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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo analisar se valores pessoais e tipos motivacionais apresentados 

por estudantes de uma universidade privada do município de Cabo Frio (RJ) são condizentes 

com as suas expectativas de carreira. Como principal referencial teórico, foram utilizados o 

Inventário de Valores Pessoais e os dez Tipos Motivacionais apregoados por Schwartz (2005). 

A investigação foi realizada através da aplicação de questionários com o objetivo de coletar 

informações sobre as expectativas de carreira dos universitários. Foram pesquisados estudantes 

dos dois últimos períodos de seus respectivos cursos. Fizeram parte da pesquisa alunos de 

graduações em Administração de Empresas e Direito, alocadas na área de Ciências Sociais 

Aplicadas; Sistema de Informação e Engenharia do Petróleo e Gás, pertencentes à área de 

Ciências Exatas; Fisioterapia e Gestão Ambiental, incluídas na área de Ciências 

Biológicas/Saúde. As conclusões mostraram que, em diferentes escalas, os valores pessoais e 

tipos motivacionais estão relacionados às expectativas de carreira dos graduandos pesquisados, 

independentemente da área de conhecimento em que estão inseridos. Recomenda-se, para 

futuras pesquisas, que seja analisado o desempenho dos recém-formados inseridos no mercado 

de trabalho, como forma de verificar a concretização de suas expectativas de carreira. 

 

Palavras-chave: Valores Pessoais. Tipos Motivacionais. Expectativas de Carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study is to analyze if human values and motivational types presented by students 

of a private university in the city of Cabo Frio (RJ) agree with and determine the fulfilment of 

their career expectations.  The Human Values System and the Ten Motivational Types 

proclaimed by Schwartz (2005) were used as the main theoretical reference. The investigation 

was accomplished through the use of questionnaires with the goal to collect information about 

the students’ career expectations. Senior students in their last year of study were investigated. 

Students in this research were: undergraduate students in Business Administration and Law, 

allocated in the area of Social Sciences Applied; Information System and Oil and Gas 

Engineering, which belong to Exact Sciences; Physiotherapy and Environmental Management, 

included in the Biological Sciences. Conclusions showed that, in different scales, human values 

and motivational types are related to students’ career expectations, irrespective of their 

knowledge area. For future researches, it is recommended that the performance of newly 

graduated students inserted in the job market is analyzed, as a way to verify the fulfilment of 

their career expectations.   

Key words: Human Values. Motivational types. Career expectations. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Censo da Educação Superior 2013, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP), o total de alunos matriculados na educação superior brasileira 

chegou a 7,3 milhões em 2013, quase 300 mil matrículas acima do registrado no ano anterior. 

No período 2012-2013, as matrículas cresceram 3,8%, sendo 1,9% na rede pública e 4,5% na 

rede privada.     

Os universitários estão distribuídos em 32 mil cursos de graduação, oferecidos por 2,4 

mil instituições de ensino superior – 301 públicas e 2 mil particulares. O total de alunos que 

ingressou no ensino superior em 2013 permaneceu estável em relação ao ano anterior e chegou 

a 2,7 milhões.  

Considerando-se o período 2003-2013, o número de ingressantes em cursos de 

graduação aumentou 76,4%, também no ano de 2013 as universidades totalizaram 991.010 

concluintes, conforme demonstrado no quadro 1. São 991.010 novos profissionais disponíveis 

para o mercado de trabalho, dentro de suas respectivas formações e com expectativas de trilhar 

uma carreira profissional bem-sucedida. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados do Censo da Educação Superior 2013/ INEP. 

 

A transição da universidade para o mercado de trabalho pode ser caracterizada como 

um período exploratório (SUPER; SAVICKAS; SUPER, 1996), no qual o jovem investiga as 

possibilidades existentes em sua profissão e procura experimentar-se em diferentes papéis. 

Embora o ingresso na universidade já exija do adolescente uma primeira especificação de seus 

Quadro 1 – Resumo: estatísticas gerais da Educação Superior por Categoria Administrativa 

Estatísticas 

Básicas 

Categoria Administrativa 

Total 

Geral 

Pública 
Privada 

Total Federal Estadual Municipal 

Número de 

Instituições 
2.391 301 106 119 76 2.090 

         

Educação Superior – Graduação 

Cursos 32.049 10.850 5.968 3.656 1.226 21.199 

Matrículas 7.305.977 1.932.527 1.137.851 604.517 190.159 5.373.450 

Ingresso Total 2.742.950 531.846 325.267 142.842 63.737 2.211.104 

Concluintes 991.010 229.278 115.336 82.892 31.050 761.732 
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interesses profissionais, a escolha de um curso ainda é, para a maioria dos jovens, uma atividade 

exploratória, não correspondendo a um projeto de vida mais refletido e elaborado 

(LASSANCE; GOCKS; FRANCISCO, 1993; TEIXEIRA; GOMES, 2000).  

A qualidade da transição reflete, ao menos em parte, o grau de comprometimento do 

indivíduo com a profissão escolhida. Esse grau de comprometimento revela-se nas suas 

expectativas frente ao curso universitário, no seu envolvimento com as atividades de formação 

e nas suas atitudes de preparação para essa transição. Em vários momentos da trajetória 

universitária, os jovens reavaliam suas expectativas, restabelecem objetivos e alguns sim, 

outros não, planejam a sua transição. O que está implicado nessa transição, contudo, não é 

apenas a formação profissional ou a colocação no mercado de trabalho. Trata-se, para muitos, 

de um movimento mais amplo de independência do meio familiar e de estabelecimento na vida 

adulta, que, para a maioria dos estudantes, iniciou-se na adolescência e teve na escolha 

profissional e na experiência universitária momentos significativos.  

A conclusão do curso universitário, portanto, implica uma reavaliação das escolhas 

realizadas, das experiências vividas até o momento e também uma antecipação do que está por 

vir, tanto em termos profissionais como não profissionais (NEIVA, 1993, 1995, 1996).  

O sistema educacional brasileiro, em todos os níveis, raramente oferece suporte aos 

estudantes no que se refere à educação e ao desenvolvimento de carreira. São poucas as 

iniciativas desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior (IES) que objetivam intervir em 

questões e problemas relativos ao desenvolvimento da carreira de universitários. Essa 

deficiência, observada nos egressos de carreiras universitárias, evidencia, mais ainda, a falta de 

preparação para a transição, o que afeta diretamente os resultados acadêmicos e o ingresso 

posterior do graduado no mercado de trabalho (JENSCHEKE, 2002). 

Bardagi e Boff (2010) ressalta que, apesar de existirem alguns pesquisadores 

interessados em discutir o desenvolvimento de carreira dos estudantes universitários, a maioria 

dos estudos nacionais concentra-se em amostras de adolescentes ou aborda questões relativas à 

entrada no mercado de trabalho ou, ainda, a problemática dos profissionais já inseridos na esfera 

produtiva. Por outro lado, mais estudos precisam ser realizados para que haja a compreensão 

dos vários fatores que afetam o desenvolvimento de carreira dos universitários. 

De acordo com Dutra (2010), observa-se, também, que a volatilidade do conhecimento 

e da informação se acentuou na primeira década dos anos 2000, devendo se acentuar cada vez 

mais no futuro. As pessoas se sentem desorientadas com essa volatilidade, sem saber como 

pensar seu desenvolvimento e como filtrar a enorme quantidade de conhecimentos e 

informações ao seu dispor. Para as próximas décadas, já se vislumbra uma importância 
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crescente da carreira subjetiva. De acordo com essa visão, as pessoas escolhem suas carreiras e 

organizações em função de valores, da relação com a família e outras questões éticas e de 

responsabilidade social, em detrimento à carreira objetiva, cargos, posições e salários definidos 

(MAINIERO; SULLIVAN, 2006). 

Uma vez que a expectativa dos universitários com relação às suas carreiras é a obtenção 

de sucesso e, sabendo-se que os resultados positivos não dependem somente da conclusão do 

ensino superior, busca-se, por meio desta pesquisa, obter informações sobre os valores pessoais 

apresentados por universitários, verificando se estes são praticados de forma a colaborar para 

uma carreira bem-sucedida, almejada pelos estudantes. 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Os valores pessoais são capazes de influenciar as ações, as escolhas e o comportamento 

humano, interferindo na maneira pela qual o indivíduo julga a si mesmo e aos outros 

(GASTALDELLO, 1999). Destarte, eles podem ser percebidos tanto como produto quanto 

como ponto de referência do processo de reflexão e avaliação dos desejos (NERLICH,  apud 

SCHWARTZ; LACEY, 1995). Nesse sentido, os valores pessoais afetam as reações das pessoas 

sobre o seu trabalho (STACKMAN; PINDER; CONNOR, 2004); e, aliados às motivações e ao 

talento, estimulam as decisões de carreira (SCHEIN, 1996). Diante disto, as ambições da vida 

profissional e a satisfação das necessidades prioritárias do indivíduo também são impulsionadas 

pelos valores pessoais.  

No que tange especificamente aos novos ingressantes no mercado de trabalho, apesar 

de haver uma percepção de que estes têm expectativas peculiares com relação às carreiras 

organizacionais, poucos são os estudos no Brasil que buscam mapear quais são essas 

expectativas (VELOSO et al., 2008; GOMES et al., 2010; OLIVEIRA, 2010). Assim, este 

trabalho buscou entender quais as expectativas de carreira dos jovens universitários, o que 

entendem como carreira, e o que seria para eles uma carreira bem-sucedida. A partir desse 

entendimento, pretende-se verificar a seguinte questão:  

Existe um relacionamento entre as expectativas de carreira profissional apresentadas por 

universitários e seus valores pessoais? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

Tendo em vista as temáticas abordadas na pesquisa: valores pessoais, tipos 

motivacionais e expectativas de carreira, através de pesquisa bibliográfica, análise dos dados 

coletados e observação cotidiana da autora em sua atividade acadêmica, pretende-se alcançar 

os objetivos especificados a seguir. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Analisar se os valores pessoais e tipos motivacionais apresentados por universitários de 

uma universidade privada do município de Cabo Frio são condizentes para o atendimento de 

suas expectativas de carreira. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as expectativas de carreira profissional dos universitários. 

 Identificar os valores pessoais e tipos motivacionais analisados em maior e menor 

escala pelos universitários. 

 Relacionar os valores pessoais apresentados por universitários com os tipos 

motivacionais apregoados por Schwartz (2005). 

 Analisar os tipos motivacionais apresentados pelos universitários de acordo com 

estrutura teórica da relação entre valores de Schwartz (2005). 

 Verificar se há diferenças ou similaridades significativas entre os tipos motivacionais 

e expectativas de carreira dos estudantes das três áreas de conhecimento pesquisadas 

(Sociais Aplicadas, Exatas, Biológicas/Saúde). 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O objeto do presente estudo é a análise dos valores pessoais e tipos motivacionais 

apresentados por universitários e sua relação de pertinência com as expectativas de carreira 

destes. Desse modo, apresenta um sistema conceitual fundamentado nos estudos de Schein 

(1996), Schwartz (2005) e Tamayo (2005) sobre carreiras e valores pessoais. Com essa 
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finalidade, foram investigados  60 alunos dos dois últimos períodos, das seguintes áreas de 

conhecimento e seus respectivos cursos de graduação:  

a) Sociais Aplicadas: Administração de Empresas e Direito;  

b) Exatas: Sistemas de Informação e Engenharia do Petróleo;   

c) Biológicas/Saúde: Graduação em Gestão Ambiental e Fisioterapia.  

 

Embora o estudo possa ser útil a diversas universidades, tanto públicas como privadas, 

a pesquisa permaneceu centrada em uma universidade privada, localizada no Estado do Rio de 

Janeiro, especificamente no município de Cabo Frio. A escolha dos cursos e da instituição 

pesquisada se deu em face de a autora trabalhar há quatro anos na universidade e pela facilidade 

de acesso aos alunos para a pesquisa. 

A pesquisa em questão teve como foco os formandos de determinadas áreas de 

conhecimento, porém, seria interessante propor, como continuidade da investigação, futuras 

pesquisas com recém-formados inseridos no mercado de trabalho, como forma de tentar 

mensurar se as expectativas de carreira e os valores pessoais mantiveram-se os mesmos, ou 

sofreram alterações significativas. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para o desenvolvimento 

teórico e prático dos profissionais e pesquisadores interessados em aprofundar seus 

conhecimentos sobre as expectativas de carreira dos estudantes universitários do nosso país, 

auxiliando-os no aprimoramento de práticas eficientes voltadas ao desenvolvimento de carreira 

e formação profissional. Com base nessa premissa, espera-se contribuir também para um maior 

entendimento sobre a importância dos valores pessoais na formação e na carreira profissional 

dos universitários e que, a partir dessa consciência, as universidades, no seu papel de agentes 

de transformação, possam incentivar o aprimoramento desses valores no ambiente acadêmico. 

Em um mundo de constantes transformações e com diversificados perfis de mão de obra, 

acredita-se que a pesquisa também possa contribuir para que as organizações busquem entender 

melhor os futuros profissionais que atuarão nas empresas, os seus tipos motivacionais e 

expectativas de carreira. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre as teorias e práticas relativas 

aos valores pessoais, tipos motivacionais e expectativas de carreira, pautando-se em autores 

reconhecidos na área, em artigos relevantes e complementada por pesquisas e dissertações afins. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE CARREIRA  

 

A palavra carreira vem do latim, via carraria, e faz referência à estrada para carros. 

Segundo Martins (2001), a partir do século XIX, a palavra passou a se referir à trajetória de um 

indivíduo na sua vida profissional.  

Segundo Hall (2002, p.12), a carreira é entendida como sendo uma sequência de atitudes 

e comportamentos, associados às experiências e atividades que o indivíduo exerceu 

relacionados ao trabalho. Para Hall, o conceito de carreira possui quatro significados distintos:  

a) Carreira como avanço: é o conceito que flui livremente pela sociedade, normalmente 

entendido através de uma noção de mobilidade vertical, subindo de cargo numa 

organização.  

b) Carreira como profissão: nesse conceito, também bastante difundido popularmente, 

considera-se somente determinados trabalhos como frutos de uma carreira, em geral 

profissões que conferem algum status ao indivíduo, como advogados, médicos, 

executivos. 

c) Carreira como sequência de trabalhos realizados: nesse conceito, muito aceito dentro 

da comunidade que estuda o comportamento social, todo e qualquer trabalho 

realizado pelo indivíduo constitui a sua carreira.  

d) Carreira como sequência de experiências relativas a uma função: nessa definição, 

também bastante influente para quem estuda o comportamento social, a carreira 

representa a forma como a pessoa experimenta a sequência de trabalhos e atividades 

que constituem sua história profissional.  

 

Em contraponto à carreira organizacional, surge o que Hall (1996) chamou de carreira 

proteana: o termo é derivado do deus Proteu que, na mitologia grega, possuía a habilidade de 

mudar de forma ao comando de sua própria vontade. De acordo com o autor, a carreira proteana 

é desenhada mais pelo indivíduo do que pela organização e pode ser redirecionada para atender 

às diferentes necessidades da pessoa. Neste caso, a carreira proteana é um processo em que a 
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pessoa, não a organização, está gerenciando. Essa abordagem integra todas as dimensões e 

papéis desse indivíduo, à medida que estabelece como objetivo final o sucesso psicológico, ou 

seja, o sucesso baseado em critérios pessoais (MARTINS, 2001). Essa definição ampliada do 

espaço da carreira possibilita que considere também como sucesso psicológico a opção por um 

afastamento temporário do trabalho para acompanhar o crescimento dos filhos, ou por outras 

necessidades familiares ou pessoais.  

O profissional proteano consegue se ajustar às demandas do ambiente de carreiras, com 

flexibilidade e investimento em suas habilidades, qualificações e competências, mas sempre 

tendo consciência dos seus objetivos individuais. Não perde seu foco em busca de conquistas 

ditadas pelas convenções sociais, sabendo definir os atributos do sucesso que espera alcançar, 

coerentes com seus valores, interesses e aptidões (MARTINS, 2001).  

Nesta perspectiva, o profissional proteano nada mais seria que uma descrição do tipo de 

indivíduo que mais facilmente se adaptaria ao novo contrato psicológico e às demais 

características da atual sociedade do conhecimento. 

Conceituando o que chamou de perspectiva de desenvolvimento de carreira, Schein 

(1978) mencionou a necessidade de se estabelecer uma relação entre autodesenvolvimento, 

desenvolvimento de carreira e desenvolvimento da vida pessoal e familiar. Neste caso, para 

compreender a dinâmica da carreira das pessoas, seria preciso entender suas necessidades e 

características, as quais não estão ligadas apenas à vida no trabalho, mas são frutos da interação 

da pessoa com todos os espaços da sua vida. 

Para Dutra (2001), as pessoas deveriam concentrar seus esforços e investimentos de 

desenvolvimento em determinada área. Ao fazê-lo, sentir-se-ão bem consigo mesmas, felizes 

em utilizar seus pontos fortes, e gratificadas pelos resultados obtidos. As carreiras profissionais 

tendem a se desenvolver em áreas de atuação e de conhecimento de forma natural e, 

provavelmente, obedecerão à mesma lógica no futuro.  

No que tange à gestão do desenvolvimento da carreira, Dutra (2001, p.45) apresenta três 

momentos bem definidos:  

a) Início: O ingresso na carreira parece mais claro em termos de escolha da direção que 

o profissional deseja para sua vida profissional (isso orienta as prioridades iniciais). 

Em muitos casos, é possível estabelecer os requisitos e as condições de acesso à 

carreira.  

b) Crescimento: Em geral, há monitoramento adequado do início do processo de 

crescimento na carreira. Logo depois, porém, ocorre o abandono. Empresas mais bem 
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estruturadas conseguem estabelecer todo o percurso de crescimento da pessoa em 

determinada carreira.  

c) Final: Dificilmente há clareza sobre o final da carreira. Muitos indivíduos que estão 

no topo de suas profissões há muitos anos encontram-se sem perspectivas de 

desenvolvimento e bloqueiam o acesso daquelas que estão crescendo. O fundamental 

na transparência sobre o final da carreira é a possibilidade de a pessoa se preparar 

para outra carreira.  

 

A compreensão da dinâmica de desenvolvimento da carreira é importante para 

aprimorar o processo de ajustamento entre as necessidades do indivíduo e da organização, de 

forma que as crises de início, meio e fim da carreira possam ser tratadas de maneira mais efetiva 

(PUGH; HICKSON, 2004).  

Desta forma, Dutra (2001) defende que a carreira não deve ser entendida como um 

caminho rígido, mas como uma sequência de posições e de trabalhos realizados pela pessoa. 

Tal sequência, articulada de forma a conciliar desenvolvimento pessoal com desenvolvimento 

organizacional, é o que caracteriza “carreira”. 

