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RESUMO 

 

 

O sucesso na carreira é entendido como as realizações percebidas ou reais que os 
indivíduos têm acumulado como resultado de suas experiências de trabalho. O presente 
trabalho reforça a necessidade de estudar profundamente a atual relação entre as 
organizações, as universidades e os profissionais, possuindo como objetivo geral 
analisar a relação entre sucesso na carreira e a contribuição do mestrado em 
administração, na percepção dos egressos do Estado do Ceará. O estudo demonstra que 
o perfil do egresso-padrão, mestre em administração, é predominantemente masculino, 
casado, acima de 46 anos, com remuneração entre 5 e 10 salários mínimos, que 
percebe o mestrado como importante na sua carreira, tanto que o fez para ir além de 
melhorias salariais. O estudo também aponta que não houve migração de empresa, mas 
mudança de ocupação e que o mesmo exerce o cargo gerencial. Os objetivos 
específicos apontaram que os egressos percebem, principalmente, o sucesso na carreira 
pelo sentimento de desempenho superior na realização de uma tarefa, demonstrando 
um processo contínuo de transformação de suas competências, capacidade de obtenção 
de trabalho e renda e respeito ao seus valores centrais. Sinalizaram que o mestrado 
aprimorou seus conhecimentos e experiências e a relação ao atendimento das 
demandas e reconhecimento financeiro de suas atividades, além do aprofundamento do 
autoconhecimento e da reorganização do emprego frente às mudanças dentro ou fora 
da organização.  
 
Palavras-chave: Carreira. Percepção de Sucesso. Mestrado. 
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ABSTRACT 

 

 

The career success is perceived as real or perceived achievements individuals have 
accumulated as a result of their work experiences. This study reinforces the need to 
thoroughly study the current relationship between organizations, universities and 
professionals, having as main objective to analyze the relationship between career 
success and the contribution of the master's in business administration, the perception 
of the graduates of the State of Ceará. The study demonstrates that the profile of egress 
standard, an MBA, is predominantly male, married, over 46 years with pay between 5 
and 10 minimum wages, which realizes the Masters as important in your career, so 
what did you go beyond wage improvements. The study also points out that there was 
no migration now, but change of occupation and which it exercises managerial 
position. The specific objectives indicated that graduates perceive mainly career 
success by feeling superior performance on a task, demonstrating an ongoing process 
of transformation of their skills, ability to obtain employment and income and respect 
to its core values. Signaled that the masters honed his skills and experience and the 
relationship to meet the demands and financial recognition of their activities, and the 
deepening of self-knowledge and the reorganization of employment to the changes 
inside or outside the organization. 
 
Keywords: Career. Perception of Success. Master degree. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto das organizações do século XXI, o conhecimento é um recurso 

organizacional fundamental e está se tornando, cada vez, mais uma fonte valiosa de 

diferencial competitivo. Tornou-se matéria-prima básica, sendo o principal ingrediente 

do que é produzido, feito, comprado e vendido. Desta forma, administrá-lo, armazená-

lo, vendê-lo e compartilhá-lo, transformou-se na tarefa econômica mais importante das 

empresas (STEWART, 1998). 

Dessa maneira, ocorre uma efetiva mudança de paradigma. A rígida divisão 

entre trabalho mental e manual tende a ser eliminada; tarefas fragmentadas e 

padronizadas passam a ser integrais e complexas, exigindo, em todos os níveis 

organizacionais, pessoas com capacidade de pensar e executar simultaneamente.  

Conforme salientam Prahalad e Hamel (1990), na medida em que fontes 

tradicionais de vantagem competitiva, tais como tecnologia e mão de obra barata, não 

mais se revelam suficientes para proverem uma posição competitiva sustentável, os 

indivíduos e suas competências passam a ser enfatizados como elementos centrais de 

diferenciação estratégica. 

Os profissionais passam, então, a ser avaliados, selecionados e remunerados 

com base nas competências técnicas e comportamentais que possuem adquiridas ao 

longo de sua própria história de vida, de sua formação educacional e da experiência 

profissional. Além das competências individuais, espera-se dos profissionais que eles 

apresentem competências organizacionais, ou seja, que possuam visão estratégica e 

que possam criar condições de vantagem competitiva para as organizações em que 

trabalham (DUTRA, 1996). 

Segundo Dutra (2004), o desenvolvimento na carreira é analisado pela 

ampliação do espaço ocupacional e pela capacidade de entregar resultados em níveis 

mais elevados de complexidade.  

A realização de resultados desejáveis relativos ao trabalho em algum ponto ao 

longo das experiências profissionais da pessoa é definido como sucesso na carreira 

(SILVA, 2007). 

Completando esse pensamento, Noe (2008) afirma que esse sucesso provém 
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com uma gestão eficiente de carreira, com o equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional, entre a autonomia e a liberdade.  

Greenhaus e Callanan (1994) definem a gestão de carreira como um “processo 

pelo qual indivíduos desenvolvem, implementam e monitoram metas e estratégias de 

carreira.”  

Para Greenhaus e Callanan (1994) isso acontece através de um processo 

dinâmico em que os indivíduos reúnem informações sobre os seus próprios gostos, 

desgostos, pontos fortes, pontos fracos, dentro e fora do ambiente de trabalho, 

pressupondo que a otimização desses processos, através de uma gestão estruturada de 

carreira, resulta em indivíduos mais produtivos e auto-realizados. 

Martins (2001) complementa essa definição, demonstrando a importância da 

continuidade desse processo ao longo do tempo. Para isso, seria necessário o indivíduo 

seguir algumas premissas básicas, como: coletar informações sobre si mesmo e sobre o 

mundo de trabalho; traçar um perfil detalhado de suas características de personalidade, 

interesses e aptidões, bem como das possibilidades de atuação no mercado de trabalho 

e ocupações alternativas; estabelecer metas realistas, baseadas nessas informações; e 

implementar uma estratégia para o alcance das metas.  

Desta forma, a relação que o indivíduo estabelece com o seu trabalho, ou seja, 

os processos da construção da sua vida profissional se revelam na percepção de 

sucesso de sua carreira. Para Marques et al.(2011) a percepção é o processo pelo qual 

os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de 

dar sentido ao seu ambiente. 

Segundo Costa (2011) o sucesso na carreira é definido como a realização de 

resultados desejáveis relativos ao trabalho em algum ponto ao longo das experiências 

profissionais da pessoa. Lacombe (2002) corrobora essa ideia destacando que isso 

acontece porque a carreira profissional compreende duas dimensões: a objetiva, que 

são as posições ocupadas pelo indivíduo ao longo de sua vida profissional e a 

subjetiva, que é a interpretação que a pessoa tem dessa sua movimentação, dentro de 

uma perspectiva ampla do seu projeto de vida.  

Ao complementar o entendimento acerca do sucesso na carreira, Costa (2011) 

aborda várias definições que provém de diferentes aspectos, relacionados a resultados 

financeiros, promoções, realização de metas, capacidade de adaptação, identidade com 
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o trabalho, visibilidade no mercado, equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho, 

realização pessoal, sentimento de orgulho e reconhecimento das demais pessoas.  

Nakata (2011) acrescenta que a carreira tornou-se tema primordial de discussão, 

tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista organizacional e a 

transição entre esses pontos permite conceber que o principal responsável pelo sucesso 

profissional, na atualidade, é o próprio indivíduo, visto que muitas empresas investem 

no reconhecimento individual pelos méritos alcançados.  

A tomada de boas decisões ao longo da carreira é que determina o sucesso 

profissional e o seu diferencial competitivo. Na medida em que fontes tradicionais de 

vantagem competitiva, tais como tecnologia e mão de obra barata, não mais se revelam 

suficientes para proverem uma posição competitiva sustentável, os indivíduos e suas 

competências passam a ser enfatizados como elementos centrais de diferenciação 

estratégica (PRAHALAD; HAMEL, 1990; POULSEN, 2006). 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES, 

2010), o país entrou no século XXI como uma nova potência emergente, com a 

perspectiva de tornar-se a quinta economia do planeta no decênio 2011-2020. Trata-se 

de um fato extraordinário, revelando que o país vem passando e deverá passar ainda 

por mudanças profundas em segmentos importantes da economia, com reflexos na 

geopolítica mundial e impactos em diferentes setores da sociedade, inclusive no 

sistema educacional, aí incluído o ensino superior. 

Esse novo cenário - a economia do conhecimento - certamente implica 

inovações no sistema educacional, pois, para se adaptarem a essas novas exigências, as 

organizações necessitam de profissionais em constante processo de criação, geração e 

assimilação de novos conhecimentos e competências. Nesse contexto, os mestrados 

profissionais e acadêmicos ganham destaque entre as organizações e seus 

colaboradores. Conforme a Portaria nº080/1998, o mestrado enfatiza estudos e técnicas 

diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. 

Corroborando com esse pensamento, Santos (2003) cita que os cursos de 

mestrado acadêmico e profissional assumem o papel de colaborador ativo do progresso 

de carreira, na medida em que se configuram importantes agentes de conhecimento.  

Segundo dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior (CAPES, 2010), um exemplo dessas mudanças é o ocorrido no setor agrário 
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que, impulsionado pelas novas tecnologias, pela presença de recursos humanos já 

então bem qualificados no Brasil e no exterior e por gestões competitivas das empresas 

e dos negócios, a agricultura brasileira atingiu índices de produtividade 

extraordinários, quando nas duas últimas décadas a área plantada com grãos aumentou 

25% e a produção aumentou 154%, levando o país a converter-se em verdadeiro 

celeiro mundial, competindo com os Estados Unidos da América (EUA) e a Europa.  

 

1.1 Problemática 

  

A busca contínua do aprimoramento e do autodesenvolvimento da carreira é 

uma preocupação que está tanto nas empresas quanto nos profissionais, na tentativa de 

preservar ou expandir seus espaços (SILVA, 2007).  

Essa apreensão decorre das transformações e exigências do mercado que, por 

um lado, compelem as organizações a buscarem uma permanente melhoria da 

qualidade dos seus produtos e serviços e, por outro, geram necessidades do mundo do 

trabalho que mobilizam os indivíduos a procurarem uma permanente atualização e 

aprimoramento de suas carreiras para manterem a empregabilidade num mercado 

extremamente competitivo. 

O desenvolvimento da carreira, numa perspectiva contemporânea, é o processo 

cíclico e contínuo no qual os indivíduos progridem por estágios ou etapas 

caracterizadas por questões, tarefas e temas próprios.  

Para Costa (2010) a análise da carreira envolve não só o momento atual da 

pessoa no trabalho que ela está exercendo para uma organização, mas sua ocupação 

analisada conjuntamente com seus planos de carreira pessoal em perspectiva histórica. 

Para o referido autor, o sucesso na carreira é o acúmulo de resultados positivos 

psicológicos e profissionais provenientes de experiências de trabalho e que o mesmo é 

um conceito avaliativo. 

London e Stumph (1982) reforçam que a carreira envolve uma série de estágios 

e a ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações 

individuais. Nesse sentido, a abordagem de ciclos e estágios de carreira torna-se 

relevante para a compreensão do sucesso nas carreiras nos dias atuais. 

Os estágios de carreira não mais se apresentam definidos claramente. Isto 
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ocorre porque as carreiras não se fecham em estágios ao longo do tempo, mas tornam-

se flexíveis, adaptando-se a novos começos e mudanças, passando a ser vistas como 

uma série de ciclos de aprendizado ao longo da vida de uma pessoa (HALL, 2002; 

HARRINGTON; HALL, 2007). 

As carreiras movem-se em ciclos ao longo do tempo, e todas as pessoas podem 

passar por estes ciclos e estágios várias vezes. As mudanças na carreira são 

determinadas com base em uma variedade de oportunidades ou dificuldades e, 

também, pela personalidade e tolerância a situações novas. Cada novo ciclo de carreira 

representa para a pessoa que o vivencia, novas decisões a serem tomadas, a adoção de 

diferentes posturas, bem como novas formas de aprendizado e experiência.  

Para a obtenção de uma carreira bem sucedida, Dutra (1996) afirma que é 

fundamental que os profissionais tracem estratégias de desenvolvimento profissional.  

O indivíduo, consciente de suas escolhas, vivencia estágios de informação, 

transição e estabelecimento de subidentidade, aumento da adaptabilidade e da 

autoconfiança, até que esse processo recomeça (ROTHWELL et al., 2005). 

Os últimos desenvolvimentos nesta área têm evidenciado, então, que o controle 

da carreira se encontra, agora, mais do lado do indivíduo do que da organização 

(HALL, 1991; HALL; MOSS, 1998; MARTIN et al., 1998; BARUCH, 2004; 

2006DONALD, 2006).  

Num significado mais tradicional, a carreira de uma pessoa se encontrava ligada 

à organização onde trabalhava, ao empregador. O sucesso da carreira de um 

trabalhador era essencialmente medido, por exemplo, pela quantidade de promoções 

(verticais/horizontais) e aumentos salariais, sendo que agora o sucesso passa a ser 

visto também como interno (psicológico), onde a percepção de sucesso é um 

importante critério de avaliação do êxito do indivíduo e onde promoção vertical não é 

sinônimo de sucesso (ARNOLD, 1997; APPELBAUM; SANTIAGO, 1997).  

Donald (2006) resume a importância do planejamento da carreira pelo 

indivíduo, quer para o próprio, quer para a organização. Segundo este autor, para o 

indivíduo é importante “tomar as rédeas” da sua vida profissional porque: a) há 

competição feroz pelos melhores trabalhadores e cada um deve fazer o melhor para 

estar “por cima”; b) as organizações já não podem fazer planos a longo-prazo, muito 

menos ter carreiras planejadas para esse horizonte temporal; cabe ao indivíduo 
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controlar este fator; e c) ninguém mais irá se responsabilizar pela carreira do 

indivíduo, a não ser o próprio.  

