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RESUMO DA LÍNGUA VERNÁCULA 
 
 

Os estudos sobre autogestão de carreira, principalmente no Brasil, são 

recentes e há pouca literatura sobre o assunto. Nos dias atuais, os indivíduos 

têm a incumbência de gerir sua própria carreira. Diante desta realidade, esta 

pesquisa investiga como os jovens discentes da graduação desenvolvem a 

atitude de gestão de carreira no início da vida profissional. A pesquisa é 

descritiva e de natureza qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados 

por meio de questionários, testados por outros pesquisadores americanos 

como BRISCOE et al (2006) e brasileiros como SILVA (2009); CORDEIRO 

(2012) e CAMARGO (2016). Os resultados obtidos agregam e convergem com 

os resultados já obtidos por outros estudiosos do tema. Durante o estudo, 

identificou-se uma relação entre a carreira proteana e a carreira sem fronteiras. 

Conclui-se que os jovens discentes da graduação estão desenvolvendo a 

atitude de gestão de carreira, a autora aponta sugestões no sentido de inserir 

uma disciplina sobre Gestão de Carreira nos cursos de graduação para que 

esses jovens estudantes sejam mais bem preparados para os desafios do 

mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Carreira, Gestão de Carreira, Autogestão de Carreira, Sucesso 

Profissional, Desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
 

Studies on career self-management, especially in Brazil, are recent and there is 
little literature on the subject. Nowadays, individuals are tasked with running 
their own careers. Faced with this reality, this research investigates how young 
undergraduates develop the career management attitude early in their 
professional lives. The research is descriptive and of a qualitative and 
quantitative nature. The data were collected through questionnaires, tested by 
other American researchers such as BRISCOE et al (2006) and Brazilians as 
SILVA (2009); CORDEIRO (2012) and CAMARGO (2016). The results obtained 
aggregate and converge with the results already obtained by other scholars. 
During the study, a relationship was identified between the protean career and 
the career without frontiers. It is concluded that young undergraduates are 
developing the career management attitude, the author points out suggestions 
to insert a discipline on Career Management in undergraduate courses so that 
these young students are better prepared for the challenges of the market of 
work. 
 

 

Keywords: Career, Career Management, Career Self Management, 
Professional Success, Development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A crescente complexidade do mundo dos negócios aumentou a 

necessidade de estudar e entender o significado de carreira. 

Dutra (2010) fala que a carreira não é como um espelho retrovisor, pelo 

qual se toma decisões com base no que já se passou. O planejamento de 

carreira deve ser feito sempre pensando e olhando para o futuro.  

A Escola de Administração Científica mostrava que a carreira era uma 

atividade exclusiva das empresas e que as pessoas tinham que se contentar e 

se submeter ao planejamento feito pelas organizações. Com o passar do 

tempo, as organizações sofreram mudanças, e o mundo está ficando cada vez 

mais evoluído tecnologicamente. As gerações também foram evoluindo e, a 

cada novo grupo geracional, emerge também um novo significado sobre 

carreira, sobre a forma com que essas gerações querem organizar a vida 

profissional e a vida pessoal, afirma CAMARGO (2016). 

Hall (2002) e Dutra (2010) explicam que a carreira deixou de ser uma 

responsabilidade exclusivamente das empresas e que os trabalhadores estão 

se apropriando, cada vez mais, das suas próprias carreiras. 

Nos dias atuais, a conclusão de um curso de graduação faz com que o 

indivíduo esteja mais bem preparado e tenha vantagem competitiva sobre 

outros, sem graduação, na hora de enfrentar o mercado de trabalho na carreira 

profissional escolhida, pontua CAMARGO (2016). Isto porque, além do 

aprendizado oferecido pelas universidades, a universidade oferece a 

oportunidade de realizar estágio, que é o primeiro contato dos jovens com os 

processos seletivos, preparando-os par algo que envolve tensão, estresse, 

escolhas. Com isso, esses jovens começam a ter a primeira experiência com a 

autogestão de carreira. 

Esses movimentos de relação de empregador e empregado e de gestão 

de carreiras nas organizações despertam o interesse de muitos pesquisadores 

e estudiosos. 

A partir da análise das bases de pesquisa já existentes sobre o assunto, 

também se observou que ainda são necessárias mais pesquisas sobre o 

quanto esses jovens, prestes a sair da universidade e entrar no mercado de 



trabalho, estão dispostos e aptos a realizar a autogestão de carreira. Por isso, 

baseado no modelo de Briscoe, Hall e DeMuth (2006), esta pesquisa busca 

identificar se os estudantes discentes da graduação se preocupam com a 

atitude de gestão de carreira no início da vida profissional.  

Os dados e informações fornecidos nesta pesquisa podem contribuir para 

o aprofundamento das discussões sobre gestão de carreira e de pessoas. 

Borges e Melo (2007) afirmam que a transição da universidade para o 

mercado de trabalho é um dos principais e mais complicados percursos dos 

jovens para a entrada na vida adulta. Os autores acrescentam que os 

obstáculos e os empecilhos encontrados nesse percurso, como a falta de 

planejamento, podem interferir negativamente no desenvolvimento pessoal e 

profissional desses jovens. 

Ao buscar fundamento na revisão da literatura disponível sobre o tema 

carreira, principalmente com foco nas inúmeras mudanças, nas reformulações 

das estruturas organizacionais nas empresas e na mudança das relações de 

trabalho de acordo com as gerações, os resultados desta pesquisa podem 

contribuir com os estudos relacionados à carreira, bem como para a formulação 

de processos institucionais de orientação aos estudantes. Como afirma Veloso 

(2009), o tema gestão de carreira no Brasil é novo e escasso na literatura 

nacional. 

Dutra (2010) afirma que no atual cenário que envolve a administração de 

carreira, os indivíduos têm a obrigação de assumir o controle sobre a gestão e 

o desenvolvimento da própria carreira.  

Por isso o problema de pesquisa desse artigo é: os jovens discentes da 

graduação se preocupam com a atitude de gestão de carreira no início da vida 

profissional? 

O objetivo principal desta pesquisa é identificar a percepção dos 

estudantes sobre a autogestão de carreira, principalmente com estudantes em 

fase de entrada no mercado de trabalho. 