De acordo com o autor (2001), os desenhos de carreira são utilizados para estabelecer 

critérios de mobilidade e migração, desta forma, eles podem assumir diversas formas, derivadas 

de três tipos básicos: estruturas em linha, redes e paralelas. 

A característica principal da estrutura em linha é o fato de que a sequência de posições 

está alinhada numa única direção, não oferecendo alternativas à pessoa. Os critérios de ascensão 

podem ter diferentes graus de flexibilidade. 

A estrutura em rede tem como característica principal a de oferecer várias opções para 

cada posição na empresa. Permite à pessoa estabelecer sua trajetória a partir de critérios de 

acesso previamente estabelecidos. 

Por fim, a estrutura em paralelas caracteriza-se por permitir às pessoas orientar suas 

trajetórias profissionais em duas direções: uma, de natureza profissional, e a outra, de natureza 

gerencial. Independentemente de qual seja a direção escolhida, as pessoas têm acesso aos 

maiores níveis de remuneração e de reconhecimento oferecidos pela empresa. As carreiras 

paralelas podem ser em Y e as de múltiplos paralelismos. A forma mais conhecida é a carreira 

em Y, composta de três partes: uma base comum, um braço técnico e um braço gerencial. 

Ao conceito de carreira, aliás, agregam-se muitas definições. Essa profusão de 

significados é, em parte, decorrente da produção de conhecimento difusa em diversas 

disciplinas envolvidas com as questões do trabalho (BENDASSOLLI, 2009). 
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Bendassolli (2009) sugere oito tipos de modelos emergentes de carreira, apresentados 

no Quadro 2. Com a emergência desses modelos de carreira, também surgem novos conceitos 

de sujeitos e os respectivos trabalhos aos quais estão vinculados. Em relação ao sujeito, os 

conceitos passam a expressar a autonomia, o desprendimento das tradições, a individualização 

e o sujeito ativo. Em relação ao trabalho, os conceitos refletem a desinstitucionalização 

tradicional do trabalho, a crise do emprego, a transformação dos vínculos indivíduo-

organização e a não linearidade das carreiras profissionais. 

 

   Quadro 2 – Modelos emergentes de carreira 

Modelo Proposições 

Carreira sem Fronteiras Pluralidade de contextos de trabalho; transversalidade dos 

vínculos com as organizações; competências (know why, know 

how e know who). 

Carreira Proteana Mudança como um dado de realidades; variedade de 

experiências; adaptabilidade e resiliência; identidade como 

âncora.             

Craft Career Autonomia, criatividade, invenção e reinvenção do próprio 

trabalho; sujeito e atividade como único conjunto; trabalho e 

sensemaking. 

Carreira Portfólio Diversificação das atividades profissionais; flexibilização das 

identidades pessoais; múltiplas zonas de expertise individual. 

Carreira Multidirecional Não linearidade das experiências de trabalho; contrato 

psicológico transacional; comprometimentos múltiplos. 

Carreira Transicional Interdependência entre agência individual e estrutura social; 

carreira como mediação entre instituições e processos de 

interação; processo de contínua construção e reinterpretação de 

scripts. 

Carreira Narrativa Temporalidade e ação como processos narrativos;                                

Interpretação de eventos da realidade e do self;                                                 

narrativa e projeto; carreira entre história coletiva e história 

singular. 

Carreira Construcionista Carreira como um processo de construção social e de interação; 

identidade como metamorfose; processos de negociação de 

significados no contexto de estruturas sociais. 

   Fonte: Adaptado de Bendassolli (2009, p.392). 
 

Atualmente, o conceito de carreira tem passado por mudanças em sua concepção. Estas 

advêm de vários fatores, desde as novas teorias de gestão, aprendizagem organizacional e 

liderança, até mesmo as novas configurações das organizações, fusões, aquisições e políticas 

organizacionais. Tais fatores geram insegurança para os profissionais dentro das empresas 

(DUTRA et al., 2009), pois exige-se do indivíduo uma nova maneira de pensar e entender a sua 

carreira, visto que que ela já não está totalmente sob controle organizacional, e sim sob controle 
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do próprio profissional (CHANLAT, 1995). Surge então, segundo Arthur e Rosseau (1996), a 

necessidade de uma nova abordagem e um novo entendimento quanto à carreira. Essa nova 

abordagem está diretamente ligada ao indivíduo, pois este irá construir sua carreira observando 

seus desejos, percepções e necessidades (BALASSIANO; COSTA, 2006). 

 

2.2 ÂNCORAS DE CARREIRA: AS RELAÇÕES ENTRE A VIDA PROFISSIONAL E 

PESSOAL 

 

Os estudos sobre carreira ganharam força nas décadas de 1970 e 1980, quando Edgar 

Schein passou a estudar as relações entre vida profissional e pessoal, disseminando seus estudos 

de “Âncoras de Carreira”. Schein procurou explicar a relação dos atributos pessoais com o 

desenvolvimento da carreira profissional dos indivíduos (DUTRA; ALBUQUERQUE, 2010). 

Schein (1996) realizou um estudo longitudinal, no qual analisou 44 estudantes do curso de 

Mestrado em Administração, da Sloan Business School at the Massachusetts Institute of 

Technology (MIT ) .  

Este estudo focou a vida profissional dos estudantes por meio de entrevistas aplicadas 

em três períodos distintos. O primeiro deles foi logo após saírem da universidade, enquanto 

recém-formados. O segundo após seis meses da formatura e, por fim, após um ano de formados. 

Os mesmos estudantes, então profissionais, responderam questionários após cinco anos de sua 

formatura, e participaram de entrevistas dez a 12 anos após o término do curso. Esse material 

foi utilizado para formar um histórico profissional de cada um dos estudantes e analisá-lo frente 

às mudanças no tempo, tanto individualmente como no grupo. Tais análises identificaram 

padrões nas respostas dos entrevistados, particularmente nas suas autoanálises. Isso permitiu o 

agrupamento desses padrões em categorias, que foram chamadas então de Âncoras de Carreias.  

A âncora indica as capacidades, necessidades e valores individuais. Quanto mais 

experiente for o profissional, maior sua autopercepção acerca desses três elementos norteadores 

e a busca pelo equilíbrio entre decisões e experiências profissionais (SCHEIN, 1996), 

ressaltando-se que as âncoras identificadas por Schein foram resultados das autoanálises 

coletadas dos entrevistados durante a realização da pesquisa. Portanto, elas condizem com a 

inclinação profissional do sujeito, suas características, necessidades e valores. Para efeito 

esclarecedor, seguem as oito âncoras e uma breve explicação sobre cada uma delas, segundo 

Schein (1996, p 37 - 60):  

a) Aptidão técnico-funcional (TF) – profissionais que têm esta âncora de carreira como 

a mais relevante sentem-se realizados e felizes quando exercem sua atividade 
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específica, e estudam e se especializam para tal. Não almejam cargos de 

gerência/diretoria geral, pois não querem parar de fazer a atividade que lhes rende 

reconhecimento e referência. São pessoas que entendem profundamente de sua 

atividade e ficariam frustradas se não pudessem executá-la diretamente. Querem ser 

remunerados pelos seus conhecimentos/formação e quanto maior seu grau de 

especialização, maiores suas recompensas. Não estão interessadas em promoções 

fora de sua área, preferindo ser gerentes em sua área de conhecimento.  

b) Aptidão administrativa geral (GG) – indivíduos que se realizam ao ocupar um cargo 

de direção geral, onde podem coordenar vários esforços pessoais e recursos para 

atingir um resultado. São comprometidos com o resultado final e possuem facilidade 

no relacionamento interpessoal e intergrupal. Preparam-se, estudam, somam 

competências para atingir a posição de gestores, para controlar, influenciar, dirigir e 

decidir. O reconhecimento vem através dos resultados e estes podem ser por 

promoções e bonificações. Como generalistas, possuem capacidades integradoras, 

como a aptidão analítica, o bom relacionamento interpessoal e intergrupal e o 

equilíbrio emocional. A visão analítica é importante para que sejam capazes de 

identificar e resolver problemas e tomar decisões. O relacionamento interpessoal é 

adequado para se relacionar com uma equipe, gerenciá-la e manter o foco do grupo 

para o atingimento de resultados. O equilíbrio emocional se faz importante para que 

essa pessoa possa suportar níveis altos de tensão e tomar decisões não populares, em 

certos casos.  

c) Autonomia/Independência (AI) – são indivíduos autônomos e independentes, gostam 

de se sentir livres para exercer suas atividades, não se ajustam a organizações com 

regras organizacionais muito limitadas. Sentir-se preso gera desconforto, tanto na sua 

vida profissional quanto pessoal. Assim, preferem exercer suas atividades e 

obrigações de acordo com sua vontade e organização. Muitos levam uma carreira 

autônoma fora das organizações. Gostam de ser seu próprio chefe e preferem projetos 

ou atividades com planos e metas claras, em que possam trabalhar à vontade sem 

uma supervisão ostensiva. Preferem ser reconhecidos por produtividade e resultados. 

Não almejam promoções verticais, pois isso diminui a liberdade. Preferem ser 

recompensados com o aumento da liberdade e flexibilizações de atividades e normas, 

também com títulos e prêmios. Querem ser remunerados pelos seus atingimentos.  

d) Segurança/Estabilidade (SE) – se refere a indivíduos que preferem não correr riscos. 

Prezam pela estabilidade na carreira. Desejam uma empresa reconhecida, tradicional, 
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amplo horizonte profissional, com bom plano de carreira, um cargo com atividades 

claras e rotineiras. Pessoas pertencentes a essa âncora procuram, acima de tudo, 

estabilizar-se financeiramente; buscam uma remuneração compatível ao nível do 

mercado; promoções previsíveis e planos de saúde e de aposentadoria sólidos 

também são essenciais para que se sintam bem e motivadas a manter um bom vínculo 

com a organização. Reconhecem que as recompensas, assim como as promoções, 

estão atreladas, primeiramente, ao vínculo com a empresa, tempo e dedicação e, 

posteriormente, às suas conquistas.  

e) Criatividade empreendedora (CE) – são indivíduos criadores, idealizadores e 

possuem um senso para inovar e criar. Sentem a necessidade de criar e empreender 

em novas empresas ou produtos que gerem uma boa remuneração, para que possam 

se sentir estáveis e para que obtenham status a partir disso. Prezam pela inovação e 

pela oportunidade que por eles é perseguida e aproveitada. O reconhecimento e a 

remuneração advêm da propriedade da empresa, da patente do produto, do título de 

empresários bem-sucedidos e não do valor monetário em si. Porém, o dinheiro é 

importante para que essas pessoas possam continuar a empreender em novos 

projetos, garantindo seu ímpeto de correr riscos. 

f) Vontade de servir ou dedicação a uma causa (SD) – pessoas que buscam contribuir 

para a melhoria da sociedade, da vida das pessoas e em prol dos direitos fundamentais 

de cada um. Focam no interesse em fazer do mundo um lugar melhor. Essas pessoas 

têm como prioridade o desejo de servir a uma causa. Prezam por poder ajudar, servir 

e saber que seu trabalho contribui de alguma forma para o bem comum. Não 

necessariamente essa pessoa está ligada a atividades voluntárias, mas a uma vida 

profissional direcionada para uma causa, predominantemente. Podem exercer 

atividades em áreas que não sejam a sua especificamente, desde que seja para o bem 

comum. Valores tais como trabalhar com pessoas, servir a humanidade e ajudar a 

nação podem representar inclinações poderosas na carreira dessas pessoas. Sentem-

se recompensadas não somente por cargos, mas por benefícios móveis, como o 

reconhecimento dos colegas e superiores, por verem que seu trabalho está 

relacionado aos seus valores pessoais e que estes contribuem para o bem da 

sociedade.  

g) Desafio puro (DP) – pessoas com essa âncora têm uma preocupação central: buscar 

desafios. Empenham-se em achar soluções para problemas aparentemente insolúveis, 

vencer situações adversas ou oponentes. A meta é vencer o impossível. Não importa 
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onde e nem como, mas, sim, vencer, ser desafiado pelo trabalho, tarefa ou pessoa, e 

conseguir triunfar. Se algo é fácil, então logo é monótono para essas pessoas. São 

competitivas com os colegas, mas, principalmente, consigo mesmas, pois seu intuito 

é desafiar e vencer. Sentem-se recompensadas pelo reconhecimento e por novos 

desafios confiados a elas.  

h) Estilo de vida (EV) – Essa âncora tem se tornado cada vez mais importante para as 

pessoas. A pessoa que a revela como uma âncora norteadora de sua carreira, busca 

oportunidades que permitam não somente conciliar necessidades pessoais e 

familiares, mas, sim, integrar o pessoal às exigências da carreira, ou seja, que a vida 

pessoal possa ser aliada à vida profissional. Mudanças, benefícios e outros aspectos 

da vida profissional devem atender necessidades da vida pessoal e acontecer em 

momentos em que ambas possam interagir para o melhor resultado e para a qualidade 

de vida. Podem, no entanto, sacrificar escolhas profissionais em detrimento da vida 

pessoal, pois o equilíbrio das duas é fundamental para que essa pessoa se sinta 

motivada e feliz. Flexibilidade é a palavra-chave para essas pessoas, seja na empresa 

(horários, benefícios, tarefas e chefias), bem como na vida pessoal (moradia, filhos, 

investimentos etc.)   

 

2.3 EXPECTATIVAS DE CARREIRA: SUCESSO E AUTOREALIZAÇÃO 

 

A atual pressão exercida pela competitividade entre as organizações, principalmente por 

sua atuação em mercados abertos, imprimiu às relações de trabalho práticas mais flexibilizadas, 

inclusive no tocante à gestão de carreira e desenvolvimento profissional: se antes essas tarefas 

eram de competência apenas da empresa, hoje, devem ser, no mínimo, compartilhadas 

(DUTRA, 2010).  

O apelo de responsabilização das pessoas quanto ao gerenciamento da carreira, no Brasil 

atual, convive com um mercado de trabalho dinâmico, que proporciona possibilidades diversas 

de inserção e redirecionamento de expectativas profissionais dos trabalhadores. Tal dinamismo 

é enfatizado por dados divulgados pela mídia não acadêmica, que apontam a dificuldade das 

empresas brasileiras em contratar, como os da pesquisa realizada pela Grant Thornton, que 

relata o fato de que, entre 44 economias, o Brasil foi o país que mais contratou em 2012 

(GERBELLI, 2013). O aquecimento da economia brasileira e o atual discurso sobre a gestão de 

carreira, de menos dependência entre pessoa e empresa, contrastam com a visão de décadas 

anteriores, em que, com um baixo crescimento econômico do país, conseguir um emprego e 
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manter-se nele era o mais importante para o trabalhador (VELOSO, 2012). Vale ressaltar aqui, 

a atual situação econômica do Brasil, onde ocorre uma desaceleração do aquecimento 

econômico citado anteriormente, segundo IBGE (10/2015), por exemplo, a produção industrial 

brasileira registrou queda de 1,2 por cento em agosto de 2015 na comparação com julho, pior 

resultado para o mês desde 2011. Tal contraste indica, ao longo do tempo, que a visão das 

pessoas sobre o trabalho é pressionada não só pelo discurso organizacional, mas também pelas 

mudanças sociais e econômicas do país onde as carreiras se inserem.  

Nesse cenário, é comum observar, no discurso dos ingressantes no mercado de trabalho, 

sua preocupação com o desenvolvimento de sua carreira. Ao mesmo tempo em que conseguir 

um emprego é tarefa mais fácil do que em tempos anteriores, os jovens são demandados pela 

necessidade de adequação de suas expectativas às exigências organizacionais por qualificação 

educacional e postura proativa.   

Partindo do princípio de que a maior expectativa de carreira dos profissionais é a 

obtenção do sucesso, para compreender o seu significado, antes é necessário apresentar alguns 

resultados de pesquisa realizada por Geert Hofstede (1984 apud BARROS, 2003) e aplicada 

por Betânia Tanure de Barros no Brasil. Geert Hofstede é um dos maiores estudiosos sobre o 

significado ou o impacto da cultura de determinado país na gestão dos negócios. Suas pesquisas 

foram originadas pelo impacto da globalização no crescimento e na formatação dos negócios, 

mudando rápida e intensamente a posição dos maiores players da economia mundial. 

Tradicionais fontes de vantagem competitiva, tais como baixo custo, tecnologia ou acesso ao 

capital, continuam sendo condições necessárias, mas não mais suficientes para garantir o 

sucesso. O mundo de hoje, cada vez mais global, exige novas capacitações. Em todos os países 

pesquisados (a pesquisa envolveu 17 países, abrangendo 1.714 respondentes participantes de 

cursos de MBA Executivo), aparecem questões que os executivos afirmam considerar os mais 

importantes indicadores de sucesso: permanecer dentro da lei, ética e responsabilidade social 

(HOFSTEDE, 1984 apud BARROS, 2003). Apesar de esse discurso estar impregnado em todos 

os países, a realidade indica diferenças culturais no que se refere ao conceito e aos indicadores 

de sucesso. Com isso, foi possível formar sete clusters que classificaram os países envolvidos, 

aos quais Hofstede chamou de grupo “O Executivo”, “O Gerente”, “O Gerente Familiar”, “O 

Empreendedor Familiar”, “O Empreendedor”, “O Fundador” e “O Mandarim”. O Brasil 

(interesse deste estudo), juntamente com a França, Austrália e Hungria, forma o grupo “O 

Empreendedor Familiar”. Segundo Barros (2003), este perfil valoriza, como principais 

indicadores de sucesso, ter os interesses familiares satisfeitos, a competência de disputar com 

http://www.exame.com.br/topicos/industria
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espírito esportivo e a riqueza pessoal. Brasil e França, como países de origem latina, tendem a 

valorizar a importância das relações pessoais e a hierarquia.  

As diferenças encontradas entre clusters indicam que não há valores universais no 

mundo dos negócios relacionados ao conceito de sucesso, e os resultados sobre as diferentes 

percepções do seu significado mostram que é forte e real o impacto da cultura nacional nesses 

indicadores (BARROS, 2003).  

Pela diversidade de conceitos literários sobre o sucesso, nota-se que a questão não é 

simples. A dimensão “sucesso na carreira e qualidade de vida” tem implicações importantes 

para as escolhas sobre a direção da carreira (BARROS, 2003).  

Da mesma forma que Schein (1978) mencionou a necessidade de se estabelecer uma 

relação entre desenvolvimento de carreira profissional, da vida pessoal e familiar, Barros (2003) 

afirma que o conceito de sucesso na carreira deve ser ampliado a estes níveis, incluindo-se, 

ainda, as carreiras espiritual, física e social.  