Estas mesmas razões são válidas para as organizações quererem que sejam os 

seus membros a cuidar das suas carreiras: a) se toda a contribuição importa, então a 

organização tem de motivar individualmente para conseguir o melhor desempenho de 

cada um; b) não havendo possibilidade de planejar carreiras a longo-prazo, para evitar 

a alienação dos empregados as organizações devem fornecer conhecimento, 

capacidades e facilitar a gestão individual de carreira; e c) dada a impossibilidade de 

existirem recursos, ou mesmo a vontade, para/de gerir a diversidade de aspirações de 

carreira dos seus membros, é melhor encorajar a autogestão. 

Acompanhando as transformações da carreira, o sistema de pós-graduação 

também passou por modificações, houve uma variação em relação ao seu caráter, de 

predominantemente disciplinar para uma abertura interdisciplinar e multidisciplinar, 

alterou também sua identidade que passou de uni-institucional para experiências pluri-

institucionais e em relação à sua terminalidade, antes voltada para o universo 

acadêmico, hoje atenta à formação de profissionais altamente especializados e 

capacitados, destinados ao mercado de trabalho (ROMEO et al., 2004). 

Segundo Greenhaus e Callanan (1994) os profissionais procuram os cursos 

stricto sensu para aprofundar seus conhecimentos específicos ou mesmo fazer 

intersecções entre áreas do conhecimento. Conforme dados da Capes (2010), a 

expansão dos cursos de mestrado e doutorado no país, acompanhou o aumento de 

profissionais com diploma em ensino superior, para atender, principalmente, a 

demanda por mão de obra cada vez mais qualificada.  

Desta forma, ao mesmo tempo em que compõe a organização da Educação 

Nacional e se constituem numa das realizações mais bem sucedidas no conjunto do 

sistema de ensino existente no país, os cursos de pós-graduação em nível de mestrado 

e de doutorado são importantes colaboradores no planejamento de carreira e na 

percepção de sucesso de seus egressos (CAPES, 2010). 

Assim, diante deste contexto surge a seguinte questão que norteia esta 

dissertação: Qual a relação entre sucesso na carreira e a contribuição do mestrado em 

administração, na percepção dos egressos do Estado do Ceará? 
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1.2 Justificativa 

  

O Brasil observou mudanças importantes no cenário nacional que tiveram 

grande impacto na concepção de carreiras neste país. Segundo Rocha (2013), torna-se 

imprescindível estudar adaptações e ajustes às constantes mudanças no 

desenvolvimento profissional moderno. 

A falta de discussão sobre o planejamento de carreira foi um problema abordado 

por Dutra (1996), quando se referia a: (i) a impossibilidade de realizar uma pesquisa 

sobre o estado da prática da carreira no Brasil em 1990, pois as pessoas não 

dominavam nem mesmo o vocabulário necessário sobre o tema; e (ii) o resultado de 

uma pesquisa em São Paulo em 1993, em que 98% das pessoas afirmaram nunca ter 

pensado a carreira de forma estruturada.  

Pelos estudos realizados para a execução deste trabalho, percebeu-se que ao 

longo das últimas duas décadas, poucos são os trabalhos que abordam sobre a gestão 

de carreira e a percepção de sucesso, embora o impacto das transformações 

econômicas e sociais verificadas no período sobre as relações de trabalho tenha 

redefinido a conceituação e a gestão das mesmas.  

O novo perfil profissional requisitado pelas transformações no mundo do 

trabalho aliado ao caráter multidisciplinar que caracteriza o conhecimento científico 

possibilitou o surgimento de novas e variadas demandas da sociedade para o sistema 

educacional, em particular ao nível de pós-graduação stricto sensu, possibilitando a 

formação de recursos humanos de alto nível, os quais conduzirão as organizações 

contemporâneas nas respostas às diversificadas demandas de um mundo competitivo e 

globalizado. 

Segundo dados da CAPES (2014), entre os anos de 2009 e 2014, os cursos de 

mestrado acadêmico tiveram um crescimento de 28,37% e os cursos de doutorado 

34,95%. Já os cursos de mestrado profissional tiveram entre este mesmo período, um 

crescimento de 133,33%. Porém, apesar do expressivo aumento, constata-se, ainda, a 

necessidade da formação de profissionais capacitados para atuar nos diferentes setores 

da economia brasileira. 

De acordo com Dutra et al. (2009), vive-se atualmente a transição do modo de 

produção do conhecimento, no qual a ciência está fortemente articulada aos contextos 
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de aplicação, ou seja, às demandas da sociedade e das organizações, onde os atores 

envolvidos trabalham de forma colaborativa e negociada. Para um ambiente de 

inovação nas empresas e na sociedade os principais fatores considerados são a 

qualificação de recursos humanos e a organização da agenda de pesquisa para o 

atendimento das necessidades de desenvolvimento econômico. 

Segundo Neves (2007), a importância da educação em promover transformações 

na sociedade passou a fazer parte do grupo de temas considerados prioritários e 

estratégicos para o futuro das organizações.  

Coelho (2006) cita o papel da pós-graduação stricto sensu na formação e 

aprimoramento profissional, como solucionador de problemas concretos, no 

desenvolvimento de espírito de liderança e polivalência funcional, mas também, na 

maior adaptabilidade à mudança tecnológica, de informação e comunicação. 

Dados como os citados acima, reforçam a necessidade de estudar 

profundamente a atual relação entre as organizações, as universidades e os 

profissionais cada vez mais cientes de sua importância na consecução dos objetivos 

organizacionais, deixando de ser um simples elemento retórico do discurso gerencial e 

passando a assumir um papel concreto nos novos processos produtivos e estruturais 

organizacionais. 

Além do estudo dessas relações, torna-se importante também à compreensão 

acerca das expectativas do indivíduo e das suas percepções de sucesso na carreira são 

as realizações percebidas ou reais provenientes de experiências de trabalho e que vão 

conduzi-lo para determinados comportamentos, tais como a tomada das rédeas de seus 

desígnios profissionais, exigindo dele diferentes competências (COSTA, 2010). 

Considerando a permanente discussão sobre a gestão de carreiras e a expansão 

dos mestrados acadêmicos e profissionais, a pesquisa se mostra oportuna na medida 

em que procura articular estas questões. Por meio da pesquisa realizada entre os 

egressos dos cursos de mestrado profissional e acadêmico em Administração, nas 

universidades cearenses, podemos identificar dentre os fatores de percepção de 

sucesso, quais deles mais contribuíram para o sucesso de suas carreiras e, dentre estes 

mesmos fatores, quais deles foram aprimorados pela realização do mestrado. 

Trata-se de uma temática pouco explorada, tornando os resultados da pesquisa 

expressivos para o aperfeiçoamento dos programas de pós-graduação em 
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administração, além de colaborar com a discussão sobre o impacto desses programas 

no processo de encarreiramento dos egressos. 

Diante desse cenário, se faz necessário e importante, o estudo da percepção de 

sucesso na carreira e a contribuição do mestrado no desenvolvimento profissional, 

tanto para as pessoas autoavaliarem seus progressos e decisões, quanto para as 

organizações ponderarem suas práticas de gestão; e para os estudiosos que podem 

utilizar deste trabalho em suas pesquisas.  

 

 

1.3 Objetivos  

 

Para responder ao problema de pesquisa proposto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos geral e específicos. 

 

1.3.1 Geral 

 

Partindo do contexto delineado acima, esta pesquisa tem como objetivo principal 

analisar a relação entre sucesso na carreira e a contribuição dos mestrados em 

Administração na percepção dos egressos do Estado do Ceará.  

 

1.3.2 Específicos 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

- Hierarquizar a contribuição dos fatores que compõem a percepção de sucesso 

na carreira; 

- Ordenar os fatores de percepção de sucesso na carreira, mais aprimorados 

pela realização do mestrado; 

- Verificar, a correlação entre os fatores que mais contribuíram na percepção 

de sucesso na carreira, e os que foram mais aprimorados pela realização do 

mestrado; 

- Examinar se, a percepção de sucesso na carreira difere segundo as 

modalidades de mestrado e as universidades pesquisadas; 
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- Averiguar se as mudanças percebidas pelos egressos após a realização do 

mestrado divergem segundo os diferentes cursos e as universidades 

pesquisadas. 

 

1.4 Hipóteses 

  

Este estudo se apoia na suposição de que a realização do mestrado contribui 

para a percepção de sucesso na carreira de seus egressos. Nesta perspectiva, tendo 

como foco os cursos de mestrado acadêmico e profissional em Administração nas 

universidades cearenses, as seguintes hipóteses procurarão confirmar ou refutar os 

objetivos específicos citados no item anterior.  

- Os fatores que mais contribuíram na percepção de sucesso na carreira dos 

egressos estão contidos na dimensão extrínseca. 

- Os fatores de percepção de sucesso na carreira que mais se aprimoraram, 

segundo a visão dos egressos, após a realização do mestrado estão contidos 

na dimensão extrínseca. 

- Os fatores apontados pelos egressos como de maior contribuição na 

percepção de sucesso na carreira, estão positivamente relacionados com os 

fatores mais aprimorados após a realização do mestrado. 

- Ocorrem variações entre os fatores de percepção de sucesso na carreira 

percebidos pelos egressos em relação às modalidades de mestrado e às 

universidades pesquisadas. 

- Não ocorrem divergências entre as mudanças percebidas pelos egressos 

após a realização do mestrado, dentre os cursos e às universidades 

pesquisadas. 

 

1.5 Estrutura do trabalho  

  

No intuito de melhor constituir a discussão sobre percepção de sucesso na 

carreira e a realização do mestrado em Administração, o trabalho está estruturado em 

seis seções, como se segue: 

Além desta seção introdutória, a segunda seção contempla a questão da carreira, 
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relatando a sua evolução histórica, verificando a trajetória e as modificações incorridas 

nos contratos de trabalho. Logo após, são apresentados os conceitos e abordagens 

tradicional, proteana e sem fronteira, evidenciados pelos autores pesquisados. Em 

sequência, é realizado um estudo sobre planejamento e desenvolvimento de carreira e 

por fim, a percepção de sucesso na carreira, onde são detalhados os fatores que 

norteiam o questionário. 

A terceira seção aborda as questões centrais relacionadas ao mestrado em 

Administração, iniciando com a história e evolução da pós-graduação, onde é 

ressaltado o seu papel na institucionalização e consolidação da pesquisa científica nas 

universidades. São aprofundadas suas tipologias no Brasil e no exterior e, logo após, é 

abordada a percepção da contribuição do mestrado no sucesso profissional, explorando 

as contribuições percebidas ou reais que os indivíduos têm acumulado no alcance dos 

seus objetivos de carreira.  

A quarta seção contempla a metodologia da pesquisa, com sua caracterização. 

Em seguida é abordado o universo de estudo, o instrumento de coleta de dados e por 

fim, os procedimentos de coleta e análise de dados. 

A quinta seção apresenta os resultados e discussão da pesquisa, com a análise 

do perfil sociodemográfico dos egressos respondentes do questionário, seguido pelos 

fatores apontados pelos mesmos, como contribuidores para o sucesso de suas carreiras. 

Por fim, são apresentados os fatores apontados na pesquisa que mais se aprimoraram 

pela realização do mestrado. A sexta seção se destina às considerações finais sobre a 

pesquisa realizada. 
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2 SUCESSO NA CARREIRA    

 

 

Esta seção abordada a evolução histórica do conceito de carreira, tratando das 

abordagens tradicional, proteana e sem fronteiras, evidenciadas pelos autores 

pesquisados. Em seguida, é realizado um estudo a respeito do planejamento e 

desenvolvimento na carreira, culminando pela percepção de sucesso na carreira, onde 

são aprofundados os fatores que a orientam. 

 

2.1 Carreira: evolução do conceito 

  

Quando se trata da evolução das teorias de carreira profissional, os registros 

iniciais abordados na literatura são da década de 1970, pois, nessa época, ainda não 

existia um campo estabelecido para a análise das carreiras nos estudos das 

organizações e da gestão (ARTHUR et al., 1989a). 

Segundo Veloso e Dutra (2001), não havia interesse em associar os conceitos de 

carreira profissional com o trabalho em organizações para formar uma teoria útil e 

para executar pesquisas em número suficiente para integrar importantes disciplinas da 

Ciência Social, como: Psicologia, Sociologia, Ciência Política, Economia e 

Antropologia. Segundo os autores, a principal base teórica sobre carreira profissional 

na época era proporcionada pelos psicólogos vocacionais e sociólogos.  

Porém, na segunda metade da década de 1970, observações de estudiosos 

sustentaram novas iniciativas e surgiram três livros chave que ajudaram a ampliar o 

foco em carreiras: Career in organizations (HALL, 1976); Career dynamics (SCHEIN, 

1978) e Organizational careers (VAN MAANER, 1977). 

No início dos anos 1980, eventos e reuniões foram promovidos, consolidando 

grupos de interesse, que passaram a gerar produção acadêmica sobre os temas 

relacionados à carreira. A aplicação das ideais desses grupos permitiu a consolidação 

de teorias e a formação de paradigmas (ARTHUR et al., 1989a).  

Surgia também a atenção aos movimentos não tradicionais de carreira, que 

favoreciam o desenvolvimento profissional das mulheres e das minorias. Hall (1996) 

explica que essa fase representa o auge das carreiras organizacionais.  
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O Handbook of career theory (ARTHUR et al., 1989b) foi editado no final 

dessa década e anunciava que os esforços de construção do campo de estudo de 

carreira, iniciados na década de 1970, estavam se consolidando. 

Mais adiante, na década de 1990, é observado que os recursos haviam se 

tornado mais escassos e culturas organizacionais e sociais haviam mudado o suficiente 

para que as pessoas não tivessem, ou em muitos casos, não quisessem ter expectativas 

de longo prazo em uma única organização (HALL, 1996).  

Atualmente, dentre os estudos relevantes sobre organizações, encontra-se o 

estudo sobre carreiras, que busca compreender o comportamento do trabalhador em 

relação à política de gestão de pessoas da organização e o grau de dependência desses 

em relação à própria empresa. Há muitos estudos que discutem o tema, que evoluiu 

desde a simples execução do trabalho, de modo servil, alienado e repetitivo, até um 

modelo presente nos dias de hoje, evidenciado pela construção ativa e independente da 

própria carreira por parte do funcionário (AGAPITO, 2012). 

