportamento 
exploratório 



39 

 

 

Bardagi e Boff, 
2010 

 X X X 
Autoconceito 

Araújo et 
al.,2018 

 Visão 
pessoal 

Habilidades e 
competências 

Projeto e 
desenvolvimento 

de carreiras 

Preditores de 
carreira. 

Fonte: elaborada pelo autor 
 
 

2.2.1 Autoconceito  

 

O autoconceito pode ser definido como a imagem de quem somos e do que gostamos, 

a maneira como nos vemos, como queremos ser vistos e como os outros nos 

percebem (Serra,1988). Já Balbinotti (2003) alerta que o indivíduo tem em mente 

quem ele pensa ser, indo de encontro ao entendimento sobre o autoconceito citado 

por Super (1980), em que o indivíduo faz uma ligação de seus traços pessoais com 

seu desenvolvimento profissional. 

 

O autoconceito foi abordado por Araújo et al. (2018) com o termo visão pessoal em 

pesquisa com estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Nesse 

estudo, observou-se que este e outros fatores identificados corroboraram em sua 

essência a literatura estudada. Concluíram pela importância dos resultados 

encontrados como potenciais ações que podem ser direcionadas aos discentes e que 

os dirigentes das IES podem definir políticas escolares para a realização de atividades 

e estudos direcionados. Para isso, contemplam palestras motivadoras e observações 

acerca de paradigmas remanescentes que ainda devem ser quebrados para melhor 

direcionar a escolha da carreira dos discentes. Isso permite um aprendizado ímpar, 

diferenciado, que pode contribuir para melhor aproveitamento desse conhecimento, 

ao buscar entrar em uma organização ou prosseguir contribuindo para o crescimento 

desta, a partir de seu crescimento pessoal. 

 

Muitos discentes e mesmo outros já diplomados relatam grande dificuldade de 

adaptação ao mundo do trabalho em relação à definição de seus autoconceitos e às 

estratégias de busca de emprego, conforme destacado em pesquisa. Em estudo que 

teve origem a partir da prática em consultoria de carreira profissional em uma 

universidade privada do Rio Grande do Sul, Boucinha (2017) assevera que a grande 

demanda de atendimento por parte dos discentes e diplomados sugere que estes 
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enfrentam dificuldades de adaptação ao mundo do trabalho, em relação à definição 

de seus autoconceitos e às estratégias de busca de emprego. 

 

Em estudo que objetivou avaliar como se percebem os universitários concluintes de 

cursos de graduação em relação ao apoio social recebido e ao autoconceito, Castro 

e de Cássia (2017) utilizaram uma escala de percepção de apoio social. Esta foi 

concebida para abranger cinco dimensões de apoio social: a) o apoio material; b) de 

informação; c) apoio afetivo; d) emocional; e) e de interação social. Usaram também 

uma escala de autoconceito que avalia a satisfação pessoal e autoestima. Foram 

acompanhados 234 universitários das áreas de Exatas, Ciências Sociais e Saúde. A 

análise descritiva dos dados revelou que a dimensão satisfação pessoal da escala de 

autoconceito foi mais bem pontuada pelos estudantes, mas revelou correlação 

positiva entre o autoconceito e o apoio social recebido.   

 

Pesquisando sobre fatores de decisão de carreira no curso de graduação em Ciências 

Contábeis com estudantes do 1º semestre do curso, três da Fundação Escola do 

Comércio Álvares Penteado (FECAP) e três da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), Peleias e do Amaral Nunes (2015) apuraram que os alunos 

demonstraram convicção no momento de escolha do curso. Isso porque sabiam, de 

alguma forma, qual era a atividade da Contabilidade, da qual gostavam, 

demonstrando que tais resultados corroboram a ideia de Balbinotti (2003). Este último 

autor, ao mostrar que o indivíduo tem em mente quem ele pensa ser, também reforça 

a clareza de autoconceito citado por Super (1980), enfatizando essa correlação sobre 

a ligação feita pelo indivíduo com seu desenvolvimento profissional.   

Na transição da universidade para o mercado de trabalho podem ocorrer conflitos em 

função da acentuada exigência pelo mercado de trabalho, onde o diploma é cada vez 

menos o principal passaporte para a inserção profissional. Dessa maneira, a 

finalização do curso superior deve ser seguida por uma reavaliação das experiências 

do discente, como, por exemplo, os estágios, que influenciam positivamente o 

desenvolvimento da adaptabilidade de carreira, contribuindo para sua formação do 

autoconceito (Teixeira, 2002).  

 

Isso também é evidenciado no estudo desenvolvido por Silva e Teixeira (2013), em 

entrevistas com graduandos em curso de Engenharia Civil. O objetivo era perceber 
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de que forma os estágios podem auxiliar no desenvolvimento da capacidade de 

adaptação de carreira, assim como no processo de transição para o mercado de 

trabalho. Os resultados indicaram que dimensões da adaptabilidade (curiosidade e 

confiança) foram mais associadas às experiências de estágio e à preparação para o 

ingresso no mercado profissional, visto que são momentos que pressupõem a busca 

por aprendizado e conhecimento de si, condições associadas à formação do 

autoconceito.  

 

2.2.2 Autoeficácia profissional 

 

O conceito clássico de autoeficácia trata da importância da definição de objetivos e 

auto avaliação e nos é proposto por Albert Bandura em 1977, e logo em seguida 

assevera que a percepção de autoeficácia está associada ao julgamento que o 

indivíduo possui em suas próprias capacidades (Bandura, 1989). Esta percepção 

sobre suas aptidões influencia seu estímulo no alcance de determinado desempenho, 

isto é, se as pessoas não acreditarem que são capazes de alcançar os resultados que 

desejam, “terão pouco incentivo para agir ou perseverar frente a dificuldades” 

(Bandura, 2008, p, 101). 

 

A autoeficácia é então a avaliação que cada pessoa faz de si, do que ela acredita que 

pode realizar, dentro do domínio de suas habilidades. Sua crença se forma a partir 

das informações recebidas por meio de quatro fontes, a saber: a) a experiência direta, 

a qual se baseia em resultados das próprias experiências; b) as experiências vividas 

por outras pessoas; c) a  persuasão social, quando o ambiente social promove a 

percepção de que a pessoa possui as capacidades para resolver diversas situações; 

d) o estado físico e emocional, pois, dependendo das circunstâncias, a ansiedade e o 

estresse, bem como o sono e o cansaço físico, influenciam a percepção da própria 

capacidade e da competência frente à resolução de determinada situação (Bandura, 

2001).  

 

Essa é a abordagem que se considera neste estudo, mas também se entende que é 

relevante a abordagem de Lent, Hackett & Brown (1999), que se referem à 

autoeficácia como a convicção de uma pessoa na sua capacidade de realizar 

determinada (s) tarefa (s) específica (s), a qual “ajuda a determinar se irá iniciar, 
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manter e ser bem-sucedido no seu desempenho”, podendo observar aqui a inclinação 

do tema para a área de aconselhamento de carreiras.  

 

A crença de autoeficácia, em especial, na área de carreira, mesmo não sendo a única 

variável de impacto, é fundamental para que o indivíduo supere as barreiras que 

identifica em relação ao seu desenvolvimento profissional, tais como a falta de 

oportunidades profissionais, a discriminação, o conflito entre os diferentes papéis de 

vida, os novos modelos familiares, novas habilidades profissionais requeridas, entre 

outras (Uchida, 2017, p. 119). Em seu trabalho, a autora destaca também a relevância 

que deve ser dada ao papel das instituições de ensino, que deve ser o de tentar 

implantar uma discussão sobre o percurso acadêmico e o processo final de transição 

para o trabalho e incentivar a criação de oportunidades de atividades complementares 

(como estágio extracurricular e seminários que tragam orientações profissionais de 

diferentes setores, trazendo assim para dentro do espaço acadêmico, visões do 

mundo do trabalho com que o discente se defrontará, encontros multidisciplinares 

para a formação mais ampla do estudante, além de outras iniciativas nesse sentido). 

 

Segundo Teixeira (2002), as expectativas criadas em relação às oportunidades futuras 

de trabalho podem também estar ligadas, entre outros fatores, às crenças de 

autoeficácia. Esse conceito é destaque na teoria social cognitiva de Bandura (2001) e 

refere-se ao julgamento das pessoas sobre suas capacidades para organizar e 

executar cursos de ação necessários para alcançar certos tipos de desempenho. 

Indivíduos com alta percepção de autoeficácia experimentariam menos estresse em 

situações onde seria necessário mais esforço pessoal e em situações em que 

discentes da graduação com alta pontuação em pesquisa de autoeficácia teriam mais 

motivação para alcançar determinado objetivo, melhor trabalhando sua ansiedade e 

estresse perante situações adversas em um mercado de trabalho competitivo 

(Bandura, 1977; 1999; 2001). O autor também sustenta que, em sala de aula, os 

docentes devem evitar todas as formas de comparação social ou práticas que levem 

os discentes a se compararem uns com outros, o que produz para muitos o efeito de 

diminuírem suas crenças de autoeficácia, por se julgarem menos capazes que os 

demais Bandura (1999).  

 

Soares, Mourão e Mota (2016, p. 228) ressaltam que: 
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O movimento dos estudantes de arriscar ultrapassar as fronteiras da 
universidade com base na crença de que necessitam de modelos profissionais 
mais alinhados à realidade do mundo do trabalho está apoiado na crença de 
que o cenário acadêmico nem sempre está em sintonia com o cenário concreto 
do trabalho. 
 

Em estudo em que analisam a autoeficácia e a identidade étnica de estudantes, Lewis, 

Raque-Bogdan & Rao (2018) concluíram que a identidade étnica parece estar 

associada ao desenvolvimento positivo da carreira, em parte, a partir do cultivo do 

sentido da vida para estudantes universitários etnicamente diversos. 

 

Estudos recentes reafirmam a relação da autoeficácia com a receptividade da 

diversidade nos ambientes de estudo e trabalho (Behjat & Chowdhury, 2012) e 

mostram que vivências de diversidade podem aumentar a autoeficácia dos indivíduos 

na execução de tarefas (Karwowski & Kaufman, 2017). 

 

É inegável que a transição da universidade para o mercado de trabalho marca um 

período de importantes mudanças para o discente, sendo que nesse momento o 

graduando, na maioria dos casos ainda jovem, é convidado a mudar de papel social 

e a se inserir profissionalmente em um mercado cercado de incertezas (Fleming, 

2017). Para ter sucesso nessa transição, segue a autora, é preciso implementar 

algumas tarefas e quanto mais confiante o sujeito está sobre sua capacidade em 

realizar uma tarefa, maior é a chance de implementá-la. Nesse sentido, a experiência 

universitária deve ser um importante promotor de comportamentos preparatórios para 

o ingresso no mercado de trabalho, sendo o envolvimento acadêmico do estudante a 

força motriz para aquisição de resultados positivos na graduação.   