Como citado anteriormente, para Hall (1996) os elementos que dão sentido à vida são 

as escolhas pessoais e a busca por autorrealização. A possibilidade de sucesso, como 

experiência subjetiva, está estreitamente vinculada à definição de seus parâmetros. A utilização 

de padrões impessoais para essa definição incorre em dois riscos fundamentais, segundo o 

autor: o primeiro é o da não factibilidade, quando tais padrões estão fora do universo de 

possibilidades do indivíduo, como, por exemplo, desejar características físicas incompatíveis 

com seu biótipo ou idade. O segundo risco é o da ineficácia: o indivíduo atinge todas as metas 

que planejou, mas não consegue experimentá-las como bem-estar psíquico, como 

autorrealização, exatamente pelo fato de que os parâmetros empregados não eram próprios. 

Sendo assim, o critério de sucesso é interno, não externo. Nesse ponto, torna-se oportuno 

lembrar o conceito de sucesso psicológico (MARTINS, 2001) para estabelecer sua relação com 

o autoconhecimento. A busca do verdadeiro sucesso, como experiência subjetiva de bem-estar 

e realização, pressupõe a capacidade de o indivíduo conhecer seus próprios referenciais, suas 

potencialidades, seu projeto existencial. Pressupõe a capacidade de ver através de todas as 

demandas externas, do que deveria ser, para trazer à consciência o projeto de quem ele 

realmente deveria se tornar. 

De acordo com o conceito apresentado por Hall (1996), é possível concluir que as 

questões de sucesso e autorrealização estão diretamente relacionadas. Assim, a análise do 

psicólogo clínico Abraham Maslow (1987 apud PUGH; HICKSON, 2004) sobre 

autorrealização pode contribuir para o entendimento do significado do sucesso. Ele sustenta 

que a autorrealização (a realização de um potencial psicológico distinto) é a forma mais elevada 
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da necessidade humana. Neste caso, o sucesso é esperado pelo indivíduo, mesmo que 

inconscientemente, por fazer parte de uma necessidade em nível mais elevado. Analisando esta 

questão na atualidade, Morris (2000) afirma que o autoconhecimento é o fundamento mais 

importante para o verdadeiro sucesso nos negócios e na vida, representando o viés do 

planejamento da carreira. O autor define sucesso como a capacidade de descobrir os próprios 

talentos, desenvolvê-los e utilizá-los tanto para o benefício alheio quanto para o próprio. 

A formação do autoconceito do profissional tem seu início nas experiências juvenis e 

educacionais. No entanto, esse autoconceito só será maduro quando o indivíduo tiver suficiente 

experiência profissional para conhecer suas aptidões, objetivos e valores de trabalho 

(MARTINS, 2001).  

 

2.4 O JOVEM E O MERCADO DE TRABALHO 

 

A história de uma geração está baseada em um conjunto de vivências comuns, valores, 

visão de vida, cenário sociopolítico e a aproximação de idades (LOMBARDIA et al., 2008). 

Essas características comuns às diferentes gerações influenciam o modo de ser e de viver das 

pessoas nas sociedades, e é este conjunto de comportamentos e valores que diferenciam uma 

geração de outra. Um dos desafios da sociedade é permanentemente compreender e adaptar-se 

a essas novas gerações e a todas as mudanças por elas geradas.  

Na literatura que trata sobre o tema é possível encontrar estudos sobre perfis de quatro 

gerações: a) tradicionais; b) baby boomers; c) geração X ou baby busters, e (d) geração Y ou 

echo boomers, ou geração net, ou geração Why (LOMBARDIA et al., 2008; VELOSO et al., 

2008; COIMBRA; SCHIKMANN, 2001). Entretanto, observa-se que não há uma concordância 

quanto ao ano de nascimento dos diferentes grupos, variando entre 1978 e 1984. A despeito 

dessas diferenças, é possível identificar características convergentes, bem como um foco de 

estudo sobre as três últimas gerações.  

Veloso et al. (2008) classificam da seguinte forma as gerações:  

a) baby boomers – nascidos entre 1946 e 1965;  

b) geração X – nascidos entre 1966 e 1985;  

c) geração Y ou Z – nascidos a partir de 1986.  

 

Segundo Conger (1998) a geração Baby Bommers é composta de pessoas que 

presenciaram a guerra e os movimentos feministas na luta pelos seus direitos. Foram educadas 

com rigidez e seguiam regras padronizadas em relação à disciplina e a obediência. São pessoas 
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que não se abrem muito para questionamento e a principal preocupação está na busca pela 

estabilidade no emprego. Colocam a carreira acima de tudo e se adaptam em qualquer 

organização, porém, é uma geração que está saindo do mercado de trabalho. A geração X, por 

sua vez, é a geração que predomina no mercado na atualidade. Não se detém a padrões tão 

rígidos, apesar de certo conservadorismo em algumas questões. São filhos de pais separados, 

que trabalham fora. Para Lombardia (2008), trata-se de uma geração que presenciou a Guerra 

Fria, a queda do muro de Berlim, o surgimento da AIDS e as mudanças de conceitos. Viveram 

a expansão tecnológica e assistiram ao início da decadência de padrões sociais. Ademais 

Oliveira (2009) destaca que essa geração presenciava nos movimentos estudantis e “Hippies” 

uma forma de manifestar suas insatisfações. Como profissionais essa geração valoriza o 

trabalho e busca ascensão profissional, sendo independente e autoconfiante. 

Os integrantes da geração Y são considerados filhos da tecnologia, por representarem a 

primeira geração da história “totalmente imersa na interatividade, hiperestimulação e ambiente 

digital” (TAPSCOTT, 2008, p.1). Por este motivo, as rápidas e constantes mudanças nos meios 

de comunicação não assustam esta geração. O computador, entendido como parte do conjunto 

de aparelhos domésticos, é utilizado para aprendizado, comunicação, lazer, compras, trabalho, 

enfim, apenas como mais um aspecto da “vida digital”. O que, segundo Coimbra e Schikmann 

(2001), permite afirmar que, nos anos 1960, as grandes diferenças entre gerações eram de 

valores e, hoje, o abismo é tecnológico.  

Diversos autores, ao descreverem esta geração, destacam que ela é mais bem informada 

e possui um nível de educação mais alto que suas antecessoras (LOMBARDIA et al., 2008; 

TAPSCOTT, 2008). Os autores também destacam outras características, tais como: permanente 

conexão com algum tipo de mídia; habitualidade com as mudanças e valorização da 

diversidade; preocupação com questões sociais e crença nos direitos individuais; são mais 

criadores do que receptores; são curiosos, alegres, flexíveis e colaboradores; formam redes para 

alcançar objetivos; priorizam o lado pessoal em relação às questões profissionais; são 

inovadores e gostam da mobilidade; são imediatistas, impacientes, auto-orientados, decididos 

e voltados para resultados; não lidam bem como restrições, limitações e frustrações. Esta 

geração encara o trabalho como desafio e diversão e preza o ambiente informal com 

transparência e liberdade; além disso, busca aprendizado constante e não tem medo da 

rotatividade de empregos (LOMBARDIA et al., 2008; VELOSO et al., 2008; COIMBRA; 

SCHIKMANN, 2001).  

O conjunto dessas características leva ao entendimento de que, ao chegarem às 

organizações, os trabalhadores da geração Y tendem a trazer consigo um novo conceito de 
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trabalho, tendo como base um contrato psicológico diferente do que foi estabelecido pelos seus 

antecessores. Para Coimbra e Schikmann (2001), esta geração vai buscar organizações que não 

coloquem barreiras à sua liberdade e aos usos de seus conhecimentos e de suas habilidades.  

Para Souza (2011) a última geração a Z, surgiu nos anos 1990 e um dos aspectos 

marcantes é a velocidade com que obtêm as informações e a fácil irritabilidade quando estas 

não lhes chegam rapidamente. Pesquisadores acreditam que são pessoas na sua maioria 

individualistas, e que terão grande dificuldade em realizar trabalhos em equipe e em 

compreender a si mesmos.   

As organizações vivem atualmente um momento histórico, onde é possível encontrar 

profissionais das diversas gerações trabalhando juntas.  Definir uma geração não é tarefa fácil, 

que dizer de diferenciar uma geração de outra. Cada vez mais as diferentes gerações estão 

convivendo dentro das empresas, cada qual com suas características e valores, resultando 

muitas vezes em conflitos (LOMBARDIA et al , 2008). 

Este cenário desafiador exigirá das organizações repensar suas práticas de gestão de 

pessoas, que, até então, estavam baseadas nos valores e anseios de outras gerações. Para esta 

nova geração, de acordo com Lombardia et al. (2008, p.5), o trabalho a ser realizado “precisa 

ser por objetivos e a remuneração estar vinculada ao alcance deles, para que possam conciliar 

vida pessoal com a profissional”. Esta visão confirma a posição de Tapscott (2008, p.1), ao 

afirmar que “o velho modelo de recrutar, gerenciar e manter os empregados não funciona mais”.  

Frente as diversas tipologias de comportamento das gerações que convivem atualmente 

nas organizações, Oliveira (2010, p. 60) descreve: ”É no relacionamento entre as gerações que 

está a chave para o resgate do equilíbrio necessário para estes novos tempos”. Segundo Deloitte 

(2009), as organizações que não aproveitam a possibilidade da colaboração entre as gerações 

arriscam-se a tornarem irrelevantes ou obsoletas, ou seja, é essencial para a empresa a inter-

relação entre as gerações, uma aprende com a outra, com isso, as trocas de informações e 

experiência só trarão benefícios à empresa e aos próprios colaboradores. 

    

2.4.1 Empregabilidade: a busca pelo desenvolvimento de competências 

 

Malschitzky (2012) entende empregabilidade como a busca constante do 

desenvolvimento de habilidades e competências, agregadas por meio do conhecimento 

específico e pela multifuncionalidade, as quais tornam o profissional apto à obtenção de 

trabalho, dentro ou fora da empresa. Esse termo surgiu na última década (anos 2000), pela 

necessidade dos trabalhadores em acompanhar as mudanças no mercado de trabalho.  
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A autora destaca que a empregabilidade está relacionada a qualquer modalidade de 

trabalho, seja o trabalho com carteira assinada, a prestação de serviços ou como dono do próprio 

negócio. Sendo assim, a autora sustenta que existem cinco pontos essenciais à empregabilidade, 

chamados de raízes (p. 32-34):  

a) a experiência profissional, que permite tornar prática a aplicabilidade de conceitos 

apreendidos;  

b) as competências, necessárias a um bom desempenho de sua atividade;  

c) o comportamento, que permeia o relacionamento do indivíduo com equipes internas 

ou externas ao seu trabalho;  

d) a rede de contatos, que permita a constante prospecção de novos negócios ou novas 

oportunidades de trabalho; e 

e) o capital financeiro acumulado, que garante a sustentação da empregabilidade através 

de contínuos investimentos no desenvolvimento pessoal e profissional. Pastore 

(2000) lembra que empregabilidade já foi um termo associado somente a ter ou não 

ter um emprego, mas hoje está relacionado às diversas formas de trabalho, o que 

exige também novas habilidades e atitudes.  

 

Pastore (2000) ressalta que este mundo do trabalho é menos seguro do que o mundo do 

emprego fixo. Aquele se baseava numa espécie de relação de casamento de longa duração, 

enquanto o mundo do trabalho se baseia numa sucessão de casamentos, divórcios e 

“recasamentos”. Tem empregabilidade, neste novo cenário, quem domina não só os 

conhecimentos de sua profissão, mas também os conhecimentos de profissões correlatas e uma 

boa capacidade de relacionamento interpessoal. Vale ressaltar que o mundo do trabalho passou 

por algumas transformações nos últimos quinze anos e que novas formas de interações e 

comportamentos surgiram. 

Carvalho (2006) ressalta que, durante o século XX as empresas sofreram mudanças 

constantes, resultantes de influências externas que afetaram e ainda interferem em seu 

planejamento, métodos, processos e estratégias, fazendo com que elas determinem novas 

exigências e requisitos para contratação de profissionais capacitados e devidamente preparados 

que contribua decisivamente para as suas respectivas operações 

Nesse mundo em constante transformação, torna-se um desafio conseguir um lugar de 

destaque social e econômico, principalmente pelas mudanças ocorridas com o desenvolvimento 

científico e tecnológico e com a globalização da economia, que têm afetado o mercado de 

trabalho. Essas inovações tecnológicas e organizacionais, assim como o aumento da competição 
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internacional e nacional têm interferido diretamente na capacidade de absorção da oferta de 

novos trabalhadores e na qualidade de inserção ocupacional (PÜSHEL; INÁCIO; PUCCI, 

2009). 

 

2.4.2 As expectativas dos jovens profissionais 

 

Cavazotte et al. (2012), em pesquisa intitulada Novas gerações no mercado de trabalho: 

expectativas renovadas ou antigos ideais?, procuraram identificar as expectativas de jovens 

profissionais sobre o que desejariam encontrar na organização em que iriam trabalhar, no futuro 

próximo. A partir dessa pesquisa, buscou-se realizar a comparação dos anseios profissionais de 

diferentes gerações. 

A coleta de dados baseou-se em entrevistas pessoais, realizadas com 22 alunos, com 

idades entre 20 e 28 anos, de cursos de graduação em Administração de duas universidades 

privadas do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2009. A amplitude da pergunta teve o 

intuito de evitar influenciar ou conduzir os entrevistados a falar sobre aspectos específicos do 

ambiente e das recompensas disponíveis. A intenção era deixar os entrevistados livres para 

falarem sobre o que lhes ocorresse, fossem aspectos ligados à remuneração, às relações de 

trabalho, ao ambiente, às possibilidades de ascensão profissional. Alguns estudantes já 

possuíam alguma experiência de trabalho, predominantemente em estágios, pois eram 

estudantes universitários cursando o quarto período em diante. 

Os autores da pesquisa concluem que as recompensas tangíveis, como salários e 

benefícios, se apresentam nos discursos dos jovens como elementos motivacionais, 

aproximando-os das gerações passadas. Até o seu notável desejo por progressão na carreira, 

embora alinhado com as observações de outros estudos sobre a geração Y (WONG et al., 2008), 

se dá numa carreira idealizada em termos de vínculos de longa duração. Tal carreira se parece 

muito mais com a progressão vertical experimentada pelas gerações anteriores nas grandes 

corporações do que com as carreiras sem fronteiras, construídas em diagonal, com base em 

relações de curto prazo, observadas na atualidade (DUTRA, 2010). 

A despeito dessa expectativa de crescimento ser ou não típica da fase no ciclo de vida 

em que se encontram, é interessante observar que o desejo construído por estes jovens se ancora 

em um ideal que estaria em declínio nas relações de trabalho de hoje, dado que a ascensão 

muitas vezes está condicionada à mudança de organização e não à promoção (DUTRA, 2010; 

BALASSIANO; COSTA, 2006). A distância entre as expectativas dos jovens e as 

oportunidades típicas que se apresentarão a eles constitui uma barreira em potencial para o 
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alinhamento pessoa-trabalho, com desdobramentos particularmente críticos para o 

comprometimento de uma geração que parece reagir mais às incongruências entre expectativas 

e experiências do que os seus antecessores (CENNAMO; GARDNER, 2008).  

Estes jovens também esperam realizar tarefas variadas e estimulantes, ratificando 

algumas das observações de ensaios jornalísticos a respeito dessa geração, tida como mais 

inclinada a apreciar papéis e metas de trabalho desafiadoras (ALSOP, 2008; MUNRO, 2009).  

Nota-se, nos discursos, de forma bastante acentuada, o desejo de que tais experiências 

no universo do trabalho sejam principalmente gratificantes em diversos aspectos, desde a 

experiência do prazer na realização de tarefas, da liberdade para decidir quando e como realizá-

las e de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, até a satisfação através do reconhecimento 

de suas realizações e da construção de relações de trabalho cooperativas em organizações 

genuinamente preocupadas com a sociedade. Nesse sentido, os discursos dos entrevistados 

reforçam as descrições da literatura sugestivas de que esta seria uma geração de indivíduos com 

elevada necessidade de satisfação, ambiciosos, desejosos de novidades, gregários e 

preocupados com a cidadania corporativa (ALSOP, 2008; WONG et al., 2008). Porém, estes 

jovens esperam encontrar um ambiente de trabalho altamente idealizado, bastante diferente do 

emprego médio usualmente vivenciado em grande parte das organizações até mesmo por 

profissionais mais experientes e capacitados.  

No entanto, expectativas tão elevadas implicam riscos maiores de frustração e 

desapontamento, bem como de senso de quebra no contrato psicológico de trabalho, fatores 

que, se não forem administrados, podem também constituir ameaças ao comprometimento 

desses jovens com o trabalho (MEYER, 2009).  

 

 

 

2.5 OS VALORES PESSOAIS E OS TIPOS MOTIVACIONAIS 

 

Não é incomum a literatura referenciar valores pessoais relacionando-os aos mais 

diversos contextos, seja às relações familiares, a uma determinada cultura ou ao ambiente 

organizacional. Para compreender comportamentos e relações sociais, é necessário entender 

não somente seu conceito e significado, mas também sua influência na vida das pessoas. 

Schwartz (2005) defende que os valores funcionam como um padrão de juízo, que justifica as 

ações do indivíduo e que é desenvolvido a partir das suas experiências sociais. Em sentido mais 

amplo, os valores atuam como princípios norteadores da vida do homem (SCHWARTZ, 2005). 



34 

 

Eles são preditores do comportamento e das atitudes das pessoas e podem estar relacionados a 

focos específicos da vida de cada um (TAMAYO; PORTO; 2005; ROS, 2006).  

Rokeach (1968) abriu uma perspectiva importante ao estudo do tema quando abordou a 

previsibilidade do comportamento em função dos valores. Ainda segundo o autor, existe uma 

cadeia de relações entre cultura, sociedade, personalidade, gerando valores que definem o 

comportamento e, consequentemente, a atitude dos indivíduos, conforme figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Contínuo do comportamento humano                                                                                       

Fonte: Elaborado pela autora a partir do modelo de Rokeach (1973). 

 

Os valores pessoais também podem ser compreendidos como as concepções que o 

indivíduo possui. Tamayo e Porto (2005) corroboram esse pensamento ao salientarem a relação 

estreita entre valores e comportamentos. Percebe-se, portanto, que os autores concordam em 

afirmar que as pessoas possuem uma estrutura de valores que orienta sua vida, de maneira geral. 

Ressalta-se, ainda, que esta estrutura não é concreta, mas ampla e inclusiva.  

Os valores pessoais têm relação com as atitudes das pessoas, referem-se aos princípios 

que as orientam e podem ser utilizados para explicar as diferenças individuais (ROS, 2006). O 

que difere um valor dos outros é o tipo de motivação que cada um expressa (TAMAYO, 2007). 

Em nível individual, os valores dos indivíduos, que os guiam em suas avaliações e seus 

comportamentos, são metas motivacionais que expressam os alvos que estes desejam atingir na 

vida (SCHWARTZ, 2005). Sendo assim, não estão restritos a situações específicas e se 

ordenam de acordo com a sua importância. 