Os contratos de trabalho tradicionais, em que prevalecem os princípios da 

reciprocidade e do compromisso de longo prazo, parecem ter um espaço cada vez 

menor nas organizações. Em seu lugar estariam emergindo relações de trabalho regidas 

pela lógica do mercado, segundo as quais o trabalhador não pode mais esperar que, por 

meio da dedicação e lealdade à empresa, receberá como contrapartida a estabilidade e 

investimentos em seu desenvolvimento profissional (CAPPELLI, 1999).  

Na medida em que o modelo de emprego para a vida toda vai sendo substituído 

pelo modelo baseado na carreira, entendida como uma série de experiências 

profissionais que não mais se limitam às fronteiras de uma mesma organização, o 

desenvolvimento da carreira passa a ser responsabilidade do indivíduo. 

Assim sendo, ao verificar a trajetória e as modificações incorridas no termo 

carreira, é possível compreender o vínculo estreito que existe na mentalidade dos 

profissionais entre o alcance de sucesso e o desenvolvimento profissional.  

Dentre os autores pesquisados, neste trabalho, a carreira possui diferentes 

abordagens, porém três delas são mais evidenciadas: tradicional, proteana e sem 

fronteira por (Greenhous e Callanan (1994); Hall (1996); Cappelli (1999); Martins 

(2001); Donald (2006); Veloso e Dutra (2010)).  

Segundo Marques et al. (2011) o conceito de carreira nos estudos 
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organizacionais surgiu ao longo do século XIX, com a sociedade industrial capitalista, 

fundada no princípio de igualdade e o de liberdade de êxito individual e na 

possibilidade de progresso econômico e de promoção social. Esta visão tradicional 

pressupunha a carreira como um caminho de longa duração, em um contexto em que os 

empregos eram abundantes e estáveis, a taxa de desemprego era baixa e havia uma 

melhoria contínua dos serviços sociais. 

A carreira tradicional se baseia na noção de emprego herdada da sociedade 

industrial, pela qual o empregado faz uma troca com a organização: ele se dedica e é 

fiel e, como recompensa, recebe segurança e estabilidade. Desta forma, a expectativa 

das pessoas consistia em trabalhar para a mesma organização e o sucesso era atrelado à 

ascensão de cargos dentro da hierarquia organizacional. A carreira pertencia à 

empresa, visto que era ela quem a gerenciava e demandava um ajustamento do 

indivíduo a uma ocupação escolhida ou à imagem que dela possuía (SILVA, 2011; 

VELOSO et al., 2011). 

Para Marques et al. (2011) a carreira tradicional apresenta limitações, em 

função de seus avanços serem verticais e com marcas de aumento de status e de 

vantagens financeiras, sendo possível sua identificação com profissões como a de 

médicos, a de militares ou a de sacerdotes, mas excluindo trabalhos socialmente mais 

baixos. Outra limitação é o fato de o indivíduo exercer sua profissão até a 

aposentadoria, excluindo, assim, aqueles que exercem simultaneamente duas 

atividades. Dessa maneira, a carreira se relacionaria a trabalhos assalariados, dentro de 

organizações.  

O declínio da carreira tradicional foi acompanhado pelo surgimento, nas últimas 

décadas, de duas novas perspectivas: a carreira proteana e a carreira sem fronteira 

(MARQUES et al., 2011). 

A carreira proteana é entendida como uma série de experiências e de 

aprendizados pessoais, relacionados ao trabalho ao longo da vida, sendo um 

contraponto à carreira organizacional estruturada no tempo e no espaço. O termo é 

derivado do Deus Proteu que, na mitologia grega, possuía a habilidade de mudar de 

forma ao comando de sua vontade (HALL, 1976).  

Para Silva (2011) a carreira proteana é desenhada mais pelo indivíduo do que 

pela organização, e pode ser redirecionada, de tempos em tempos para atender às 
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necessidades da pessoa, embora, na visão de outros autores, como Agapito (2012) e 

Guimarães et al. (2013), as mudanças pelas quais passam os profissionais, atualmente, 

possam ser interpretadas como meros mecanismos de defesa, acionados 

automaticamente e de forma condicionada, perante as inconstâncias e ameaças do 

ambiente. 

O termo carreira proteana só viria a se popularizar duas décadas depois com 

outro trabalho de Hall (1996). Nesse novo trabalho, o autor fala de um profissional 

flexível, que valoriza a liberdade, acredita em aprendizado constante e procura 

recompensas intrínsecas ao trabalho. O que está em jogo agora é o sucesso psicológico 

em oposição ao sucesso definido por valores externos. 

As atitudes proteanas estão positivamente correlacionadas com personalidade 

proativa, autenticidade na carreira, abertura a experiências e orientação a objetivos 

(BRISCOE; FINKELSTEIN, 2009).  

Conforme apontam Hall (2002), Sullivan e Baruch (2009) e Silva (2011), a 

carreira proteana é caracterizada por duas variáveis: 

1. Autogestão da carreira: acontece quando o profissional assume o controle de 

seu destino profissional e cria as próprias oportunidades de desenvolvimento. 

2. Carreira orientada por valores: ocorre quando o profissional prioriza os 

próprios valores ao estabelecer prioridades e objetivos e quando o sucesso é definido a 

partir de critérios próprios, não da empresa nem do mercado. 

A autogestão aparece nas pessoas orientadas mais por objetivos e crescimento 

pessoal e menos por segurança no emprego. Por outro lado, ser orientada por valores 

significa medir o sucesso a partir dos próprios valores (sucesso psicológico), em vez 

da opinião externa. Em outras palavras, a pessoa precisa seguir sua bússola interna. 

Como decorrência dessas variáveis, o profissional com carreira proteana pode 

apresentar atitudes como mudança frequente, intensa renovação de competências e 

autonomia nas decisões.  

Ao mesmo tempo em que os estudos sobre carreira proteana avançavam, 

surgiram as primeiras pesquisas sobre as carreiras sem fronteiras que representam um 

olhar alternativo sobre o emprego estável e a carreira estritamente organizacional.  

De acordo com Defillipi e Arthur (1994), a carreira sem fronteiras é aquela que 
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atravessa as fronteiras entre organizações e que prevê a passagem do indivíduo por 

várias empresas, diferentemente daquela estabilidade da carreira tradicional associada 

a uma única empresa. 

Desta forma, diz respeito a trajetória do indivíduo que não se vincula a uma 

organização, mas às suas próprias escolhas e interesses. Esse pensamento é 

corroborado por Silva (2011) quando afirma que ao planejarem suas carreiras de 

maneira independente de uma organização, os profissionais assumem características 

sem fronteiras. 

As pesquisas atuais sobre carreiras sem fronteiras tem se debruçado sobre as 

atitudes que as caracterizam. Segundo Silva (2011) há um consenso de que os 

profissionais com esse tipo de carreira se sentem confortáveis tanto com 

movimentação físicas (troca de emprego e empresa) quanto psicológica (criar e 

sustentar relacionamentos ativos além da fronteira da empresa).  

São duas as variáveis das carreiras sem fronteiras, segundo Briscoe e 

Finkelstein (2009): 

1. Mobilidade psicológica: característica que aparece nos profissionais que 

preferem interagir com pessoas, que se sentem motivados por novas experiências, 

situações e aprendizado no trabalho, com um olhar além das fronteiras de sua atual 

empresa. 

2. Mobilidade física: aparece quando a pessoa deseja trabalhar para várias 

empresas e se compromete ao trabalho na medida em que percebe que está se 

desenvolvendo. 

Segundo Marques et al.(2011) a carreira sem fronteira se opõe à do tipo 

tradicional pelo fato de não estar confinada às fronteiras de uma única organização, 

emprego, ocupação, região ou domínio de expertise. De acordo com o mesmo autor, o 

modelo proteano e sem fronteias são construtos independentes, embora tenham relação 

por enfatizar a necessidade de um planejamento e desenvolvimento de carreira 

constante por parte dos trabalhadores.  

Para Silva e Balassiano (2011) é indispensável que as discussões sobre carreiras 

contemplem, além da ótica das organizações e indivíduos, uma análise social mais 

ampla, de modo que o entendimento acerca do tema não se torne tendencioso: 

descrente das novas configurações ou tampouco não as questione. Se por um lado, o 
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saudosismo ao contrato antigo e as configurações de carreira tradicionais são inúteis, 

também é inocente a crença cega na bondade inquestionável do novo contrato e das 

novas configurações. É necessário analisar as carreiras envolvendo a sociedade e 

reconhecendo seu papel na promoção de condições sociais e econômicas. As 

organizações influenciam as carreiras pelo impacto que suas estratégias e estruturas 

causam nas escolhas individuais. Os indivíduos são protagonistas de suas próprias 

carreiras, capazes de planejar e articular suas escolhas em meio a pressões e 

ansiedades que tal autonomia compreende. 

 

2.2 Planejamento e desenvolvimento da carreira 

 

O mercado de trabalho, cada vez mais exigente e competitivo, está provocando 

entre os profissionais, simultaneamente, um desejo de melhor posicionamento frente à 

competição acirrada, uma leve insegurança quanto ao futuro próximo e, 

consequentemente, um ligeiro medo de ficar excluído das melhores oportunidades 

(BASTOS FILHO, 2009). 

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

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

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

planejamento de suas carreiras de forma mais independente e proativa (GUIMARÃES 

et al., 2009). 

Segundo Bastos Filho (2009) o planejamento de carreira é um trabalho de 

preparação que segue um roteiro e um método adequado. Nesta preparação é muito 

importante que o profissional, a partir do sonho pessoal e do autoconhecimento, 

busque soluções que venham ajudá-lo a se libertar dos seus limites, condicionamentos 

e fragilidades, não para que amanhã se livre de todos os problemas, mas para que os 

tenha cada vez menos. 

Segundo Dutra et al. (2009), no planejamento da carreira, a dimensão atitude é 

algo fundamental, que pode ser definida como uma disposição para interpretar os 

eventos de carreira e realizar as tarefas de desenvolvimento. Desta forma, o 

profissional que conduz a própria carreira não fica à mercê de eventuais oportunidades 

porque em seu planejamento valoriza a análise constante de seus objetivos e metas de 

curto, médio e longo prazos à luz do comportamento do mercado de trabalho e às 
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mudanças de cenário da economia. 

Assim como em um negócio, a carreira é algo um tanto quanto imprevisível, 

pois cada dia surge um novo desafio e é preciso planejar. Este planejamento deve ser 

adaptado diariamente e discutido consigo mesmo com os olhos voltados ao mercado de 

trabalho, para ser refeito, a fim de atingir o seu objetivo principal. Para alcançar a 

realização pessoal e profissional é preciso ter um planejamento de metas, registrado de 

forma clara, com datas, prazos, ações e especificações detalhadas para tudo o que se 

deseja alcançar (COELHO, 2006). 

O planejamento não deve ser confundido com a previsão, embora a previsão 

seja uma parte necessária e importante dos procedimentos a serem desenvolvidos, uma 

vez que o planejamento tem relação com o futuro. A carreira deve ser planejada e 

gerida por meio de algumas premissas básicas como: coletar informações sobre si 

mesmo e sobre o mundo do trabalho; traçar um perfil de suas características de 

personalidade, interesses e aptidões, bem como das possibilidades de atuação do 

mercado de trabalho e ocupações alternativas; estabelecer metas realistas, baseadas 

nessas informações; e implementar uma estratégia para o alcance das metas 

(MARTINS, 2001). 

Para Silva (2007), tem sido cada vez mais necessário que o profissional trabalhe 

e desenvolva sua carreira em função de seus objetivos, sejam eles profissionais ou 

pessoais. Para tanto, é necessário estabelecer um planejamento profissional que 

possibilite atingir suas metas e, ao mesmo tempo, reavaliar sua atuação de forma 

constante.  

Dutra (1996) relata que a resistência ao planejamento individual de carreira é 

ainda muito grande no Brasil e as pessoas tendem a guiar suas carreiras mais por 

apelos externos, tais como: remuneração, status, prestígio etc. do que por preferências 

pessoais. No entanto ainda de acordo com o mesmo autor, a resistência ao 

planejamento está reduzindo gradativamente e pode sofrer modificações em função de 

mudanças na postura e no comportamento exigido pelas organizações e pelas pressões 

sociais e econômicas. Estas pressões têm estimulado muitas pessoas na busca por um 

conhecimento fora das empresas e dentro dos cursos de pós-graduação. 

Para Bastos Filho (2009) as relações entre as empresas e os profissionais estão 

passando por grandes mudanças, pois o mercado de trabalho tem valorizado cada vez 
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mais o conhecimento em poder dos profissionais atualizados em sua área de atuação. A 

dependência se transforma em parceria e abre novas oportunidades para o 

desenvolvimento de carreiras. 

Desta forma, diante da evolução do mercado e da necessidade de atender os 

novos interesses das instituições e das pessoas, tem-se investido no desenvolvimento 

de carreira profissional. Esse desenvolvimento influencia o indivíduo no seu trabalho, 

no relacionamento com as pessoas, ou até mesmo no que cada um reconhece como 

expectativa de crescimento (COSTA, 2010). 

O desenvolvimento de carreiras deve ser de interesse tanto dos funcionários 

como da organização, porque pode trazer vantagens às duas partes, tais como: 

contribuir, mediante o crescimento dos funcionários, para que a organização alcance 

níveis mais elevados de qualidade e produtividade; motivar os funcionários a buscarem 

novas competências e habilidades; encorajar os funcionários a explorarem suas 

capacidades; e atender a necessidades internas de preenchimento de vagas, via 

recrutamento interno (PONTES, 2007). 

Para Dutra et al.(2009) a construção de uma carreira e o seu desenvolvimento 

profissional demandam decisões e atitudes que refletem em várias esferas da vida dos 

indivíduos, exigindo adaptações sociais que envolvem não só o trabalhador, mas 

também sua família. Nas várias pressões sofridas pelo indivíduo nesse campo, há 

destaque na relevância das escolhas relacionadas ao trabalho. No entanto, nos dias de 

hoje, trabalhar pode não significar exatamente ter um emprego fixo em uma 

organização estruturada; outros arranjos de carreira profissional se formam e 

influenciam tanto o comportamento das pessoas quanto as próprias organizações. 