Para atingir o objetivo principal deste trabalho e gerar contribuições 

acerca do tema gestão de carreira no Brasil, espera-se os seguintes objetivos 

específicos: a descrição e a análise da atitude de gestão de carreira em jovens 

discentes no início da vida profissional, além de perceber como o modelo de 

autogestão de carreira pode servir na orientação desses jovens discentes. 



Como procedimento metodológico, foi utilizada a coleta e análise de dados e 

narrativas dos sujeitos de pesquisa. 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesta seção, são apresentadas as bases teóricas que alicerçam este 

trabalho. Baseando-se na revisão de literatura, são apresentados conceitos e 

teorias sobre carreira, novas carreiras, carreira proteana, carreira sem 

fronteiras, gestão pessoal de carreira, gerações, satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional. 

 

2.1. Carreira 
 

London e Stumph (1982), apud Dutra (2010, p. 52), falam que carreira 

engloba tanto as transições de necessidades pessoais quanto as imposições 

feitas pela sociedade e pelas organizações. Do ponto de vista do indivíduo, 

envolve a compreensão e a avaliação das experiências profissionais. Do ponto 

de vista da organização, envolve políticas, procedimentos e decisões 

associadas à carreira na empresa. Os autores acrescentam que a carreira é 

uma somatória de estágios e transições que mudam conforme a pressão do 

mundo e de si mesmo, por isso não é linear. 

Para Dutra (2002), essa definição de London e Stumph é muito 

importante, pois, além de mostrar que a carreira não é uma estrutura rígida, 

ressalta que ela é um termo advindo da relação entre pessoa e empresa, ou 

seja, mostra que este termo sempre concilia as expectativas do profissional 

com as expectativas da empresa. De um lado, a empresa tem a função de 

gerenciar as oportunidades, especificando com transparência as competências 

e os critérios necessários para cada nível e as ferramentas de gestão. Por 

outro, o indivíduo tem a função de planejar sua carreira levando em conta os 

próprios objetivos, aspirações e as oportunidades percebidas. 

Na definição de Arthur, Hall e Lawrence (1989), apud Dutra (2010, p11), 

carreira é a sucessão de experiências profissionais, e é o trabalho que interfere 

na forma com que os indivíduos compreendem e interagem com a sociedade, 

com as organizações e com outras pessoas. 

Segundo Hall (2002), o termo “carreira” pode ser usado de quatro formas 

diferentes, tanto popularmente, quanto cientificamente: 



1. carreira como avanço: está associada à mobilidade do indivíduo e é a 

definição que está ligada ao senso comum sobre o termo. A mobilidade 

é vertical, com promoções e movimentações ascendentes na estrutura 

hierárquica de trabalho. 

2. carreira como profissão: é uma forma popular de definir o termo carreira, 

em que alguns trabalhos e cargos possuem carreira e outros não. Nesta 

definição, carreira corresponde somente a cargos e trabalhos que 

frequentemente têm progressão, já os cargos e trabalhos que não 

permitem essa frequente progressão não são tidos como ocupações que 

permitem a construção de uma carreira. 

3. carreira como sequência de trabalhos durante a vida: é uma definição 

que leva em conta a ciência comportamental. Desta forma, carreira é a 

história do indivíduo e/ou as posições ocupadas pelo mesmo 

independentemente do nível e do tipo de trabalho. 

4. carreira como a sequência de experiências relativas aos trabalhos 

realizados ao longo da vida:  é uma definição que também leva em conta 

a ciência comportamental. A carreira é a maneira com que os indivíduos 

constroem seu histórico de trabalho, as sequências de trabalhos e as 

ocupações. 

 

Veloso (2012) ressalta que é importante analisar o termo carreira tanto no 

aspecto objetivo quanto no aspecto subjetivo. Para o autor, além da vivência 

prática de situações de trabalho, pessoas experimentam e percebem de forma 

individual e única suas experiências e expectativas profissionais e, assim, 

constroem sua história de carreira. 

Com todas essas definições de carreira que vêm se complementando e 

se modificando ao longo do tempo com os acontecimentos, fica evidente que 

carreira é algo complexo e requer uma gestão cuidadosa tanto por parte das 

organizações, quanto, principalmente, por parte dos indivíduos. 



 

Quadro 1 – Evolução da teoria de carreira 

Quadro 1-Síntese da evolução da teoria de carreira 

Década Principais ocorrências 

Anos 1970 

Observações de estudantes sustentaram as novas 
iniciativas e surgiram três livros-chave que ajudaram a 
consolidar o foco em carreiras: Career in organizations; 

Career dynamics e Organizational careers. 

Anos 1980 

Eventos e reuniões foram promovidos, consolidando 
grupos de interesse que passaram a gerar produção 

acadêmica, consolidando teorias e a formação de 
paradigmas voltados predominantemente às carreiras 

organizacionais. 

O Handbook of career theory foi editado, colaborando 
para a consolidação do campo de estudo de carreira. 

Anos 1990 

A obra The boundaryless career foi editada, 
consolidando a concepção de carreiras sem fronteiras. 

A discussão sobre carreira proteana ganhou mais sentido 
do que quando foi proposta originalmente, nos anos 

1970. 

As questões que dirigiam os estudos sobre carreira 
passaram a ter mais foco em significado que em 

dinheiro; em propósito do que em poder; em identidade 
que em ego; em aprendizado que em talento. 

Foi lançado no Brasil o primeiro livro sobre administração 
de carreiras. 

Fonte: Dutra (2010, p. 12). 

 

2.2. Novas Carreiras 
 

No modelo tradicional de carreira, o emprego é componente basilar na 

sociedade industrial, uma vez que ocorre uma permuta entre trabalhador e 

organização. Em alguns contextos, um trabalhador fiel e dedicado em suas 

tarefas pode obter segurança e estabilidade. Neste modelo, a carreira costuma 

ser associada à ascensão verticalizada e hierarquizada, que, por sua vez, 

depende de variáveis como idade, tempo de serviço e conhecimento técnico. 



A globalização, o avanço das tecnologias, a velocidade com que as 

informações circulam e a comunicação em tempo real fizeram com que a 

competitividade entre as organizações aumentasse em igual proporção. 

Segundo Hall (2002 apud CAMARGO, 2016, p.34), as características principais 

dessas mudanças são complexidade e velocidade. 