 

O resultado da pesquisa de Fleming (2017) sugere que a confiança do universitário 

sobre sua capacidade para transitar da escola para o trabalho está associada à 

integração com o ambiente social da universidade, bem como ao esforço despendido 

ao longo da graduação, especialmente nas atividades de preparação para carreira, 

apresentando importantes contribuições ao desenvolvimento de novos estudos 

brasileiros sobre a inserção de discentes ou egressos do ensino superior no mercado 

de trabalho. Observa-se no trabalho da autora o foco da autoeficácia sob o prisma da 

contribuição da instituição de ensino para a autoeficácia do discente, quando a maioria 
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dos demais trabalhos dá mais enfoque à atuação do discente, o esforço que ele faz 

no sentido de promover sua inserção no mercado de trabalho.   Por fim, reconhece a 

autora a necessidade de aprofundamento da investigação das experiências 

universitárias no Brasil, por entender que ainda há muito o que ser produzido, pois 

atualmente ainda se utilizam modelos teóricos internacionais, norte-americanos em 

especial, que possuem organizações do ensino superior muito distintas da realidade 

brasileira.  

 

A dificuldade em encontrar estudos com modelos teóricos nacionais também é 

ressaltada por Teixeira et al. (2007a) em pesquisa que investigou cinco dimensões de 

adaptação à universidade (carreira, pessoal, interpessoal, estudo e institucional), onde 

foram correlacionadas com as seguintes variáveis: nível de participação em atividades 

extracurriculares, nível de interação extraclasse com professores, nível de 

comportamento exploratório vocacional e ano do curso. Concluíram que os resultados 

do seu estudo também confirmam alguns achados da literatura que sublinham 

algumas variáveis que merecem mais atenção em futuros estudos sobre a adaptação 

à vida universitária. 

 

A autoeficácia profissional desempenhou papel específico na predição de carreira, 

estando positivamente correlacionada com as variáveis de planejamento de carreira 

e seus componentes (decisão de carreira e exploração), segundo Ourique & Teixeira 

(2012). Seu estudo teve como objetivo principal avaliar as relações do autoeficácia 

profissional com o comportamento de planejamento de carreira de universitários. 

Participaram do estudo 213 alunos de graduação, de ambos os sexos, contribuindo 

assim para a discussão de se considerarem as diferenças individuais e de se 

promover a autoeficácia no contexto de aconselhamento de carreira. 

 

Em pesquisa com foco em um processo de construção e busca de evidência de 

validade da escala autoeficácia na formação superior que avalia as crenças de 

estudantes em sua capacidade frente às tarefas da formação superior, Polydoro e 

Guerreiro-Casanova (2010) ponderam que a escala de autoeficácia na formação 

superior (AEFS) apresenta-se como um instrumento valioso para se obter informações 

sobre o estudante do ensino superior. Ressaltam, porém, que, se por um lado há 

evidências suficientes que indicam que autoeficácia acadêmica pode ser um forte 



45 

 

construto para a compreensão e predição da experiência de formação do estudante 

no ensino superior, por outro, o fundamento para essa conclusão é 

predominantemente originado na literatura internacional. Assim, concluem pela 

relevância e pela oportunidade de investimentos em estudos que busquem conhecer 

a realidade nacional e, especificamente, o comportamento da AEFS. 

 

Em outra pesquisa desenvolvida considerando as evidências sobre o 

desenvolvimento de carreira na perspectiva da teoria social cognitiva de Bandura 

(1999), abordando a especificidade do momento de transição para o trabalho por 

estudante da educação superior, Pelissoni (2007) recorre ao conceito de crenças de 

autoeficácia referente à crença pessoal na capacidade de organizar e executar ações 

de procura de emprego e de adaptação ao mundo do trabalho. O estudo teve como 

objetivos: analisar as crenças de autoeficácia na transição para o mundo do trabalho 

de estudantes de licenciatura do último ano do ensino superior segundo o gênero, 

situação de trabalho e área de conhecimento do curso; e caracterizar a relação entre 

a autoeficácia no domínio investigado e comportamentos de exploração de carreira. 

Foram acompanhados 351 estudantes do último ano de cursos de licenciatura de uma 

universidade pública do interior do estado de São Paulo. Os estudantes trabalhadores 

obtiveram índices significativamente superiores em duas dimensões e no total, 

quando comparados aos não trabalhadores. No tocante à situação de trabalho, foram 

identificadas diferenças significativas no geral, para autoeficácia na transição para o 

trabalho e nas dimensões autoeficácia na adaptação ao trabalho e autoeficácia na 

regulação emocional. Entre as limitações de sua pesquisa, a autora considera o fator 

de ter sido feita em uma única instituição de ensino superior, o que não permite 

generalizações para a população de estudantes de ensino superior de modo geral.  

 

Na busca de validar instrumentos para a avaliação da autoeficácia, Vieira, Maia e 

Coimbra (2007) construíram um instrumento focalizando-se na validação de uma 

escala para ser utilizada nos domínios específicos de realização e de interesse.  Os 

autores decidiram pela criação dessa escala em função de ser a autoeficácia uma 

variável-chave no processo de transição para o trabalho, aliada à inexistência de 

instrumentos que permitiam avaliar a autoeficácia em face da transição do ensino 

superior para o mundo do trabalho. Foi feita análise em amostra de 246 graduandos 
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do ensino superior, obtendo-se resultados da escala de autoeficácia na transição para 

o trabalho (AETT) considerados bastante satisfatórios. 

 

Sob outra perspectiva, ao abordar o estudo da autoeficácia com abrangência para 

além da graduação, Wang, Guo, Liu, Zhang, Ren, Sun & Tang (2018) asseveram que 

os países em desenvolvimento enfrentam escassez de enfermeiros com ensino 

superior, assim como aqueles com mestrado. E mesmo assim, poucos estudos 

investigaram a interação entre decisão de carreira e comprometimento profissional de 

estudantes de Enfermagem, especialmente para pós-graduados. Os autores 

analisaram a correlação de autoeficácia em tomada de decisão de carreira e 

comprometimento profissional de 545 estudantes de pós-graduação em Enfermagem 

de escolas de 19 universidades ou faculdades em toda a China continental, que 

vieram de diferentes regiões, com diferentes anos de estudo e experiências de 

trabalho. Encontraram correlações positivas entre os fatores de comprometimento 

profissional e autoeficácia na decisão de carreira. 

 
2.2.3 Comportamento exploratório  

 
Segundo Teixeira et al. (2007b), o construto “comportamento exploratório vocacional” 

compreende dois aspectos:  a exploração de si e a exploração do ambiente onde está 

circunscrito. O primeiro aspecto relaciona-se ao comportamento de busca para 

conhecer-se, conhecer suas próprias capacidades, suas habilidades e traços de 

personalidade com respeito à escolha vocacional. Por outro lado a exploração do 

ambiente abrange a busca de conhecimento da realidade profissional, em particular à 

sua área, e alternativas educacionais de aperfeiçoamento, entendendo a importância 

da chamada educação continuada. 

 

Estudo sobre o comportamento exploratório preconiza que ele é considerado um 

importante estágio evolutivo de desenvolvimento vocacional e do processo de decisão 

de carreira, que ocorre de diferentes formas para os indivíduos (Teixeira & Dias, 2011). 

Os autores indicam que a atividade exploratória refere-se aos comportamentos 

sistemáticos e intencionais que fornecem informações tanto interiores quanto 

exteriores ao indivíduo, auxiliando-o na resolução de problemas, realização de 

escolhas e organização da experiência de maneira geral, sendo constantes ao longo 
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de toda a vida e intensificando-se em períodos de mudanças pessoais ou 

profissionais. 

 

O período de formação superior é um momento privilegiado para a construção da 

identidade profissional e a consolidação da identidade pessoal. Nesse sentido, o 

estabelecimento de objetivos de carreira está relacionado à clareza sobre a própria 

identidade, à percepção de capacidade pessoal, ao comportamento exploratório, à 

percepção de barreiras e de apoio e à percepção pessoal sobre o mercado de trabalho 

(Teixeira & Gomes, 2005). 

 

Comportamentos exploratórios compõem-se de atividades relacionadas à 

participação em congressos e eventos científicos, aulas e cursos não obrigatórios, 

atividades de monitoria, conhecimento e organização de atividades artísticas e 

culturais, além de contato com professores fora do horário das aulas. Ao abordar em 

seu livro como as escolas de ensino superior podem implementar práticas que 

promovam atividades fora da classe com propósito educativo no contexto de suas 

comunidades no campus, Kuhn et al. (1991) opinam que as práticas destinam-se a 

ajudar a desenvolver a criatividade e iniciativa dos professores e alunos. Enfatizam 

ainda que o envolvimento em tais experiências proporciona ricas oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento para o estudante. Além disso, pontuam que 

universitários que se envolvem com as atividades não obrigatórias tendem a estar 

mais satisfeitos com sua aprendizagem e sentem-se mais participativos na vida no 

campus (Fior, Mercuri & da Silva, 2013).   

 

A partir de um comportamento exploratório, o discente pode ir construindo seus 

projetos que contribuirão para sua decisão de carreira, definindo suas preferências, 

buscando, assim, um relacionamento com o mercado de trabalho. Esse 

relacionamento é visto como um investimento que é mantido ao longo de toda a vida, 

não somente no período da graduação. Isso vai ao encontro dos estudos que referem 

correlação positiva entre comportamento exploratório e nível de decisão de carreira 

(Mognon & Santos, 2013).  
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O envolvimento em atividades extracurriculares durante o período de conclusão de 

curso superior pode caracterizar o comportamento exploratório, aspecto essencial do 

engajamento de carreira (Rizzatti, Sacramento, Valmorbida, Mayer & Oliveira, 2018) 

 

Teixeira et al. (2007b) reportam que o comportamento exploratório tem sido descrito 

na literatura como um aspecto fundamental do desenvolvimento de uma carreira ao 

longo do ciclo vital e criaram um instrumento para avaliar as duas dimensões principais 

do comportamento exploratório vocacional (exploração de si mesmo e exploração do 

ambiente) em universitários. As análises dos componentes principais permitiram 

identificar as duas dimensões postuladas, demonstrando validade do construto. 

Acrescentam que estudantes em fim de curso apresentaram níveis mais elevados de 

exploração do ambiente do que os de início de curso. E mesmo considerando a 

necessidade de estudos complementares, os resultados da pesquisa indicaram que o 

instrumento construído apresenta evidências iniciais de validade e fidedignidade.   

 

O processo de descoberta da vocação pode ser considerado um ponto importante 

para o desenvolvimento de carreira no discente, cujo progresso de carreira é um 

processo de aprendizagem que envolve o crescimento do indivíduo por meio do 

aprimoramento que ocorre mesmo durante o período universitário indo além, na sua 

atuação como profissional (Bardagi & Hutz, 2005). 