O desenvolvimento profissional em seu âmbito de sucesso não é 

necessariamente sinônimo de ascensão hierárquica, status e ganhos financeiros. Mas, é 

preciso avaliá-lo como realização pessoal, desenvolvimento de habilidades e 

crescimento profissional.  

Segundo Martins (2001) um importante fator que influencia o desenvolvimento 

profissional é o desafio psicológico, que corresponde às necessidades de desenvolver a 

busca pelo autoconhecimento, para que, por meio deste, seja possível a um indivíduo 

alcançar a satisfação dos objetivos de carreira profissional e vida profissional, ou seja, 

o sucesso psicológico. Entretanto, segundo o autor, conhecer a si mesmo não é uma 
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tarefa que possa ser improvisada e muito menos se trata de uma habilidade que possa 

ser desenvolvida rapidamente, a partir de um conjunto de técnicas e exercícios. 

Até meados da década de 1980, os programas de desenvolvimento de carreira 

eram vistos como responsabilidade total e irrestrita da empresa, os quais deveriam ser 

projetados de forma a garantir a progressão profissional dos funcionários, além de 

serem monitorados constantemente por meio de feedback para garantir que os 

objetivos individuais e organizacionais fossem alcançados (DECENZO; ROBBINS, 

2001). 

Assim, naquela época, destacava-se a área de Recursos Humanos, que tinha por 

responsabilidade suprir de informações os funcionários, monitorar as ações e orientar 

os melhores caminhos a um grupo específico, pois acreditava-se que o melhor para a 

empresa também era o mais adequado à carreira dos profissionais. Além disso, existia 

o desafio de sempre haver à disposição da empresa pessoas qualificadas para assumir 

os cargos que exigissem talento e competências singulares (RAMOS, 2007). 

Drucker (1999) alertava para o fato de que já ao final da década de 90 ocorria 

uma mudança sem precedentes na história da condição humana: pela primeira vez, as 

pessoas tinham a possibilidade de fazer escolhas e de administrar suas vidas 

profissionais. A má notícia, segundo ele, é que elas estariam totalmente despreparadas 

para isso. O autor não se refere apenas aos conhecimentos formais, mas à capacidade 

de saber “quem somos”, “qual é nosso lugar”, “nossas aptidões”, “nosso 

temperamento”, “nossa real capacidade de realizar o que queremos”. 

O profissional atual que deseja alavancar sua carreira profissional precisa 

enfrentar os desafios nas mais diversas situações. Deve contar com quesitos como: 

comunicar-se com eficiência, ter habilidades para lidar com conflitos internos e 

externos, metas e objetivos bem definidos, relacionar-se com inteligência, fazer um 

plano de carreira e diversificar conhecimentos. O autor acrescenta que as competências 

de cada indivíduo devem ser desenvolvidas de acordo com a sinalização do mercado e 

a aplicabilidade dessas competências poderá ser colocada em várias organizações 

(MARTINS, 2001).  

De acordo com Ramos (2007), o sistema de desenvolvimento de carreira 

envolve problemas ao tentar harmonizar as normas e as oportunidades de carreira da 

empresa com as percepções de sucesso das pessoas, pois o sistema deve ser aplicável a 
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todos os funcionários, e apenas um departamento não consegue criar sinergia entre as 

necessidades individuais de todos os funcionários e as oportunidades da organização. 

Esses sistemas também são conhecidos por administração de carreira, que pode 

ser constituído inicialmente pela definição dos princípios, seguido dos levantamentos 

necessários para a compreensão das estruturas de carreira pertinentes, visando 

possibilitar a elaboração de um instrumento de gestão que informe as oportunidades 

internas de crescimento profissional para os indivíduos inseridos na organização 

(RAMOS, 2007). Esta forma de gerir a carreira não será aqui aprofundada, em razão 

do foco da pesquisa pautar-se no pressuposto de que a responsabilidade pelo 

planejamento de carreira seja do indivíduo e não da organização (proteana). 

London e Stumpf (1982) apresentam três fatores que se mostram importantes e 

essenciais no desenvolvimento de carreiras: a primeira é a resiliência que é a 

capacidade de o indivíduo transpor e enfrentar dificuldades, frustrações e estresse 

comuns ao trabalho. Em segundo vem o “insight”, que é o processo das pessoas 

perceberem a si próprias e a seus papéis profissionais e definirem com clareza suas 

metas de carreira. Por último, vem a identidade que é a identificação de um 

profissional com a sua carreira, o que resulta em afetividade e comprometimento. 

Observa-se, assim, uma aderência entre o modelo atual de carreira, 

caracterizado pelo autodirecionamento e pelo multidirecionalidade com o conceito e o 

elenco de competências identificado como sendo demandado pelas organizações, da 

mesma forma que, no passado, o conceito de qualificação é que melhor se assimilava 

com o modelo tradicional de carreira. 

Evans (1996), seguindo esta mesma linha, aponta para o fato de que as carreiras 

estão adotando uma configuração espiral, em ziguezague, em substituição ao formato 

de uma escada. Uma trajetória de carreira em espiral está muito mais alinhada, e em 

sintonia com as necessidades do nosso tempo, pois possibilita o desenvolvimento de 

pessoas que apresentam uma amplitude de habilidades. 

De acordo com Silva (2007); Oliveira e Wetzel (2009) e Marques et al. (2011), 

os indivíduos traçam suas carreiras pela influência de forças objetivas, assinaladas 

pelas posições exercidas ao longo de sua vida profissional, mas, principalmente, por 

forças subjetivas, que se caracterizam pela percepção de sucesso na carreira do 

indivíduo, explicada com mais ênfase no tópico a seguir. 
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2.3 Percepção de sucesso na carreira 

  

Percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas 

impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente (MARQUES et 

al., 2011).  

Segundo Veloso et al. (2011), o sucesso na carreira pode ser definido como as 

realizações percebidas ou reais que os indivíduos têm acumulado como resultado de 

suas experiências de trabalho. Nesta definição, as realizações percebidas são 

percepções do próprio indivíduo, enquanto as reais seriam mensuráveis e observáveis 

externamente. 

Embora a percepção tenha uma definição voltada para os órgãos dos sentidos, 

ou seja, para a interpretação de fatos concretos, a Psicologia considera este termo para 

os estudos do comportamento, pois o comportamento das pessoas é baseado na 

interpretação que fazem da realidade e não na realidade em si. O termo é amplamente 

utilizado em pesquisas de mercado, para avaliar a percepção do consumidor ou do 

cliente sobre um produto do mercado ou sobre uma empresa (COSTA, 2011). 

London e Stumpf (1982) definiram que a progressão na carreira se refere às 

mudanças no trabalho relativas a resultados profissionais ou psicologicamente 

positivos. Além do avanço para maiores níveis salariais e organizacionais, inclui 

também qualquer mudança no trabalho em um ou mais dos seguintes itens: cargo mais 

abrangente, maior satisfação com a vida, sentimentos de sucesso psicológico e 

autovalorização, sentimentos de competência, maestria e realização, alcance de 

recompensas organizacionais tais como dinheiro, prestígio, poder e status. 

Desta forma, o sucesso na carreira é o acúmulo de resultados positivos 

psicológicos e profissionais provenientes de experiências de trabalho e que o mesmo é 

um conceito avaliativo.Desta forma, julgamentos de sucesso na carreira dependem de 

quem está julgando. Quando julgado por outros, o sucesso é determinado com bases 

relativamente objetivas e critérios visíveis, o que muitos pesquisadores chamam de 

sucesso objetivo na carreira, que é mensurado por métricas observáveis tais como 

salário e número de promoções. O sucesso na carreira também pode ser julgado pelo 

próprio indivíduo que a persegue. Essa dimensão é chamada de sucesso subjetivo na 

carreira, que é mensurado pelos sentimentos de realização e satisfação com a própria 

carreira (COSTA, 2011). 
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Para Costa (2011) o sucesso na carreira é definido como a realização de 

resultados desejáveis relativos ao trabalho em algum ponto ao longo das experiências 

profissionais da pessoa. Esta definição enfoca o alcance de metas pessoais, 

promovendo que a avaliação do sucesso na carreira também leve em consideração as 

expectativas e dilemas da pessoa. 

Silva (2007) afirma que o sucesso na carreira é um resultado das experiências 

da pessoa ligadas à carreira. Eles definem o sucesso na carreira como a realização de 

desejáveis resultados relativos ao trabalho em algum ponto ao longo das experiências 

profissionais da pessoa. Esta definição enfoca a carreira subjetiva e o alcance de metas 

pessoais, independentes da organização. 

A definição organizacional de sucesso e as trajetórias de carreira que delas 

resultam geralmente não são congruentes com as necessidades e orientações 

individuais, e isto têm consequências negativas tanto para a satisfação com o trabalho 

quanto para a eficácia organizacional. Diante disso, esta nova realidade sugere que a 

avaliação da carreira compreenda a carreira como um todo, envolvendo não só o 

momento atual da pessoa no trabalho que ela está exercendo, mas sua ocupação 

analisada conjuntamente com seu plano pessoal de carreira em perspectiva histórica 

(BAILYN, 2006). 

É nesta perspectiva que se compreende que a carreira do trabalhador gestor de 

si inscreve-se como um importante aspecto dentre os dilemas pessoais 

contemporâneos, que se mostram potencializados especialmente por que: 

O ambiente líquido e de fluxo rápido privilegia os que podem viajar com 
velocidade; se as novas circunstâncias exigem movimento rápido e um 
recomeço a partir do zero, os compromissos de longo prazo e quaisquer laços 
difíceis de desatar podem revelar-se um fardo incômodo – um peso a ser 
jogado ao mar. Não há, então, escolha. Não se pode ficar com a torta e comê-
la – mas é exatamente isso que você é pressionado a fazer pelo ambiente em 
que tenta compor sua vida. Qualquer escolha que você faça, está arranjando 
confusão. (BAUMAN, 2007, p.141). 

 

Daí a importância da avaliação da eficiência na carreira, que ocorre por meio de 

quatro critérios: (1) dinheiro e posição; (2) como a carreira é percebida e avaliada pela 

própria pessoa; (3) adaptabilidade; e (4) identidade. Além dos dois primeiros já 

comentados, o autor define a adaptabilidade como uma predisposição para: 

conscientemente e continuamente perceber os sinais externos e atualizar os 

comportamentos aos requisitos do ambiente em mudança; esforçar-se a fim de 
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aprofundar o autoconhecimento para modificar ou manter a própria identidade; manter 

congruência entre a identidade e os comportamentos temporários para responder ao 

ambiente; ter o desejo de desenvolver competências adaptativas e aplicá-las em 

determinadas situações. Já a identidade tem dois componentes importantes: a ciência 

da pessoa sobre seus valores, interesses, capacidades e planos; e o grau de integração 

entre os conceitos de si mesmo no presente, no passado e no futuro, ou seja, o senso de 

continuidade da pessoa (HALL, 2002). 

Segundo Dries et al. (2008), o sucesso na carreira é mais um construto social 

que uma realidade objetiva, um conceito dinâmico no lugar de uma verdade estática e 

desenvolvido ao longo de contextos históricos e culturais ao seu redor, além de que as 

percepções individuais de sucesso também dependem das opiniões de outros em 

relação a sua vida profissional. 

Martins (2001, p.60), afirma que: 

A busca do verdadeiro sucesso, como experiência subjetiva de bem-estar e 
realização, pressupõe a capacidade do 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 
[...]. 

 

Quando se fala em alcance de sucesso na carreira, Minarelli (1996), afirma que 

algumas ações são essenciais ao possível desenvolvimento profissional: avaliação de 

experiências profissionais diversificadas, atualização contínua para o aumento de 

competências, condução da carreira como um negócio instável constituído de imagem 

e de relações interpessoais, flexibilidade e multifuncionalidade.  

Contrariando a percepção de sucesso, Milkovich e Boudreau (2000) afirmam 

que não existe nenhum passo garantido para o alcance de sucesso, mas apenas algumas 

sugestões estratégicas que o indivíduo pode adotar para promover sua carreira na 

maioria das organizações. Dentre as estratégias, a mais indicada para conseguir 

alcançar o desenvolvimento de carreira e até mesmo o tão almejado sucesso, encontra-

se no desenvolvimento de suas competências. 

Conforme propõe Agapito (2012), uma avaliação do sucesso na carreira pode 

ser feita pela própria pessoa, levando em conta seus sentimentos de realização e 

satisfação com a própria carreira, chamada de dimensão subjetiva ou por critérios 

externos e objetivamente mensuráveis como salário e nível hierárquico, o que se 
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chamou objetiva, aprofundadas a seguir. 

 

2.3.1 Dimensão objetiva de sucesso na carreira 

 

 Segundo Vilela (2003), na dimensão objetiva, o indivíduo possui um 

papel ativo (ou parcialmente) em seu desenvolvimento profissional e sua relação com a 

percepção de sucesso se caracteriza pela criação de vínculos de natureza mais 

egoísticos, que levam em conta satisfações mais pontuais, tais como: sua expectativa 

pessoal e o retorno organizacional. 

Há empresas se valendo disso para obter adesão acrítica e dedicação quase total 

dos funcionários. É esse, ao menos, o ponto de vista para quem o poder das grandes 

organizações modernas se constrói pela sedução e o carisma: em busca de identidade, 

dada a insegurança vinda da fragmentação de instâncias estabilizadoras, o sujeito veste 

a camisa da empresa, ainda que isso signifique que deva se despir de demais projetos 

de vida que não a envolvam. Perseguir a excelência como patamar deslocável cada vez 

mais para o alto, procurando atender a essas expectativas, não se torna obrigação, mas 

a sina de todos (FREITAS, 2006).  