Por meio de pesquisas transculturais, Schwartz (1992; 2001) elaborou um modelo 

dinâmico, considerado universal, de estrutura motivacional composto por dez tipos 

motivacionais. Os tipos motivacionais são, segundo Tamayo (2005), fatores que se compõem 

de vários valores similares quanto ao seu conteúdo motivacional.   

Alguns tipos motivacionais servem a interesses individuais (hedonismo, realização, 

poder, autodeterminação e estimulação), e outros tipos servem a interesses coletivos 

(conformidade, benevolência e tradição), e outros ainda, a interesses mistos (segurança e 

universalismo) (SCHWARTZ, 1992). No quadro 3 estão representados os dez tipos 

motivacionais propostos por Schwartz (1992). 

Ações Valores 

Cultura, 

sociedade e 

personalidade 
Comportamento

s 
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Quadro 3 – Tipos motivacionais 

Tipo motivacional Metas Exemplos de valores 

Hedonismo Busca pelo prazer e pela gratificação em 

oposição à dor e ao sofrimento. 

Autoindulgência, curtir a 

vida. 

Realização Busca pelo sucesso pessoal e pelo 

reconhecimento social, por meio da 

demonstração das competências. 

Ambição e influência. 

Poder Busca pelo prestígio, pela preservação do 

status social e pelo controle e domínio sobre 

as pessoas e os recursos. 

Poder social, autoridade e 

riqueza. 

Autodeterminação Busca por autonomia e pela independência 

de pensamento e ação. 

Liberdade e criatividade. 

Estimulação Busca por desafios, novidades e mudança na 

vida. 

Uma vida variada e 

audaciosa. 

Conformidade Controle de impulsos, de tendências e de 

comportamentos em favor de expectativas 

sociais. 

Polidez e autodisciplina. 

Benevolência Preocupação com o bem-estar de pessoas 

próximas. 

Lealdade e honestidade. 

Tradição Respeito e aceitação de ideias e de costumes 

tradicionais da sociedade. 

Respeito pela tradição e 

devoção. 

Segurança Busca pela integridade e pela estabilidade 

pessoal e da sociedade. 

Ordem social e segurança 

familiar. 

Universalismo Compreensão, aceitação e tolerância para 

com os outros e preocupação com o bem-

estar de todos. 

Igualdade e união com a 

natureza. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de estudo de Schwartz (1992). 

 

As oposições entre os tipos motivacionais podem ser organizadas em duas dimensões: 

bipolares superiores, conforme demonstrado na figura 2, a seguir, sendo a primeira, abertura à 

mudança versus conservação, e a segunda, a autopromoção versus autotranscendência 

(SCHWARTZ, 2005). 

Na primeira dimensão, o polo abertura à mudança abrange os tipos motivacionais 

“hedonismo”, “estimulação” e “autodeterminação” e se refere à motivação do indivíduo em 

seguir seus próprios interesses intelectuais e afetivos, por meio de caminhos incertos e 

ambíguos. Já o polo conservação – cujos tipos motivacionais são “segurança”, “conformidade” 

e “tradição” – refere-se à motivação do indivíduo na busca de estabilidade e na preservação do 

status quo e a segurança gerada por ele na relação com os outros. 
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Figura 2 – Estrutura teórica da relação entre valores, segundo Schwartz                                   

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Schwartz (1992). 

 

O polo autopromoção, da segunda dimensão, agrupa os tipos motivacionais “poder” e 

“realização” e expressa a motivação do indivíduo em promover seus próprios interesses, 

enquanto o polo autotranscendência reúne os tipos motivacionais “universalismo” e 

“benevolência” e baseia-se na motivação do indivíduo em promover o bem-estar dos outros e 

da natureza, transcendendo suas preocupações egoístas (SCHWARTZ, 2005).  

Relacionando o conceito de valores pessoais às expectativas de carreira profissional dos 

universitários, é possível realizar algumas reflexões. Para muitos jovens adultos, a proximidade 

da conclusão de um curso universitário significa a promessa de uma nova fase de vida, marcada 

pelo início do exercício da profissão escolhida. No entanto, um dos principais problemas com 

os quais os recém-formados se deparam é a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho de 

suas profissões. Se, há algumas décadas, o diploma universitário era garantia para emprego bem 

remunerado ou boa colocação no mercado, essa realidade vem transformando-se 

gradativamente. Espera-se que o trabalhador seja mais flexível, apresentando maior repertório 

de habilidades e competências (LASSANCE; SPARTA, 2003). Contudo, a responsabilidade 

por desenvolver as competências que possibilitarão atender a essa demanda do mercado de 

trabalho tem ficado a cargo do indivíduo, que é visto como responsável tanto pelo seu sucesso 

Abertura à Mudança 

Conservação 

               

 

Autopromoção 

Autodeter

-minação Universalismo 

Benevolência 

Conformidade 

Poder Segurança 

Realização 
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quanto pelo seu fracasso. Enfim, a conquista de um espaço no mercado não depende apenas de 

um diploma, mas também de valores pessoais, competências específicas, redes de relações e 

capacidade de ajustar-se a diferentes demandas de trabalho. 

 

2.5.1 A influência dos valores pessoais na escolha da carreira profissional 

 

Conforme Brown (2002), as primeiras teorias de carreira foram elaboradas com o intuito 

de compreender como são feitas as opções de carreira e, em alguns casos, propor mecanismos 

que ajudassem as pessoas a fazer melhores escolhas, ou seja, a tomar decisões que trouxessem 

satisfação e/ou adaptação à profissão escolhida. Apesar de essa ideia aparentar simplicidade, 

ela ainda prevalece no centro das teorias das escolhas profissionais, especialmente naquelas que 

abordam que o indivíduo deve procurar o autoconhecimento, suas habilidades, interesses, 

valores e motivações e, também, o conhecimento do ambiente no qual está inserido, buscando, 

assim, uma profissão que exija o ajuste entre suas características pessoais e as exigências da 

ocupação. O autoconhecimento pode gerar informações determinantes ao gerenciamento de 

carreira, na forma de valores, interesses, habilidades, entre outras, indispensáveis a uma 

execução eficaz desse processo (SANTOS, 2001). Nesse contexto, as referências externas 

podem exercer forte influência sobre as decisões individuais, incorporando informações 

relacionadas ao ambiente organizacional, familiar, social e ocupacional, em menor e maior 

grau. 

As predisposições profissionais determinam as decisões de carreira e recebem influência 

da centralidade do sistema cognitivo (GOUVEIA; PIETRO, 2001), isto é, dos valores que são 

concebidos como critérios utilizados pelas pessoas para avaliar ações e eventos (ROKEACH, 

1981). Nesse contexto, conforme Abrahim (2009), o autoconhecimento, ou seja, a centralidade 

da estrutura da personalidade, desencadeia o reconhecimento das demandas pessoais, as quais 

incluem as preferências de trajetória profissional.  

Porém, Defillippi e Arthur (1994) afirmam que, quando se trata de autoconhecimento, 

em especial no caso dos jovens, a maior parte deles não parece fazer uma ideia do que se trata, 

posicionando suas reflexões mais para o ambiente externo do que para suas convicções internas. 

O jovem não atribui muita importância para o conhecimento sobre o si mesmo, como uma 

habilidade necessária à sua escolha de profissão e gestão de sua carreira. Ressalta-se ainda que, 

conforme os autores supracitados, a literatura sobre o tema identifica no jovem um indivíduo 

flexível, consciente de suas próprias necessidades e capaz de gerenciar múltiplas identidades. 
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Em reforço aos pressupostos apresentados anteriormente, Costa (2010) argumenta que 

talvez a melhor forma de se avaliar a carreira seja pela interpretação da própria pessoa ao tomar 

as decisões em sua trajetória profissional. Quando a carreira é avaliada por outrem, pode ocorrer 

um equívoco, visto que a pessoa externa considera o sucesso por meio dos fatores perceptíveis 

(nível hierárquico e salário), o que podem não corresponder à realidade do avaliado. 

Independentemente do reconhecimento externo de sucesso, se a própria pessoa não se perceber 

bem-sucedida em sua carreira, as avaliações externas não se refletirão em tomadas de decisão 

como continuidade do caminho percorrido na trajetória profissional desse indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos, universo e amostra, instrumento de 

coleta e tratamento dos dados e as limitações do método utilizado na pesquisa. 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa possui caráter descritivo, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, ao pretender contribuir para examinar o vínculo assumido entre as 

expectativas de carreira profissional e os tipos motivacionais apresentados por universitários. 

Segundo Duarte (2013), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características de 
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uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece 

relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado, relacionadas à classificação, medida 

e/ou quantidade, que podem se alterar mediante o processo realizado. A pesquisa quantitativa 

objetiva, antes de tudo, medir estatisticamente, de forma comprovada, através de uma amostra 

representativa, as opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes dos sujeitos de pesquisa 

(FAZENDA, 1991). Nesse sentido, nesta pesquisa, foram utilizadas ferramentas estatísticas, 

tendo em vista a replicação de inventários de valores individuais alicerçados pelo modelo 

teórico de Schwartz (1992; 2001) e de suas tipologias motivacionais.   

Por ser um tipo de investigação em que se buscou aprofundar as questões inerentes às 

temáticas, a pesquisa qualitativa também foi adequada, pois demandou a realização de análises 

interpretativas e inferências sobre os fenômenos estudados (VERGARA, 2010).    

No questionário de pesquisa, também constam perguntas abertas sobre expectativas de 

futuro na carreira. Segundo Pádua (2000), as perguntas abertas, por exigirem uma resposta 

pessoal e espontânea do informante, trazem dados importantes para uma análise qualitativa, 

pois as alternativas de respostas não são todas previstas, como no caso das perguntas fechadas. 

Nesse sentido, conforme Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa tem por finalidade 

compreender os sujeitos, baseando-se nos significados que estes elaboram sobre as coisas e 

sobre a vida, isto é, nas percepções de como os sujeitos interpretam e estruturam seu mundo. A 

análise qualitativa se deu por meio da interpretação das relações entre as expectativas de carreira 

e os valores pessoais dos universitários.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de livros e artigos científicos que se 

dedicaram a apresentar teorias e a discutir temas referentes à importância dos valores pessoais 

e tipos motivacionais para o sucesso profissional dos universitários.  

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa, composto por 297 alunos dos cursos explorados, concentrou-se 

em uma amostra de 60 alunos, distribuídos em seis cursos de graduação. Foram dez 

respondentes por curso, que se agregam em três grandes áreas de conhecimento: Sociais 

Aplicadas – cursos de Administração de Empresas e Direito; Exatas – cursos de Engenharia 

do Petróleo e Sistemas de Informação; e Biológicas/Saúde – cursos de Fisioterapia e Gestão 

Ambiental. Esses cursos foram escolhidos para a pesquisa por possuírem, atualmente, os dois 

últimos períodos em andamento, por representarem as três áreas de conhecimento pesquisadas 

e pela facilidade de acesso aos alunos e coordenação de curso para aplicação do questionário 
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de pesquisa. Foram determinados os dois últimos períodos do curso como recorte do campo da 

pesquisa por se entender que os entrevistados estão vivenciando o momento crucial da definição 

de sua inserção no mercado de trabalho. A escolha da Instituição se deu pelo critério de 

acessibilidade, considerando que a autora atua na universidade há quatro anos.  As 

informações citadas acima referem-se ao segundo semestre do ano de 2014. 

No quadro 4, encontram-se especificadas as áreas, os cursos de graduação onde os 

sujeitos da amostra se inserem e seus quantitativos. 

  

Quadro 4 – Apresentação da amostra dos sujeitos da pesquisa  

 Sociais 

Aplicadas 

Amostra Exatas Amostra Biológicas/ 

Saúde 

Amostra Total 

geral 

Administração de 

Empresas 

10 alunos Sistemas de 

Informação 

10 alunos Tecnólogo em 

Gestão Ambiental 

10 alunos  

Direito 10 alunos Engenharia 

do Petróleo 

10 alunos Fisioterapia 10 alunos 

Total por área/ 

conhecimento 

20 alunos  20 alunos  20 alunos 60 

alunos 

Fonte: A autora (2014). 

 

3.3 A COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de questionários, baseados nas 

escalas de valores citadas, segundo Schwartz (1992). 

Além da escala de valores de Schwartz (1992), também integram o questionário de 

pesquisa, perguntas abertas sobre as expectativas de carreira profissional, relacionadas ao curso 

de graduação em que os alunos estão matriculados. 

Foi solicitada autorização, pela autora, à direção da instituição de ensino, tendo sido 

explicitados os objetivos a serem alcançados pela pesquisa, visando à obtenção do acesso às 

turmas para aplicação dos questionários, tanto de valores pessoais quanto de expectativas de 

carreira, que foram aplicados pessoalmente nas respectivas salas de aula. 

Os graus atribuídos aos valores apresentados buscam identificar qual ou quais são os 

mais e os menos predominantes dentro dos cursos e áreas de conhecimento investigados, 

visando à análise comparativa das expectativas de carreira apresentadas.  

A pesquisa de campo foi estruturada com base no “Inventário de Valores de Schwartz – 

SVI”, instrumento aplicado em 67 países, com 34.271 participantes (SCHWARTZ, 2005), 

devidamente validado, o que dispensou a realização de pré-teste. O autor apresenta as bases 
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estruturadas de um modelo SVS (Schwartz Values Survey), que aborda, de forma relativamente 

completa, valores universais, culturais e o sistema estruturado sob os quais estes valores se 

inter-relacionam (SCHWARTZ; BILSKY, 1990; SCHWARTZ, 1990, 1992, 1994; 

SCHWARTZ; HUISMANS, 1995; SCHWARTZ , 2001). 

Em 1992, Schwartz desenvolveu uma escala de valores com o objetivo de testar as 

hipóteses derivadas de sua teoria, que visa explicar a estrutura dinâmica de relações entre 

valores. Com essa estrutura, procurou-se identificar de que forma as ações na busca de um valor 

produz consequências que podem produzir sinergia ou conflito com a busca de outros valores. 

No modelo representado na figura 2 (seção 2.5), os valores são apresentados em forma de um 

círculo, formando um continuum de motivações, que se relacionam com os valores adjacentes. 

Por outro lado, também representam valores que colidem, por serem opostos. Como 

exemplo, a procura por novidades e mudanças (valores de estimulação) tende a ser oposta aos 

valores de tradição, que remetem a preservação de costumes antigos e honrados, como 

estruturas organizacionais demasiadamente grandes e manutenção de cargos que não agregam 

valor por respeito aos ocupantes. Por outro lado, os valores de tradição são congruentes aos de 

conformidade. 

Em última instância, tal estrutura dá sentido aos interesses que são prioritários na vida 

das pessoas, sendo estes classificados como “individuais” (autodeterminação, estimulação, 

realização, hedonismo e poder), “coletivos” (benevolência, conformidade e tradição) ou 

“mistos” (segurança e universalismo). Dessa forma, foram agrupados e associados os dez 

valores motivacionais apontados por Schwartz (2005), com as perguntas constantes do 

questionário (quadro 5).  

Quadro 5 – Associação entre valores pessoais, tipos motivacionais de dimensões de valores 

VALORES PESSOAIS TIPOS 

MOTIVACIONAIS 

RELAÇÃO ENTRE 

VALORES 

I – igualdade, XI – um mundo em paz, XV – 

união com a natureza, XVII - sabedoria, XVIII 

– protetor do ambiente, XIX – um mundo de 

beleza, XX – justiça social, XXV- aberto,  

 

Universalismo 

 

 

 

Autotranscendência  

 

XXIII - leal, XXXIV – honesto, XXXVI - 

prestativo, XXXIX – responsável, XLI – que 

perdoa. 

 

Benevolência 

XII – respeito pela tradição, XXII - moderado, 

XXVI - humilde, XXXIII – ciente dos meus 

limites, XXXVIII – devoto.  

 

Tradição 

 

 

Conservação 
VI - polidez, XIII - autodisciplina, XXX – 

respeito para com pais e idosos, XXXV – 

obediente 

 

Conformidade 
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IV – ordem social, VIII – segurança nacional, 

IX – retribuição de favores, XIV- segurança 

familiar, XLIII – limpo. 

 

Segurança 

II – poder social, VII - riquezas, XVIII – 

autoridade. 

Poder  

Autopromoção 
XXIV - ambicioso, XXIX - influente, XXXII – 

capaz, XLII – bem-sucedido. 

Realização 

XXXVII – que curte a vida, XLIV – 

autoindulgência 

Hedonismo  

Abertura à mudança 
V – uma vida excitante, XVI – uma vida 

variada, XXVII – audacioso. 

Estimulação 

III - liberdade, X - criatividade, XXI – 

independente, XXXI - autodeterminado, XL – 

curioso 

Autodeterminação 

Fonte: A autora (2015). 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados dos 60 questionários aplicados aos alunos matriculados nos 

dois últimos períodos das seguintes áreas de conhecimento e cursos de graduação: Sociais 

Aplicadas: Administração de Empresas e Direito; Exatas: Engenharia do Petróleo e Sistemas 

de Informação; Biológicas/Saúde: Fisioterapia e Gestão Ambiental, totalizando dez sujeitos por 

curso. Primeiramente, foram realizadas análises estatísticas, que se fundamentam em estatística 

descritiva, com cálculos de média aritmética e desvio padrão que tem como objetivo demonstrar 

o quanto os valores dos quais se extraiu a média são próximos ou distantes da própria média. E 

posteriormente, por meio de análise qualitativa dos resultados dos questionários de pesquisa, 

foi feita uma análise interpretativa dos discursos, o que permitiu compreender as relações entre 

as expectativas de carreira e os valores pessoais apresentados por formandos de uma 

universidade privada no município de Cabo Frio. Os instrumentos considerados como fontes 

de coleta de dados para a pesquisa foram: o inventário de valores pessoais (SCHWARTZ, 

2005), o questionário de pesquisa com três perguntas abertas, baseadas na teoria dos tipos 

motivacionais Schwartz (1992; 2001), e as observações da autora em função de sua atuação na 

universidade. Com o objetivo de viabilizar e facilitar o levantamento das respostas obtidas, nas 

perguntas abertas foi utilizada a ferramenta online Wordle.net, para gerar nuvens de palavras. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
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O método escolhido para o estudo apresenta as seguintes limitações:  

a) Considerando as respostas aos questionários com perguntas abertas, que são visões 

pessoais, de caráter subjetivo, tais resultados não poderão servir para generalizações, 

mas tão somente para explicitar o fenômeno estudado.  

b) Quanto ao tratamento dos dados coletados, uma limitação diz respeito ao fato de a 

pesquisadora fazer parte da universidade estudada e, por este motivo, haver a 

possibilidade da ocorrência de percepções pessoais e pré-julgamentos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES À PESQUISA DE 

CAMPO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a caracterização da amostra do público 

pesquisado e a análise dos dados obtidos na pesquisa, classificados por área de conhecimento: 

Ciências Sociais Aplicadas, Exatas e Biológicas/Saúde.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para melhor compreensão da amostra coletada na pesquisa, o quadro 6 apresenta as 

suas características, no que tange à faixa etária, sexo e área de conhecimento. 