 

Em pesquisa realizada com 252 estudantes a partir de um instrumento de autorrelato 

que tinha por objetivo investigar as variáveis associadas à decisão de carreira, 

Teixeira e Gomes (2005) confirmaram que o comportamento exploratório, a percepção 

de autoeficácia profissional e a percepção de oportunidades são preditores da decisão 

de carreira. Além disso, o comportamento de exploração de si se mostrou como 

preditor da decisão de carreira, sugerindo que a busca de informação instrumentaliza 

o indivíduo para elaboração de um plano profissional após a conclusão do ensino 

superior. Ou seja, os comportamentos exploratórios se mostraram como um 

importante construto a ser investigado no momento de conclusão e durante os cursos, 

visto que estão presentes nesses momentos e associados à obtenção de emprego e 

trabalho.  
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Para Ogushi e Bardagi (2015), as atividades exploratórias objetivam delinear 

preferências do sujeito, sendo fundamentais para a realização de escolhas 

profissionais maduras e realistas. E favorecem, consequentemente, a entrada no 

mercado de trabalho de maneira mais segura, mas fazem uma correlação com o 

autoconceito, que é relativo a características vocacionais que o sujeito percebe em si 

e o levam a se identificar com determinadas ocupações. Vale destacar ainda que os 

comportamentos de busca por informações de si e do mundo profissional estão 

interligados e devem caminhar juntos, pois o autoconhecimento dos valores e 

habilidades leva à procura por experiências profissionais que satisfaçam essas 

características. Por sua vez, a exploração do ambiente acaba impelindo o sujeito à 

análise de seus próprios valores e interesses. 

 

Considerando a influência histórica da família sobre a escolha de carreira dos filhos, 

Buscacio e Soares (2017) argumentam há que se pensar também em como essa 

contribuição ou influência pode trazer outras visões sobre profissões, sobre a situação 

atual do mercado de trabalho, o contexto local e até internacional, como ferramentas 

de apoio para encurtar a distância entre o mundo real e aquele imaginado, desejado, 

nesse processo de construção de sua carreira, aumentando assim o nível 

informacional e o comportamento exploratório na construção de sua carreira (Teixeira 

& Dias, 2011). Os autores ressaltam que a partir desse processo realiza-se um 

mapeamento das características internas e externas do indivíduo. Não obstante 

autores considerarem a exploração de um estágio do desenvolvimento vocacional, a 

ocorrência parece se dar de formas diferentes nos processos de indecisão 

apresentados em seus estudos. 

 

Apresentadas as principais referências que norteiam este estudo, descrever-se-á a 

seguir a metodologia alinhada a tais referências. 
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3. Metodologia 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia que será utilizada para a pesquisa e 

descreve as principais fases da investigação a ser adotada para atingir os objetivos 

propostos sobre os fatores de predição de carreira e são abordados procedimentos 

metodológicos, para que os objetivos formulados sejam explicados cientificamente. 

Isto posto, a metodologia pode ser “[...] entendida como um conjunto de etapas 

ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um fenômeno” 

(Silva & Menezes, 2001, p. 23).  Segundo Goulart e Sampaio (1998), a pesquisa 

representa o processo formal e organizado, que tem como objetivo descobrir 

respostas para problemas mediante a utilização de método científico. De acordo com 

Salomon (1996, p.107), "uma atividade é considerada científica quando: a) produz 

ciência; b) ou dela deriva; c) acompanha seu modelo de tratamento". Define ainda a 

metodologia científica como a "concreção da atividade científica, ou seja, a pesquisa 

e o tratamento por escrito de questões abordadas metodologicamente."  Neste 

trabalho, adaptou-se os questionários das pesquisas realizadas por Teixeira (2002), 

Bardagi & Boff (2010) e Araújo et al (2018). 

  

Na primeira seção é apresentada a caracterização da pesquisa; em seguida, 

contempla-se a descrição da unidade de análise e observação. A terceira seção 

mostra a técnica a ser utilizada para coleta de dados, seguida pela quarta e última 

seção, que relata a técnica que empregada para análise dos dados. 

 

 

 3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa, as contribuições dos fatores preditórios de carreira, a saber, o 

autoconceito, a autoeficácia profissonal e o comportamento exploratório na decisão 

de carreira de discentes, pode ser classificada como de natureza descritiva, visto que 

é o tipo que pode descrever o comportamento dos fenômenos, com abordagem 

quantitativa.  A pesquisa descritiva descreve o comportamento dos fenômenos, sendo 

que a abordagem quantitativa está voltada para a coleta e análise de dados numéricos 

e aplicação de testes estatísticos (Collis & Hussey, 2005). A pesquisa descritiva 

quantitativa tem como objetivo primordial a descrição das características de 
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determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre variáveis, 

destaca Gil (2002), enquanto que  Malhotra (2012) simplifica que a pesquisa descritiva 

é um tipo de estudo conclusivo que busca descrever algo. 

 

A aplicação dos formulários de pesquisa via web oferece diferenciais como a 

possibilidade de se elaborar campos de dados que não permitem aos respondentes a 

seleção de mais de uma resposta, além de orientá-los a preencher corretamente todos 

os campos do questionário (Malhotra, 2012). 

 

 3.2 Unidade de análise e observação: população e amostra 

 

Neste capítulo serão apresentadas informações sobre a Nova Faculdade – Instituto 

de Nova Educação Ltda. – abordando sua missão e responsabilidade social. Na 

sequência são apresentadas informações sobre os cursos de graduação em 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Farmácia, desde a criação, 

passando pela apresentação das matrizes curriculares, assim como alguns detalhes 

de cada projeto pedagógico. 

 

A unidade de observação tem referência ao local onde foi realizada a pesquisa, sendo 

nesse caso uma IES na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

 A Nova Faculdade iniciou suas atividades no ano 2011 e ministra cursos de 

graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Farmácia e 

pós-graduação. O curso de Direito tem turmas nos turnos manhã e noite, e os demais 

à noite; e a Pós a graduação tem aulas à noite e aos sábados.  

 

A Nova Faculdade é uma instituição de ensino superior da RMBH. Localizada em 

região privilegiada do município de Contagem-MG, a Nova Faculdade tem como 

finalidade a atuação no ensino superior, a formação acadêmica dos docentes e 

discentes e a efetivação dos princípios filosóficos propostos pela Mantenedora. Com 

isso atende-se à realidade regional, sempre privilegiando o contexto social e 

econômico, bem como as diversas demandas educacionais da região. 
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A Nova Faculdade conta com uma infraestrutura moderna, capaz de atender da 

melhor maneira seus discentes, oferecendo formação de qualidade. 

 

Toda a estrutura foi pensada e planejada para que os discentes de todos os cursos 

pudessem ter, além de conforto, os recursos necessários para o aprendizado e a 

prática de suas futuras profissões. 

 

• São 41 salas de aula com capacidade para até 50 discentes, sendo que todas elas 

têm computador. Metade delas possui também projetores de multimídia e telas de 

projeção. 

• São 4 laboratórios de informática, somando o total de 91 computadores novos e 

modernos; 

 

A área da saúde conta com toda a estrutura necessária para consolidar a formação 

de profissionais capacitados a ocupar lugar de destaque no competitivo mercado de 

trabalho atual. Os laboratórios estão equipados com o que há de mais moderno e 

inovador e atende às demandas de todas as disciplinas teórico-práticas, propiciando 

ainda o desenvolvimento de projetos de extensão e/ou iniciação científica. 

Laboratórios: 

 

a) Laboratório Multidisciplinar I - atende às demandas das disciplinas de Química, 

Bioquímica, Biofísica, entre outras; 

b) Laboratório Multidisciplinar II - atende às demandas das disciplinas de 

Microbiologia e Genética, entre outras; 

c) Laboratório de Anatomia - com peças alemãs que representam fielmente os 

modelos anatômicos humanos; 

d) Laboratório de Microscopia - com equipamentos que atende a todas as 

disciplinas de área básica que fazem uso de microscópios e lupas. 

 

O auditório está preparado para receber 144 convidados e possui estrutura para 

realizar eventos acadêmicos e os que envolvam a comunidade, entre outros. Toda 

essa estrutura foi pensada para oferecer o que há de melhor para os discentes. 
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A população é composta por discentes dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Enfermagem e Farmácia da Nova Faculdade, IES situada em 

Contagem–MG, totalizando aproximadamente 700 discentes. A amostra é constituída 

de forma não probabilística e por acessibilidade, ou seja, composta de discentes que 

tiveram o interessem em participar, de ambos os sexos, qualquer faixa etária e 

qualquer estado civil. Segundo Andrade (2010), o universo da pesquisa corresponde 

à amostra do universo global, isto é, em dada população os sujeitos que serão 

efetivamente pesquisados.   

 

 3.3 Coleta e procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados é uma etapa da pesquisa que exige do pesquisador a aplicação 

dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta 

de informações conforme previsto. Requer muita dedicação e paciência, além do 

cuidadoso registro dos dados (Marconi & Lakatos, 2010).   

 

A pesquisa descritiva quantitativa utiliza de escalas do tipo nominal, ordinal, intervalar 

ou razão e técnicas estatísticas são utilizadas para a apresentação e análise dos 

resultados, segundo Collins e Hussey (2005). A pesquisa quantitativa se orienta por 

mensurar elementos como: pontos de vista; dados; informações e outros afins que 

podem ser obtidos por questionários ou por diversas formas de coleta que envolvem 

as técnicas que se situam sob o domínio da estatística e suas ramificações (Oliveira, 

2001). Gil (1999) ressalta que as principais etapas da pesquisa survey podem ser 

relacionadas da seguinte forma: (I) a criação do instrumento de coleta de dados, (II) o 

pré-teste do questionário, (III) a seleção da amostra, (IV) coleta, (V) análise dos dados 

e (VI) interpretação e apresentação de os resultados. 

 

A amostra foi coletada em outubro de 2018, sendo que a pesquisa foi conduzida por 

meio de questionário online enviado na forma de pré-teste, via e-mail e aplicativo de 

mensagens para um grupo de aproximadamente 20 alunos, e posteriormente para 

aproximadamente 350 universitários da instituição supra mencionada, de uma 

população total de 700 discentes. O intuito foi obter uma amostra com o número de 

respondentes entre 5 a 10 vezes o número de parâmetros utilizados na pesquisa, no 

total de 43, totalizando o tamanho ideal da amostra como sendo de pelo menos 215 
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questionários válidos (Hair et al., 1998). Foi obtido um número de 165 questionários 

respondidos, que apesar de estar abaixo do critério sugerido por Hair, atende ao 

critério de dimensionamento da amostra considerando confiança de 95% e margem 

de erro de 7%, onde em uma população de 700 discentes, seria necessária uma 

amostra de 158 respondentes.  Trata-se assim de uma amostra intencional, não 

probabilística, que segundo Mattar (1996) é aquela em que a seleção dos elementos 

da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo. Ressaltamos aos discentes a importância 

do planejamento de sua carreira e a possibilidade de ampliar esta pesquisa no futuro. 