No começo dos anos 1990, a inovação se tornou vantagem competitiva 

determinante para as organizações e, com isso, organizações menores e mais 

flexíveis começaram a ganhar espaço. Este novo cenário, no qual o 

conhecimento e a competência humana se tornaram o centro da economia, 

ficou conhecido como economia do conhecimento, segundo Foray e Lundvall 

(1996). 

A evolução dos processos de produção, a crescente preocupação em 

oferecer qualidade e atender as necessidades dos clientes, mas reduzindo 

custos, fazem com que as organizações demandem trabalhadores com maior 

conhecimento e que estejam dispostos a se desenvolver constantemente. Da 

mesma forma, as incertezas fazem com que o mercado não consiga oferecer 

garantia de vínculos duradouros de trabalho, fazendo com que os indivíduos 

tenham maior mobilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Esse novo contexto, segundo Briscoe, Hall e DeMuth (2006 apud 

CAMARGO, 2010, p.40), afetou diversos processos de administração de 

recursos humanos, enfraquecendo o modelo tradicional de carreira. Emergem, 

consequentemente, duas novas carreiras, que se tornaram mais observáveis 

no meio organizacional: a carreira proteana, identificada por Douglas Hall, e a 

carreira sem fronteiras, apresentada por Michael Arthur. 

 

2.3. Carreira Proteana 
 

Em 1976, Douglas Hall identificou um tipo emergente de carreira, à qual 

foi dado o nome de proteana em referência a Proteu, figura mitológica que 

mudava sua forma de acordo com sua vontade. Essa carreira, autodirecionada 

e com valores como a liberdade e o crescimento pessoal, vinha para se 

contrapor à carreira tradicional. 



De acordo com Hall (2002), o contrato de carreiras, com estabilidade e 

empregos duradouros, é alterado por contratos de curto prazo, com base em 

performance, por apresentar as seguintes características: 

 autodireção 

 autoinvenção 

 autonomia  

 habilidade em aprender 

 habilidade em construir relações 

 habilidade em redirecionar a carreira e a vida 

 mudanças frequentes 

 

Hall (1996) afirma que nesse novo tipo de carreira, o indivíduo precisa 

tornar o processo de aprendizagem algo contínuo em sua vida. Tanto no que 

se refere a conhecimento específico, quanto a autoconhecimento e 

conhecimento sobre as relações humanas e na forma de lidar com elas. 

Hall (2002) considera dois tipos de contratos psicológicos na carreira 

proteana: 

 relacional: compromisso mútuo e de longo prazo, tendo a confiança 

como base na relação indivíduo e organização; 

 transacional: compromisso baseado em trocas, de curto prazo, no qual 

tanto a organização quanto o indivíduo se beneficiam. 

 

Segunda Dutra (2010), as atuais reflexões de Hall sobre carreira 

proteana, processo no qual quem gerencia é a pessoa e não a organização, 

têm as seguintes características provenientes da definição inicial: 

 a carreira é moldada pelo indivíduo, e não pela organização; 

 pode ser redirecionada a todo momento, tanto por motivos pessoais 

quanto como por pressão ambiental; 

 é a junção das várias experiências pessoais em educação, mudança de 

cargo, mudança de organização, etc.; 

 a escolha da carreira e a autorrealização estão intimamente ligadas; 

 o sucesso é interno. 

 



2.4. Carreira Sem Fronteiras 
 

O conceito de carreira sem fronteiras foi desenvolvido por Michael Arthur, 

em 1994, para contrapor o modelo tradicional. Segundo Hirschhorn e Gilmore 

(1992), a carreira sem fronteiras começou em 1990: o CEO da General Eletric 

sonhava com um sistema em que a empresa não tivesse mais barreiras entre 

as funções tradicionais, operações nacionais e internacionais, deixando de lado 

rótulos que atrapalhavam o trabalho em equipe. 

Uma carreira sem fronteiras existe quando o real significado de carreira 

ultrapassa o limite de um único empregador. O que pode gerar uma carreira 

com diversos empregadores. 

Para Arthur e Rousseau (1996), carreira sem fronteiras tem as seguintes 

características: 

 o indivíduo movimenta-se em diferentes empresas, analisando 

oportunidades além da organização em que atua; 

 as competências individuais são valorizadas pelo mercado; 

 a carreira tem forte relação com a rede de relacionamentos, que 

ultrapassa a fronteira da própria organização; 

 os limites de carreira organizacional são rompidos; 

 valores e desejos individuais são levados em conta ao se recusar ou 

aceitar uma promoção na carreira; 

 o futuro sem fronteiras é construído pelo próprio ator da carreira. 

 

Para Arthur (1996), todas essas mudanças organizacionais também 

ocasionaram um desenvolvimento nas competências individuais de carreira. 

Essas competências são: 

 Knowing-why: competência ligada aos valores pessoais relacionados 

com a cultura organizacional. Dá sentido às escolhas, proporcionando 

um sucesso psicológico; 

 Knowing-how: competência ligada à capacidade de agregar novos 

conhecimentos, que determinam como o indivíduo pode contribuir com o 

know-how da organização; 



 Knowing-who: competência ligada à rede de relacionamentos que 

agregam na sua formação e contribuem tanto dentro como fora da 

organização. 

 

Essas competências, estimuladas pelo contexto característico da carreira 

sem fronteiras, fortalecem o contrato psicológico. Ao buscar o desenvolvimento 

dessas competências, o indivíduo se torna produto e produtor do ambiente, 

mostrando habilidades físicas e psicológicas. 

 

2.5. Gestão Pessoal da Carreira 
 

O papel do indivíduo na gestão de sua carreira é constantemente 

enfatizado nos dias de hoje. O estímulo para adquirir e acumular conhecimento 

contribui para que o jovem tenha condições de gerenciar a própria carreira e 

conseguir mobilidade no mercado. Para Martins (2001), apud Dutra (2010, p. 

19), é necessário levar em consideração fatores como a necessidade de 

autoconhecimento, para definir seus próprios parâmetros, fazer escolhas 

profissionais e não se deixar induzir somente por parâmetros externos e, 

talvez, se tornar um profissional frustrado. Segundo o autor, os fatores externos 

que podem influenciar são família, sociedade e cultura, cada um em um nível. 