 

Quadro 6 – Caracterização da amostra 

Categorias Classificação Sociais 

Aplicadas 

Exatas Bio/saúde Total de 

Participantes  

Percentual 

 

Faixa etária 

18 a 24 8 13 11 32 53,33% 

25 a 31 6 6 5 17 28,33% 

32 em diante 6 1 4 11 18,33% 

                              Total: 20 20 20 60 100% 

 

Sexo 

Feminino 14 1 15 30 50% 

Masculino 6 19 5 30 50% 

                              Total: 20 20 20 60 100% 

Fonte: A autora (2015). 

  

Conforme o quadro 6, observa-se que a faixa etária predominante é de 18 a 24 anos, 

representando 53% dos respondentes, seguida pela faixa etária de 25 a 31, com 28%. Verifica-

se também que se tratando do gênero do público pesquisado, houve uma igualdade onde 50% 

são do sexo feminino e a outra metade do sexo masculino. Vale ressaltar que nas áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas e Biológica/saúde existe a predominância do sexo feminino. O 

argumento que sustenta a permanência da “identidade” ou “natureza” feminina é a demarcação 

de características e capacidades especificamente femininas, cujo eixo central é a maternidade. 

Para Rocha-Coutinho (1994, p.38) “esse ideal de maternidade estendeu-se à mulher nas 

profissões assistenciais e educacionais (como as de professora de crianças e enfermeira, por 

exemplo), consideradas profissões femininas exatamente por estarem ligadas, em essência, ao 

papel de mãe substituta ou responsável pelo bem-estar dos seres humanos”. 
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Atualmente, porém, a maior participação feminina é uma realidade comum nas estatísticas 

educacionais brasileiras. No ano de 2013, 69% dos concluintes no ensino superior foram do 

sexo feminino (INEP). 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA DE CAMPO: ÁREA DE 

CONHECIMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

O gráfico 1 apresenta os dez tipos motivacionais apontados por Schwartz (2005), 

classificados por ordem de importância para os alunos da área de Ciências Sociais Aplicadas, 

composta, nesta pesquisa, pelos respondentes dos cursos de Direto e Administração de 

Empresas. 

 

Gráfico 1 – Estrutura de tipos motivacionais da área de Ciências Sociais Aplicadas 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

Observa-se que os tipos motivacionais com valorização predominante foram, em 

primeiro lugar, Benevolência, que se relaciona ao bem-estar das pessoas próximas e representa 

valores como lealdade e honestidade; em segundo lugar, Conformidade, que está ligada ao 

controle de impulsos, de tendências e de comportamentos em favor de expectativas sociais. O 

Poder, que busca pelo prestígio, preservação do status social e pelo controle e domínio sobre 

as pessoas e recursos, foi o tipo motivacional com menor valor atribuído pelos alunos 

pesquisados na área de Ciências Sociais Aplicadas. 
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Nos gráficos 2, 3 e 4 estão representadas as médias, em escala de 0 a 7, atribuídas pelos 

alunos da área de Ciências Sociais Aplicadas, dos cursos de Administração e Direito, às quatro 

dimensões de valores que agrupam os tipos motivacionais: Autotranscendência (universalismo 

e benevolência), Conservação (segurança, conformidade e tradição), Autopromoção (realização 

e poder) e Abertura à mudança (hedonismo, estimulação e autodeterminação).  

 

Gráfico 2 – Dimensões de valores da área de Ciências Sociais Aplicadas, Curso Administração de 

Empresas 

 
Fonte: A autora (2015). 

 

Observa-se que, no curso de Administração de Empresas, há um equilíbrio entre os três 

polos: Autotranscendência (5,9), Conservação (5,7) e Abertura à Mudança (5,6), porém, o polo 

que se destaca com maior atribuição de valor é a Autotranscendência, onde estão inseridos os 

tipos motivacionais Benevolência e Universalismo. A dimensão com menor atribuição de valor 

é a Autopromoção, onde estão inseridos os tipos motivacionais Realização e Poder, com média 

4,7. 
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Gráfico 3 – Dimensões de valores da área de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Direito 

 
Fonte: A autora (2015). 

 

No gráfico 3, observa-se que no curso de Direito há um equilíbrio entre os dois polos: 

Autotranscendência (6,0) e Conservação (5,9), em que a maior média de valor foi atribuída à 

dimensão Autotranscendência, onde estão inseridos os tipos motivacionais Benevolência e 

Universalismo. No polo Conservação, encontram-se os tipos motivacionais Conformidade, 

Tradição e Segurança. A dimensão com menor percentual foi a Autopromoção (4,1), assim 

como no curso de Administração (gráfico 2), onde estão inseridos os tipos motivacionais 

Realização e Poder. 

No gráfico 4, as percepções quanto às dimensões de valores dos cursos de Direito e 

Administração de Empresas foram reunidas, perfazendo a área de Ciências Sociais Aplicadas. 

Observa-se que os polos Autotranscendência (6,0) e Conservação (5,8) permaneceram com 

maior atribuição de valor, e Autopromoção (4,4), com menor valoração.  
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Gráfico 4 – Dimensões de valores da área de Ciências Sociais Aplicadas 

  
Fonte: A autora (2015). 

 

As oposições entre os tipos motivacionais podem ser organizadas em duas dimensões: 

bipolares superiores, sendo a primeira, abertura à mudança versus conservação, e a segunda, a 

autopromoção versus autotranscedência (SCHWARTZ, 2005). 

Torna-se interessante observar que os polos Conservação (5,8) e Abertura a Mudança 

(5,4) são opostos, porém, apresentam-se com uma pequena diferença, o que pode tender a 

demonstrar que, apesar da geração atual possuir maior flexibilidade e adaptabilidade às 

mudanças, pode ainda prezar pela conservação da estabilidade profissional. Esse aspecto será 

aprofundado adiante, na análise dos resultados e comparação da existência de uma relação entre 

os tipos motivacionais e as expectativas de carreira.  

Na pesquisa de campo, também foram aplicadas três perguntas abertas, com objetivo de 

melhor entender as expectativas de carreira profissional dos formandos e de verificar a 

existência de relação entre essas expectativas e os tipos motivacionais propostos por Schwartz 

(1992).  

Com objetivo de viabilizar e facilitar o levantamento das respostas obtidas, foi utilizada 

a ferramenta online Wordle.net para gerar nuvens de palavras, conforme as figuras 

representadas a seguir. 

 

A figura 3 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, respondida 

pelos formandos da área de Ciências Sociais Aplicadas dos cursos de Administração de 

Empresas e Direito: “O que o levou a optar pelo seu atual curso de graduação? ” 
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Figura 3 – Escolha pelo atual curso de graduação da área de Ciências Sociais Aplicadas                                   
Fonte: A autora (2015). 

 

A partir da análise das respostas relacionadas à escolha do curso de graduação, observa-

se que a maior incidência das respostas dos alunos da área de Ciências Sociais Aplicadas, o que 

justifica o destaque na figura 3 das palavras trabalho e curso, recaiu sobre a ampla gama de 

oportunidades e possibilidades no mercado de trabalho que os cursos oferecem, conforme 

alguns relatos dos respondentes a seguir:  

- “As diversas oportunidades que oferece o mercado de trabalho no âmbito da carreira 

jurídica. ” 

- “Amplitude de área para atuação. ” 

- “Amplo leque profissional que o curso de Direito proporciona. ” 

- “A possibilidade de trabalhar em diversas áreas. ”  

 

Também foi bastante citada a possibilidade da realização de concursos públicos: 

-  “Prestar concurso na área do MTE. ” 

- “Optei pelo curso de Administração por considerar a área com grandes oportunidades 

de concursos públicos. ” 

- “Melhor curso para a área em que estou querendo prestar concurso público 

(auditoria/Fazenda). ” 

- “Sinceramente, escolhi o curso por ser um ótimo curso para prestar concursos públicos. 

” 
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Foi relatado, neste caso, em maior número no curso de Administração de Empresas, o 

fato de já estar atuando na área ou possuir negócio de família: 

- “Minha família sempre teve comércio, então optei por fazer Administração para poder 

continuar o trabalho dos meus pais. ”  

 

Além das respostas acima, os alunos mencionaram a identificação com os cursos em 

questão e a oportunidade de crescimento no emprego atual. 

Apesar da variedade de possibilidades para continuação dos estudos existente no país, 

verifica-se uma tendência do jovem que termina o ensino médio de fazer escolhas profissionais 

ligadas aos cursos mais tradicionais de graduação oferecidos pela educação superior. Essa 

situação está diretamente ligada ao desenvolvimento histórico do ensino médio, da educação 

superior e da educação profissional em nosso país (Brasil, 2001a; Catani, Fonseca, Melchior e 

Silva, 1989; Cunha, 2003; Nunes, 2002; Pimenta, 1979/2001; Santos, 2003). 

Vale ressaltar que, segundo o último senso da educação superior brasileira divulgado 

pelo INEP (2013), os cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, Administração (800 mil) e 

Direito (769 mil) são os que detêm o maior número de alunos.  

A figura 4 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, respondida 

pelos formandos da área de Ciências Sociais Aplicadas dos cursos de Administração de 

Empresas e Direito: “Quais atitudes acredita serem necessárias para obter sucesso na carreira 

profissional por você escolhida? ”    

 

Figura 4 – Atitudes necessárias para o sucesso na carreira profissional da área de Ciências Sociais 

Aplicadas 

Fonte: A autora (2015). 
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A partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Sociais Aplicadas, 

observa-se que a maior incidência de respostas sobre as atitudes necessárias para obtenção de 

sucesso na carreira profissional foi a dedicação à profissão escolhida, seguida por dedicação 

aos estudos e atualização constante, conforme alguns relatos dos respondentes a seguir:  

- “Dedicação E disciplina para o estudo. ” 

- “Estudar além da faculdade. ” 

- “Considero de grande importância a leitura diária de periódicos, consultas aos sites em 

busca de jurisprudência, e ainda atualizações acadêmicas. ” 

- “O estudo é fundamental, a arte do conhecimento é inenarrável. ” 

 

Também foram bastante citadas as atitudes disciplina, perseverança e responsabilidade. 

Outras atitudes, mencionadas de forma isolada, foram: ética, otimismo, amor, coragem, 

honestidade, organização e liderança.  

 

A figura 5 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, respondida 

pelos formandos da área de Ciências Sociais Aplicadas dos cursos de Administração de 

Empresas e Direito: “Na sua opinião, o que significa ser bem-sucedido em sua carreira 

profissional? ” 

  
Figura 5 – O significado de ser bem-sucedido na carreira da área de Ciências Sociais Aplicadas    
Fonte: A autora (2015) 

 

Observa-se, a partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Sociais 

Aplicadas à pergunta de referência na figura 5, que a maior incidência sobre a percepção do 

significado de ser bem-sucedido profissionalmente concentra-se, primeiramente, em que o 

profissional faça o que gosta e seja reconhecido por seu desempenho: 
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- “Ter prazer no seu ofício. ” 

- “É ter bem-estar no que se faz, pois com amor a recompensa sempre virá. ” 

- “Ter excelente remuneração, juntamente com a satisfação no dia a dia de trabalho. ” 

 

Considerados hedonistas, com elevada necessidade de satisfação pessoal (TWENGE e 

CAMPBELL, 2008), os jovens respondentes da área de Ciências Sociais Aplicadas, parecem 

associar prazer e realização ao trabalho, talvez por esse motivo, tendam a idealizar as 

características, as condições e as relações de trabalho futuras. 

Em segundo lugar aparece a obtenção de uma vida financeira estável e justa 

remuneração pela profissão desempenhada:  

- “Obter resultados financeiros através do exercício profissional. ” 

- “Combinação de fazer o que gosta e ser bem remunerado por isso. ” 

- “Ter uma vida financeira estável. ” 

 

Ter um ótimo desempenho e um bom posicionamento no mercado de trabalho também 

foram citados como fatores relevantes para o sucesso profissional. 

 

4.2.1 Paralelo entre os tipos motivacionais e as expectativas de carreiras apresentadas 

pelos formandos da área de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Na área de Ciências Sociais Aplicadas, verifica-se um equilíbrio entre as dimensões de 

valores e tipos motivacionais. As maiores médias foram atribuídas, respectivamente, à 

Autotranscendência (6,0), em que se encontram os tipos motivacionais Universalismo e 

Benevolência, e Conservação (5,8), que inclui os tipos motivacionais Conformidade, Tradição 

e Segurança. As menores médias, porém, com pequena diferença, foram atribuídas ao polo 

Abertura à Mudança (5,4), que abrange os tipos motivacionais Hedonismo, Estimulação e 

Autodeterminação, e ao polo Autopromoção (4,5), que agrupa os tipos motivacionais Poder e 

Realização. Ao se comparar essas dimensões e tipos motivacionais com as expectativas de 

carreira também relatadas pelos alunos pesquisados, pode-se tecer as seguintes observações: 

a) Ao serem indagados sobre os motivos que os levaram a optar pelo atual curso de 

graduação, a resposta mais recorrente foi sobre as possibilidades e amplitude de atuação que o 

curso oferece no mercado de trabalho, ou seja, entende-se que a escolha do curso foi realizada, 

primeiramente, pela segurança de conseguir uma colocação no mercado de trabalho após a sua 

conclusão. Outra resposta bastante citada sobre os motivos que os levaram a escolher o seu 
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atual curso de graduação foi a possibilidade de realização de concursos públicos, o que também 

é sinônimo de estabilidade profissional. A terceira justificativa mais comentada pelos alunos 

entrevistados foi o fato de já estarem atuando na área ou em empresa do ramo ou para dar 

continuidade a negócios de família. Observa-se que a maioria das respostas sobre o item acima 

estão relacionadas aos tipos motivacionais Segurança, Conformidade e Tradição, que estão 

contidos no polo Conservação nas dimensões de valores, a segunda dimensão com maior 

atribuição de valor pelos alunos entrevistados, 5,8, em escala de 0 a 7. 

b) Ainda sobre os motivos que os levaram a optar pelo atual curso de graduação, a 

identificação com o curso, ou seja, gostar e identificar-se efetivamente com o tipo de atuação 

oferecida pela profissão, também foi citada por parte dos entrevistados. Essa resposta se 

relaciona com o tipo motivacional Hedonismo, busca pelo prazer e pela gratificação em 

oposição a sofrimento e dor. O Hedonismo encontra-se no polo Abertura à Mudança nas 

dimensões de valores, que obteve média 5,4, em escala de 0 a 7.  

c) A segunda pergunta aberta, realizada aos alunos dos cursos da área de Ciências 

Sociais Aplicadas, diz respeito às atitudes que estes acreditam serem primordiais para o sucesso 

na carreira profissional. As respostas com maior recorrência foram: dedicação à profissão 

escolhida, atualização constante de conhecimentos sobre a área de atuação, disciplina, 

perseverança e responsabilidade. As respostas anteriores enquadram-se no tipo motivacional 

Autodeterminação, contida também no polo Abertura à Mudança. Ética, lealdade e honestidade 

foram citadas de forma isolada, o que contradiz a atribuição de valor dada pelos alunos 

respondentes ao polo Autotranscendência, média 6, em escala de 0 a 7. 

d) A terceira e última pergunta aberta, realizada aos alunos dos dois últimos períodos 

dos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, refere-se ao significado de ser bem-sucedido 

nas carreiras profissionais escolhidas. A maioria dos respondentes relacionou o sucesso 

profissional, primeiramente, com fazer o que se gosta, valor pessoal ligado ao tipo motivacional 

Hedonismo, contido no polo Abertura à Mudança, avaliado com média 5,4. Outra resposta 

recorrente foi possuir uma vida financeira estável, valor relacionado ao tipo motivacional 

Segurança, contido no polo Conservação, avaliado com média 5,8, o que demonstra que os tipos 

motivacionais valorizados pelos formandos condizem com suas expectativas de carreira. 

Também foram citadas, pelos alunos que responderam à pesquisa, a importância de ser 

reconhecido e obter um bom posicionamento no mercado de trabalho, que se relaciona com o 

tipo motivacional realização, contido no polo Autopromoção, com a menor média na área de 

Ciências Sociais Aplicadas: 4,5, em escala de 0 a 7. 
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Observa-se, na área de Ciências Sociais Aplicadas, através das análises anteriormente 

realizadas, que os tipos motivacionais apregoados por Schwartz (2005), apurados através do 

inventário de valores pessoais e aplicados aos formandos dos cursos de Administração de 

Empresas e Direito estão relacionados com as expectativas de carreira profissional dos 

estudantes. Porém, torna-se importante observar que o polo Autotranscendência encontra-se 

como exceção, pois os tipos motivacionais Universalismo e Benevolência, nele contidos, 

obtiveram a maior média. Entretanto, foram citados poucas vezes os valores relativos a eles, 

nas expectativas de carreira profissional dos estudantes, o que pode ocorrer em função da 

consciência da importância de tais valores para a sociedade e para a vida pessoal, apesar de 

esses tipos motivacionais não serem percebidos como imprescindíveis para o sucesso 

profissional. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA DE CAMPO: ÁREA DE 

CONHECIMENTO CIÊNCIAS EXATAS 

 

O Gráfico 5 apresenta os dez tipos motivacionais apontados por Schwartz (2005), 

classificados por ordem de importância para os alunos da área de Ciências Exatas, composta, 

nesta pesquisa, pelos respondentes dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia do 

Petróleo e Gás. 

 

Gráfico 5 – Estrutura de tipos motivacionais da área de Ciências Exatas 

 

Fonte: A autora (2015). 
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Observa-se que os tipos motivacionais com valorização predominante foram, em primeiro 

lugar, Benevolência, que se relaciona ao bem-estar das pessoas próximas e representa valores 

como a lealdade e honestidade; e Conformidade, que está ligada ao controle de impulsos, de 

tendências e de comportamentos em favor de expectativas sociais. Em segundo lugar, a 

Segurança, caracterizada busca pela integridade e pela estabilidade pessoal e da sociedade. 

 O Poder, identificado como busca pelo prestígio, preservação do status social e pelo 

controle e domínio sobre as pessoas e recursos, foi o tipo motivacional com menor valor 

atribuído pelos alunos pesquisados na área de Ciências Exatas. 

Nos gráficos 6, 7 e 8 estão representadas as médias atribuídas pelos alunos da área de 

Ciências Exatas às quatro dimensões de valores que agrupam os tipos motivacionais: 

Autotranscendência (universalismo e benevolência), Conservação (Segurança, conformidade e 

tradição), Autopromoção (realização e poder) e Abertura à mudança (hedonismo, estimulação 

e autodeterminação).  

 

Gráfico 6 – Dimensões de valores da área de Ciências Exatas, Curso Sistemas de Informação 

 
Fonte: A autora (2015). 