 

 3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

De forma a proceder à avaliação da amostra obtida na pesquisa podem ser utilizados 

critérios da análise uni e multivariada. Desta forma, norteando pelo critério de 

dimensionamento da amostra da análise univariada pode-se empregar a fórmula 

descrita por Levine, Berenson e Stephan (2000) para encontrar o tamanho mínimo da 

amostra com propósito de obter intervalos com confiança e margem de erro 

especificados. 

 

Neste caso a amostra pode ser calculada utilizando-se a expressão a seguir. 

E

Z

2

2

0
2/ qp


   

Equação 1 – Estimativa por intervalo de confiança 

Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000) 

 

Onde 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de interesse 

do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 

interesse do estudo; e  
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E = margem de erro máximo de estimativa.  

 

Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Caso pˆ e qˆ também sejam valores 

desconhecidos, iremos substituí-los por 0,5 para se obter a estimativa expressa na 

Equação 2 abaixo (Levine et al., 2000): 

 

 

 

Equação 2 - Cálculo onde há a omissão de “p” e “q” 

Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000) 

 

A mensuração é um dos meios pelos quais podemos acessar e descrever os dados 

de forma a melhor compreender os fatos e fenômenos de interesse. Desta forma, a 

mensuração é uma questão presente em todas as ciências e são vários os estudos 

desenvolvidos sobre o tema publicados nos principais periódicos nacionais e 

internacionais (Júnior & Costa, 2014). É comum encontrarmos em muitas pesquisas 

a utilização da conceituada escala Likert na análise de resultados para medir 

concordância de pessoas a determinadas afirmações relacionadas aos construtos. 

Nesta pesquisa optou-se pela a escala Phrase Completion, que mede 

apropriadamente os construtos inserindo em sua intensidade no mesmo enunciado 

da escala (Hodge & Gillepsie, 2007).   Estes autores ressaltam que o maior número 

de pontos podem melhorar potencialmente a confiabilidade e a validade da escala, 

sem possuir os problemas convencionais associados a poucos pontos, apresentada 

na Figura 6. Vale ressaltar que escolha da escala é uma decisão que caberá a cada 

um dos pesquisadores e estes poderão levar em conta o tipo de pesquisa e as 

características dos respondentes, visto que em sua pesquisa que analisa as duas 

escalas Júnior & Costa (2014) concluíram que   as escalas possuem diferenças entre 

si na verificação dos pares de itens, entretanto, não houve diferenças significativas na 

análise dos itens agregados. 
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Figura 6: Escala Phrase Completion. 

Fonte: Hodge, D. R.; Gillespie, D. F. Phrase completion scales: a better measurement approach than 

Likert scales? Journal of Social Service Research, 33 (4), p. 1-12, 2007. 

 

O fato dessa escala ter 11 pontos (de 0 a 10), facilita a interpretação por parte do 

pesquisado, visto que, as pessoas são familiarizadas com esta referência. Desta 

forma, a potencial dificuldade de resposta associada ao número de pontos é 

minimizada e a interpretação dos resultados se torna mais simples.  

 

A partir do final da coleta das informações, o banco de dados foi transferido para a 

planilha Excel e, a seguir, processado com o uso dos softwares estatísticos Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), da IBM e o SmartPLS program para o 

desenvolvimento do modelo conceitual. Com o intuito de realizar a análise dos dados 

foram utilizadas técnicas da estatística descritiva e inferencial e modelagem de 

equações estruturais. 

 

Com a finalidade de realizar os objetivos estabelecidos na presente dissertação, foram 

utilizados os seguintes procedimentos de análise:  

 

Inicialmente procedeu-se a análise da consistência dos dados, que consiste na 

identificação de dados extremos (outliers), utilizando-se técnicas univariadas e testes 

de outliers multivariados, utilizando a distância de Mahalanobis. Para verificação da 

normalidade dos dados, o teste KS – Kolmogorov-Smirnov foi conduzido para as 

variáveis presentes na pesquisa, assim como testes para a normalidade multivariada. 

Chou & Bentler (1995) afirmam que os dados provenientes de pesquisas sociais 

dificilmente apresentam a condição de normalidade. Nestas situações, é necessário 

que o pesquisador tenha especial cuidado com a seleção dos métodos que são 

utilizados, e por este motivo foi utilizado o SmartPLS que não requer a normalidade 

dos dados. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito baixo Moderado Muito alto

Nível de percepção do autoconceito, a autoeficácia profissional e o comportamento 

exploratório na decisão de carreira.
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Continuando, utilizou-se a Análise Fatorial Exploratória para determinar a estrutura 

subjacente do conjunto de dados proveniente da pesquisa e a Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) da estrutura encontrada a fim de verificar a unidimensionalidade, 

confiabilidade, validade convergente e discriminante das dimensões relacionadas aos 

fatores de decisão de carreira. As variáveis e os construtos foram então analisados 

por meio da estatística descritiva, da estatística inferencial e modelagem de equações 

estruturais a partir de Hair et al. (2009; 2010) e outros conforme figuras 17, 18 e 19.  

 

4. Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Este capítulo foi estruturado em 4 seções. Na primeira a auditoria dos dados da 

pesquisa, por meio de MVA – Missing Value Analisys, e em especial para identificação 

de possíveis outliers. A segunda trata da análise da linearidade dos dados, ou seja o 

teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo. A suposição da 

normalidade dos dados está apresentada na terceira seção e, finalmente, na quarta 

seção é trabalhada a modelagem de equações estruturais para identificar a percepção 

dos discentes sobre o autoconceito, a autoeficácia profissional e o comportamento 

exploratório na predição de carreira, os fatores identificados na pesquisa. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

O objetivo desta seção é a identificação básica dos respondentes em função buscar 

comparabilidade de dados em provável pesquisa futura. Assim, as figuras 6 a 11 

trazem algumas informações sobre os respondentes. 
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Figura 7 - Cursos dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Sexo dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

Figura 9 - Chances de exercer sua profissão logo após o curso 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 10 - Principal projeto após a conclusão do curso 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 11 - Respondentes com atividade remunerada regular 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 12 - Relação entre atividade remunerada atual e seu curso de graduação 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.2 Auditoria dos dados da pesquisa 

 

Na aplicação do questionário tomou-se a precaução considerar o preenchimento 

obrigatório de todas as questões, evitando dados ausentes no conjunto de indicadores 

formadores dos construtos do modelo aplicado, bem como nas variáveis de 

caracterização da amostra, não havendo, desta forma, preocupação com a análise de 

respostas omitidas (missing data), uma vez que se optou por programar o instrumento 

para a não aceitação de campos sem resposta no bloco de questões referentes a 

percepção dos discentes sobre o autoconceito, autoeficácia profissional e 

comportamento exploratório no processo de decisão de carreira.  Nas situações em 

que se espera o posicionamento dos respondentes, como no caso de escalas de 

atitude, tal procedimento é válido para assegurar o maior aproveitamento das 

informações e diminuir possíveis erros do entrevistador. 

 

De forma a identificar possíveis outliers univariados na escala, foi aplicado o método 

de padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto das variáveis 

padronizadas (Z) com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A técnica de 

padronização dos indicadores consiste em expressá-los em termos de unidades de 

desvio padrão subtraindo cada variável da sua média e dividindo o resultado pelo 

desvio padrão, resultando em uma nova variável Z com média igual a zero e variância 

igual a um. 

 

Na Equação 1, é representada a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores. 

 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

Fonte: Levine et al (2000). 

 

A medida D² de Mahalanobis é comumente utilizada para identificação de outliers 

multivariados. Ela possibilita obter a posição de cada observação comparada com o 

centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é 
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realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis observáveis. 

Ou seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o D² 

representam observações mais afastadas da distribuição. Conforme Hair et al. (2009), 

são considerados outliers multivariados os valores amostrais que apresentam uma 

significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001. 

 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 15 outliers univariados, 

distribuídos conforme a Figura 13. 

 

Questão ou Variável Respondente Resposta Z 

Decisão de Carreira Q4. Eu tenho claro para mim 
o que eu considero importante em termos 
profissionais. 
 

11 0 -3,91323 

145 1 -3,42666 

Autoconceito Q3. Aproveito as oportunidades de 
participar em atividades extracurriculares, como 
estágio. 

18 0 -4,00363 

157 0 4,00363 

Autoeficácia Q2. Eu confio plenamente na minha 
capacidade profissional. 

132 1 -3,61559 

Autoeficácia Q4. Eu me sinto capaz de executar 
adequadamente as tarefas relacionadas à minha 
profissão. 

140 0 -3,72287 

Autoeficácia Q5. Eu me sinto seguro para exercer 
a minha profissão. 

22 0 -3,32773 

140 0 -3,32773 

Autoeficácia Q6.Eu me considero uma pessoa 
competente na minha profissão. 

22 0 -3,73924 

140 0 -3,73924 

Autoeficácia Q11. Eu me preparo adequadamente 
para as avaliações. 

145 0 -3,4671 

Comportamento exploratório Q6. Busquei 
informações sobre o mercado de trabalho e 
oportunidades de emprego em geral na minha 
profissão. 

36 0 -3,47106 

56 0 -3,47106 

Comportamento exploratório Q15. Minha rede de 
contatos (network) é importante para sustentar 
minha carreira. 

36  -3,87777 

145  -3,87777 

Figura 13 – Identificação Outliers univariados  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 14 traz um resumo dos 15 outliers univariados, identificados nas 9 questões 

dos questionários, para uma melhor visualização destes em relação a cada um dos 

construtos. Para apresentação da figura 14 é necessária uma simples abreviação 

onde Decisão de carreira é representa por “Carr” e o respectivo número da questão 

deste construto localizado na linha abaixo, Autoconceito é representado por “Auto”, a 
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Autoeficácia profissional é representada por “Efic” e o Comportamento Exploratório 

representado por “Comp”. 

 

Resp. Carr 
4 

Auto 
3 

Efic 
2 

Efic 
4 

Efic 
5 

Efic 
6 

Efic 
11 

Comp  
6 

Comp 
15 

11 -3,91         

18  -4,00        

22     -3,33 -,374    

36        -3,47 -388 

56        -3,47  

132   -3,62       

140    -3,72 -3,33 -3,74    

145 -3,43      -3,47  -3,88 

157  -4,00        

Figura 14 – Identificação Outliers univariados – resumo  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram observados também 11 outliers multivariados, conforme a figura 15. 

 

 

 

Figura 15 – Outliers multivariados 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta pesquisa optou-se por não excluir os casos atípicos identificados, pois, 

considera-se que as observações com valores extremos frequentemente constituem 

casos válidos da população. A eliminação destes casos pode limitar a generalidade 

da análise multivariada, apesar de possivelmente melhorar os seus resultados (HAIR 

et al., 2009). 