Schein (1990) explica que as atitudes autopercebidas, necessidades, 

valores e talentos direcionam a carreira. A combinação desses elementos 

constitui o que se tornou conhecido como Âncoras de Carreira. O autor ainda 

cita que muitos indivíduos não se preocupam com suas âncoras até o momento 

em que precisam fazer escolhas em relação ao autodesenvolvimento, família 

ou carreira, mas quando as conhecem, suas escolhas são mais assertivas. 

Segundo Schein (1990), as Âncoras de Carreira são classificadas 

conforme se segue: 

 competência técnica ou funcional: nesta âncora o indivíduo não abre 

mão de colocar em prática conhecimentos técnicos; 

 competência gerencial geral: nesta âncora o indivíduo gosta de ter 

grandes responsabilidades nos resultados e também gosta de ter seu 

trabalho atrelado ao sucesso da organização; 



 autonomia ou independência: nesta âncora, a pessoa gosta de ter 

flexibilidade para definir seu próprio trabalho; 

 segurança ou estabilidade: nesta âncora, o indivíduo se preocupa em 

obter estabilidade e, assim, se sentir bem-sucedido. 

 criatividade empreendedora: nesta âncora, o indivíduo busca a criação 

de sua própria organização; 

 serviço ou dedicação a uma causa: nessa âncora, o indivíduo busca por 

um trabalho em que ele possa ajudar as pessoas; 

 puro desafio: nessa âncora o indivíduo busca por trabalhos aonde ele 

possa solucionar problemas até então considerados insolúveis; 

 estilo de vida: nessa âncora o indivíduo busca equilibrar questões 

pessoais com a carreira. 

 

Os questionários sobre âncora de carreira fazem com que as pessoas 

percebam, analisem e consigam tomar decisões sobre sua carreira profissional. 

Dutra e Albuquerque (2002) falam que a âncora de carreira é a associação da 

área que o indivíduo percebe como competência, valores e motivos que não 

seriam abandonados mesmo diante de obstáculos e dificuldades. E a falta de 

conhecimento sobre a âncora de carreira pode fazer com que o indivíduo 

comece a carreira profissional de forma que o mesmo se arrependa no futuro, 

pois escolheu um trabalho onde não faz o que realmente ou gosta ou se sente 

insatisfeito.      

2.6. Gerações 
 

Uma geração representa um tipo social particular, nascido num período 

comum, que vivenciou os mesmos momentos sociopolíticos, dividindo hábitos e 

culturas similares e permitindo o surgimento de uma memória coletiva que 

integra o grupo neste período de tempo (EYERMAN; TURNER, 1998).  

Segundo Zemke, Raines e Filipczak (2000), há atualmente quatro grupos 

distintos que caracterizam as gerações no trabalho: os veteranos (nascidos a 

partir de 1922, vivenciando momentos como a Grande Depressão e a Segunda 

Guerra Mundial); os baby boomers (nascidos entre 1944 até o início da década 

de 1960); a geração X (os nascidos na década de 60 até 1980); e a geração Y 

(aqueles nascidos a partir da década de 80 até o ano 1990). Há que se 



considerar também o mais novo grupo ingressando no mercado de trabalho, a 

geração Z, nascida a partir da década de 1990, familiarizada com a tecnologia 

desde seu nascimento (CERETTA; FROEMMING, 2011). 

Os autores que pesquisaram os perfis das gerações Y, X e baby boomers 

nem sempre apresentam exatamente os mesmos períodos para identificar o 

nascimento dos integrantes de cada um dos grupos. Não divergem, porém, na 

descrição das características das pessoas que compõem essas três gerações. 

(COIMBRA E SCHIKMANN, 2001; MALDONADO, 2008; MANIERO e 

SULIVAN, 2006; TULGAN, 2006). 

 

2.6.1. De 1945 até 1964: geração Baby Boomers 

 

Os Baby Boomers costumam ser mais automotivados, otimistas e 

workaholics. Eles têm um senso de procura por oportunidades de inserção 

econômica em diversas ocupações no campo do trabalho social. Na juventude, 

aplicaram seus esforços escolares em carreiras que prometiam facilidades na 

busca de posições garantidas no universo empresarial. Valorizam o status e a 

ascensão profissional dentro da empresa, à qual costumam ser bastante leais. 

(COIMBRA; SCHIKMANN, 2001). 

 

2.6.2. Entre 1965 e 1977: geração X 

 

Os representantes da geração X adotam postura de ceticismo e 

defendem um ambiente de trabalho mais informal e hierarquia menos rigorosa. 

Ao mesmo tempo, essa geração carrega o fardo de ter crescido durante o 

florescimento do downsizing corporativo, o qual afetava a segurança no 

emprego. A percepção de que adultos leais à empresa perderam seus postos 

estimulou a tendência de desenvolver habilidades que melhorem a 

empregabilidade, já que não se pode mais esperar pela estabilidade. 

(MALDONADO, 2008). 

 

2.6.3. De 1978 a 1988: geração Y 

 



As pessoas que nasceram na geração Y cresceram em contato com as 

tecnologias de informação e são mais individualistas. Defendem suas opiniões 

e priorizam o lado pessoal em relação às questões profissionais. Quando as 

pessoas dessa geração começaram a nascer, encontraram o Brasil passando 

por grande instabilidade econômica e, pouco depois, reinstalando a 

democracia. No cenário mundial, emergia a cultura da impermanência e a falta 

de garantias, com mercados voláteis. (MANIERO; SULIVAN, 2006). 

 

2.6.4. De 1989 até, aproximadamente, 2005: geração Z 

 

Os integrantes da geração Z não conheceram o mundo sem internet, não 

diferenciam a vida online da off-line e querem tudo para agora. São críticos, 

dinâmicos, exigentes, autodidatas, sabem o que querem, e não gostam das 

hierarquias nem de horários poucos flexíveis.  A chegada dessa nova geração 

ao meio organizacional já causa certos impactos por conta das características 

peculiares desses jovens e vai exigir que empresas se adaptem e apliquem 

novas práticas para atrair e reter esses profissionais. (TULGAN, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
 

Segundo Gil (2008), uma pesquisa descritiva tem como objetivo relatar as 

características de certa população, detectar relações entre variáveis e explicitar 

as características do fenômeno analisado. 