 

Observa-se que, no curso de Sistemas de Informação, há um predomínio da dimensão 

Autotranscendência (5,9), onde se concentram os tipos motivacionais Universalismo e 

Benevolência. Em segundo lugar, destaca-se o polo Conservação (5,6), que contém os tipos 

motivacionais Conformidade/Tradição e Segurança. A dimensão com menor atribuição de valor 

é a Autopromoção, onde estão inseridos os tipos motivacionais Realização e Poder, com média 

4,8. 
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Gráfico 7 – Dimensões de valores da área de Ciências Exatas, Curso Engenharia do Petróleo 

 
Fonte: A autora (2015). 

 

Observa-se que no curso de Engenharia de Petróleo há um equilíbrio entre os dois polos: 

Autotranscendência e Abertura à Mudança (5,6), onde, respectivamente, encontram-se os tipos 

motivacionais Universalismo e Benevolência, Autodeterminação, Estimulação e Hedonismo. 

O polo com menor percentual foi a Autopromoção, onde estão inseridos os tipos motivacionais 

Realização e Poder, com média 4,8, tal como no curso de Sistemas de Informação. 

 

Gráfico 8 – Dimensões de valores da área de Ciências Exatas 

 
Fonte: A autora (2015). 
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No gráfico 8 foram reunidas as percepções quanto às dimensões de valores dos cursos 

de Sistemas de Informação e Engenharia do Petróleo, perfazendo a área de Ciências Exatas. 

Observa-se que os polos Autotranscendência (5,8) e Abertura à Mudança (5,5) permaneceram 

com maior atribuição de valor, e Autopromoção, com menor valoração (4,8). Torna-se 

interessante observar que os polos Conservação e Abertura à Mudança são opostos, porém, 

apresentam-se com uma pequena diferença, o que pode tender a demonstrar, assim como na 

área de Ciências Sociais Aplicadas, que, apesar de a geração atual possuir maior flexibilidade 

e adaptabilidade às mudanças, pode ainda prezar pela conservação, no que diz respeito à 

estabilidade profissional.  

Para os cursos da área de Ciências Exatas, na pesquisa de campo também foram 

aplicadas três perguntas abertas, com o objetivo de melhor entender as expectativas de carreira 

profissional dos alunos participantes e de verificar a existência, ou não, de vínculos com os 

tipos motivacionais apregoados por Schwartz (1992). 

A figura 6 busca demonstrar a incidência de respostas à pergunta feita aos formandos 

da área de Ciências Exatas, dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia do Petróleo: 

“O que o levou a optar pelo seu atual curso de graduação? ”  

 

 

Figura 6 – Escolha pelo atual curso de graduação da área de Ciências Exatas        
Fonte: A autora (2015). 

 

A partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Exatas à pergunta de 

referência na figura 6, observa-se que a maior incidência de respostas sobre a escolha do curso 

de graduação deu-se em primeiro lugar no curso de Engenharia do Petróleo, em função do 
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amplo e aquecido mercado de trabalho, quando os alunos iniciaram o curso, conforme alguns 

relatos dos respondentes a seguir:  

- “Mercado amplo e aquecido. ” 

- “As vagas oferecidas pelo mercado no início do curso. ” 

- “Mercado de trabalho em expansão. ” 

- “O mercado estava em alta quando me matriculei no curso. ” 

No curso de Sistemas de Informação, a escolha pela carreira deu-se, de acordo com a 

maioria das respostas, por identificação com o curso e a área de tecnologia: 

- “O principal fator que me levou a escolher o curso, sem dúvidas, foi porque gosto da 

área tecnológica. ” 

- “Por se tratar de um curso voltado para a tecnologia, à qual me identifico. ” 

- “A necessidade de estar sempre atualizado me fascina. ” 

Em ambos os cursos, em segundo lugar destacou-se a oportunidade de crescimento e 

remuneração oferecida pela área no mercado de trabalho. Além das respostas acima, os alunos 

mencionaram a influência dos pais na escolha da carreira e a facilidade com as disciplinas da 

área de Exatas. 

A figura 7 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, feita aos 

formandos da área de Ciências Exatas dos cursos de Engenharia do Petróleo e Sistemas de 

Informação: “Quais atitudes acredita serem necessárias para obter sucesso na carreira 

profissional por você escolhida? ”    

 
Figura 7 – Atitudes necessárias para o sucesso na carreira profissional na área de Ciências 

Exatas.             
Fonte: A autora (2015). 
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A partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Exatas à pergunta de 

referência conforme a figura 7, observa-se que a maior incidência de respostas sobre as atitudes 

necessárias para obtenção de sucesso na carreira profissional, em ambos os cursos, foi a 

dedicação à profissão escolhida, no que tange ao foco e determinação. No curso de Sistemas de 

Informação, a dedicação ficou mais latente, no sentido de atualização constante do 

conhecimento, pelo fato de a profissão lidar com tecnologias que são aperfeiçoadas a todo 

instante, conforme alguns relatos dos respondentes a seguir:  

- “Acho que principalmente foco e determinação. ” 

- “Muito estudo e dedicação, buscando sempre melhorar. ” 

- “Constante atualização e busca por capacitação. ” 

- “A principal atitude é manter-se atualizado com o mercado. O profissional de TI deve 

estar sempre estudando novas ferramentas. ” 

Autoconfiança, honestidade, persistência, disciplina e flexibilidade também foram 

citadas como atitudes necessárias para obter sucesso na carreira profissional. 

 

A figura 8 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta feita aos 

formandos da área de Ciências Exatas dos cursos de Engenharia de Petróleo e Sistemas de 

Informação: “Na sua opinião, o que significa ser bem-sucedido em sua carreira profissional? ” 

 

 

Figura 8 – O significado de ser bem-sucedido na carreira na área de Ciências Exatas                       Fonte: 

A autora (2015). 

 

Observa-se, a partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Exatas à 

pergunta de referência na figura 8, que, no curso de Engenharia do Petróleo, a maior incidência 
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de respostas sobre a percepção do significado de ser bem-sucedido profissionalmente 

concentra-se, primeiramente, na remuneração obtida pelo desempenho de suas atribuições 

profissionais: 

- “Na minha opinião, ser bem-sucedido é você chegar a um patamar da sua vida em que 

você consegue unir um bom salário e tempo para utilizar o que você conquistou. ” 

- “Conseguir independência financeira, conseguir viver sem depender de ninguém. ” 

- “Ter um emprego estável e bem remunerado. ” 

 

Já para os formandos de Sistemas de Informação, fazer o que se gosta e proporcionar 

realização é prioridade quando se trata de ser bem-sucedido na carreira: 

- “Fazer o que ama” 

- “Fazer o que gosta e ainda ser pago para isso” 

- “Obter satisfação pessoal, ser feliz com o que faz”  

 

Para os respondentes de Engenharia do Petróleo, fazer o que se gosta foi a segunda 

maior resposta obtida, e, em Sistemas de Informação, ser excelente no que se faz ocupou o 

segundo lugar. Fazer a diferença para o todo, atingir os objetivos traçados e ter tempo para 

usufruir das conquistas também foram citados como fatores relevantes para o sucesso 

profissional. 

 

4.3.1 Paralelo entre os tipos motivacionais e as expectativas de carreira apresentadas pelos 

formandos da área de Ciências Exatas 

 

Na área de Ciências Exatas, verificou-se um equilíbrio entre as dimensões de valores e 

tipos motivacionais. As maiores médias foram atribuídas, respectivamente, à 

Autotranscendência (5,8), em que se encontram os tipos motivacionais Universalismo e 

Benevolência, e Abertura à mudança (5,5), em que se encontram os tipos motivacionais 

Autodeterminação, Estimulação e Hedonismo. As menores médias, porém, com pequena 

diferença, foram atribuídas ao polo Conservação (5,5), que abrange os tipos motivacionais 

Conformidade/Tradição e Segurança, e ao polo Autopromoção (4,8), que agrupa os tipos 

motivacionais Poder e Realização. Comparando-se essas dimensões e tipos motivacionais com 

as expectativas de carreira também relatadas pelos pesquisados, pode-se tecer as seguintes 

observações: 
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a) Ao serem indagados pelos motivos que os levaram a optar pelo atual curso de 

graduação, suas respostas mais recorrentes foram o aquecimento do mercado de trabalho na 

área, quando optaram pelo atual curso, e a identificação com o curso e com as competências 

exigidas pela profissão. Entende-se que a escolha pelo curso foi realizada pela certeza de 

conseguirem uma colocação no mercado de trabalho na região onde residem, após a conclusão 

do curso. Essa resposta remete à estabilidade profissional, ligada ao polo Conservação (5,5). A 

identificação com a profissão escolhida como fator relevante tem relação com gostar do que se 

faz, ter prazer no exercício profissional e ser reconhecido por suas competências, que remete 

ao polo Autopromoção (4,8), o qual, contraditoriamente, foi o polo com menor média atribuída 

pelos respondentes da área de Exatas. Porém, ao analisar os tipos motivacionais, verifica-se que 

o Hedonismo, que se refere à busca pelo prazer e gratificação em oposição ao sofrimento, 

obteve em uma escala de 0 a 7, média 5,9, o que reafirma a necessidade dos alunos da área de 

Exatas de possuir identificação e gostar do que faz quando trata-se da escolha pela carreira 

profissional. Essa resposta obteve maior incidência no curso de Sistemas de Informação. 

A segunda resposta mais recorrente foi a remuneração atrativa, que também possui 

ligação com o polo Conservação (5,5).  Vale ressaltar, que no curso de Engenharia do Petróleo, 

esse discurso obteve maior destaque em função do aquecimento da área petrolífera na região de 

Macaé, na ocasião em que os alunos optaram por essa carreira profissional. 

 b) A segunda pergunta aberta realizada aos alunos dos cursos da área de Ciências Exatas 

diz respeito às atitudes que estes acreditam ser primordiais para obterem sucesso na carreira 

profissional. A resposta com maior recorrência foi a dedicação à profissão escolhida, através 

da atualização constante de conhecimentos sobre a área de atuação. A resposta anterior 

enquadra-se no tipo motivacional Autodeterminação, contida no polo Abertura à Mudança 

(5,5). Ética, lealdade e honestidade foram citadas de forma isolada, o que contradiz a atribuição 

de valor dada pelos alunos respondentes ao polo Autotranscendência, com média 5,8, em escala 

de 0 a 7, e fornece indícios do reconhecimento dos valores acima citados no contexto de vida 

pessoal e não diretamente ao sucesso na carreira profissional. 

c) A terceira e última pergunta aberta realizada aos alunos dos dois últimos períodos dos 

cursos da área de Ciências Exatas foi sobre o significado de ser bem-sucedido nas carreiras 

profissionais escolhidas. A maioria dos respondentes relacionou o sucesso profissional, 

primeiramente, com fazer o que se gosta, valor pessoal ligado ao tipo motivacional Hedonismo, 

contido no polo Abertura à Mudança, avaliado com média 5,5. Outra resposta bastante 

recorrente foi possuir uma vida financeira estável, ou seja, uma boa remuneração, valor 

relacionado ao tipo motivacional Segurança, contido no polo Conservação, avaliado com média 
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5,5, o que demonstra que os tipos motivacionais valorizados pelos formandos condizem com 

suas expectativas de carreira. Também foi citada, de forma mais esporádica, a importância de 

ser reconhecido e obter um bom posicionamento no mercado de trabalho em função da 

excelência no trabalho realizado, que se relaciona com o tipo motivacional realização, contido 

no polo Autopromoção, com a menor média da área de Ciências Exatas 4,8, em escala de 0 a 

7. 

Assim como na área de Ciências Sociais Aplicadas, através das análises anteriormente 

realizadas, observa-se que os tipos motivacionais apregoados por Schwartz (2005), apurados 

através do inventário de valores pessoais e aplicados aos formandos dos cursos de Engenharia 

do Petróleo e Sistemas de Informação, estão relacionados com as expectativas de carreira 

profissional dos estudantes. Porém, torna-se importante observar que o polo 

Autotranscendência se encontra como exceção, os tipos motivacionais Universalismo e 

Benevolência nele contidos obtiveram a maior média de todos os outros (5,8); entretanto, foram 

citados poucas vezes os valores relativos a eles nas expectativas de carreira profissional 

apresentadas na pesquisa, o que pode ocorrer em função da consciência da importância de tais 

valores para a sociedade e vida pessoal, porém, não há percepção desses tipos motivacionais 

como imprescindíveis para o sucesso profissional. 

 

4.4  ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA DE CAMPO: ÁREA DE 

CONHECIMENTO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/SAÚDE 

 

O Gráfico 9 apresenta os dez tipos motivacionais apontados por Schwartz (2005), 

classificados segundo a ordem de importância dada pelos alunos da área de Ciências 

Biológicas/Saúde, composta pelos respondentes dos cursos de Gestão Ambiental e Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Estrutura de tipos motivacionais na área de Ciências Biológicas/Saúde 
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Fonte: A autora (2015). 

 

Observa-se que os tipos motivacionais com valorização predominante foram, em 

primeiro lugar, Benevolência, que segundo Schwartz (1992), se relaciona ao bem-estar das 

pessoas próximas e representa valores como lealdade e honestidade. Em segundo lugar aparece 

Conformidade, que está ligada ao controle de impulsos, de tendências e de comportamentos em 

favor de expectativas sociais. O Poder, busca pelo prestígio, preservação do status social e pelo 

controle e domínio sobre as pessoas e recursos, foi o tipo motivacional que ficou com a menor 

atribuição de valor dada pelos alunos pesquisados na área de Ciências Biológicas/Saúde. 

Nos gráficos 10, 11 e 12 estão representadas as médias atribuídas pelos formandos 

pesquisados da área de Ciências Biológicas/Saúde às quatro dimensões de valores, que agrupam 

os tipos motivacionais: Autotranscendência, Conservação, Autopromoção e Abertura à 

mudança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Dimensões de valores da área de Ciências Biológicas/Saúde, Curso Gestão Ambiental 
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Fonte: A autora (2015). 

 

Observa-se que, no curso de Gestão Ambiental, a maior média se concentra no polo 

Conservação (6,0), que de acordo com Schwartz (1992), abrange os tipos motivacionais 

“segurança”, “conformidade” e “tradição” – refere-se à motivação do indivíduo na busca de 

estabilidade e na preservação do status quo e a segurança gerada por ele na relação com os 

outros. Em seguida, o polo Autotranscendência (5,9), que contém os tipos motivacionais 

Universalismo e Benevolência. A dimensão com menor atribuição de valor foi a 

Autopromoção, onde estão inseridos os tipos motivacionais Realização e Poder, com média de 

4,7, que expressam a motivação do indivíduo em promover seus próprios interesses. Acredita-

se que essa baixa atribuição de valor ao polo Autopromoção, vai de encontro com a natureza 

da área de atuação profissional da graduação em Gestão Ambiental, que preza pela conservação 

do meio ambiente em prol do todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11 – Dimensões de valores da área de Ciências Biológicas/Saúde, Curso Fisioterapia 
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Fonte: A autora (2015).  

 

Observa-se que, no curso de Fisioterapia, há uma diferença maior entre os valores das 

dimensões do que nos cursos anteriormente avaliados. O polo com maior média atribuída pelos 

formandos foi o referente à Autotranscendência (5,9), que reúne os tipos motivacionais 

“universalismo” e “benevolência” e baseia-se na motivação do indivíduo em promover o bem-

estar dos outros e da natureza, transcendendo suas preocupações egoístas (SCHWARTZ, 2005). 

Em seguida está o polo Conservação (5,4), em que se encontram os tipos motivacionais 

Conformidade, Tradição e Segurança. A dimensão com menor percentual, como nas áreas de 

conhecimento avaliadas anteriormente, foi a Autopromoção, com média 3,7, em que estão 

inseridos os tipos motivacionais Realização e Poder. Acredita-se que, fundamentalmente, pelo 

mesmo motivo da graduação em Gestão Ambiental, acima citada, com a particularidade do 

curso de Fisioterapia, como área de atuação profissional, focar na reabilitação da saúde e 

promoção do bem-estar do próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Dimensões de valores da área de Ciências Biológicas/Saúde 
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Fonte: A autora (2015). 

 

As percepções quanto às dimensões de valores dos cursos de Gestão Ambiental e 

Fisioterapia foram reunidas no gráfico 12, perfazendo a área de Ciências Biológicas/Saúde. 

Observa-se que os polos Autotranscendência (5,9) e Conservação (5,7) permaneceram com 

maior atribuição de valor, e Autopromoção, com menor valoração (4,3). Torna-se interessante 

observar que os polos Conservação e Abertura à Mudança são opostos, porém, apresentam-se, 

conforme demonstrado também nas outras áreas de conhecimento, com uma pequena diferença, 

o que pode tender a demonstrar que, apesar de a geração atual possuir maior flexibilidade e 

adaptabilidade às mudanças, conforme afirmam Santana e Gazola (2010), a Geração Y também 

apresenta como características um perfil inovador com tendências a mudanças e adaptações 

comportamentais. Porém, pode ainda prezar pela conservação no que diz respeito à estabilidade 

profissional.   

Na pesquisa de campo também foram aplicadas três perguntas abertas com o objetivo 

de melhor entender as expectativas de carreira profissional dos alunos participantes e de 

verificar a existência de relação destas com seus tipos motivacionais. 

A figura 9, busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, respondida 

pelos formandos da área de Ciências Biológicas/Saúde dos cursos de Gestão Ambiental e 

Fisioterapia: “O que o levou a optar pelo seu atual curso de graduação? ”  
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Figura 9 – Escolha pelo atual curso de graduação na área de Ciências Biológicas/Saúde     
Fonte: A autora (2015). 

 

A partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Biológicas/Saúde à 

pergunta de referência na figura 9, observa-se que a maior incidência de respostas sobre a 

escolha do curso de graduação deu-se pela identificação com a área de atuação. No curso de 

Gestão Ambiental, foi relatado o encantamento com o meio ambiente e a sua preservação. No 

curso de Fisioterapia, as diversas possibilidades de auxílio ao próximo, através da reabilitação 

de sua saúde e movimentos, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida, conforme alguns 

relatos dos respondentes a seguir:  

- “Ao pesquisar profissões na área da saúde, encontrei a fisioterapia e logo me interessei, 

pelo fato de poder reabilitar e dar boas condições funcionais às pessoas necessitadas, 

sem utilizar métodos invasivos. ” 

- “É uma área maravilhosa e o trabalho, gratificante, auxilia as pessoas a se recuperarem 

de lesões, se reabilitarem de diferentes formas, auxilia na qualidade de vida, promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. ” 

- “A preocupação com o meio ambiente. ” 

- “A importância do meio ambiente, a forma como os serem humanos se preocupam 

com o meio ambiente. ” 

 

Em Gestão Ambiental também foram comentadas, de forma recorrente, as diversas 

possibilidades que estão se abrindo no mercado de trabalho, em função das licenças ambientais 

e as práticas de conservação que as empresas precisam implementar. Além das respostas acima, 
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os alunos mencionaram a necessidade de ter um curso superior em menor tempo (Gestão 

Ambiental), e sua incompatibilidade com cursos iniciados anteriormente. 