E como as organizações são o espaço onde esses resultados devem ser atingidos, 

o status profissional torna-se, muitas vezes, o elemento organizador da vida pessoal e a 

medida de sucesso dos profissionais: “ Ou você é um quebrador diário de recordes, ou 

não é ninguém” (FREITAS, 2000, p.12).  

Amigos se tornam contatos, sonhos viram projetos e a existência passa a se 

resumir à carreira, ao trabalho, às organizações, estreitando ainda mais a relação entre 

o sucesso e o mundo produtivo e reforçando a ligação entre o termo e aspectos 

objetivos, como salário ou posição. 

A dimensão objetiva da carreira envolve os fatores tradicionalmente e 

socialmente considerados em uma carreira de sucesso, tais como o salário e o status do 

nível hierárquico ocupado. Uma pessoa que tem boa percepção de sucesso na dimensão 

objetiva tem atingido, na sua percepção, os níveis almejados e merecidos em termos de 

remuneração e posição hierárquica (COSTA, 2011).  

Os fatores de desenvolvimento profissional que compõe esta dimensão, 

descritos por Costa (2011), são: 
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a) Hierarquia e promoção: neste fator, a percepção de sucesso compreende as 

posições hierárquicas e as promoções obtidas durante a carreira, revelando o quanto a 

pessoa sente que ocupa uma posição justa e coerente com seus interesses, estimulada 

pela criação de políticas organizacionais de critérios éticos de ascensão, com baixa 

diferenciação entre os níveis e conciliando os interesses pessoais com os 

organizacionais (COSTA, 2011). 

Para London e Stumpf (1982) a percepção de sucesso em termos de hierarquia e 

promoção acontece quando o colaborador sente que trabalha em uma organização cuja 

estrutura é igualitária em valores de obediência, fiscalização, poder, pontualidade, 

rigidez, supervisão e tradição.  

Parker e Chusmir (1991) afirmam que nesse caso o sucesso só é percebido 

quando acompanhado de ética e processos transparentes. 

b) Remuneração: neste fator, a percepção de sucesso compreende as justas 

recompensas financeiras ocasionadas pela valorização, premiação ou reconhecimento 

das atividades profissionais desempenhadas ou desenvolvidas durante a carreira que 

contribuíram no alcance dos objetivos pessoais e organizacionais (COSTA, 2011). 

Segundo London e Stumpf (1982), a percepção de sucesso em termos de 

remuneração pode ser entendida como o pagamento pela produção do colaborador, o 

serviço prestado para a organização, retribuído em dinheiro mensal ou por hora, 

quando tanto os objetivos pessoais quanto os organizacionais são atingidos.  

Para Parker e Chusmir (1991), do ponto de vista da organização, a remuneração 

tem o papel de disciplinar os colaboradores e organizar as tarefas; e do ponto de vista 

da pessoa, a remuneração é o resultado financeiro do esforço despendido pela 

atividade executada. 

 

2.3.2 Dimensão subjetiva de sucesso na carreira  

  

Subjetivamente, uma carreira é a perspectiva de movimento na qual a pessoa vê 

sua vida e interpreta o significado de seus vários atributos, ações, eventos e 

consequências (HUGHES, 1937).  

Segundo Bruner (1997) os fatores de sucesso profissional, referentes aos 

componentes afetivo-cognitivos, são elaborados pelos indivíduos na inter-relação com 
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a sociedade na qual se insere, constituindo-se em elementos da cultura e, por 

consequência, em componentes fundantes da própria condição humana. Portanto a 

construção desses fatores é um processo subjetivo que envolve tanto a história do 

indivíduo em sua trajetória laboral, quanto a sua inserção social. 

Fiske (1992) considerando, então, estes dois conceitos - carreira na forma de 

desenvolvimento profissional e os fatores em uma perspectiva cognitivo-construtivista, 

toma o significado de sucesso na carreira como um construto complexo que permite 

várias perspectivas de análise. O referido autor aborda o significado de sucesso na 

carreira como uma cognição subjetiva, sócio-histórica e dinâmica, caracterizada por 

múltiplas facetas que se articulam de diversas maneiras. Sendo subjetivo, esse sucesso 

apresenta variações individuais, as quais refletem a história pessoal de cada um e 

representa a forma em que o indivíduo interpreta e dá sentido a sua carreira. Sendo 

social, o sucesso na carreira, além de apresentar aspectos compartilhados por um 

conjunto de indivíduos, reflete as condições históricas da sociedade na qual estão 

inseridos. Assim, como também é dinâmico, no sentido de que é um construto 

inacabado, em permanente processo de construção subjetiva e sócio-histórica. 

Corroborando com esse pensamento, Borges e Tamamoto (2004) afirmam que 

tal construção pelo indivíduo ocorre por meio do processo de socialização, na qual o 

indivíduo ativa e criativamente, apropria-se e recombina os elementos da realidade 

social e material, bem como das concepções (ideologias) da carreira, oriundas das 

diversas formas de conhecimento do seu tempo histórico. 

Fiske (1992) considera que atribuir significado é um processo realizado 

subjetivamente por cada indivíduo, no qual este é sujeito na proporção em que tanto 

sua intencionalidade quanto suas habilidades cognitivas são implicadas e, 

simultaneamente, trazem as marcas da sua inserção no mundo. 

Assim, Bruner (1997) afirma que é fundamental perceber que esta conceituação 

do significado de carreira e da sua importância para o desenvolvimento profissional, é 

concernente às tendências cognitivas, no sentido de assumir uma perspectiva de 

análise interpretativa, contextual, sistêmica e que leva em conta a intencionalidade 

humana. Ele reforça seu pensamento, ao abordar que o indivíduo em seu constante 

processo de desenvolvimento profissional, atribui diversos significados à carreira 

quando: ora deseja justificar o que vê, vivencia e ouve no ambiente de trabalho, ora 

quer explicações que tornem inteligíveis suas vivências, ora pretende criar um norte 
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para suas ações, ora pode ter tantas outras intenções implicadas, sendo isso parte 

efetiva de sua vida profissional. 

A dimensão subjetiva da carreira envolve os fatores intangíveis. Se a pessoa se 

sente competente no que faz, trabalha bem em equipe, gosta do que faz, presta um 

serviço útil à sociedade, respeita seus próprios valores, desenvolve-se como 

profissional, tem empregabilidade e criatividade para inovar (COSTA, 2011).  

Os fatores de desenvolvimento profissional que compõe esta dimensão e são 

descritos por Costa (2011), são: 

a) Competência: neste fator, a percepção de sucesso significa realizar trabalhos 

de competência observável, atingindo as metas definidas, revelando o quanto a pessoa 

se sente competente no que faz, o quanto se diferencia em termos profissionais, uma 

vez que as competências organizacionais são formadas a partir das competências 

individuais na utilização e exploração dos recursos organizacionais. Essa via de mão 

dupla, ou seja, o desenvolvimento das pessoas pode promover novas competências 

organizacionais e ajustes na estratégia do negócio. 

Segundo Nabi (2001) o conceito de competência é pensado como um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, 

acreditando-se que as melhores performances estão fundamentadas na inteligência e na 

personalidade das pessoas.  

Para Parker e Chusmir (1991) a competência é uma característica subjacente a 

uma pessoa que pode ser relacionada com desempenho superior na realização de uma 

tarefa ou em determinada situação. 

b) Cooperação: neste fator, a percepção de sucesso significa sentir que tem bons 

relacionamentos na carreira, revelando o quanto a pessoa se sente bem sucedida no 

trabalho em equipe, com a chefia, clientes, o quanto valoriza as pessoas de trabalho ou 

profissão, a construção de boas convivências durante sua carreira, atingindo bons 

resultados em cooperação com outros e com a gestão dos negócios em que está 

envolvida (COSTA, 2011). 

De acordo com Dries et al. (2008) a cooperação do indivíduo no trabalho varia 

em função do atendimento (satisfação) das suas necessidades.  

Para Parker e Chusmir (1991) a cooperação é entendida como a ação ou padrão 
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de ações intencionais orientadas ao alcance de um propósito ou objetivo coletivo, que 

ocorre dentro de um sistema social organizado, sendo assim, um comportamento com 

amplas influências sobre a identidade do indivíduo no trabalho. 

c) Contribuição: neste fator, a percepção de sucesso se dá quando o profissional 

compreende a utilidade, o apoio e a importância da sua carreira, ao promover 

melhorias de longo prazo ou de grande impacto, tanto para a organização quanto para 

sua equipe. Revelando o quanto a pessoa sente que seu trabalho contribui eticamente 

com a organização, o quanto impacta positivamente a sociedade, se sente útil, faz a 

diferença, melhora o bem-estar de todos com quem desenvolve algum relacionamento 

(COSTA, 2011). 

Para Parker e Chusmir (1991) a percepção de sucesso em termos de 

contribuição significa fazer a diferença nas organizações e na sociedade, com um 

sentimento de deixar uma marca, um legado.  

Corroborando com este pensamento Dyke e Murphy (2006) afirmam que a 

contribuição é percebida com sucesso pela pessoa que se utiliza de um conjunto 

especial de comportamentos, que se mostram com a tomada de decisões acertadas, com 

o uso de novos conhecimentos, pelo reforço das competências de todos com quem 

trabalha e por seu apoio em estabelecer um ambiente melhor para todos.  

d) Criatividade: neste fator, a percepção de sucesso compreende a análise da 

complexidade do processamento mental do indivíduo, revelando o quanto a carreira 

contribuiu com ideias e soluções criativas e inovadoras à organização ou equipe, 

demonstrando o quanto a pessoa originou de novo, fora do comum ou extraordinário 

em sua atividade profissional (COSTA, 2011). 

Segundo Dries et al. (2008) a percepção de sucesso em termos de criatividade é 

um processo de pensamento que leva a um resultado fora do convencional, inovador ou 

original, e que seja útil do ponto de vista pessoal, social e profissional.  

Para Dyke e Murphy (2006) esse processo criativo acontece pela capacidade de 

olhar os mesmos fatos que todos, mas visualizando algo distinto neles, pela fuga da 

convenção, pelo desenvolvimento do novo. 

e) Desenvolvimento: neste fator, a percepção de sucesso se define como a 

capacidade de uma pessoa assumir atribuições e responsabilidades em níveis 

crescentes de complexidade e diversidade, demonstrando um processo contínuo de 



42 
 

transformação de suas competências individuais, experiências de trabalho e de vida. 

Essas competências e experiências são influenciadas e negociadas em função de 

motivos e aspirações individuais, expectativas e imposições da organização e da 

sociedade, revelando desta forma, o quanto ela se sente cada vez mais desafiante no 

que faz (COSTA, 2011). 

A percepção de sucesso em termos de desenvolvimento é definida como a 

capacidade da pessoa incrementar suas atribuições sem prejudicar as anteriores 

(GATTIKER; LARWOOD, 1986).  

Nabi (2001) complementa afirmando que isso ocorre pelo adiantamento 

profissional da mesma, por meio de seus interesses, aptidões, atitudes, desafios 

superados, domínio de tecnologia, habilidade de negociação e perfil empreendedor. 

f) Empregabilidade: neste fator, a percepção de sucesso compreende a 

capacidade de obter trabalho e renda, revelando o alto nível de conhecimentos e 

habilidades de um domínio profissional que caracterizam a pessoa como profissional 

de excelência. Relaciona-se também com a capacidade de prever as demandas futuras 

de trabalho, de reorganização do emprego frente às mudanças dentro ou fora da 

organização, de sua cidadania corporativa, de como lida com os paradoxos 

organizacionais, de quanto se sente segura em relação ao empregador e liberta e 

realizada financeiramente (COSTA, 2011).  

Segundo Parker e Chusmir (1991) a percepção de sucesso em termos de 

empregabilidade tem haver com saúde profissional, ou seja, é conseguir rapidamente 

emprego em qualquer organização, independente do momento em que vive o mercado 

em termos de maior ou menor demanda.  

Para Clarke (2009), esse sucesso ocorre quando o profissional tem capacidade 

ou condição de possuir um conhecimento, serviço ou produto que possa ser usufruído 

não só por empresas, mas também por indivíduos ou grupos isolados. 

g) Equilíbrio vida-trabalho: neste fator, a percepção de sucesso compreende a 

satisfação em controlar as fronteiras entre o tempo pessoal, da família e do trabalho, 

revelando o quanto a pessoa sabe equilibrar a carreira e as demais arenas da vida fora 

do ambiente organizacional. Está relacionada com a satisfação, felicidade e auto-

realização em suas conquistas pessoais e possibilidades atuais, ponderando a forma 

como lida com os desafios de se desenvolver profissionalmente e permitir que a 
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família tenha um papel importante na sua vida (COSTA, 2011). 

A percepção de sucesso em termos de equilíbrio vida-trabalho é definida como 

a moderação entre a jornada, carga e forma de trabalho e todo o ambiente externo a 

empresa (NABI, 2001).  

Segundo Dyke e Murphy (2006), o sucesso é alcançado quando existe um meio-

termo ou “limite sutil” entre as questões de trabalho e de vida na família e na 

comunidade, promovendo e assegurando a qualidade do bem-estar do ser humano. 

h) Identidade: neste fator, a percepção de sucesso compreende o 

aprofundamento do autoconhecimento para modificar ou manter a própria identidade, 

revelando a ciência da pessoa sobre seus valores, interesses, capacidades e planos, 

assim como, o grau de integração entre os conceitos de si mesmo no presente, no 

passado e no futuro. Envolve, portanto, o senso de continuidade da pessoa, 

demonstrando o quanto a sua carreira faz sentido para ela como expressão do seu ser, 

trazendo-lhe felicidade e reconhecimento das pessoas próximas (COSTA, 2011). 

Para Parker e Chusmir (1991) o sucesso em termos de identidade pode ser 

definido como os diversos predicados que são associados a um indivíduo, por ele 

mesmo e pelos outros, a partir das características do seu papel social - identidade 

social - ou a partir das características pessoais que demonstra por meio de seu 

comportamento - identidade pessoal.  