Para Marconi e Lakatos (2010), uma pesquisa com foco quantitativo 

utiliza a coleta e a análise de dados para responder o problema da investigação 

e estabelecer padrões de comportamento. Já a pesquisa com enfoque 

qualitativo preserva a importância do significado dos fenômenos na análise e 

no entendimento dos dados. 

Por isso, a pesquisa será descritiva e de natureza quantitativa e 

qualitativa. Segundo Martins e Theóphilo (2009), apud Camargo (2016), as 

abordagens são complementares e fornecem uma base contextual mais 

completa para a validação e a interpretação dos resultados. 

 

3.1. Coleta de Dados 
 

Segundo Martins e Theóphilo (2009), apud Camargo (2016), os dados 

coletados podem ser baseados em arquivos já organizados, banco de dados, 

anuários, relatórios, ou seja, em fontes secundárias. Ou em fontes primárias, 

quando os dados são extraídos diretamente da fonte. De acordo com os 

autores, é de extrema relevância utilizar instrumentos que já tenham sido 

desenvolvidos e aplicados.  

Os dados primários serão produzidos a partir de um questionário. O 

intuito desta pesquisa foi replicar o questionário desenvolvido, validado e 

testado em pesquisas americanas e brasileiras para observar as variações 

entre os resultados anteriores e os obtidos na presente pesquisa. 



Os discentes foram convidados a responder o questionário, que foi 

disponibilizado pela própria pesquisadora de forma virtual. Foi ressaltado o 

objetivo da pesquisa, a importância do preenchimento de todos os campos, o 

tempo que o questionário ficaria disponível para preenchimento e a 

confidencialidade dos dados.   

 

 

3.2. Técnicas de coletas de dados 
 

A primeira etapa da pesquisa consiste em coleta de dados, utilizando a 

aplicação de questionário.  

Segundo Gil (2008), apud Camargo (2016), quando se compara o 

questionário com outras técnicas de coleta de dados, pode-se perceber 

algumas vantagens e desvantagens que são apresentadas no quadro a seguir: 



 

Quadro 2 

Vantagens Limitações 

 Atinge um grande número de 
pessoas. 

Não garante que as pessoas 
devolvam devidamente 

preenchidos; implicando a 
diminuição da amostra. 

Implica custos menores. 

Geralmente contempla um 
número pequeno de perguntas, 
pois questionários extensos têm 

grande probabilidade de não 
serem respondidos. 

Garante o anonimato. 

Proporciona resultados críticos 
em relação à objetividade, pois 

podem ter significados diferentes 
para cada indivíduo pesquisado. 

Os pesquisadores não são expostos 
às influências das opiniões e dos 
aspectos pessoais dos demais 

respondentes. 
 

Fonte: Camargo (2016, p. 48) 

 

O instrumento de coletada aplicado nesta pesquisa é um questionário 

desenvolvido, validado e testado em pesquisas americanas (BRISCOE; et al , 

2006) e testado em pesquisas brasileiras (SILVA, 2009; CORDEIRO, 2012; 

CAMARGO, 2016). 

O questionário utilizado (Apêndice A) foi traduzido e validado por Silva 

(2009), mas foi desenvolvido por Briscoe, Hall e DeMuth (2006) e é baseado 

nas escalas de atitudes de carreiras proteanas e carreiras sem fronteiras. 

Camargo (2016) fez alguns ajustes neste questionário para que os 

entrevistados pudessem fazer uma melhor interpretação das perguntas, mas 

sem interferir e/ou alterar o contexto e objetivo central das perguntas originais. 

As escalas das respostas das questões elaboradas por Camargo (2016) 

também foram adaptadas conforme o quadro 3. 



 

Quadro 3 - Escala de resposta do questionário 

Escala Briscoe et al (2006) Silva (2009) Camargo (2016) 

1 To little or no extent 
Um pouco ou 

nada 
Discordo 

totalmente 

2 To a limited extent De forma limitada 
Discordo 

parcialmente 

3 To some extent Até certo ponto 
Não concordo 
nem discordo 

4 To a considerable extent 
De forma 

considerável 
Concordo 

parcialmente 

5 To a great extent Muito 
Concordo 
totalmente 

Fonte: (CAMARGO, 2016, p. 49) 

 

3.3. Análise dos dados 
 

As respostas dos questionários foram digitadas e organizadas em 

planilhas eletrônicas. Os dados foram conferidos, e foram feitas as análises 

estatísticas. 

Por meio das respostas obtidas nos questionários, foram feitas análises 

estatísticas por gênero, idade, semestre que está cursando e instituição de 

ensino. 

Como todos os respondentes seguiram todas as regras, como por 

exemplo, responder todas as perguntas do questionário, nenhuma resposta 

precisou ser eliminada para atender os objetivos desta pesquisa. Conseguiu-se 

um total de 104 respondentes. 



 

4. ANÁLISE 
  

3.1 Descrição das informações pessoais  
 

Em relação ao gênero, observa-se ligeira predominância do sexo feminino 

(53,85% ou 56 respondentes) se comparado com o sexo masculino da amostra 

(46,15% ou 48 respondentes).  

 

Tabela 1 - Gênero 

Gênero  Qtde. Respondentes % 

Feminino 56 53,85% 

Masculino 48 46,15% 

Total 104 100% 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Em relação ao semestre do curso, predomina respondentes do oitavo 

semestre (22,11% ou 23 respondentes) e o menor número de respondentes no 

primeiro semestre (1,92% ou 2 respondentes). 

 

Tabela 2 - Semestre 

Semestre Qtde. Respondentes % 

1 2 1,92% 

2 17 16,35% 

3 4 3,85% 

4 19 18,27% 

5 6 5,77% 

6 13 12,50% 

7 6 5,77% 

8 23 22,11% 

9 4 3,85% 

10 10 9,61% 

Total 104 100% 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Com relação à idade, predomina respondentes com 22 anos (27,88% ou 

29 respondentes) e um menor número de respondentes com 26, 33 e 37 anos 

(0,95% ou 1 respondente). 



 

Tabela 3 - Idade 

Idade Qtde. Respondentes % 

18 8 7,69% 

19 7 6,73% 

20 6 5,77% 

21 13 12,50% 

22 29 27,88% 

23 10 9,61% 

24 7 6,73% 

25 10 9,61% 

26 1 0,95% 

27 5 4,70% 

28 2 1,92% 

31 2 1,92% 

33 1 0,95% 

37 1 0,95% 

45 2 1,92% 

Total 104 100% 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Sobre o tipo de instituição de ensino, observa-se que existe um maior 

número de respondentes de instituições particulares (51,92% ou 54 

respondentes) e um número menor de respondentes de instituições públicas 

(48,08% ou 50 respondentes). 