A figura 10 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, respondida 

pelos formandos da área de Ciências Biológicas/Saúde dos cursos de Gestão Ambiental e 

Fisioterapia: “Quais atitudes acredita serem necessárias para obter sucesso na carreira 

profissional por você escolhida? ”    

 

 
Figura 10 – Atitudes necessárias para o sucesso na carreira da área de Ciências Biológicas/Saúde 

     Fonte: A autora (2015). 

 

A partir da análise das respostas dos alunos da área de Ciências Biológicas/Saúde à 

pergunta de referência na figura 10, observa-se que a maior incidência de respostas recaiu sobre 

a dedicação à profissão escolhida através do aperfeiçoamento constante, cursos de 

especialização e leitura de pesquisas sobre a área, conforme alguns relatos dos respondentes a 

seguir:  

- “Conhecimento prático e teórico. ” 

- “Muito tempo dedicado aos estudos, ler bastantes artigos, acompanhar novidades de 

tratamentos que tenham a sua eficácia comprovada e se dedicar aos casos de pacientes.” 

- “Procurar sempre estar estudando, pesquisando, para dar suporte a todos que precisam. 

”  

Em seguida, aparecem a paixão, dedicação e empenho na profissão escolhida. A ética 

profissional também foi citada como fator primordial para o sucesso na carreira:   

- “Ter ética, respeito ao próximo, crescer profissionalmente sem prejudicar ninguém. ” 
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A figura 11 busca demonstrar a incidência de respostas à seguinte pergunta, feita aos 

formandos da área de Ciências Biológicas/Saúde dos cursos de Gestão Ambiental e 

Fisioterapia: “Na sua opinião, o que significa ser bem-sucedido em sua carreira profissional?”  

 

 

Figura 11 – O significado de ser bem-sucedido na carreira na Área de Ciências Biológicas/Saúde 

Fonte: A autora (2015). 

 

Observa-se, na figura 11, que a maior incidência de respostas sobre a percepção do 

significado de ser bem-sucedido profissionalmente concentra-se em ser reconhecido na função 

desempenhada, pelas suas competências e resultados do seu trabalho junto às pessoas e à 

sociedade, conforme alguns relatos dos respondentes a seguir:  

- “Reconhecimento do seu domínio na área. ” 

- “É você sentir orgulho de si mesmo por se sentir útil fazendo o que gosta, ajudando a 

quem precisa. O sucesso profissional é consequência de um trabalho competente, 

humano e leal aos seus companheiros de profissão. ” 

- “Obter resultados positivos no seu trabalho e ser reconhecido por suas habilidades e 

conhecimento. ” 

 

Em seguida apareceu fazer o que se gosta, o que traz satisfação pessoal e realização. 

Também foi bastante citada a remuneração, o reconhecimento financeiro satisfatório como fator 

de sucesso profissional. 
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4.4.1 Paralelo entre os tipos motivacionais e as expectativas de carreiras apresentadas 

pelos formandos da área de Ciências Biológicas/Saúde 

 

Na área de Ciências Biológicas/Saúde, verifica-se uma diferença um pouco maior entre 

as dimensões de valores, se comparada às outras áreas de conhecimento avaliadas. A maior 

média foi atribuída ao polo Autotranscedência (5,9) e Conservação (5,7). As menores médias 

foram atribuídas ao polo Abertura à Mudança (5,3) e ao polo Autopromoção (4,3). O maior 

intervalo encontra-se entre os polos opostos Autotranscedência e Autopromoção, vale ressaltar, 

que essa diferença pode ser atribuída a área de atuação específica dos cursos, pois são 

direcionados a reabilitação do outro, no que diz respeito a saúde, e preservação do meio-

ambiente em prol da natureza e comunidade, o que reforça os tipos motivacionais contidos no 

polo autotranscedência como universalismo e benevolência, e se opõem ao polo Autopromoção, 

onde encontram-se os tipos motivacionais realização e poder. 

 Na comparação dessas dimensões e tipos motivacionais com as expectativas de carreira 

também relatadas pelos alunos pesquisados podem ser tecidas as seguintes observações: 

a) Ao serem perguntados sobre os motivos que os levaram a optar pelo atual curso de 

graduação, a resposta mais recorrente foi a identificação com o curso e com as competências 

requisitadas pela profissão, ou seja, entende-se que a escolha pelo curso foi realizada, 

primeiramente, pela afinidade e satisfação pessoal, opções ligadas ao polo Abertura à mudança 

(5,3), onde são encontrados os tipos motivacionais Autodeterminação, Estimulação e 

Hedonismo, que se referem à busca pelo prazer e gratificação em oposição à dor e ao 

sofrimento. Um fator que chama a atenção é que essa resposta foi quase unânime, nesse quesito, 

nos dois cursos da área de Ciências Biológicas/Saúde.  

Segundo Ehrenberg (2004), estudantes precisam decidir não apenas qual Universidade 

frequentar, mas também que áreas específicas estudar e que carreira entrar. Não 

surpreendentemente, as escolhas de cursos dos estudantes são fortemente influenciadas pelas 

oportunidades econômicas nas ocupações para as quais um curso os prepara, pelas condições 

não-pecuniárias de emprego nestas ocupações, pela sua aptidão acadêmica e pela composição 

de gênero das pessoas que já exercem esta ocupação. 

b) A segunda pergunta aberta realizada aos alunos dos cursos da área de Ciências 

Biológicas/Saúde diz respeito às atitudes que acreditam serem primordiais para obtenção de 

sucesso na carreira profissional. As respostas com maior recorrência foram relacionadas ao 

aperfeiçoamento constante através de atualização profissional e cursos de especialização na 

área, além de ser “apaixonado” pelo que realiza, as quais estão ligadas respectivamente aos 
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tipos motivacionais Autodeterminação e Hedonismo, contidos no polo Abertura à mudança 

(5,3). A Ética profissional foi mencionada de forma esporádica. 

Roche (apud BARROS JR, 2009) destaca que, atualmente, além dos indivíduos deterem 

os saberes, é necessário que sejam capazes de se mobilizarem para o novo, para a criação, para 

o resultado e que possam readaptar-se permanentemente frente aos imprevistos e as mudanças 

que surgem. 

c) A terceira e última pergunta aberta realizada aos alunos dos dois últimos períodos dos 

cursos da área de Ciências Biológicas/ Saúde foi relativa ao significado de ser bem-sucedido 

nas carreiras profissionais escolhidas. A maioria dos respondentes relacionou o sucesso 

profissional, com reconhecimento de suas competências e benefícios em prol do meio ambiente 

e sociedade. Pode-se dizer que as respostas se relacionam ao polo Autotranscedência (5,9), 

valor pessoal ligado aos tipos motivacionais Universalismo e Benevolência. Fazer o que se 

gosta e receber uma remuneração satisfatória para tal função também foram respostas 

mencionadas pelos alunos pesquisados. O primeiro está relacionado ao polo Autopromoção 

(4,3), e o segundo, à dimensão Conservação (5,7). 

Observa-se, na área de Ciências Biológicas/Saúde, através das análises anteriormente 

realizadas, que os tipos motivacionais apregoados por Schwartz (2005), apurados através do 

inventário de valores pessoais e aplicados aos formandos dos cursos de Gestão Ambiental e 

Fisioterapia, estão relacionados com suas expectativas de carreira profissional. Porém, torna-se 

importante observar que a ordem elencada no inventário de valores pessoais e, 

consequentemente, na classificação dos dez tipos motivacionais, não é a mesma que a ordem 

de incidência de respostas sobre as expectativas de carreira profissional. Tal fato ocorreu em 

todas as áreas de conhecimento e será mais aprofundado a seguir. 

 

4.5 PARALELO ENTRE AS ÁREAS DE CONHECIMENTO PESQUISADAS 

 

Tendo em vista os objetivos propostos nesta pesquisa, esta seção tem a finalidade de 

realizar comparações e verificar a existência de relação entre os valores pessoais, tipos 

motivacionais e expectativas de carreira apresentadas pelos universitários das áreas de 

conhecimento pesquisadas. 

O quadro 7 apresenta uma comparação das médias obtidas por tipo motivacional e o seu 

desvio padrão, em cada área de conhecimento pesquisada.  
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Quadro 7 – Comparação entre os tipos motivacionais e áreas de conhecimento 

 

Ciências Sociais Aplicadas Ciências Exatas Ciências Biológicas/Saúde 

T.M Média σ T.M Média σ T.M Média σ 

Benevolência 6,3 0,37 Benevolência 6,1 0,52 Benevolência 6,0 0,48 

Conformidade 6,2 0,27 Conformidade 6,1 0,3 Conformidade 6,0 0,46 

Segurança 6,1 0,48 Segurança 6,0 0,64 Segurança 6,0 0,45 

Autodeterminação 5,9 0,41 Hedonismo 5,9 0,15 Universalismo 5,8 0,64 

Universalismo 5,7 0,76 Autodeterminação 5,9 0,41 Autodeterminação 5,7 0,37 

Hedonismo 5,5 0,1 Realização 5,6 0,97 Hedonismo 5,4 0,07 

Realização 5,3 0,9 Universalismo 5,5 0,73 Tradição 5,2 0,59 

Tradição 5,2 0,73 Estimulação 4,8 0,68 Realização 5,0 0,98 

Estimulação 4,8 0,57 Tradição 4,5 0,8 Estimulação 4,7 0,38 

Poder 3,7 0,66 Poder 4,0 0,4 Poder 3,5 0,5 

Fonte: A autora (2015). 

 

 Com objetivo de verificar se houve um pequeno ou grande distanciamento da média 

aritmética obtida, foi calculado o desvio padrão de cada tipo motivacional, por área de 

conhecimento. Observa-se que os desvios encontrados foram menores que um, o que oferece 

respaldo às médias resultantes do SVI.  

Os tipos motivacionais quando comparados por áreas de conhecimento, possuem 

algumas similaridades, como por exemplo: nos cursos das três áreas de conhecimento pode-se 

verificar o tipo motivacional, Benevolência como unanimidade. Acredita-se então, que a 

preocupação com o próximo, e valores como lealdade e honestidade estão mais latentes na 

geração pesquisada e também devem ser fomentados pelas organizações e ambiente acadêmico. 

A preocupação com questões sociais e ambientais faz parte do universo desses jovens, 

reforçando considerações da literatura recente sobre a geração Y, que os retrata como mais 

sensíveis a essas causas (ALSOP, 2008; HUNTLEY, 2006). Em segundo lugar no ranking, os 

tipos motivacionais Segurança e Conformidade, contidos no polo Conservação, remetem à 

valorização da estabilidade que também aproxima os futuros profissionais de seus antecessores, 

em especial os Baby Boomers (SMOLA e SUTTON, 2002; CENNAMO E GARDNER, 2008, 

WONG et al 2008), sugerindo uma capacidade menor de lidar com o risco do que aquela 

associada comumente a essa geração, tida como inquieta.  

 Vale ressaltar que os tipos motivacionais relacionados a busca pela autonomia e pela 

independência de pensamento e ação, desafios novidades e mudanças na vida, sucesso pessoal, 

reconhecimento social, ambição e influência, classificados por Schwartz (2005) , 

Comentado [A1]: Faltou explicar a questão dos devios-

padrão, dando respaldo às médias apresentadas. 

Comentado [U2R1]:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
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respectivamente, como: Autodeterminação, Estimulação e Realização, encontram-se a partir da 

quarta colocação, quando valorados pelos estudantes das áreas de conhecimento pesquisadas. 

 O tipo motivacional Poder, caracterizado pela busca do prestígio, preservação do status 

social, controle e domínio sobre as pessoas e recursos, teve a menor atribuição de valor nas três 

áreas de conhecimento pesquisadas. Essa tendência de desvalorização do poder e status social, 

talvez ocorra em função da geração atual não encontrar boas referências de lideranças, 

principalmente políticas, no Brasil, onde os recursos que deveriam ser administrados em prol 

da sociedade, terminam por serem geridos em benefício próprio. 

 

Abaixo, no quadro 8, encontra-se uma comparação entre as expectativas de carreira, os 

tipos motivacionais e a relação entre os valores da área de Ciências Sociais Aplicadas. 

 

Quadro 8 – Expectativas de carreira e os tipos motivacionais em Ciências Sociais Aplicadas 

Escolha pelo atual curso de 

graduação (motivos). 

Tipos Motivacionais Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Amplitude de atuação no 

mercado de trabalho. 

Segurança 6,1 Conservação 5,8 

Possibilidade de realização 

de concursos públicos. 

Segurança 6,1 Conservação 5,8 

Dar continuidade aos 

negócios da família. 

Segurança  

Tradição 

6,1   

5,2 

Conservação 5,8 

Atitudes necessárias para o 

sucesso na carreira 

profissional. 

Tipos Motivacionais Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Dedicação à profissão 

escolhida. 

Autodeterminação 5,9 Abertura à mudança 5,4 

Atualização constante de 

conhecimento. 

Autodeterminação 5,9 Abertura à mudança 5,4 

Disciplina Conformidade 6,2 Conservação 5,8 

Perseverança Autodeterminação 5,9 Abertura à mudança 5,4 

Responsabilidade Benevolência 6,3 Autotranscendência 4,4 

O significado de ser bem-

sucedido na carreira 

Tipos Motivacionais Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Fazer o que gosta Hedonismo 5,5 Abertura à mudança 5,4 

Ser reconhecido Realização 5,3 Autopromoção 4,4 

Vida financeira estável Segurança 6,1 Conservação 5,8 

Fonte: A autora (2015).  

 

Observa-se no quadro 8, através das respostas dos alunos, que a escolha pela carreira a 

ser seguida, ou seja, pelo atual curso de graduação, em sua maioria, foi realizada em função dos 
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tipos motivacionais presentes no polo Conservação, que Segundo Schwartz (2005), são 

classificados como de interesses mistos (individuais e coletivos). Tratando-se de atitudes para 

o sucesso profissional, prevaleceram os interesses individuais nas respostas, através dos tipos 

motivacionais presentes no polo Abertura a Mudança. A respeito da definição sobre ser bem-

sucedido profissionalmente, percebe-se uma mescla entre os interesses individuais e coletivos 

presentes nos alunos. 

 

Abaixo, no quadro 9, encontra-se uma comparação entre as expectativas de carreira, os 

tipos motivacionais e a relação entre os valores da área de Ciências Exatas. 

 

Quadro 9 – Expectativas de carreira e os tipos motivacionais em Ciências Exatas 

Escolha pelo atual curso de 

graduação (motivos). 

Tipos 

Motivacionais 

Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Aquecimento do mercado de 

trabalho na área, quando 

iniciaram o curso. 

Segurança 6,0 Conservação 5,5 

Identificação com o curso e 

com as competências 

exigidas pela profissão. 

Hedonismo 5,9 Abertura à mudança 5,5 

Atitudes necessárias para o 

sucesso na carreira 

profissional. 

Tipos 

Motivacionais 

Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Dedicação à profissão 

escolhida. 

Autodeterminação 5,9 Abertura à mudança 5,5 

Atualização constante de 

conhecimento. 

Autodeterminação 5,9 Abertura à mudança 5,5 

O significado de ser bem-

sucedido na carreira 

Tipos 

Motivacionais 

Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Fazer o que gosta. Hedonismo 5,9 Abertura à mudança 5,5 

Ter uma vida financeira 

estável. 

Segurança 6,0 Conservação 5,5 

Fonte: A autora (2015).  

 

  A partir do quadro 9, se pode observar que os respondentes da área de Exatas, optaram 

pela atual carreira, em função de interesses individuais e mistos, como hedonismo (gostar do 

que faz) e segurança, respectivamente. Ao serem indagados pelas atitudes necessárias para o 

sucesso profissional, foram abordadas em suas respostas questões ligadas aos interesses 

individuais, e voltadas para a Autodeterminação, contida no polo Abertura a Mudança. Por fim, 

ao responderem sobre o significado de ser bem-sucedido, novamente, conforme ocorreu na 
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escolha pela carreira, os estudantes utilizaram argumentos relacionados aos interesses 

individuais e mistos, como gostar do que faz (hedonismo) e estabilidade financeira (segurança). 

Abaixo, no quadro 10, encontra-se uma comparação entre as expectativas de carreira, 

os tipos motivacionais e a relação entre os valores da área de Ciências Exatas. 

 

Quadro 10 – Expectativas de carreira e os tipos motivacionais em Ciências Biológicas/Saúde 

Escolha pelo atual curso de 

graduação (motivos). 

Tipos 

Motivacionais 

Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Identificação com o curso. Hedonismo 5,4 Abertura à mudança 5,3 

Identificação com as competências 

requisitadas pela profissão. 

Universalismo 

Benevolência 

5,8            

6,0 

Autotranscendência  5,9 

Atitudes necessárias para o 

sucesso na carreira profissional. 

Tipos 

Motivacionais 

Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Aperfeiçoamento constante. Autodeterminação 5,7 Abertura à mudança 5,3 

Gostar do que faz Hedonismo 5,4 Abertura à mudança 5,3 

O significado de ser bem-

sucedido na carreira 

Tipos 

Motivacionais 

Média 

atribuída 

Relação entre 

valores 

Média 

atribuída 

Reconhecimento de suas 

competências. 

Realização 5,0 Autopromoção 4,3 

Beneficiar, através do trabalho, a 

sociedade e meio ambiente. 

Universalismo 5,8 Autotranscendência 5,9 

Gostar do que faz. Hedonismo 5,4 Abertura à mudança 5,3 

Fonte: A autora (2015). 

   

No quadro 10, os alunos dos cursos de Fisioterapia e Gestão Ambiental, atribuíram a 

escolha da carreira aos interesses individuais e coletivos, como gostar do que faz (hedonismo), 

universalismo e benevolência, baseados na missão de suas áreas de atuação, onde os interesses 

comuns prevalecem. Como nas áreas de conhecimento mencionadas anteriormente, na área de 

ciências biológicas/ saúde, as atitudes para o sucesso profissional, estão atreladas aos interesses 

individuais, representados pelos tipos motivacionais Hedonismo e Autodeterminação. Ao que 

se refere a ser bem-sucedido na profissão escolhida, os interesses individuais (gostar do que 

faz/hedonismo) e mistos (universalismo), foram citados. 

Nos cursos que compõem as áreas de Exatas e Ciências Biológicas/Saúde, nota-se a 

escolha pela carreira atual por motivos de afinidade, por identificação com as disciplinas 

estudadas no curso, com as competências necessárias para a execução das atividades 

profissionais, e por gostar do que faz.  Segundo Hall (2002), teremos um crescimento gradativo 

da carreira subjetiva em detrimento da carreira objetiva. Ou seja, cada vez mais as pessoas 
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tomarão decisões sobre as suas vidas profissionais a partir de valores, família e compromissos 

sociais e, cada vez menos, a partir de salários e status profissional. 