Completando esse pensamento Clarke (2009) esclarece que esse sucesso é 

facilitado por um ambiente organizacional que permite às pessoas trabalharem com 

objetivos desafiadores, mas possíveis de serem atingidos, e que combinem com a 

percepção que têm sobre si mesmas. 

i) Valores: neste fator, a percepção de sucesso se revela pelos resultados 

positivos psicológicos, provenientes de experiências pessoais ao longo da vida e da 

carreira da pessoa, através dos estágios e tarefas vistas e sentidas, compreendendo o 

quanto ela sente que respeita seus valores centrais enquanto desenvolve sua carreira, 

trabalhando de forma ética e com orgulho (COSTA, 2011). 

Os valores individuais, portanto, são transmitidos de geração para geração no 

processo de socialização das pessoas; a mídia, os pais, os professores, os amigos, a 

religião e diversos outros grupos sociais, aos quais elas pertençam, estão envolvidos 

no processo para as aculturar (MAINIERO; SULLIVAN, 2006).  
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Assim, os valores refletem aquilo que os indivíduos percebem, aprendem e 

internalizam como sendo bom ou mau, justo ou injusto, prioritário ou não (DRIES et 

al., 2008). 

Em suma, o sucesso subjetivo pode ser relacionado ao conceito de sucesso 

psicológico de Hall (1986b, p. 8) que o define como “[...] um sentimento de orgulho e 

realização que acompanha o cumprimento das principais metas da vida de uma pessoa, 

sejam elas realização, felicidade familiar, paz interior ou qualquer outra coisa.” 

Portanto, o sentimento de sucesso na carreira, em termos subjetivos, pode 

ocorrer quando ela proporciona a sensação de realização não somente no aspecto 

profissional, mas quando possibilita a realização em outras dimensões da vida de uma 

pessoa. 

O aspecto fundamental da carreira é que há uma interdependência entre as suas 

faces: objetiva e subjetiva. Os dois lados da carreira não somente coexistem, mas 

influenciam um ao outro. A carreira objetiva provê a experiência de trabalho que 

impacta no significado que a pessoa dá a sua trajetória. Por outro lado, a interpretação 

da situação de carreira e as motivações individuais influenciam a forma como a 

carreira evolui e é vista pelos outros (GUNZ; PEIPERI, 2007). 

Em suma, carreiras são sociais e individuais, objetivas e subjetivas ao mesmo 

tempo. É, assim, um construto multidimensional, constituído por características 

observáveis e latentes tanto das pessoas quanto das sociedades nas quais suas carreiras 

evoluem (COSTA, 2011). 

A análise destes fatores numa escala validada norteia este trabalho tanto para 

mensurar a percepção de sucesso na carreira, quanto para medir a contribuição do 

mestrado no desenvolvimento profissional dos egressos.  
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3 MESTRADO  

 

 

Nesta seção, são apresentadas, a história e evolução da pós-graduação, seguidos 

por suas tipologias no Brasil e no exterior, onde são aprofundados os conceitos do 

mestrado acadêmico e profissional. Em seguida, é abordada a percepção da 

contribuição do mestrado em administração no sucesso profissional. 

 

3.1 História e evolução da pós-graduação 

  

A pós-graduação constitui um importante segmento do ensino superior, 

favorecendo o desenvolvimento técnico e científico da instituição de ensino como um 

todo e propiciando a educação continuada aos egressos da graduação, de forma a 

atender a tríplice função universitária: ensino, pesquisa e extensão (MACHADO, 

2003). 

De acordo com Gomes e Vilela (2003, p.38), a pós-graduação é um “mecanismo 

propulsor da institucionalização e consolidação da pesquisa científica nas 

universidades”, e cumpre a missão de formar recursos humanos de alto nível, 

contribuindo para a solução de problemas econômicos, sociais e tecnológicos de um 

país. 

Guimarães (2009) afirma que a missão da pós-graduação é formar uma grande 

massa de pesquisadores, facilitando assim o alcance da condição de gênio por alguns 

deles. Para o autor, gênios não são formados de fora para dentro, mas podem ser 

ajudados em sua formação por meio da imposição de dificuldades e ajuda. Tal 

imposição, conclui, pode ser efetuada pelo Estado, que deve ter como projeto realizar a 

formação de uma massa significativa de pessoas bem capacitadas para desenvolver 

pesquisas e adiantar o conhecimento. 

No Brasil, conforme esclarece Luckesi et al. (2003), no início do Período 

Colonial, Portugal não permitia a criação de uma universidade. Com a vinda de D. 

João VI para a Colônia, é instituído o chamado ensino superior. Nascem as aulas 

régias, os cursos, as academias, em resposta às necessidades militares da Colônia.  

Segundo Santos (2003), as iniciativas de implantação da pós-graduação 

brasileira começaram na década de 1930, com o Estatuto das Universidades 
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Brasileiras. Tal estatuto propunha que fosse utilizado o modelo europeu de pós-

graduação no Brasil. O modelo europeu foi implementado no Curso de Direito da 

Universidade do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Filosofia e na Universidade 

de São Paulo. 

Formalmente, o termo “Pós-Graduação” foi utilizado pela primeira vez no 

Brasil na década de 1940, nos moldes do art. 71 do Estatuto da Universidade do Brasil 

(BRASIL, 2005).  

Segundo Santos (2003, p.628): 

Na década de 1950 começaram a ser firmados acordos entre Estados Unidos 
e Brasil que implicavam uma série de convênio entre escolas e universidades 
norte-americanas e brasileiras por meio do intercâmbio de estudantes, 
pesquisadores e professores. 

 

Mas somente em 1965, durante a vigência do Regime Militar, foram 

reconhecidas as primeiras experiências de pós-graduação no Brasil (HOSTINS, 2006).  

Machado (2012) afirma que o surgimento da pós-graduação em nosso país se 

deu no início da década de 1960, quando seus cursos eram ministrados nas 

universidades de forma livre, sem possuírem legislação própria. A primeira 

regulamentação desse tipo de curso surgiu com o Parecer Sucupira nº 977/65, do 

extinto Conselho Federal de Educação, que foi considerado um marco na história da 

pós-graduação no Brasil. Desde então, estes cursos passaram a ser regulados por 

legislação específica do Ministério da Educação (MEC). 

O Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de Educação que implanta o sistema 

de pós-graduação brasileira se fundamenta em três pilares: a) a formação de docentes 

para atender a expansão do ensino superior capazes de elevar o nível de qualidade do 

ensino; b) a preparação de pesquisadores; e c) o treinamento de profissionais para a 

necessidade de desenvolvimento do País nos diversos setores (BRASIL, 2005).  

A partir de então, coube aos Planos Nacionais de Pós-Graduação, a indução do 

desenvolvimento da pós-graduação, no qual tais objetivos abrangentes de formação 

profissional foram reiterados (CAPES, 2010). 

Apesar de ter ocorrido uma expansão da pós-graduação no Brasil, ela só ocorreu 

de forma planejada após a reforma universitária patrocinada pelo Governo Federal, por 

meio da Lei n.º 5.540/68, que fixou normas de organização e funcionamento do ensino 
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superior, em especial, a instituição de cursos de pós-graduação com níveis de 

especialização, mestrado e doutorado (HAWERROTH, 1999). 

Assim, com a reforma de 1968, a pós-graduação se tornou uma atividade semi-

autônoma ligada aos departamentos recém-organizados. Os estudos pós-graduados 

adquiriram, então, novas características que representavam um compromisso entre o 

antigo modelo e as exigências da nova legislação. À medida em que a pós-graduação 

se institucionalizava, o modelo dominante passava a ser aquele que exige do candidato 

a conclusão de um número mínimo de disciplinas especializadas, sua qualificação 

junto a uma banca de professores e a defesa pública de uma dissertação ou tese diante 

de uma banca em que é norma a presença de pelo menos um professor externo ao 

departamento, no caso do mestrado e dois, no caso do doutorado (OLIVEIRA, 1984). 

Ainda que importantes, essas medidas não são suficientes para explicar o 

sucesso da pós-graduação no Brasil. O salto de qualidade se deu quando esses 

programas de pós-graduação foram definidos como foco privilegiado das políticas de 

apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, no início dos anos 1970. Nas 

perspectivas convergentes desses dois setores, os investimentos em ciência e 

tecnologia deveriam ser concentrados em um conjunto restrito de grandes projetos, 

capazes de sustentar uma “massa crítica” de pesquisadores (SCHWARTZMAN, 1991). 

Com esse apoio, a pós-graduação brasileira cresceu a passos gigantescos. Em 

1965, quando os primeiros estudos pós-graduados foram reconhecidos, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) identificou ao todo 38 programas de pós-graduação: 27 

mestrados e 11 doutorados. Dez anos depois, em 1975, o Brasil já contava com 429 

programas de mestrado e 149 de doutorado. Em 2002, tínhamos 1.506 programas de 

mestrado e 841 de doutorado. Desde então esses números não pararam de crescer. 

Segundo a última relação de cursos recomendados e reconhecidos pela Capes (2014), 

no Brasil existem, 3.756 programas em atividade, responsáveis por 5.613 cursos, sendo 

3.127 de mestrado (55,71%); 1.919 de doutorado (34,19%) e 567 de mestrado 

profissional (10,10%).  

Segundo Brock e Schwartzman (2005), no passado, supunha-se que a pós-

graduação era responsável apenas pela produção e reprodução de uma pequena elite 

intelectual e científica do país e que uma formação que se estendesse por mais de uma 

década e redundasse em uma tese magna e um título de mestre parecia ser não só 

factível, mas, inclusive, louvável. Estes autores complementam que no presente, ainda 



48 
 

que essa tarefa não tenha sido descartada, novas demandas se colocam para esse nível 

de formação: o que a sociedade e as organizações esperam é que ela seja capaz de 

gerar o profissional polivalente também capaz de estabelecer vínculos fortes e 

duradouros entre o universo da pesquisa acadêmica e o mundo exterior que reconhece 

cada vez mais a contribuição do mestrado em seu desenvolvimento profissional. 

Um exemplo dessa contribuição é o Programa RHAE - Pesquisador na Empresa, 

que é uma ação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) para o aumento de pesquisadores - mestres e doutores - em empresas de 

setores específicos. O objetivo dos editais tem sido apoiar a inserção de mestres e 

doutores em empresas de micro, pequeno e médio porte, por meio da concessão de 

bolsas para o desenvolvimento de atividades de pesquisa tecnológica e de inovação.  

Nesse modelo a empresa precisa realizar uma contrapartida mínima de 20% do 

valor dos recursos a ela alocados (que pode abranger custeio de salário, passagens, 

auxílio-moradia, equipamentos, entre outros) e recebe bolsistas que trabalham em uma 

equipe coordenada por um funcionário da empresa (CNPq, 2013, online).  

Outro exemplo da contribuição da pós-graduação no aprimoramento 

profissional é a criação do Programa de Subvenção Econômica, da Agência Brasileira 

de Inovação (FINEP), que já aprovou recursos no valor de R$ 2 bilhões para projetos 

que favorecem a incorporação de mestres e doutores nas empresas (CAPES, 2010). 

De acordo com o último Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020, 

os dados relativos à idade média de mestres e doutores no Brasil revelam que, em 

2008, a maioria de homens com mestrado ou doutorado estava na faixa dos 46 anos; 

enquanto a maioria das mulheres ocupava a faixa dos 43 anos (CAPES, 2010). Essas 

médias etárias destoam da idade média de brasileiros que, no mesmo ano, exibiam 32 e 

34 anos, respectivamente, como marcos etários para homens e mulheres brasileiros. 

Tais índices apontam para uma formação pós-graduada longa e tardia no Brasil, que 

deve ser revertida para patamares etários mais baixos, a fim de que haja renovação e 

longevidade suficientes para suprir as necessidades do país no processo de reposição e 

expansão de seus quadros atuantes na ciência e tecnologia. Isso se dá tendo em vista, 

principalmente, os índices decrescentes de natalidade que contraem o número potencial 

de candidatos à formação pós-graduada brasileira e à crescente necessidade de quadros 

altamente especializados no país. 
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Com base na última relação de cursos recomendados e reconhecidos pela Capes 

(2014), observam-se as seguintes taxas de crescimento em perspectiva comparativa 

entre os anos de 1976 a 2014 e entre 2004 e 2014, como apresentadas na Tabela 01. De 

1976 a 2014, houve um crescimento de 509,46 % no número dos cursos de mestrado e 

972,38% nos de doutorado. Em 1976, não havia cursos de mestrado profissional. De 

2004 a 2014, houve um crescimento de 29,60% no número de cursos de mestrado e de 

36,50% no de doutorado; enquanto o crescimento do número de cursos de mestrado 

profissional foi de 135,39%. As taxas de crescimento anual da pós-graduação 

brasileira mantêm-se elevadas mesmo no momento atual, o que demonstra potencial de 

crescimento ainda ativo. 

Tabela 01 - Número de cursos em atividade. 

Nível 1976 2004 2009 2014 
Crescimento (%) 

2014/1976 2014/2009 
Mestrado 518 1.793 2.436 3.157 509,46% 29,60% 

Mestrado Profissional 0 119 243 572 - 135,39% 

Doutorado 181 1.058 1.422 1.941 972,38% 36,50% 

Total 699 2.970 4.101 5.670 711,16% 38,26% 

Fonte: Adaptado de CAPES (2014). 

 

De acordo com a tabela 01, o nível de maior crescimento é o mestrado 

profissional, que apenas passa a figurar na pós-graduação brasileira a partir da segunda 

metade dos anos 1990. O mestrado e o doutorado mantêm-se em crescimento estável.  

Segundo Oliveira (1984), os resultados apresentados reforçam o grande 

crescimento da pós-graduação brasileira. Além do tamanho alcançado, ela está entre as 

mais importantes do mundo, impressionando também por sua qualidade.  

Corroborando com esse pensamento, Brock e Schwartzman (2005) afirmam que 

a avaliação da CAPES permitiu que se criasse uma clara conexão entre desempenho e 

sucesso: quanto melhor a avaliação alcançada pelo programa, maiores eram suas 

chances e as de seus pesquisadores de alcançar apoio, tanto em bolsas de estudo como 

em recursos para pesquisa e infraestrutura. 