 

Tabela 4 - Tipo de Universidade 

Tipo de Universidade Qtde. Respondentes % 

Universidades Federais 50 48,08% 

Universidades Particulares 54 51,92% 

Total 104 100% 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Com relação à instituição de ensino, observa-se predominância de 

respondentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (19,3% ou 20 respondentes). 



 

Tabela 5 - Instituição de ensino 

Instituição de ensino 
Qtde. 

Respondentes 
% 

Unicamp  14 13,30% 

IFSP 20 19,30% 

Unip 13 12,50% 

Unimep 7 6,73% 

UFABC 5 4,70% 

Facamp  3 3,17% 

USP 6 5,77% 

PUC Campinas 13 12,50% 

Esamc 3 3,17% 

FACP 2 1,92% 

Uninove 3 3,17% 

Unisal 3 3,17% 

UNASP 1 0,95% 

Universidade Fedral do Rio 
Grande 

1 0,95% 

Faculdade Anhanguera  1 0,95% 

Metrocamp 1 0,95% 

FAC 1 0,95% 

Mackenzie 1 0,95% 

USF 1 0,95% 

Ufscar 2 1,92% 

Unifesp 1 0,95% 

Unifal 1 0,95% 

UFRJ 1 0,95% 

Total 104 1,0082 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

3.2 Análise das perguntas 
 

As afirmações de 1 à 13 se referem a atitudes de carreira proteana.  

Na afirmação 1, observa-se que existe um maior número de respondentes 

que concorda parcialmente com a afirmação (45,20%) e a minoria dos 

respondentes discorda totalmente da afirmação (5,80%). 



 

Tabela 6 - Afirmação 1 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

1- Sou 
responsável por 
meu sucesso ou 

fracasso em 
minha carreira. 

5,80% 9,60% 12,50% 45,20% 26,90% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 2, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (44,20%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (1,90%). 

 

Tabela 7 - Afirmação 2 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

2- De um modo 
geral, tenho uma 
carreira bastante 
independente e 
dirigida por mim. 

1,90% 10,60% 24,00% 44,20% 19,20% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 3, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente e totalmente com a afirmação (38,50%) e um menor número de 

respondentes discordando totalmente da afirmação (1,00%). 



 

Tabela 8 - Afirmação 3 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

3- Liberdade para 
escolher minha 
própria trajetória 
de carreira é um 

dos meus valores 
mais importantes. 

1,00% 7,70% 14,40% 38,50% 38,50% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 4, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (46,20%) e nenhum dos respondentes 

discordando totalmente da afirmação (0,00%). 

 

Tabela 9 - Afirmação 4 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

4-Estou no 
comando da minha 

própria carreira. 
0,00% 12,50% 20,20% 46,20% 21,20% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 5, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (44,20%) e nenhum dos respondentes 

discordando totalmente da afirmação (0,00%). 



 

Tabela 10 - Afirmação 5 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

5- No final das 
contas, dependo 
de mim mesmo 
para avançar na 
minha carreira. 

0,00% 18,30% 13,50% 44,20% 24,00% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 6, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (40,40%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente  da afirmação (1,90%). 

 

Tabela 11 - Afirmação 6 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

6- No que diz 
respeito à minha 
carreira, quem 

toma as decisões 
sou eu. 

1,90% 11,50% 14,40% 40,40% 31,70% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 7, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (30,80%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (3,80%). 



 

Tabela 12 - Afirmação 7 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

7- Em minhas 
experiências 

passadas confiei 
mais em mim 

mesmo do que 
em outras 

pessoas para 
encontrar um 

novo emprego, 
quando 

necessário. 

3,80% 14,40% 23,10% 30,80% 27,90% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 8, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (34,60%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (3,80%). 

 

Tabela 13 - Afirmação 8 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

8- Eu mesmo 
conduzo minha 

carreira baseado 
em minhas 
prioridades 

pessoais e não 
nas prioridades 

do meu 
empregador. 

3,80% 23,10% 24,00% 34,60% 14,40% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 9, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (38,80%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (6,70%). 

 



Tabela 14 - Afirmação 9 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

9- Não é muito 
importante para 

mim a forma com 
que as outras 

pessoas avaliam 
as escolhas que 

eu faço em minha 
carreira. 

6,70% 20,20% 21,20% 30,80% 21.20% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 10, tem-se um maior número de respondentes concordando 

totalmente com a afirmação (33,70%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (3,80%). 

 

Tabela 15 - Afirmação 10 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

10- O que mais 
importa para mim 

é como eu me 
sinto em relação à 
meu sucesso na 
carreira e não 
como outras 
pessoas se 

sentem a respeito 
disso. 

3,80% 11,50% 19,20% 31,70% 33,70% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 11, tem-se um maior número de respondentes concordando 

totalmente com a afirmação (39,40%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (1,00%). 

 



Tabela 16 - Afirmação 11 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

11- Sigo a minha 
própria 

consciência se a 
minha empresa 
solicitar que eu 

faça algo que seja 
contra os meus 

valores. 

1,00% 13,50% 16,30% 29,80% 39,40% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 12, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (36,50%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (2,90%). 

 

Tabela 17 - Afirmação 12 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

12- O que eu acho 
que está certo em 
minha carreira é 
mais importante 

para mim do que o 
que minha 

empresa acha. 

2,90% 14,40% 23,10% 36,50% 23,10% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 13, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (35,60%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (4,80%). 



 

Tabela 18 - Afirmação 13 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

13- Em minhas 
experiências 

passadas segui 
meus próprios 
valores mesmo 

quando a 
empresa me 

pediu para eu 
fazer algo com 

que eu não 
concordava. 

4,80% 11,50% 24,00% 35,60% 24,00% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

As afirmações de 14 à 26 se referem a atitudes de carreira sem fronteiras. 

 

Na afirmação 14, tem-se um maior número de respondentes concordando 

totalmente com a afirmação (46,20%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (1,90%). 

 

Tabela 19 - Afirmação 14 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

14- Procuro 
tarefas que me 

permitam aprender 
algo novo. 