 

Respondente MAH_1
Distribuição Acumulada de Qui-quadrado: 

Probabilidade nas caudas  - Prob_Mh

145 102,57252 0

56 95,86969 0,00001

99 94,14576 0,00001

68 92,57081 0,00002

130 90,51479 0,00003

140 88,73728 0,00005

157 85,11948 0,00014

55 82,65203 0,00026

98 82,12077 0,0003

69 80,95947 0,00041

9 80,88593 0,00042
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4.3 Linearidade dos dados 

 

Diversas técnicas multivariadas têm por base as medidas correlacionais de 

associação (Hair et al., 2009), dentre elas, a modelagem de equações estruturais 

aplicada nessa pesquisa. Portanto, é de suma relevância averiguar se a relação entre 

os dados em questão é linear.  Por essa razão, realiza-se o cálculo das correlações e 

testa-se sua significância. 

Em um primeiro momento utilizou-se o Teste de Bartlett de significância geral de todas 

as correlações (HAIR et al., 2009). Esse teste tem por objetivo examinar as 

correlações entre as variáveis de cada constructo e verificar a existência ou não de 

inter-correlação significante. Caso o resultado do teste seja significativo, indica que há 

a linearidade nos dados.  

 

A figura 16 aponta que existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência de linearidade dos dados. 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,836 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3955,182 

df 903 

Sig. ,000 

Figura 16 - Teste de Bartlett  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra análise revelou que mais de 68% das correlações existentes entre os pares de 

indicadores, mostraram-se significativas ao nível de 5% de significância, suportando 

a suposição de relação linear entre as variáveis. 

 

4.4 Normalidade dos dados 

 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados no pressuposto de 

normalidade dos dados, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a Distribuição 
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Normal. Entretanto, a utilização da escala implica em obtenção de dados de natureza 

discreta, no presente estudo nas questões relativas ao modelo uma variável discreta 

com valores entre 0 e 10.  A suposição de que os dados seguem distribuição normal, 

frequentemente não é verificada. Os denominados “desvios de normalidade” referem-

se aos dados que não seguem uma distribuição normal e, portanto, não podem ser 

utilizados em técnicas que utilizam este tipo de distribuição de probabilidade. Nessa 

dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-Smirnov constatou que as variáveis 

observáveis, ou indicadores, não seguem a Distribuição Normal, sendo que para a 

aplicação do modelo estrutural foi aplicado o método PLS – PartialLeast Square 

estimation, por meio do programa SmartPLS, que não requer a normalidade dos 

dados. 

 

4.5 Modelagem de equações estruturais 

 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os construtos 

do modelo proposto em relação aos fatores de decisão de carreira foi utilizada a 

modelagem de equações estruturais. O modelo proposto na pesquisa está 

representado na figura 17. Ela apresenta o efeito da escala em relação aos construtos 

Autoconceito, Autoeficácia Profissional e Comportamento exploratório sobre a 

decisão de carreira. Para isto cada construto da escala é apresentado na figura. Como 

efeito, encontra-se a decisão de carreira disposta no modelo com suas variáveis 

observáveis. 
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Figura 17 – Modelo de equações estruturais 

Fonte: Dados da pesquisa 



66 

 

No início da análise o primeiro passo consiste em testar a escala utilizada na pesquisa 

avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a 

validade convergente e a validade discriminante. Os critérios para os testes da escala, 

estão apresentados na figura 18, critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores 

e a confiabilidade interna e a figura 19, critérios para avaliar a validade convergente e 

a validade discriminante. 

 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de        
Cronbach 

Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein (1994) 

Hair, Black, Babin, Anderson, and 
Tatham (2010) 

Urbach and Ahlemann (2010) 

  Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997) 

Confiabilidade 
do Indicador 

Carga do 
indicador 

(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2014) 

  Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al. (2010) 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 

modelo) 

Homburg (1995) 
Krasnova, Hildebrand, Günther, 
Kovrigin, and Nowobilska (2008) 

Figura 18 – Critérios de avaliação confiabilidade  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do indicador 
padronizada sobre 

seu fator 

Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al. (2010) 

 Carga com sig. p-
valor 

 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

 Confiabilidade 
Composta (CR) 

 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

  Acima de 0.70 Fornell and Larcker (1981) 
Nunnally and Bernstein (1994) 
Hair et al. (2010) 

 Variância media 
extraída (AVE) 

Acima de 0.50 
 

Barclay, Thompson, and 
Higgins (1995) 
Hair et al. (2010) 
Urbach and Ahlemann (2010) 

  Abaixo de 0.50 
(deve ser eliminado do 

modelo) 

Bagozzi (1988) 

  AVE > 0.5, mas 
CR < 0.6, a validade 

convergente do 
constructo ainda é 

adequada 

Fornell and Larcker (1981) 

  Abaixo de 0.40 Bagozzi (1988) 
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(deve ser eliminado do 
modelo) 

 

Validade 
Discriminante 

Raiz quadrada da 
AVE 
 

Maior que as 
correlações entre as 

variáveis latentes 

Hair et al. (2010) 
 

 Fator de inflação da 
variância (VIF) 

< 10 
 

Hair et al. (2010) 

  < 5 
< 3.3 (ideal) 

Kock and Lynn (2012) 

Figura 19  - Critérios de avaliação validade convergente e discriminante  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Adotando o critério de Hair et al. (2010) a escala acima apresentada, foi testada 

conforme descrito a seguir: 

 

A figura 20 apresenta o efeito da escala em relação aos construtos Autoconceito, 

Autoeficácia Profissional e Comportamento Exploratório sobre a decisão de carreira. 

A figura exibe cada constructo da escala, com seus respectivos indicadores, 

influenciando a decisão de carreira, apresentado na figura com os seus indicadores. 
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Figura 20 – Relações estruturais presentes no modelo conceitual 

Fonte: Dados da pesquisa
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Para avaliar a escala no modelo acima formulado testa-se inicialmente a 

confiabilidade dos indicadores.  A Tabela 2 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

 

Tabela 2 – Outer Loadings 

Teste dos indicadores 
 

Autoconceito Autoeficácia 

Profissional 

Comportamento 

Exploratório 

Decisão 

de 

Carreira 

Autoconceito1_Crença 0,79 
   

Autoconceito2_Inserção 0,72 
   

Autoconceito3_Capacidade 0,66 
   

Autoconceito4_Remuneração 0,62 
   

Autoconceito5_Conflito 0,33 
   

Autoconceito6_Sustento 0,63 
   

Carreira10_Dúvida   
 

0,59 

Carreira1_Projeto   
 

0,64 

Carreira2_Futuro   
 

0,57 

Carreira4_Importância   
 

0,66 

Carreira5_Caminho   
 

0,65 

Carreira6_Certeza   
 

0,75 

Carreira7_Objetivos   
 

0,84 

Carreira8_Planos   
 

0,83 

Carreira9_Dificuldade   
 

0,76 

Carreiras2_Metas   
 

0,79 

Comportamento10_Busca 
 

 0,64  

Comportamento11_Trabalho 
 

 0,73  

Comportamento12_Emprego 
 

 0,56  

Comportamento13_Opiniões 
 

 0,45  

Comportamento14_Referências 
 

 0,45  

Comportamento15_Network 
 

 0,43  

Comportamento16_Carreira 
 

 0,55  

Comportamento1_Networking 
 

 0,73  

Comportamento2_Conversas 
 

 0,74  

Comportamento3_Oportunidades 
 

 0,66  

Comportamento4_Habilidades 
 

 0,72  

Comportamento5_Informações 
 

 0,73  
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Comportamento6_Mercado 
 

 0,75  

Comportamento7_Cursos 
 

 0,50  

Comportamento8_Estágios 
 

 0,34  

Comportamento9_Atividades 
 

 0,36  

Eficácia10_Atividades 
 

0,14   

Eficácia11_Preparação 
 

0,28   

Eficácia1_Papel 
 

0,51   

Eficácia2_confiança 
 

0,75   

Eficácia3_Habilidades 
 

0,87 
  

Eficácia4_Tarefas 
 

0,87 
  

Eficácia5_Segurança 
 

0,84 
  

Eficácia6_Competência 
 

0,87 
  

Eficácia7_Insegurança 
 

0,42 
  

Eficácia8_Atualização 
 

0,58 
  

Eficácia9_Apoio 
 

0,47 
  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Hair et al. (2010) devem ser elimina 

dos os indicadores com carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando 

o método stepwise, ou seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores 

Autoconceito 5, ”Crença pessoal do discente”. Em Comportamento Exploratório foram 

eliminados os indicadores 7, 8, 9, 13, 14 e 15, sendo que a maioria dos indicadores 

excluídos relacionam-se à atividade profissional. Observa-se que o perfil dos 

respondentes, em sua maioria ainda não tem uma atividade profissional definida. E 

em Autoeficácia foram eliminados os indicadores 7, 9 10 e 11. Todos estes indicadores 

com carga inferior à 0,50 podem indicar uma fragilidade dos discentes em relação às 

suas atitudes e capacidade de estarem preparados para demandas profissionais, 

possivelmente afetadas pelo ritmo do discente ao trabalhar durante o dia e buscar a 

formação acadêmica em curso à noite. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo sobre fatores de decisão de carreira foi 

recalculado estando representado pela figura 21. 
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Figura 21 – Modelo final 

Fonte: Dados da pesquisa
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Resolvendo o modelo da Figura 21 com os dados da pesquisa empírica, e por meio do PLS – Partial Least Square estimation, obtém-

se os resultados apresentados na Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Relações Estruturais – Modelo final 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 3 exibe as cargas dos indicadores concernentes às relações estruturais da 

Figura 22. 

 

Tabela 3 – Outer Loadings - Modelo Final 

Teste dos indicadores 
 

Autoconceito Autoeficácia 

Profissional 

Comportamento 

Exploratório 

Decisão 

de 

Carreira 

Autoconceito1_Crença 0,81 
   

Autoconceito2_Inserção 0,74 
   

Autoconceito3_Capacidade 0,65 
   

Autoconceito4_Remuneração 0,65 
   

Autoconceito6_Sustento 0,61 
   

Carreira10_Dúvida   
 

0,58 

Carreira1_Projeto   
 

0,64 

Carreira2_Futuro   
 

0,57 

Carreira4_Importância   
 

0,65 

Carreira5_Caminho   
 

0,65 

Carreira6_Certeza   
 

0,74 

Carreira7_Objetivos   
 

0,84 

Carreira8_Planos   
 

0,83 

Carreira9_Dificuldade   
 

0,76 

Carreiras2_Metas   
 

0,79 

Comportamento10_Busca 
 

 0,59  

Comportamento11_Trabalho 
 

 0,75  

Comportamento12_Emprego 
 

 0,56  

Comportamento16_Carreira 
 

 0,53  

Comportamento1_Networking 
 

 0,75  

Comportamento2_Conversas 
 

 0,74  

Comportamento3_Oportunidades 
 

 0,69  

Comportamento4_Habilidades 
 

 0,68  

Comportamento5_Informações 
 

 0,79  

Comportamento6_Mercado 
 

 0,77  

Eficácia1_Papel 
 

0,51   

Eficácia2_confiança 
 

0,77   

Eficácia3_Habilidades 
 

0,89 
  

Eficácia4_Tarefas 
 

0,89 
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Eficácia5_Segurança 
 

0,86 
  

Eficácia6_Competência 
 

0,89 
  

Eficácia8_Atualização 
 

0,56 
  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao critério 

estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50. 