Nesse contexto, os programas de pós-graduação stricto sensu desempenham 

importante papel nas corporações e na sociedade, pois o pilar básico do adiantamento 

de qualquer nação depende da formação de pesquisadores e cientistas (OLTRAMARI 

et al., 2009).  
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Segundo os dados fornecidos pela CAPES (2014), o investimento em bolsas e 

fomentos passaram de R$ 442.994,00 em 2002, para R$ 2.139.703,00 em 2012, um 

crescimento de 383%. O aumento na concessão de bolsas de pós-graduação foi 

resultado do crescimento orçamentário, conforme gráfico 01, a seguir: 

Gráfico 01 - Evolução orçamentária anual em R$ mil (2002 - 2012). 

 
Fonte: Adaptado de CAPES (2014). 
  

Até 2007, o orçamento anual da CAPES destinava-se exclusivamente à pós-

graduação. A partir da aprovação da Lei 11.502/2007, houve reestruturação de suas 

atribuições institucionais e ampliação de sua atuação, que passou também a induzir e 

fomentar a formação inicial e continuada de profissionais de magistério, para a 

melhoria da qualidade do ensino básico. Tal atribuição adicional, no entanto, não 

alterou a principal e primordial função da CAPES que é a de financiar a pós-graduação 

no Brasil e no exterior (CAPES, 2010). 

Conforme levantamento empreendido, observou-se que a oferta de cursos de 

mestrado profissional cresceu significativamente no Brasil. Em todas as dependências 

administrativas, o referido curso cresceu entre os anos de 2004 e 2009, o que aponta 

maiores exigências do mercado de trabalho e uma aproximação entre a universidade e 

a realidade social.  

Desta maneira, esse crescimento do mestrado no Brasil possibilita um maior 

conhecimento e desenvolvimento do indivíduo, pois a educação os transforma em 

cidadãos competentes e responsáveis, e dá aos homens e mulheres a oportunidade de 

adquirir uma compreensão dos valores que possuem e uma apreciação do que eles 

significam para a vida. No próximo tópico serão abordados dados relacionados com os 

cursos de administração, foco deste trabalho. 
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442.994,00

491.092,00
527.278,00
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2.139.703,00
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3.2 Tipologias da pós-graduação no Brasil e no exterior 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, inclui os cursos de pós-graduação entre aqueles referentes à 

educação superior, englobando os cursos seqüenciais, de graduação e de extensão. De 

acordo com esta Lei, os cursos de pós-graduação compreendem “programas de 

mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de ensino” (BRASIL, 1996, online). 

Desta forma, a pós-graduação no Brasil é estruturada em um modelo de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é oferecida por 

instituições de ensino superior em um processo sistematizado com o objetivo de 

promover a especialização em determinada área do conhecimento, e, para essa 

titulação de especialista, há instituições que exigem um trabalho de conclusão de curso 

em forma de monografia. 

Quanto aos programas no exterior, observa-se que o curso superior nos EUA e 

no Canadá é subdividido em undergraduate (graduação) e graduate (pós-graduação). 

Estudos de graduação podem conferir ao candidato o título de Associate degree em 

dois anos e Bachelor’s degree em quatro anos. Estudos de pós-graduação (graduate 

school nos EUA e no Canadá e post graduate studies na Inglaterra) são programas de 

mestrado e doutorado (algumas instituições educacionais já oferecem programas de 

pós-doutorado) (SCHÜTZ e KANOMATA, 2013).  

Segundo Schütz e Kanomata (2013) os mestrados no Brasil, América do Norte e 

Inglaterra se subdividem em Master of Arts (MA) para estudos na área das ciências 

humanas e Master of Science (MS) na área das ciências naturais e exatas, sendo 

oferecidos em um grande número de áreas de estudo. Segundo os referidos autores, os 

programas de mestrado e doutorado na América do Norte e Inglaterra, assim como no 

Brasil, podem ser acadêmicos e profissionais quanto à sua orientação e, em muitas 

áreas profissionais, um mestrado já se configura como uma excelente qualificação para 

o mercado de trabalho, a exemplo dos cursos de belas artes- Master Fine Arts (MFA), 

biblioteconomia – Master of Library Science (MLS) e serviço social - Master of Social 

Work (MSW). 
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De acordo com Oliveira (2011), no Brasil, os programas de Master of Business 

Administration (MBA), diferentemente do que acontece em outros países são 

enquadrados como cursos lato sensu devido à falta de regulamentação específica do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a inexistência de um órgão privado 

autoregulador nos moldes da The Association to Advance Collegiate Schools os 

Business (AACSB International) ou do Executive MBA Council norte-americano. 

Voltados para a área de gestão empresarial, os cursos de MBA no país tem 

como objetivo o ensino e o aprimoramento de habilidades e competências que visam 

capacitar os alunos a administrar empresas industriais, comerciais, de serviços e no 

terceiro setor. Em 1994 a CAPES, por meio de um estudo do ensino superior no país, 

considerou os cursos de MBA como pouco rigorosos em relação à seleção e avaliação 

de alunos, quando comparados aos cursos de mestrado (SILVA, 2011). 

A pós-graduação stricto sensu engloba os cursos de mestrado e doutorado e tem 

natureza acadêmica e de pesquisa, com objetivo essencialmente científico. Em sua 

formulação inicial, o mestrado, foco deste trabalho, foi caracterizado ou como etapa 

preliminar à obtenção do grau de doutor, ou como grau terminal apropriado àqueles 

que, desejando aprofundar a formação recebida nos cursos de graduação e que não 

pretendiam se dedicar à carreira acadêmica (CAPES, 2010).  

Sua origem se baseou no desenvolvimento da pós-graduação nos anos de 1960, 

apesar de sua regulamentação só ter acontecido na década seguinte. Dessa forma, a 

iniciativa de se estabelecer no Brasil uma formação pós-graduada mediante estudos 

avançados foi se integrando ao modelo universitário pós-reforma de 1968 (MARTINS; 

MONTES, 2010). 

Segundo Schütz e Kanomata (2013), os sistemas brasileiro, norte-americano e 

britânico de educação possuem as seguintes equivalências de níveis, conforme figura a 

seguir. 
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Figura 1 - Equivalência de níveis entre o Brasil, EUA e Inglaterra. 

 
     Fonte: Adaptado de Schütz e Kanomata (2013). 

 

Originados da estrutura das universidades norte-americanas, os cursos de 

mestrado no Brasil podem ser classificados em dois tipos, diferenciados por seus 

objetivos centrais: o primeiro é o mestrado acadêmico, que de acordo com Festinalli 

(2003, p. 49) “ busca a formação de docentes e pesquisadores com relativo grau de 

profundidade nos estudos.”  O segundo tipo é o mestrado profissional, que visa à 

extensão de conhecimentos com finalidades profissionais ou vocacionais.  

Segundo a CAPES (2010), o mestrado tem duração mínima de um ano e 

exigência de dissertação em determinada área de concentração na qual o mestrando 

revelar domínio do tema e capacidade de concentração, conferindo o grau de mestre. 

Ressalte-se que o mestrado apenas é válido quando credenciado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e avaliado pela CAPES. Seu tempo de duração é de dois 

anos, prorrogáveis por mais um, totalizando em média vinte e quatro créditos, 
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dependendo das regras das instituições.  

De acordo com Ribeiro (2007), o mestrado profissional pretende imergir um 

pós-graduando na pesquisa, fazer com que ele a conheça bem, mas não 

necessariamente que ele depois continue a pesquisar. 

Essa estrutura, criada em 1975 no primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG) e mantida nos PNPG subsequentes, levou vários autores a ensejarem críticas 

ao nosso sistema nacional de pós-graduação.  

Estudos de caráter qualitativo sobre o mestrado brasileiro enfocaram suas 

disfunções, abordando temas que vão desde críticas ao processo de avaliação às novas 

proposições de organização dos programas nos aspectos de organização curricular, à 

produção científica, à pesquisa e à integração com a graduação, como ao modelo 

sequencial do mestrado como pré-requisito para o ingresso no doutorado, além do 

longo período de tempo necessário para a titulação (MARTINS; MONTES, 2010). 

Guimarães e Caruso (1996) observam que há uma desconformidade entre o 

sucesso da pós-graduação (revelado pelo crescimento do número de alunos 

matriculados e mestres titulados) e o insucesso no alcance dos objetivos dos cursos de 

mestrado para a capacitação docente (representado pelo grande número de mestres que 

tinham como destino o mercado em detrimento da academia). Eles apontam três 

possíveis causas para esta ocorrência. A primeira delas se refere à determinação 

exposta pelo Parecer nº 977/65 do extinto Conselho Federal de Educação, citado 

anteriormente, que direciona o mestrado a um modelo sequencial para a formação de 

docentes e pesquisadores, devendo o doutorado ser precedido pelo mestrado, o que 

acarretou um aumento considerável no tempo de titulação destes profissionais. A 

segunda é a disputa atual entre o mercado de trabalho e a academia pela absorção dos 

mestres. E a terceira razão é a desvalorização das profissões acadêmicas, contrapondo-

se ao alto prestígio da área de negócios.  

Segundo Velloso e Velho (2001) assim como no exterior, no Brasil é comum se 

fazer um mestrado numa universidade e um doutorado em outra, ou um mestrado com 

ênfase numa área e um doutorado noutra, como forma de enriquecer a formação 

acadêmica. Isto pode aumentar um pouco o número de créditos e o tempo necessários 

para a conclusão dos cursos, mas não deixa de representar também uma formação 

acadêmica mais ampla.  
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3.2.1 Mestrado acadêmico no Brasil 

 

Para Ribeiro (2007), o mestrado acadêmico é destinado a todos que tenham 

concluído o ensino superior e desejam obter titulação com grau de mestre, por meio de 

estudos voltados para o ensino e pesquisa direcionados para a carreira acadêmica. O 

mestrado acadêmico se constitui, normalmente, em uma primeira etapa da formação de 

um docente de ensino superior e pesquisador, cuja formação completa é obtida com o 

doutorado. 

Segundo a CAPES (2010), o mestrado acadêmico tem por objetivo iniciar o 

aluno na pesquisa, assim tem como vocação principal a formação de pesquisadores e 

docentes, visando preferencialmente um aprofundamento de conhecimento ou técnicas 

de pesquisa científica, tecnológica ou artística. 

A área de conhecimento é bem focada e se constitui em um subconjunto da área 

profissional (aquela estudada em todo um curso de graduação). Além de disciplinas 

mais avançadas, que incluem uma parcela significativa de pesquisa bibliográfica 

individual e de trabalho de interpretação, é desenvolvido um trabalho de iniciação à 

pesquisa científica (CAPES, 2010). 

Espera-se que ao final do curso o aluno tenha adquirido capacidade de 

desenvolver um trabalho autônomo, caracterizado pela busca de referências, métodos e 

tecnologias atuais e sua aplicação de forma criativa. Espera-se também, a 

demonstração de capacidade de redação de textos científicos. Esta capacidade é 

evidenciada, principalmente, pelo texto da dissertação de mestrado.  

A dissertação final deverá versar sobre um tema relevante de uma linha de 

pesquisa e se espera, portanto, que gere pelo menos um artigo científico em 

simpósios/congressos nacionais. É desejável a publicação ou submissão de artigo(s) 

em reconhecidas revistas especializadas e anais de congressos, durante e após o curso, 

o que evidenciará a importância da pesquisa realizada e seu reconhecimento pelos 

pares acadêmicos (CAPES, 2010). 

Segundo Romeo et al.(2004) são duas as diferenças fundamentais entre o 

mestrado acadêmico e o profissional. A primeira delas refere-se ao tipo de estudo 

desenvolvido pelo aluno: enquanto no mestrado acadêmico o aluno se prepara 

essencialmente para a docência e pesquisa, no mestrado profissional, a imersão em 
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pesquisas é exigida, mas deve ser revertida para a prática voltada ao mercado de 

trabalho. O mestrado profissional é voltado ao desenvolvimento de tecnologia e, por 

esta razão, sua ênfase deve ser na pesquisa aplicada. 

A segunda diferença, conforme Romeo et al. (2004), diz respeito ao produto 

final: enquanto no mestrado acadêmico deve haver a produção de uma dissertação 

escrita a ser defendida para uma banca, no mestrado profissional o trabalho final pode 

ser apresentado em forma de projeto, estudo de caso, desenvolvimento de software, 

aplicativos, material didático, protocolo de atendimento, escalas de avaliação, patente, 

técnicas específicas, material didático, entre outros. Qualquer desses produtos também 

é apresentado a uma banca examinadora e deve ser desenvolvido e avaliado com o 

rigor de uma pesquisa em nível de mestrado.  

Em comum entre os dois mestrados, estão às exigências de um idioma 

estrangeiro e a presença de um orientador na hora de escolher um projeto mais 

coerente e ideal. A distinção entre programas de orientação acadêmica e profissional 

tem se tornado menos clara nos últimos anos. Para Meneghini (2009), a evolução dos 

cursos superiores de pós-graduação no Brasil e no exterior, tem provocado mudanças 

em seus objetivos e conteúdos, como por exemplo, a criação de programas 

interdepartamentais (envolvendo disciplinas de diferentes departamentos), programas 

de mestrado e doutorado fora do campus universitário, programas de tempo não 

integral, e programas que permitem combinar estudos de orientação acadêmica com 

aqueles de orientação profissional, estabelecendo uma conexão entre diferentes áreas 

de especialização.  

Portanto,  como resultado dessas transformações, existe atualmente uma 

considerável dose de liberdade na escolha da Pós-graduação stricto sensu que se deseja 

e que melhor se adapta aos objetivos do aluno. 