1,90% 7,70% 15,40% 28,80% 46,20% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 15, tem-se um maior número de respondentes concordando 

totalmente com a afirmação (43,30%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (1,90%). 

 



Tabela 20- Afirmação 15 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

15- Gostaria de 
trabalhar em 
projetos com 

pessoas de várias 
organizações. 

1,90% 13,50% 22,10% 19,20% 43,30% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 16, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (33,70%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (4,80%). 

 

Tabela 21 - Afirmação 16 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

16- Gosto de 
tarefas que 

requeiram que eu 
trabalhe fora da 

organização. 

4,80% 14,40% 24,00% 33,70% 23,10% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 17, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (34,60%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (4,80%). 



 

Tabela 22 - Afirmação 17 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

17- Gosto de 
tarefas em meu 

trabalho que 
requeiram que eu 
trabalhe além do 

meu próprio 
departamento. 

4,80% 14,40% 15,40% 34,60% 30,80% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 18, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (35,60%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (1,00%). 

 

Tabela 23 - Afirmação 18 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

18- Gosto de 
trabalhar com 

pessoas fora da 
minha 

organização. 

1,00% 10,60% 22,10% 35,60% 30,80% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 19, tem-se um maior número de respondentes concordando 

totalmente com a afirmação (39,40%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (3,80%). 



 

Tabela 24 - Afirmação 19 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

19- Gosto de 
trabalhos que 

requeiram que eu 
interaja com 

pessoas de várias 
organizações 

diferentes. 

3,80% 10,60% 16,30% 29,80% 39,40% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 20, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (31,70%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (8,70%). 

 

Tabela 25 - Afirmação 20 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

20- No passado, 
busquei 

oportunidades que 
me permitissem 
trabalhar fora da 

organização. 

8,70% 13,50% 29,80% 31,70% 16,30% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 21, tem-se um maior número de respondentes concordando 

totalmente com a afirmação (38,00%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (3,80%). 



 

Tabela 26 - Afirmação 21 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

21- Sinto-me 
motivado quando 

enfrento 
experiências e 

situações novas. 

3,80% 10,60% 17,30% 29,80% 38,50% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 22, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (32,70%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (4,80%). 

 

Tabela 27 - Afirmação 22 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

22- Gosto de 
previsibilidade 

proveniente de se 
trabalhar 

continuamente 
para a mesma 
organização. 

4,80% 15,40% 25,00% 32,70% 22,10% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 23, tem-se um maior número de respondentes nem 

concordando, nem discordando da afirmação (32,70%) e um menor número de 

respondentes discordando totalmente da afirmação (7,70%). 



 

Tabela 28 - Afirmação 23 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

23- Eu me sentiria 
bastante perdido 
se não pudesse 
trabalhar para a 

minha atual 
organização. 

7,70% 17,30% 32,70% 27,90% 14,40% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 24, tem-se um maior número de respondentes nem 

concordando, nem discordando com a afirmação (26,00%) e um menor número 

de respondentes discordando totalmente da afirmação (8,70%). 

 

Tabela 29 - Afirmação 24 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

24- Prefiro 
permanecer em 

uma empresa com 
a qual eu esteja 
familiarizado do 
que procurar por 

outro emprego em 
outro lugar. 

8,70% 23,10% 26,00% 24,00% 18,30% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 25, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (26,00%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (11,50%). 



 

Tabela 30 - Afirmação 25 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

25- Se a minha 
empresa 

proporcionasse 
emprego vitalício, 
eu nunca ia querer 
procurar trabalho 

em outras 
organizações. 

11,50% 22,10% 21,20% 26,00% 19,20% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Na afirmação 26, tem-se um maior número de respondentes concordando 

parcialmente com a afirmação (28,80%) e um menor número de respondentes 

discordando totalmente da afirmação (13,50%). 

 

Tabela 31 - Afirmação 26 

Sentença 
Discordo 
totalment

e 

Discordo 
parcialment

e 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialment

e 

Concordo 
totalment

e 

26- O meu ideal de 
carreira seria 

trabalhar apenas 
para uma única 

organização. 

13,50% 24,00% 19,20% 28,80% 14,40% 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Nas análises das respostas relacionadas à carreira proteana se observa 

que os discentes da amostra estão no comando de suas próprias carreiras. 

Fazendo com que seus valores sejam o centro do direcionamento dessas 

carreiras. Logo, a opinião de outros indivíduos ou os valores da empresa não 

são fatores tão relevantes a ponto de influenciar o rumo de suas carreiras. 

Gerenciar a própria carreira, desde o começo da vida profissional, permite 

que a mesma seja fundamentada nos valores pessoais de cada indivíduo.  

Assim, fatores externos como promoção e salário podem ser apenas 

agregadores e não fatores fundamentais. 



Nas análises das respostas relacionadas à carreira sem fronteiras, 

observa-se que os discentes da amostra querem trabalhar em organizações 

que permitam sempre aprender coisas novas, possibilitem trabalhar fora das 

próprias organizações e com pessoas de diferentes empresas. As respostas 

também mostram que eles buscam desafios e estão prontos para trabalhar em 

novas organizações. Mas também não se incomodariam de trabalhar para uma 

mesma organização durante toda a sua carreira, caso a mesma oferecesse as 

oportunidades já citadas. 

Por isso, nas análises quantitativas dos agrupamentos por carreira 

proteana e carreira sem fronteiras, é observável que existem discentes que 

possuem atitudes de carreira proteana e atitudes de carreira sem fronteiras.  

A autogestão de carreira acontece quando os indivíduos assumem um 

papel mais independente na gestão de seus comportamentos vocacionais 

(BRISCOE et al, 2006). Analisando os resultados, observa-se que os 

respondentes se preocupam e são responsáveis pela gestão da própria 

carreira. 

Ainda analisando os resultados da pesquisa, outra descoberta é o desejo 

por uma disciplina de Gestão de Carreira em todos os cursos de graduação. 

Como é nesse momento que os indivíduos estão começando a carreira 

profissional com os estágios, ter uma orientação fundamentada pode fazer com 

que as escolhas sejam mais assertivas e coerentes com os respectivos perfis. 