 

A Tabela 4 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios 

de Hair et al. (2010) descritos nas figuras 18 e 19, que requer coeficiente Alfa de 

Cronbach (1951) acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 4 os valores 

de Alfa de Cronbach para escala são superiores a 0,70 demonstrando a confiabilidade 

interna da escala, após os ajustes requeridos para explicar os construtos. 

 

 

 

Tabela 4 – Teste confiabilidade interna da escala 

 

Cronbach`s 

Alpha 

Composite 

Reliability AVE 

Autoconceito 0,73 0,82 0,48 

Autoeficácia 0,89 0,91 0,61 

Comportamento Exploratório 0,88 0,90 0,47 

Decisão de Carreira 0,89 0,91 0,51 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 4 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos. A validade convergente pode ser constatada por meio da confiabilidade 

composta (CR) acima de 0,80 em um dos construtos e acima de 0,90 para os três 

demais. Entretanto, para os construtos autoconceito e comportamento exploratório, 

apresentaram AVE – Variância média extraída abaixo de 0,50, índice recomendado 

por Hair et al. (2010) para a validade convergente do construto.  Contudo, tais 

construtos atendem o critério de Bagozzi (1988), exposto na Figura 18 apresentando 

AVE igual ou superior a 0,40.  
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Para comparar os construtos da decisão de Carreira, foi obtida a Tabela 5, que 

apresenta a média e o desvio-padrão do autoconceito, a autoeficácia profissional e o 

comportamento exploratório. 

 

Tabela 5 - Construtos do Modelo de decisão de carreira 

Estatística descritiva dos construtos 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Carreira 165 1,00 10,00 6,75 1,94 

Autoconceito 165 1,67 10,00 6,28 1,65 

Eficácia 165 3,45 10,00 7,16 1,45 

Comportamento 165 1,63 10,00 6,89 1,68 

Valid N (listwise) 165     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O fator que apresentou a melhor a avaliação pelos discentes foi a Autoeficácia 

Profissional, com média 7,16 e desvio-padrão de 1,45. O construto Autoconceito tem 

a menor avaliação, com média 6,28 e desvio-padrão de 1,65. 

A Tabela 6 visa avaliar a validade discriminante da escala utilizada nesta pesquisa. 

Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes. 

 

Tabela 6 - Correlação das Variáveis Latentes 

Correlação das Variáveis Latentes 

 
RAIZ AVE Autoconceito Autoeficácia 

Comportamento 

Exploratório 

Decisão de 

Carreira 

Autoconceito 0,70 1,00 
   

Autoeficácia 0,78 0,46 1,00 
  

Comportamento 

Exploratório 0,69 0,31 0,53 1,00 
 

Decisão de 

Carreira 0,71 0,43 0,49 0,44 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as variáveis latentes significam 

que a escala satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para demonstrar a 

validade discriminante. 
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Outra forma de comprovar a validade discriminante utiliza a correlação das variáveis 

manifestas com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos indicadores 

com os construtos que refletem devem superar as correlações com os demais 

construtos, descritos na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Cross Loadings 

Teste dos indicadores 
 

Autoconc

eito 

Autoeficácia 

Profissional 

Comportamento 

Exploratório 

Decisão de 

Carreira 

Autoconceito1_Crença 0,81 0,32 0,23 0,35 

Autoconceito2_Inserção 0,74 0,25 0,11 0,19 

Autoconceito3_Capacidade 0,65 0,44 0,39 0,34 

Autoconceito4_Remuneração 0,65 0,28 0,14 0,24 

Autoconceito6_Sustento 0,61 0,25 0,13 0,30 

Eficácia1_Papel 0,34 0,51 0,33 0,27 

Eficácia2_confiança 0,28 0,77 0,33 0,29 

Eficácia3_Habilidades 0,42 0,89 0,42 0,38 

Eficácia4_Tarefas 0,41 0,89 0,42 0,38 

Eficácia5_Segurança 0,39 0,86 0,38 0,43 

Eficácia6_Competência 0,36 0,89 0,45 0,41 

Eficácia8_Atualização 0,27 0,56 0,51 0,38 

Comportamento10_Busca 0,19 0,33 0,59 0,23 

Comportamento11_Trabalho 0,31 0,49 0,75 0,34 

Comportamento12_Emprego 0,17 0,27 0,56 0,26 

Comportamento16_Carreira 0,17 0,28 0,53 0,14 

Comportamento1_Networking 0,21 0,27 0,75 0,34 

Comportamento2_Conversas 0,21 0,39 0,74 0,32 

Comportamento3_Oportunidades 0,24 0,33 0,69 0,30 

Comportamento4_Habilidades 0,08 0,30 0,68 0,25 

Comportamento5_Informações 0,29 0,54 0,79 0,37 

Comportamento6_Mercado 0,22 0,34 0,77 0,30 

Carreira10_Dúvida 0,29 0,24 0,25 0,58 

Carreira1_Projeto 0,24 0,34 0,27 0,64 

Carreira2_Futuro 0,33 0,25 0,25 0,57 

Carreira4_Importância 0,26 0,38 0,35 0,65 

Carreira5_Caminho 0,33 0,25 0,25 0,65 

Carreira6_Certeza 0,24 0,44 0,30 0,74 

Carreira7_Objetivos 0,34 0,41 0,38 0,84 
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Carreira8_Planos 0,42 0,40 0,36 0,84 

Carreira9_Dificuldade 0,30 0,36 0,38 0,76 

Carreiras2_Metas 0,30 0,35 0,38 0,79 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar ainda pela tabela 7 que exibe as correlações “Cross Loadings”, ou 

seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do modelo, 

que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que refletem. 

 

Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo estabelecido, a escala, após 

alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as questões formuladas no 

questionário, apresentou desempenho ainda mais satisfatório para a confiabilidade 

dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade 

discriminante, para explicar o autoconceito, a autoeficácia e o comportamento 

exploratório como fatores preditores de carreira. 

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala, passa-se a estudar a 

influência de seus construtos sobre o autoconceito, a autoeficácia profissional e o 

comportamento exploratório para a decisão de carreira. Para isto são examinados os 

coeficientes de caminho no modelo concebido. A tabela 8 apresenta os coeficientes 

de caminho. 

 

Tabela 8 - Path Coefficients 

Path Coefficients 

 
Autoconceito 

Autoeficácia 

Profissional 

Comportamento 

Exploratório 

Decisão de 

Carreira 

Autoconceito 
   

0,24 

Autoeficácia 

Profissional 
   

0,26 

Comportamento 

Exploratório 
   

0,23 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que ocorre uma contribuição equilibrada entre o autoconceito, a 

autoeficácia e o comportamento exploratório como preditores de carreira, apesar de 

não poderem explicar totalmente a decisão de carreira. Entretanto, faz-se necessário 



78 

 

testar a significância estatística das relações observadas. A significância estatística 

pode ser testada pelo método bootstraping, que consiste em simular várias amostras, 

a partir da base de dados da pesquisa. Estas amostras permitem o cálculo da média, 

do desvio padrão, do erro padrão e da estatística t usada no teste da significância dos 

coeficientes de caminho, conforme apresentando na figura 23. 
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Figura 23 – Estatística t dos coeficientes de caminho 

Fonte: Dados da pesquisa
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A  tabela 9 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. O teste das demais 

relações presentes no modelo conceitual foram dispostas no Apêndice B, Tabela A2 

– Teste de significância das relações estruturais. 

 

Tabela 9 - Teste T DOS Path Coefficients 

Teste T dos Path Coefficients 

 

Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-Value 

Autoconceito -> 
Decisão de 

Carreira 0,24 0,25 0,08 3,10 0,002 

Autoeficácia 
-> Decisão de 

Carreira 0,26 0,26 0,07 3,44 0,001 

Comportamento 
Exploratório 

-> Decisão de 
Carreira 0,23 0,24 0,07 3,46 0,001 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além de haver comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala, seus 

construtos apresentaram influências significativas sobre a dimensão do modelo 

concebido para explicar a influência do autoconceito, da autoeficácia e do 

comportamento exploratório na decisão de carreira. Portanto, o modelo estabelecido, 

fundamentado na escala, logrou êxito em explicar a decisão de carreira conforme 

figura 24. 

 

 

Hipótese Relações de Influência Resultado do Teste T 

1 O construto Autoconceito influencia o 

construto decisão de carreira 
Confirmada 

2 O construto Autoeficácia influencia o 

construto decisão de carreira 
Confirmada 

3 O construto Comportamento 

Exploratório influencia o construto 

decisão de carreira 

Confirmada 



81 

 

Figura 24 - Resumo das hipóteses que foram confirmadas  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta pesquisa foram identificados nove níveis muito altos de percepção dos alunos 

em relação ao autoconceito, a autoeficácia profissional e o comportamento 

exploratório como fatores de decisão de carreira, e 34 com níveis moderados, e 

nenhum com nível considerado muito baixo.  

 

O Apêndice A apresenta as estatísticas descritivas para cada uma das 43 assertivas 

trabalhadas em questionário. A maior média foi obtida em Comportamento 

Exploratório, Q12 (Minha rede de contatos (network) é importante para sustentar 

minha carreira.), sendo esta de 8,19, e desvio padrão de 2,11, indicando o 

reconhecimento da importância deste tema na carreira.  

 

Em autoeficácia profissional, Q8 (Mantenho-me atualizado sobre as novas tendências 

profissionais na minha área de formação), a média 6,56 com um desvio padrão de 

2,67, o que pode indicar que ainda não é tão forte o conceito da carreira proteana 

(Hall, 1976) e os argumentos de Mirvis e Hall (1994) onde os indivíduos assumiriam 

consciência e responsabilidade pelo autodesenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Já a menor média foi obtida em Comportamento Exploratório, Q8 (Realizei estágios 

extracurriculares relacionados à minha profissão), sendo esta de 5,36, significando 

que quase a metade dos respondentes não passou por esta fase de carreira e desvio 

padrão de 4,13, o que pode indicar a diversidade de discentes entre mais preparados 

e outros com menor preparação, característica típica de discentes que trabalham 

durante o dia e estudam à noite.  

 

De um modo geral, os discentes de Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem e Farmácia que participaram da pesquisa se mostram responsáveis 

pelas decisões que darão encaminhamento à carreira profissional e que apesar de 

muitos não terem planos já bem definidos, possuem consciência de que para 

desenvolver a carreira devem ser responsáveis pela contínua atualização do 

conhecimento, tendo claro o significado de trabalho, dos objetivos de carreira e de  

seus planos para a continuidade após o término de seu  curso. 
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5. Conclusões, limitações e recomendações de novas pesquisas  

 

Esta dissertação investigou a percepção dos discentes em relação ao autoconceito, a 

autoeficácia profissional e o comportamento exploratório na predição de carreira, em 

um IES na  RMBH, onde apesar de haver razoável  número de pesquisas acerca do 

tema carreira e pessoas, identificou-se  uma abordagem reduzida quando se 

considera que o fatores de predição de carreira, dada a necessidade de uma atenção 

durante o período universitário de forma permitir que os discentes possam fazer 

melhores escolhas que os permitam planejar e construir sua carreira a partir de uma 

percepção o mais realista possível de si, de uma busca em fazer o seu melhor, neste 

processo de construção de sua carreira.  Nesta seção elenca-se as conclusões, 

limitações e sugestões de novas pesquisas para aprofundamento do tema. Acredita-

se que em função aceleração ocorrida nestas duas últimas décadas em relação à 

construção da carreira, ser esta linha de pesquisa de expressiva importância para a 

discussão com os discentes e IES. 