Veloso (2008) considera que esta geração possui outro conceito de trabalho, baseado 

em um contrato psicológico diferente do que foi estabelecido pelos seus antecessores. O autor 

identifica o trabalho como uma fonte de satisfação e aprendizado, muito mais do que uma fonte 

de renda. Isso favorece que os conceitos de carreira, promoção, estabilidade e vínculo 

profissional, aspectos relativos à vida organizacional, bastante valorizados pelas gerações 

anteriores, passem a ser analisados sob novas perspectivas. 

Na área de Ciências Biológicas/Saúde, outra resposta bastante recorrente se relaciona a 

Benevolência e Universalismo. Os respondentes relataram a importância de fazer a diferença 

na vida do outro, reabilitando-o e servindo ao meio ambiente e à sociedade.  

No que diz respeito às atitudes necessárias ao sucesso profissional, os respondentes das 

três áreas citaram a dedicação à carreira e a atualização constante de conhecimentos como 

atitudes primordiais, relatos relacionados ao tipo motivacional Autodeterminação e que, de 

acordo com Schwartz (2005), atendem aos interesses individuais. Segundo Calvosa (2012), essa 

nova geração que busca o seu primeiro emprego, denominada Geração Y, teve que se importar 

não apenas em ter um diferencial, mas em ser a diferença. Precisou atribuir à empresa algo 

único, e para isso ela não só tem que fazer o seu papel, mas também se preocupar com a 

constante reciclagem dos conhecimentos, praticar tudo o que aprende para se tornar cada vez 

mais hábil e não ter medo de ter atitude, em meio a essas novas características requeridas pelo 

mercado. A partir dessas respostas e da média atribuída a tais valores pessoais, percebe-se a 

consciência da importância dessas atitudes para tornar-se um bom profissional, porém, seria 

interessante, para complementação deste estudo, verificar como agem esses profissionais, 

quando inseridos, efetivamente, no mercado de trabalho.   Nos cursos inseridos nas 

três áreas de conhecimento pesquisadas, quando perguntados sobre o significado de ser bem-

sucedido, os formandos, em sua maioria, responderam sobre a importância de gostar do que se 

faz, Hedonismo, um pouco contraditório para a área de Ciências Sociais Aplicadas, em que esse 

motivo da escolha da carreira profissional não foi citado com frequência. Acredita-se que, em 

relação a esse ponto, também caberia uma pesquisa com os formandos da área de Ciências 

Sociais Aplicadas, quando inseridos no mercado de trabalho, para verificar se estes se 

consideram bem-sucedidos nas carreiras escolhidas. 

Nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas, os respondentes também relataram, 

com maior frequência, que ter uma vida financeira estável, Segurança, é sinônimo de ser bem-

sucedido na carreira, é o reconhecimento pelo trabalho desempenhado. Conforme ressaltado na 
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literatura (ALSOP, 2008; HUNTLEY, 2006; LOUGHLIN e BARLING, 2001; MUNRO, 

2009), uma característica marcante nesses indivíduos é a necessidade de crescimento e 

reconhecimento.  Na área de Ciências Biológicas/Saúde, o significado de ser bem-sucedido na 

carreira permaneceu latente no reconhecimento de suas competências profissionais, ligado ao 

tipo motivacional Realização, e reforçando o motivo da escolha de suas carreiras o fato de esta 

proporcionar melhoria na qualidade de vida, recuperação e reabilitação nos pacientes e a 

concretização de projetos benéficos ao meio ambiente e à sociedade, o que reforça a média 6,0, 

atribuída ao tipo motivacional Universalismo.  

A maioria dos estudantes pesquisados pertence à geração Y, constituída por indivíduos 

filhos da geração Baby Boomers e dos primeiros membros da geração X e, que, segundo 

Lombardia (2008), são pessoas nascidas entre 1980 a 2000, conhecidas como a geração dos 

resultados, tendo em vista que nasceram na época das tecnologias, da internet e do excesso de 

segurança. Oliveira (2009) observa que essa geração não viveu qualquer grande ruptura social, 

mas vive a democracia, a liberdade política e a prosperidade econômica. Segundo Loiola 

(2009), as pessoas dessa geração são consideradas ambiciosas, individualistas, instáveis, 

valores que estão contidos no polo Autopromoção. Entretanto, foi o polo com menor atribuição 

de valor para os universitários pesquisados, de 4,3 a 4,8, em uma escala de 0 a 7. Loiola (2009) 

afirma, todavia, que essas pessoas são preocupadas com o meio ambiente e com os direitos 

humanos, resultado que pode ser verificado no Polo Autotranscendência, de maior atribuição 

de valor pelos respondentes, de 5,8 a 6,0, em escala de 0 a 7.  

Vale a pena ressaltar que esses quesitos tiveram uma excelente atribuição de 

importância, no Inventário de Valores Pessoais, porém, quando os respondentes foram 

questionados sobre expectativas de carreira, através das perguntas abertas, os mesmos valores 

foram citados de forma esporádica como contribuintes para o sucesso na carreira profissional, 

com exceção dos cursos da área de Ciências Biológicas/Médicas, que atuam com a reabilitação 

do próximo e do meio ambiente, o que faz com que tais valores permaneçam latentes na 

execução de suas atividades profissionais. 

Embora a literatura não acadêmica descreva a geração Y como menos inclinada a 

priorizar pela estabilidade (ALSOP, 2008; ERICKSON, 2008; MUNRO, 2009), nesta pesquisa, 

os universitários demonstraram prezar a estabilidade profissional, através das recorrentes 

respostas sobre o desejo de realizarem concursos públicos. Essas respostas podem ser 

ratificadas, através da atribuição de valor dada ao polo Conservação, de 5,5 a 5,8, em escala de 

0 a 7.  
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Segundo Loiola (2009), estas pessoas também são identificadas como esperançosas, 

decididas, coletivas e com um bom nível de formação, geralmente agindo sem autorização e 

desenvolvendo um alto poder e/ou pretensão de consumo. Tendem a fazer várias coisas ao 

mesmo tempo, gostam de variedade, desafios e oportunidades. Outra característica marcante 

das pessoas da geração Y é que aceitam a diversidade, convivem muito bem com as diferenças 

de etnia, sexo, religião e nacionalidades em seus círculos de relação. Essa última afirmação vem 

ao encontro dos valores pessoais e tipos motivacionais encontrados no polo Abertura à 

Mudança, avaliado pelos alunos pesquisados nas diversas áreas de conhecimento, com médias 

entre 5,3 a 5,5, em escala de 0 a 7. Torna-se importante observar que, com exceção da área de 

Exatas, onde o polo Abertura à mudança apresentou-se com pequena valoração a maior do que 

o polo Conservação, nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Biológica/Saúde a valoração do 

polo Conservação sobrepôs ao polo Abertura a Mudança, o que tende a demonstrar que apesar 

de características latentes como flexibilidade e adaptação a novas tecnologias, a estabilidade 

ainda possui maior grau de importância para essas respondentes no que diz respeito a carreira 

profissional. De acordo com Veloso (2012), é relevante pensar que o mais importante, no 

contexto atual das carreiras, é que esses desafios se convertem em oportunidades, tanto para as 

pessoas quanto para as organizações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo apresentam-se as considerações finais relativas aos objetivos 

apresentados neste trabalho, encontradas através dos resultados analisados e discutidos. 

Também são apresentadas recomendações para futuras pesquisas. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial proposto por esta pesquisa foi analisar se os valores pessoais e tipos 

motivacionais apresentados por universitários de uma universidade privada do município de 

Cabo Frio são condizentes para o atendimento de suas expectativas de carreira. 

Ao se aplicar o questionário e analisar os resultados obtidos através do Inventário de 

Valores proposto por Schwartz (2005) e as perguntas abertas sobre expectativas de carreira, foi 

possível observar que os valores pessoais e tipos motivacionais dos estudantes pesquisados 

possuem relação, em diferentes escalas e de acordo com as áreas de conhecimento na qual estão 

inseridos, com as suas expectativas de carreira. 

Torna-se interessante observar, nesse contexto, que há uma contradição quando a análise 

se refere ao polo Autotranscendência, que obteve a maior escala de atribuição de valor pelos 

alunos pesquisados de todas as três áreas de conhecimento, e faz referência aos seguintes 

valores pessoais: igualdade, um mundo de paz, união com a natureza, sabedoria, protetor do 

ambiente, um mundo de beleza, justiça social, honestidade, responsável, que perdoa, leal e 

prestativo, ligados aos tipos motivacionais Universalismo e Benevolência. Apesar de terem 

ficado em primeiro lugar, os valores ligados a esse polo foram citados poucas vezes pelos 

estudantes, e de forma isolada quando questionados sobre as suas expectativas de carreira, 

somente os universitários da área de Ciências Biológicas/Saúde discorreram um pouco mais 

sobre a importância de tais valores, possivelmente pelo fato de esses profissionais atuarem 

diretamente com a reabilitação do ser humano e da natureza. 

O resultado citado anteriormente, relacionado ao polo Autotranscendência, também 

pode advir do reconhecimento da importância desses valores para a vida pessoal, mas não com 

a mesma proporção para a vida e o sucesso profissional.  

Ao contrário do polo Autotranscendência, o polo Autopromoção, em que são 

encontrados os tipos motivacionais Poder e Realização, foi o que obteve menor atribuição de 

valor. Compõem esses tipos motivacionais os valores pessoais: poder social, riquezas, 

autoridade, ambição, influência, capacidade e ser bem-sucedido. Os valores pessoais ligados ao 
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tipo motivacional Poder obtiveram menor atribuição de valor, o que, segundo a pesquisa, não 

significaria que os estudantes entrevistados não possuem ambição ou buscam realização, mas 

que priorizam outros valores pessoais, quando se trata de carreira profissional. 

Nesse sentido, podem ser citados os polos Conservação e Abertura à mudança que, 

apesar de serem classificados como opostos, obtiveram atribuições de valor aproximados, 

significativos e relacionados às expectativas de carreira dos estudantes pesquisados. 

Este resultado demonstra que, mesmo sendo mais dinâmicos, flexíveis, adaptáveis às 

novas tecnologias, ferramentas de trabalho e ansiando por sucesso e realização profissional, os 

alunos pesquisados ainda prezam pela estabilidade, no que diz respeito à garantia de obter 

remuneração satisfatória, benefícios e uma carreira de sucesso. 

Em uma escala de 0 a 7, os estudantes pesquisados atribuíram um grau de importância 

aos valores pessoais, que são princípios que dirigem a vida das pessoas. Esses valores 

agrupados, são classificados em dez tipos motivacionais. Observa-se na análise do ranking dos 

tipos motivacionais, que a Benevolência e o Poder foram unanimidade nas três áreas de 

conhecimento pesquisadas, como primeiro e décimo lugar, respectivamente. A partir desse 

resultado algumas reflexões podem ser realizadas: Como esses valores podem ser melhor 

trabalhados e discutidos nas universidades? Visto que são as responsáveis pela formação 

profissional desses jovens, com estudantes que possuem valores como lealdade e honestidade 

prioritários na condução de suas vidas, a academia consegue formar profissionais mais 

preparados para o mercado de trabalho e para as relações nele existentes? 

Ao ingressar em determinada universidade, e iniciar um curso de graduação para 

formar-se na carreira escolhida, o discente cursa disciplinas voltadas, em sua maioria, para o 

aprendizado e aperfeiçoamento direcionados ao conhecimento técnico e desenvolvimento de 

habilidades específicas da profissão. Algumas universidades adotam disciplinas voltadas ao 

desenvolvimento de carreira e competências comportamentais, porém, de forma isolada, o 

assunto é tratado, geralmente, durante um semestre do curso somente. Torna-se importante, que 

a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, as universidades repensem sobre a importância 

de não somente formar, mas informar e desenvolver seus estudantes a partir dos valores 

pessoais e tipos motivacionais comumente encontrados na geração atual. 

O resultado da pesquisa também demonstrou que o poder social, autoridade e domínio 

sobre as pessoas e recursos não são valores pessoais prioritários para os estudantes pesquisados, 

logicamente eles possuem um grau de importância, mas que foi classificado entre 3,5 e 4,0, em 

uma escala de 0 a 7, o que reafirma o seu baixo grau de valoração para esses jovens. Torna-se 

importante refletir sobre esse aspecto. A má administração do poder público brasileiro, e os 
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péssimos exemplos das lideranças políticas, por exemplo, podem ser um dos motivos pelos 

quais esses jovens tendem a minimizar a importância do Poder como princípio guia para as suas 

vidas? 

Outro aspecto a ser analisado, é a preparação das empresas para receber e manter esses 

profissionais de forma que os dois lados, organização e colaboradores, sejam atendidos 

satisfatoriamente e tenham seus interesses alinhados. É importante ressaltar, que os 

profissionais recém-formados ao ingressarem no mercado de trabalho, atuam no mesmo 

ambiente laboral de outras gerações, com valores pessoais divergentes em alguns aspectos. 

Como as empresas podem administrar a convivência de diversas gerações no mesmo ambiente 

profissional? Umas das alternativas seria aproveitar o melhor de cada geração para obtenção 

dos resultados organizacionais? 

Nos seis cursos de graduação pesquisados, ou seja, nas três áreas de conhecimento 

observa-se uma tendência a valorização dos interesses coletivos em detrimento aos interesses 

individuais. Torna-se importante que as organizações e universidades repensem sobre os 

aspectos que irão atrair, desenvolver e reter esse tipo de profissional, além de incentivá-lo a 

produzir melhor e sentir-se satisfeito no ambiente de trabalho, consoante com a carreira 

profissional escolhida. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Acerca dos temas valores pessoais, tipos motivacionais e expectativas de carreira, 

recomendam-se estudos futuros que possam complementar o assunto e fomentar o 

desenvolvimento de jovens profissionais, para que também atendam às expectativas das 

organizações no mercado de trabalho. 

Seria interessante a aplicação de pesquisa a jovens inseridos no mercado de trabalho, 

com o objetivo principal de identificar se as expectativas de carreira e os valores pessoais 

latentes na época em que cursavam a graduação permaneceram os mesmos, ou se houve 

mudanças de pensamentos e perspectivas.  

Observa-se que as organizações têm buscado talentos não somente com formação 

técnica (conhecimentos e habilidades) e específica dentro de determinada profissão, mas 

também com um perfil comportamental bem desenvolvido, colaborativo e proativo, que tenham 

condições principalmente de enfrentar o momento de adversidade econômica vivido pelo 

Brasil. Nesse contexto, outra vertente a ser pesquisada trata do desenvolvimento dos valores 

pessoais nas universidades, ou seja, torna-se importante um estudo em que seja possível 

identificar os valores pessoais a nível comportamental, que também são importantes, além das 

competências técnicas necessárias à formação na profissão escolhida, para que as universidades 

possam trabalhá-los em sala de aula, com o objetivo de melhor preparar seus alunos para o 

mercado de trabalho. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Questionário de pesquisa 

                  

Escola de Engenharia              
Departamento de Engenharia de Produção         

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 
 

Curso:_________________________________   Período: _____________________ 

Área: (   ) Sociais Aplicadas    (  )  Exatas     (   )  Biológicas/ Médicas 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino                         Idade:  ______________________ 

 

O questionário de pesquisa abaixo é parte integrante da dissertação de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense - UFF, cujos objetos de estudo 

são as Expectativas de Carreira e os Valores Pessoais apresentados por universitários. 

Por favor, leia atentamente as questões e responda de forma sincera.  

Grata pela colaboração. 

 

1. O que o levou a optar pelo seu atual curso de graduação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Quais atitudes acredita serem necessárias para obter sucesso na carreira profissional 

por você escolhida? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Na sua opinião, o que significa ser bem-sucedido em sua carreira profissional? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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INVENTÁRIO DE VALORES PESSOAIS 

 

Você encontrará, abaixo, uma relação de valores, que são princípios que dirigem a vida 

das pessoas. Leia-os atentamente, bem como suas descrições e, utilizando a escala de 

respostas, indique com um número ao lado de cada valor o grau de importância que este 

tem como um princípio que guia sua vida.  

 

COMO PRINCÍPIO GUIA NA MINHA VIDA, considero este valor: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Sem 

importân

cia 

alguma 

Quase sem  

importância 

Pouco 

importante 

Algo 

Importante 

Importante Bastante  

Importante 

Muito 

importan

te 

De 

suprema 

Importân

-cia 

Questionários sobre Valores Pessoais de Schwartz (1992;2001)  

 

 

I. _____IGUALDADE (oportunidades iguais para todos)  

II. _____PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio)  

III. _____LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento)  

IV. _____ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade)  

V. _____UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes)  

VI. _____POLIDEZ (cortesia, boas maneiras)  

VII. _____RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro)  

VIII. _____SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos)  

IX. _____RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos)  

X. _____CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação)  

XI. _____UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos)  

XII. _____RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação dos costumes 

estabelecidos há um longo tempo)  

XIII. _____AUTODISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação)  

XIV. _____SEGURANÇA FAMILIAR (segurança para as pessoas que amo)  

XV. _____UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza)  

XVI. _____UMA VIDA VARIADA (cheia de desafio, novidade e mudança)  

XVII. _____SABEDORIA (compreensão madura da vida)  

XVIII. _____AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar)  

XIX. _____UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes)  

XX. _____JUSTIÇA SOCIAL (corrigir injustiças, cuidar dos mais fracos)  

XXI. _____INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e auto-confiante)  

XXII. _____MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas)  

XXIII. _____LEAL (ser fiel aos meus amigos e grupos)  

XXIV. _____AMBICIOSO (trabalhador arduamente, ter aspirações)  

XXV. _____ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças)  

XXVI. _____HUMILDE (ser modesto, não me autopromover)  

XXVII. _____AUDACIOSO (procura a aventura, o risco)  

XXVIII. _____PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza)  

XXIX. _____INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos)  
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XXX. _____RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas 

mais velhas)  

XXXI. _____AUTODETERMINADO (escolher meus próprios objetivos)  

XXXII. _____CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente)  

XXXIII. _____CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da 

vida)  

XXXIV. _____HONESTO (ser sincero, autêntico)  

XXXV. _____OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações)  

XXXVI. _____PRESTATIVO (trabalhar para o bem estar de outros)  

XXXVII. _____QUE CURTE A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.)  

XXXVIII. _____DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa)  

XXXIX. _____RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável) 

XL. _____CURIOSO (ter interessado por tudo, espírito exploratório)  

XLI. _____QUE PERDOA (desculpa os outros)  

XLII. _____BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos)  

XLIII. _____LIMPO (ser asseado, arrumado)  

XLIV. _____AUTOINDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas)  

 

 

 