Além de favorecer a atitude de gestão de carreira, incluindo-a como parte de 

toda a vida profissional. Essa orientação pode ajudar os indivíduos a conduzir 

suas respectivas carreiras cada vez mais voltadas aos seus valores pessoais, 

de modo que os desafios, que possam surgir, não façam com que esses 

profissionais desistam, ao contrário, que estejam preparados para traçar novas 

ou alternativas trajetórias para suas carreiras. 

 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo teve como objetivo identificar a percepção dos estudantes sobre 

a autogestão de carreira no início da vida profissional. Para isso foi aplicado um 

questionário já testado por outros autores. Por meio dos resultados obtidos na 

pesquisa foi possível analisar e descrever como os jovens discentes 

desenvolvem a sua atitude de autogestão de carreira no início da vida 

profissional, também ficou evidente que quando existe orientação aos mesmos 

a autogestão de carreira acontece de forma mais eficiente e eficaz. Com isso, 

as análises fizeram com o objetivo e os objetivos específicos fossem atingidos.  

A amostra foi formada por alunos da graduação de diversas instituições 

de ensino. Houve 104 respondentes válidos e a proporção de alunos de sexo 

feminino e masculino foi muito semelhante, 53,85% e 46,15% respectivamente. 

A amostra utilizada nesta pesquisa foi uma limitação para generalizações 

ou testes estatísticos mais robustos. Ampliar a amostra permitiria a obtenção 

de um estudo mais detalhado sobre a autogestão de carreira dos alunos da 

graduação no início da vida profissional. 

Apesar disso, os resultados gerados por essa amostra mostram que os 

discentes da graduação se preocupam em desenvolver a atitude de gestão de 

carreira nas suas vidas profissionais. Parece que esses jovens se encontram 

mais bem preparados para encarar as mudanças que o mercado de trabalho 

exige.  

Na amostra temos discentes de diversas gerações, e analisando as 

respostas dessas diferentes gerações fica evidente que as características 

dessas gerações são bem diferentes e os fatores que influenciam o grau de 

satisfação no trabalho de cada uma dessas gerações também seja diferente. 

Isto faz com que a autogestão de carreira dos indivíduos de cada geração seja 

feita e desenvolvida de formas muito diferentes. 

Fazendo as analises dos dados também é possível perceber que todos os 

respondentes da amostra definem como ideal de carreira as chamadas novas 

carreiras, que é a carreira proteana e a carreira sem fronteiras. Porém quando 



se utiliza o nome dessas carreiras os respondentes não sabem o que 

significam e com isso dizem que não é a carreira que eles estão descrevendo. 

Por isso, conclui-se também ser de grande relevância discutir com esses 

jovens como desenvolver a atitude de autogestão de carreira no início da vida 

profissional. Para isso, recomenda-se a inclusão de disciplina sobre Gestão de 

Carreira em todos os cursos de graduação e em todos os tipos de instituições 

(públicas e privadas). 

As discussões deste trabalhão contribuíram com mais percepções sobre a 

autogestão de carreira e também na correspondência entre a carreira proteana 

e a carreira sem fronteiras prevista na literatura vigente. 
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APÊNDICE A - Questionário 
 

 

Escala para analisar o quanto a sentença é verdadeira para mim: 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 

Marcar com um X no número da escala que é mais verdadeiro para você: 
 

Sentença 1 2 3 4 5 

Quando oportunidades 
de desenvolvimento 
não me foram 
oferecidas por minha 
empresa, busquei-as 
por mim mesmo.           

Sou responsável por 
meu sucesso ou 
fracasso em minha 
carreira.           

De um modo geral, 
tenho uma carreira 
bastante independente 
e dirigida por mim.           

Liberdade para 
escolher minha própria 
trajetória de carreira é 
um dos meus valores 
mais importantes. 

          

Estou no comando da 
minha própria carreira.           

No final das contas, 
dependo de mim 
mesmo para avançar 
na minha carreira.           

No que diz respeito à 
minha carreira, quem 
toma as decisões sou 
eu.           



Em minhas 
experiências passadas 
confiei mais em mim 
mesmo do que em 
outras pessoas para 
encontrar um novo 
emprego, quando 
necessário. 

          

Eu mesmo conduzo 
minha carreira 
baseado em minhas 
prioridades pessoais e 
não nas prioridades do 
meu empregador. 

          

Não é muito importante 
para mim a forma com 
que as outras pessoas 
avaliam as escolhas 
que eu faço em minha 
carreira. 

          

O que mais importa 
para mim é como eu 
me sinto em relação à 
meu sucesso na 
carreira e não como 
outras pessoas se 
sentem a respeito 
disso. 

          

Sigo a minha própria 
consciência se a minha 
empresa solicitar que 
eu faça algo que seja 
contra os meus 
valores.           

O que eu acho que 
está certo em minha 
carreira é mais 
importante para mim 
do que o que minha 
empresa acha. 

          



Em minhas 
experiências passadas 
segui meus próprios 
valores mesmo quando 
a empresa me pediu 
para eu fazer algo com 
que eu não 
concordava. 

          

Procuro tarefas que 
me permitam aprender 
algo novo.           

Gostaria de trabalhar 
em projetos com 
pessoas de várias 
organizações.           

Gosto de tarefas que 
requeiram que eu 
trabalhe fora da 
organização.           

Gosto de tarefas em 
meu trabalho que 
requeiram que eu 
trabalhe além do meu 
próprio departamento. 

          

Gosto de trabalhar 
com pessoas fora da 
minha organização.           

Gosto de trabalhos que 
requeiram que eu 
interaja com pessoas 
de várias organizações 
diferentes. 

          

No passado, busquei 
oportunidades que me 
permitissem trabalhar 
fora da organização.           

Sinto-me motivado 
quando enfrento 
experiências e 
situações novas.           

Gosto de 
previsibilidade 
proveniente de se 
trabalhar 
continuamente para a 
mesma organização. 

          



Eu me sentiria 
bastante perdido se 
não pudesse trabalhar 
para a minha atual 
organização. 

          

Prefiro permanecer em 
uma empresa com a 
qual eu esteja 
familiarizado do que 
procurar por outro 
emprego em outro 
lugar. 

          

Se a minha empresa 
proporcionasse 
emprego vitalício, eu 
nunca ia querer 
procurar trabalho em 
outras organizações. 

          

O meu ideal de 
carreira seria trabalhar 
apenas para uma 
única organização.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