 

5.1 Conclusões  

 

Iniciou-se com a questão norteadora   do presente estudo, que foi definida como Qual 

a percepção dos discentes de um IES da RMBH sobre o autoconceito, a autoeficácia 

profissional e o comportamento exploratório como fatores de predição de carreira? 

 

Para responder à questão formulada estabeleceu-se os objetivos da pesquisa, sendo 

o objetivo geral propor e avaliar um modelo para analisar os fatores de predição de 

carreira, - o autoconceito, a autoeficácia profissional e o comportamento exploratório, 

enquanto os objetivos específicos foram identificar a percepção dos discentes acerca 

dos fatores de decisão de carreira, identificar os fatores de predição de carreira mais 

relevantes e discutir estes fatores mais relevantes.   

 

Desta forma, iniciou-se esta dissertação com a pesquisa da literatura sobre a carreira 

e decisão de carreira a partir do autoconceito, a autoeficácia profissional e o 

comportamento exploratório. Estes construtos estão descritos no referencial teórico, 

em particular Hall e Super em relação à Carreira; Teixeira, Bargagi e Boff  em relação 
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ao autoconceito e ao comportamento exploratório; Bandura, Teixeira, Bargagi e Boff 

em relação à autoeficácia; além de Araújo et al em relação aos construtos 

autoconceito, autoeficácia e comportamento exploratório, apenas com termos 

diferentes a saber, Visão pessoal, Habilidades e competências e Projeto e 

Desenvolvimento de carreiras. 

 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva realizada a partir da 

aplicação de um questionário de pesquisa online, enviado por e-mails e aplicativos de 

mensagens para aproximadamente 350 discentes, sendo que a coleta de dados foi 

realizada em outubro de 2018. Foram obtidos 165 questionários completamente 

respondidos, permitindo assim realizar uma análise descritiva quantitativa.  

 

As ferramentas de análise usadas foram, inicialmente o Excel para gerar o banco de 

dados por meio de uma planilha, em seguida os dados foram processados com o uso 

dos softwares estatísticos SPSS da IBM e SmartPLS v3. 

 

A apresentação e a análise dos resultados foram iniciadas pela apresentação dos 

dados em si, por uma auditoria nas respostas obtidas, por meio da identificação dos 

dados ausentes ou atípicos – os outliers e testada quanto à confiabilidade e a validade 

do questionário empregado. A confiabilidade foi verificada mediante a análise da 

confiabilidade dos indicadores e da consistência interna. De outra forma a validade da 

escala foi verificada testando a validade convergente e a validade discriminante. 

 

Concluídos os testes da escala, elabora-se as relações da mesma com cada 

construto, onde o Autoconceito apresentou desempenho satisfatório para a 

confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente 

e validade discriminante, após retiradas das cargas fatoriais abaixo de .5. O modelo 

estabelecido, fundamentado na escala, demonstrou êxito em explicar o autoconceito, 

onde o mesmo apresentou confiabilidade de 0,82.  

 

A escala foi relacionada à Autoeficácia e apresentou desempenho satisfatório para a 

confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente 

e validade discriminante após retiradas das cargas fatoriais abaixo .5. Portanto, o 

modelo estabelecido, fundamentado na escala, demonstrou uma boa significância 
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estatística das relações observadas no construto da escala, obtendo uma 

confiabilidade de 0,91. 

 

A escala foi relacionada ao Comportamento exploratório e apresentou desempenho 

satisfatório para a confiabilidade dos indicadores -  0,90 - confiabilidade interna da 

escala, validade convergente e validade discriminante, para explicar as atitudes dos 

discentes frentes às necessidades de busca de atividades extracurriculares, 

networking e formas de se apresentarem à uma possível oportunidade no mercado de 

trabalho, sendo também necessário alguns ajustes nas variáveis observáveis, que 

constituem as questões formuladas no questionário. Portanto, o modelo estabelecido, 

fundamentado na escala, demonstrou uma boa significância estatística das relações 

observadas na escala, que afeta consideravelmente a decisão de carreira. 

 

Acredita-se que o modelo proposto sugere uma nova linha de pesquisa sobre 

construtos fundamentais na decisão de carreira na educação superior de forma 

objetiva a partir da soma de diversas pesquisas sobre cada um dos três construtos 

pesquisados. Os resultados da pesquisa podem contribuir para uma reflexão dos 

discentes em relação à decisão de carreira a partir dos pontos em que consideram 

carentes de melhoria em sua própria avaliação assim como podem ser utilizados pelas 

IES para promoção ou revisão de ações de estímulo à atenção para a carreira 

conforme também relatado por Araujo et al (2018).     Por último a relação dos 

discentes com suas percepções sobre os fatores de predição de carreira indicou que 

a maioria (64%) tem expectativas grandes ou muito grandes em uma escala sobre 

suas possibilidades pessoais logo após a conclusão do curso, onde a maior parte 

(49%), quase a maioria, tem como projeto continuar os estudos, o que pode indicar a 

preocupação com a educação continuada e uma parte significativa (34%) considera 

como principal projeto conseguir um emprego ou manter o atual, também observado 

na pesquisa de Bardagi e Boff (2010) e que, como nesta pesquisa, também reforçam 

a importância do engajamento em atividades extracurriculares. 

 

5.2 Limitações 

 

A limitação mais expressiva neste estudo se relaciona ao tamanho da amostra. 

Considerando-se a existência de quatro construtos no modelo e de quarenta e três 
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variáveis observáveis, uma amostra ideal deveria conter entre 215 a 430 

respondentes em contraposição aos 165 obtidos, mesmo que considerando-se ao 

critério de dimensionamento da amostra, onde com confiança de 95% e margem de 

erro de 7%, em uma população de 700 discentes, seria necessária uma amostra de 

158 respondentes. Ademais sendo uma única instituição privada, dificulta-se a 

generalização dos resultados. Entretanto, o uso do SmartPLS, que mostra-se eficiente 

para o tratamento de pequenas amostras, de certa forma superou esta limitação. 

 

 

5.3 Recomendações 

 

Estudos sobre os fatores de predição de carreira ainda necessitam de mais 

comparabilidade principalmente com enfoque em mais de um fator de predição de 

carreira como proposto neste e também que possam compreender instituições 

públicas e privadas, comparações entre os mesmos cursos de diferentes IES assim 

como analisar um modelo com relação entre os construtos o Autoconceito, a 

Autoeficácia Profissional e o Comportamento Exploratório. Considerando a 

abordagem de outros estudos sobre os impactos da crise econômica atual sobre a 

decisão de carreira e perspectivas para os jovens ( Horta & Giambiagi, 2018; Angel-

Urdinola e Gukovas, 2018), acrescenta-se a importância de abordagens de fatores da 

economia do país no momento da pesquisa no sentido de correlacionar o resultado 

da pesquisa com os prováveis impactos da situação econômica, permitindo melhor 

identificar o sentimento do discente sobre o impacto da situação econômica do 

momento na formação de seu conceito de  predição de carreira, assim como a 

inclusão de novos construtos para aumentar a variância explicada na decisão de 

carreira visto que nenhum dos antecedentes apresentou carga padronizada acima de 

0,30. Assim acredita-se poder contribuir ainda mais para que discentes, em sua quase 

totalidade jovens, possam tomar decisões mais assertivas em direção às suas 

carreiras.   

 

Sugere-se, portanto, que novos estudos sejam realizados em outros públicos, para 

um melhor conhecimento do modelo proposto além de pesquisas em outras cidades 

e estados, pesquisas por “grande área de conhecimento” assim como as variáveis 

demográficas, de forma a verificar e relacionar aos resultados deste estudo. 
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Apêndice A 

Tabela A1 – Estatísticas dos indicadores 

 

  

 N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Eu considero que tenho um projeto profissional realista para mim. 165 0 10 7,56 2,336

Eu me sinto um tanto perdido em relação ao meu futuro profissional. 165 0 10 5,76 3,143

Eu tenho metas definidas em relação à minha profissão e um plano para alcançá-las. 165 0 10 7,11 2,604

Eu tenho claro para mim o que eu considero importante em termos profissionais. 165 0 10 8,04 2,055

Eu não estou seguro sobre qual caminho seguir dentro da minha profissão. 165 0 10 5,96 3,368

Eu sei o que eu preciso fazer para realizar as minhas metas profissionais. 165 0 10 7,22 2,410

Eu tenho clareza sobre quais são os meus objetivos profissionais. 165 0 10 7,41 2,303

Eu tenho planos profissionais já bem estabelecidos. 165 0 10 6,35 2,697

Tenho dificuldade em definir um plano profissional para mim. 165 0 10 6,08 3,201

Não sei muito bem o que fazer em termos profissionais depois que eu me formar. 165 0 10 5,98 3,412

Acredito que vou conseguir me estabelecer profissionalmente sem grandes dificuldades. 165 0 10 5,78 2,770

Acho que não será difícil minha inserção no mercado de trabalho. 165 0 10 5,77 2,522

Eu me considero capaz de lidar com situações novas para mim em minha profissão 165 0 10 7,92 1,979

Penso que será fácil obter um trabalho remunerado satisfatório na minha profissão. 165 0 10 5,69 2,570

Minhas crenças sobre mim mesmo frequentemente são conflitantes. 165 0 10 5,67 3,151

Penso que terei dificuldades para conseguir tirar meu sustento da minha profissão. 165 0 10 6,84 2,800

Sinto que terei dificuldades para desempenhar bem o meu papel profissional. 165 0 10 7,22 2,737

Eu confio plenamente na minha capacidade profissional 165 1 10 8,11 1,966

Eu tenho as habilidades necessárias para exercer a minha profissão eficazmente. 165 1 10 7,31 2,056

Eu me sinto capaz de executar adequadamente as tarefas relacionadas à minha profissão. 165 0 10 7,65 2,056

Eu me sinto seguro para exercer a minha profissão. 165 0 10 7,42 2,231

Eu me considero uma pessoa competente na minha profissão. 165 0 10 7,95 2,127

Não me sinto bem preparado para realizar minhas atividades profissionais. 165 0 10 6,49 3,215

Mantenho-me atualizado sobre as novas tendências profissionais na minha área de formação. 165 0 10 6,56 2,676

Procuro auxílio dos professores para o desenvolvimento de atividades do curso. 165 0 10 6,24 2,820

Aproveito as oportunidades de participar em atividades extracurriculares, como estágio. 165 0 10 6,73 3,321

Eu me preparo adequadamente para as avaliações; 165 0 10 7,08 2,043

Fiz contato, iniciei conversas, etc., com pessoas que trabalham nas minhas áreas profissionais preferidas 165 0 10 7,08 2,578

Procuro iniciar conversas com pessoas que trabalham nas minhas áreas profissionais preferidas. 165 0 10 7,25 2,553

Busquei / busco informações sobre o mercado de trabalho e oportunidades de emprego em geral na 

minha profissão.

165 0 10 7,73 2,353

Busquei oportunidades para praticar as habilidades referentes à minha profissão. 165 0 10 7,28 2,464

Obtive informações sobre tipos de trabalho específicos que eu gostaria de ter. 165 0 10 7,44 2,375

Busquei informações sobre o mercado de trabalho e oportunidades de emprego em geral na minha 

profissão.

165 0 10 7,79 2,244

Fiz cursos extracurriculares ligados à minha profissão. 165 0 10 5,55 3,584

Realizei estágios extracurriculares relacionados à minha profissão. 165 0 10 5,36 4,134

Experimentei diferentes atividades profissionais. 165 0 10 6,07 3,241

Busquei oportunidades para praticar as habilidades referentes à minha profissão. 165 0 10 6,46 2,962

Obtive informações sobre tipos de trabalho específicos que eu gostaria de ter. 165 0 10 7,13 2,669

Minha rede de contatos (network) é importante para sustentar minha carreira. 165 0 10 8,19 2,111

Busco a valorização da minha carreira pelo mercado e não apenas pela empresa onde estiver atuando 165 0 10 7,09 3,006

Ter uma rede de contatos contribui para a manutenção do emprego atual e abrir novas oportunidades 165 0 10 6,19 3,642

Em rede sociais, procuro fazer postagens de utilidade respeitando a opinião dos outros. 165 0 10 6,32 3,137

Em redes profissionais como o Linkedin, procuro seguir empresas, publicações especializadas e 

profissionais de referência em minha área.

165 0 10 7,31 2,645

Valid N (listwise) 165
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Apêndice B 

Tabela A2 - Teste de significância das relações estruturais 

 Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|

) 

P 

Values 

Autoconceito1_Crença <- 

AUTOCONCEITO 

0,355 0,350 0,054 6,595 0,000 

Autoconceito2_Inserção <- 

AUTOCONCEITO 

0,196 0,189 0,064 3,063 0,002 

Autoconceito3_Capacidade <- 

AUTOCONCEITO 

0,347 0,351 0,075 4,629 0,000 

Autoconceito4_Remuneração <- 

AUTOCONCEITO 

0,240 0,234 0,069 3,462 0,001 

Autoconceito6_Sustento <- 

AUTOCONCEITO 

0,306 0,302 0,074 4,122 0,000 

Carreira10_Dúvida <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,113 0,116 0,026 4,321 0,000 

Carreira1_Projeto <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,125 0,120 0,020 6,186 0,000 

Carreira2_Futuro <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,120 0,118 0,021 5,596 0,000 

Carreira4_Importância <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,144 0,142 0,023 6,305 0,000 

Carreira5_Caminho <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,121 0,120 0,024 5,074 0,000 

Carreira6_Certeza <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,143 0,144 0,025 5,685 0,000 

Carreira7_Objetivos <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,164 0,165 0,016 9,978 0,000 

Carreira8_Planos <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,172 0,172 0,015 11,763 0,000 

Carreira9_Dificuldade <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,139 0,140 0,019 7,192 0,000 

Carreiras2_Metas <- DECISÃO DE 

CARREIRA 

0,149 0,148 0,018 8,194 0,000 

Comportamento10_Busca <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,115 0,114 0,035 3,265 0,001 

Comportamento11_Trabalho <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,196 0,196 0,027 7,249 0,000 
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Comportamento12_Emprego <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,126 0,126 0,032 3,899 0,000 

Comportamento16_Carreira <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,066 0,067 0,039 1,686 0,092 

Comportamento1_Networking <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,168 0,165 0,030 5,639 0,000 

Comportamento2_Conversas <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,156 0,152 0,029 5,326 0,000 

Comportamento3_Oportunidades <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,147 0,148 0,028 5,314 0,000 

Comportamento4_Habilidades <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,121 0,116 0,034 3,546 0,000 

Comportamento5_Informações <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,181 0,182 0,025 7,188 0,000 

Comportamento6_Mercado <- 

COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO 

0,145 0,144 0,022 6,485 0,000 

Eficácia1_Papel <- AUTOEFICÁCIA 0,133 0,133 0,029 4,605 0,000 

Eficácia2_confiança <- AUTOEFICÁCIA 0,143 0,142 0,022 6,554 0,000 

Eficácia3_Habilidades <- 

AUTOEFICÁCIA 

0,213 0,211 0,019 11,029 0,000 

Eficácia4_Tarefas <- AUTOEFICÁCIA 0,187 0,187 0,015 12,441 0,000 

Eficácia5_Segurança <- AUTOEFICÁCIA 0,213 0,213 0,020 10,420 0,000 

Eficácia6_Competência <- 

AUTOEFICÁCIA 

0,199 0,200 0,019 10,278 0,000 

Eficácia8_Atualização <- 

AUTOEFICÁCIA 

0,187 0,186 0,032 5,918 0,000 
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Apêndice C 

Questionário da Pesquisa 

 

Prezado (a) aluno (a), 

Esta pesquisa busca identificar os fatores de predição de carreira em estudantes universitários.   

Sua participação é muito importante para o sucesso desta pesquisa assim como poderá contribuir para sua reflexão 

em relação ao seu futuro profissional.  Ressaltamos que o sigilo das informações será plenamente preservado. 

Antecipadamente agradecemos a sua participação. 

Construto: Decisão de Carreira 

1) Eu considero que tenho um projeto profissional realista 

para mim. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

2) Eu me sinto um tanto perdido em relação ao meu futuro 

profissional. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

3) Eu tenho metas definidas em relação à minha profissão e 

um plano para alcançá-las 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

4) Eu tenho claro para mim o que eu considero importante 

em termos profissionais. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

5) Eu não estou seguro sobre qual caminho seguir dentro da 

minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

6) Eu sei o que eu preciso fazer para realizar as minhas 

metas profissionais. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

7) Eu tenho clareza sobre quais são os meus objetivos 

profissionais. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

8) Eu tenho planos profissionais já bem estabelecidos. 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

9) Tenho dificuldade em definir um plano profissional para 

mim. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

10) Não sei muito bem o que fazer em termos profissionais 

depois que eu me formar. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

Construto: Autoconceito 

1) Acredito que vou conseguir me estabelecer 

profissionalmente sem grandes dificuldades. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

2) Acho que não será difícil minha inserção no mercado 

de trabalho. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

3) Eu me considero capaz de lidar com situações novas 

para mim em minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

4) Penso que será fácil obter um trabalho remunerado 

satisfatório na minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

5) Minhas crenças sobre mim mesmo frequentemente 

são conflitantes 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

6) Penso que terei dificuldades para conseguir tirar 

meu sustento da minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 
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Construto: Autoeficácia Profissional 

1) Sinto que terei dificuldades para desempenhar bem 

o meu papel profissional 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

2) Eu confio plenamente na minha capacidade 

profissional. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

3) Eu tenho as habilidades necessárias para exercer a 

minha profissão eficazmente. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

4) Eu me sinto capaz de executar adequadamente as 

tarefas relacionadas à minha profissão 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

5) Eu me sinto seguro para exercer a minha profissão 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

6) Eu me considero uma pessoa competente na minha 

profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

7) Não me sinto bem preparado para realizar minhas 

atividades profissionais. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

8) Mantenho-me atualizado sobre as novas tendências 

profissionais na minha área de formação. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

9) Procuro auxílio dos professores para o 

desenvolvimento de atividades do curso 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

10) Aproveito as oportunidades de participar em 

atividades extracurriculares, como estágio. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

11) Eu me preparo adequadamente para as avaliações. 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

Construto: Comportamento Exploratório 

1) Fiz contato, iniciei conversas, etc., com pessoas que 

trabalham nas minhas áreas profissionais preferidas. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

2) Procuro iniciar conversas com pessoas que 

trabalham nas minhas áreas profissionais preferidas. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

3) Busco informações sobre o mercado de trabalho e 

oportunidades de emprego em geral na minha 

profissão. 

𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

4) Busquei oportunidades para praticar as habilidades 

referentes à minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

5) Obtive informações sobre tipos de trabalho 

específicos que eu gostaria de ter. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

6) Busquei informações sobre o mercado de trabalho e 

oportunidades de emprego em geral na minha 

profissão. 

𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

7) Fiz cursos extracurriculares ligados à minha 

profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

8) Realizei estágios extracurriculares relacionados à 

minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

9) Experimentei diferentes atividades profissionais. 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 
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10) Busquei oportunidades para praticar as habilidades 

referentes à minha profissão. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

11) Obtive informações sobre tipos de trabalho 

específicos que eu gostaria de ter. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

12) Minha rede de contatos (network) é importante para 

sustentar minha carreira. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

13) Busco a valorização da minha carreira pelo mercado 

e não apenas pela empresa onde estiver atuando. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

14) Ter uma rede de contatos contribui para a 

manutenção do emprego atual e abrir novas 

oportunidades 

𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

15) Em rede sociais, procuro fazer postagens de 

utilidade respeitando a opinião dos outros. 
𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

16) Em redes profissionais como o Linkedin, procuro 

seguir empresas, publicações especializadas e 

profissionais de referência em minha área. 

𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 

 

Informe seu curso: 

⃝ Administração de Empresas 

⃝ Ciências Contábeis 

⃝ Direito 

⃝ Enfermagem 

⃝ Farmácia 

 

Sexo: 

⃝ Feminino 

⃝ Masculino 

 

Considerando a atual situação do mercado de trabalho e as suas possibilidades 

pessoais, suas chances de exercer a sua profissão logo após o término do curso são: 

⃝ Eu não pretendo exercer a minha profissão pelo menos por seis meses após a formatura 

⃝ Bem grandes 

⃝ Grandes 

  ⃝ Médias 

 ⃝ 

  ⃝ 

 

Poucas 

Nenhuma 
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Quais dos projetos abaixo você considera como sua principal opção / alternativa após a 

faculdade: 

⃝ Continuar os estudos, fazendo especialização, mestrado ou doutorado 

⃝ Dedicar ao seu próprio negócio 

⃝ Conseguir um emprego ou trabalho na profissão (ou continuar trabalhando na profissão 

⃝ Fazer outro curso universitário 

  

 

Você tem atividade remunerada regular (seja emprego, empresa, etc.) que não seja bolsa, estágio ou monitoria? 

⃝ Sim 

⃝ Não 

 

Caso a resposta acima seja SIM, a atividade acima está relacionada ao seu curso de graduação? 

⃝ Sim 

⃝ Não 

 

 