 

3.2.2 Mestrado profissional no Brasil 

  

O grau de mestre é hoje uma exigência para a contratação de professores em 

instituições de ensino superior, além de uma etapa intermediária para acesso ao 

doutorado. Até pouco tempo atrás, havia no Brasil apenas o mestrado acadêmico como 

alternativa para quem pretendia lecionar, desenvolver pesquisas e/ou contribuir para o 

desenvolvimento do corpo de conhecimento ou tecnologia de uma área. 
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Há alguns anos, entretanto, surgiu no Brasil uma alternativa ao mestrado 

acadêmico: o mestrado profissional. Trata-se de um curso de pós-graduação stricto 

sensu, com duração idêntica à do mestrado acadêmico, que requer o mesmo grau de 

comprometimento e que possibilita o acesso ao doutorado e a docência em instituições 

de ensino que exigem o grau de mestre. 

Segundo a CAPES (2010), o mestrado profissional enfatiza estudos e técnicas 

diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. 

Esta ênfase é a única diferença em relação ao mestrado acadêmico. Confere, pois, 

idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência, e, como todo 

programa de pós-graduação stricto sensu, tem a validade nacional do diploma 

condicionada ao reconhecimento prévio do curso.  

O Mestrado Profissional responde a uma necessidade socialmente definida de 

capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico 

e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e expansão desta modalidade 

de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação de mestres segundo 

padrões de exigência mais simples ou mais rigorosos do que aqueles tradicionalmente 

adotados pela pós-graduação (CAPES, 2010). 

Segundo Veloso e Velho (2001) o mestrado profissional pretende atender às 

seguintes necessidades: necessidade de estimular a formação de mestres profissionais 

habilitados para desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de 

interesse público; necessidade de identificar potencialidades para atuação local, 

regional, nacional e internacional por órgãos públicos e privados, empresas, 

cooperativas e organizações não-governamentais, individual ou coletivamente 

organizadas; necessidade de atender, particularmente nas áreas mais diretamente 

vinculadas ao mundo do trabalho e ao sistema produtivo, a demanda de profissionais 

altamente qualificados; possibilidades a serem exploradas em áreas de demanda latente 

por formação de recursos humanos em cursos de pós-graduação stricto sensu com 

vistas ao desenvolvimento socioeconômico e cultural do país; necessidade de 

capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais destinados a aumentar o 

potencial interno de geração, difusão e utilização de conhecimentos científicos no 

processo produtivo de bens e serviços em consonância com a política industrial 

brasileira; natureza e especificidade do conhecimento científico e tecnológico a ser 

produzido e reproduzido; relevância social, científica e tecnológica dos processos de 
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formação profissional avançada, bem como o necessário estreitamento das relações 

entre as universidades e o setor produtivo. 

A CAPES (2010) trata da aprovação de novos cursos de mestrado profissional, 

da avaliação anual e trienal assim como já é feito com os cursos de mestrado 

acadêmico e doutorado. A avaliação é feita por comissões específicas, compostas com 

participação equilibrada de docentes-doutores, profissionais e técnicos dos setores 

específicos, reconhecidamente qualificados para o adequado exercício de tais tarefas.  

 

3.3 Percepção da contribuição do mestrado em administração no sucesso 

profissional 

  

A flexibilização das formas de trabalho, a terceirização e o crescimento das 

atividades de consultoria marcaram profundamente o contrato tradicional capital x mão 

de obra, trazendo a responsabilização crescente do profissional individualmente pela 

busca de oportunidades de formação e aperfeiçoamento. A qualificação universitária 

obrigatória foi substituída pela exigência de pós-graduação e as empresas passaram a 

cobrar dos executivos a efetividade dos conhecimentos adquiridos e sua aplicabilidade 

em situações empresariais que se alteram constantemente. 

A presença de mestres no setor empresarial é um importante diferencial 

competitivo. Segundo dados fornecidos pela CAPES (2010) no Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG, 2011-2020), administradores qualificados são necessários nas 

organizações, pois produzem uma base ampla de conhecimento relevante para o país e 

para a solução de problemas atuais e futuros. Ainda segundo esse Plano, uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005), apontou um 

aumento de 75% no número de administradores com cursos de mestrado ou doutorado 

inseridos no mercado de trabalho entre os anos de 2003 e 2005. Porém, apesar da 

tendência de crescimento, a inserção desses profissionais ainda é pequena se 

compararmos com o cenário internacional, pois em países como Estados Unidos ou 

Japão, esse número é vinte vezes maior (CAPES, 2010). 

Segundo Bandeira (2011), novas realidades surgem a todo o momento, exigindo 

por parte das empresas, técnicas direcionadas a rápidas adaptações, com o intuito de 

evitar perda da qualidade e queda na imagem da organização. Assim como as 

empresas, os profissionais também precisam se adequar às novas realidades, buscando 
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aprimorar e atualizar os seus conhecimentos teóricos e práticos para que possam 

garantir o seu espaço no mercado de trabalho.  

Corroborando com este pensamento Ortigoza et al.(2012) afirma que o cenário 

global do mercado de trabalho apresenta uma competitividade bastante acirrada e os 

profissionais devem sempre ampliar suas competências e qualificações, buscando 

diferenciais. Assim, a formação continuada é o caminho que vem sendo incentivado 

para o acúmulo de novos conhecimentos. 

Devido ao número de profissionais disponíveis, é de fundamental importância 

que os administradores e futuros administradores se conscientizem da necessidade de 

se atualizarem e se especializarem em uma área, como uma forma de ter uma vantagem 

competitiva diante da concorrência.  

Neste sentido Oliveira e Wetzel (2009, p.84) afirmam que: “[...] o aumento da 

competitividade, aliado ao contínuo avanço da tecnologia, faz com que os 

‘conhecimentos tenham um ciclo de renovação cada vez mais curto’[...]”. 

A Educação Continuada se apresenta como uma ferramenta que pode ajudar 

estes profissionais a se qualificarem para o atual mercado de trabalho. De forma 

conceitual, a Educação Continuada pode ser definida segundo Crespo et al. (2006, p. 

3) como sendo “as atividades educacionais que têm por objetivo atualizar e 

desenvolver o conhecimento e as habilidades profissionais, de forma a permitir ao 

profissional um melhor desempenho da sua função [...].”  

Já de acordo com Oltramari et al. (2009, p.84), educação continuada é “[...] o 

conjunto de práticas educacionais planejadas para promover oportunidades de 

desenvolvimento ao trabalhador, visando ajudá-lo a atuar de forma mais eficaz em sua 

vida ‘institucional’ [...].” 

É justamente dentro dessa concepção que autoras como Petinelli-Souza e Barros 

(2010) problematizam e pontuam o Mestrado em Administração, afirmando que não 

está hermeticamente fechado em uma sala de universidade, em que nada se passa ou 

acontece, em que tudo é previsível e pode ser medido. Muito ao contrário, as autoras 

buscam mostrar o quanto o curso se produz no dia a dia, já que as situações de trabalho 

vão sendo desenvolvidas na relação com o outro. É no cotidiano organizacional que as 

situações acontecem e remetem as pessoas a pensarem outros modos, outros possíveis 

de ser administrador. 
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Seguindo essa mesma linha de investigação, Silva et al. (2011) se propõem a 

discutir o rumo das diretrizes curriculares, problematizando a tendência dos currículos 

do curso de mestrado em administração em não privilegiar o enfoque do 

desenvolvimento de competências e habilidades, o que poderia ampliar o papel dos 

profissionais da área num cenário de incertezas cada vez mais presente nas 

organizações modernas. 

Complementando o seu raciocínio, o referido autor alerta para o fato de que um 

bom currículo outrora construído somente sobre a trajetória do funcionário na 

empresa, atualmente demanda, além da experiência continua, a necessidade de agregar 

novos valores o tempo todo. À medida que o profissional faz investimentos em sua 

carreira, ele a avalia como instrumento de alcance de seus objetivos. Desta forma, o 

conhecimento adquirido pelo mestrado é fundamental, pois dele deriva a maioria das 

competências teóricas, assim, o crescimento na carreira, será consequência da 

experiência prática profissional e das ferramentas munidas pelo mestrado.  

Os programas de mestrado em Administração fazem parte da grande área de 

Ciências Sociais Aplicadas, cuja função é a de capacitar profissionais para atuarem 

como administradores nas empresas, bem como preparar docentes qualificados. Além 

disso, estes se apresentam como propulsores da pesquisa científica, base para a 

produção e a qualificação do desenvolvimento regional.  

Para a CAPES (2010), as universidades estão atuando em um ambiente 

altamente competitivo, em função da demanda crescente das empresas em obter 

profissionais cada vez mais qualificados. Essa exigência obriga as universidades a 

buscarem uma maior qualificação, com programas que tenham professores 

capacitados, produção científica e com mais ação frente às exigências do mercado. 

Assim, a sobrevivência das instituições que oferecem cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu no Brasil depende, principalmente, de um quadro funcional de 

docentes/pesquisadores contratados em tempo integral, do seu reconhecimento e 

qualificação para o curso, o que em instituições particulares aumenta os custos e eleva 

os valores das mensalidades para além do que os alunos estão dispostos a pagar.  

Guimarães et al. (2009), porém, retratam o interesse cada vez maior dos alunos 

pelo mestrado em administração, seja em vista da demanda do mercado industrial, seja 

da satisfação pessoal ou da busca de novas oportunidades. 



61 
 

Segundo Machado (2003), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) criou a Escola 

Brasileira de Administração Pública em 1952 e ofereceu o primeiro curso de 

Administração de Empresas do país em 1955. Foi também a FGV que deu início, no 

Brasil, aos cursos de pós-graduação lato sensu em Administração de Empresas, em 

1961, e aos cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado em 1967, 

sendo o primeiro curso o de Administração Pública. 

Segundo Igari (2010), em 2007, o quadro de programas de pós-graduação em 

Administração reconhecidos pela CAPES, indicava o total 115 cursos em pós-

graduação stricto sensu oferecidos no país, distribuídos em 68 mestrados acadêmicos, 

24 mestrados profissionais e 23 doutorados.  

Atualmente a CAPES (2014) reconhece e recomenda, na área de Administração, 

181 cursos de pós-graduação, sendo 80 para o mestrado acadêmico, 55 para o 

profissional e 46 para doutorado, distribuídos em instituições privadas e públicas. 

Esse panorama se configura com base nos critérios de avaliação que a CAPES 

utiliza para todos os programas de pós-graduação no Brasil, a saber: a) produção 

técnica; b) disciplinas; c) proposta do programa; d) produção docente; e) teses e 

dissertações; f) produção artística; g) linhas de pesquisas; h) atuação docente; i) 

produção bibliográfica; j) corpo docente, vínculo e formação; l) projeto de pesquisa; 

m) produção discente. 

Conforme a tabela 06, a seguir, no ano de 2012 a Capes concedeu 43.591 bolsas 

de mestrado, sendo a área de ciências humanas a que mais beneficiada com um total de 

10.419 bolsas de estudos. Para o dispêndio em bolsas, usualmente 70% são destinados 

a mensalidades e 30% ao fomento na forma de auxílios vinculados às bolsas, como 

passagens, taxas acadêmicas e auxílios à pesquisa (CAPES, 2014). 

Tabela 02 - Concessão de bolsas de mestrado segundo a grande área. 
Grande Área Quantidade Concedida Percentual Concedido 

Grande Área não Informada 1.575 3,61% 
Linguística, Letras e Artes 2.549 5,85% 
Multidisciplinar 3.508 8,05% 
Ciênc. Sociais Aplicadas 3.640 8,35% 
Ciênc. Biológicas 4.145 9,51% 
Ciênc. Exatas e da Terra 4.721 10,83% 
Ciênc. da Saúde 5.759 13,21% 
Ciênc. Agrárias 6.209 14,24% 
Ciênc. Humanas 6.374 14,62% 
Total 43.591 100,00% 

Fonte: Adaptado de CAPES (2014). 
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De acordo com a CAPES (2014), para o Estado do Ceará no ano de 2012, foram 

disponibilizadas 2.396 bolsas de estudo, conforme gráfico 02, a seguir. Dentre estas 

bolsas, 1.271 foram concedidas ao mestrado acadêmico, 874 ao doutorado, 135 ao 

mestrado profissional, 114 ao pós-doutorado e 02 concedidas para professor visitante 

nacional sênior, um programa de apoio a execução de estudos e pesquisas em conjunto 

com planos institucionais, que contribuem na criação, produção científica e 

fortalecimento da pós-graduação stricto sensu.  

Gráfico 02 - Distribuição de bolsas por nível (Ceará). 

 
Fonte: Adaptado de CAPES (2014). 
 

Dentre o total de 2.396 bolsas citadas anteriormente, 1271 foram destinadas aos 

cursos de mestrado, conforme gráfico 03 a seguir. Destas bolsas concedidas, 35 foram 

para os cursos de Mestrado em Administração, sendo 10 para a Universidade Estadual 

do Ceará, 03 para a Universidade de Fortaleza, e 20 para a Universidade Federal do 

Ceará (CAPES, 2014). 

Gráfico 03 - Distribuição de bolsas por grande área (Ceará) – mestrado. 

 
Fonte: Adaptado de CAPES (2014). 
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Desta forma, com relação ao município de Fortaleza, apenas três universidades, 

sendo duas públicas (estadual e federal) e uma privada, possuem cursos de mestrado 

em Administração de Empresas. Ressalvadas as singularidades de cada programa, os 

cursos têm em comum a característica de terem surgido em consequência do 

desenvolvimento econômico do Estado. Dentre as três Instituições citadas 

anteriormente, a Universidade Federal do Ceará (UFC) é a única que possui Mestrado 

em Administração Acadêmico e Profissional, as demais possuem apenas mestrado 

acadêmico. 

Os estudos da Administração em Fortaleza datam do final dos anos 1930, 

quando se criou em 1938 a Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará. No ano 

seguinte inicia-se o Curso Superior de Administração e Finanças, sendo extinto em 

1945. Já em 1952 o Governo Federal reconhece os cursos superiores da Faculdade de 

Ciências Econômicas do Ceará que posteriormente são agregados à Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Na década de 70 funciona o primeiro semestre letivo do curso 

de Administração (FORTE et al., 2005). 

Segundo Forte et al. (2005), 1990 a Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

criou o programa de Mestrado Acadêmico em Administração (CMAAd), cujo objetivo 

geral é produzir e disseminar conhecimentos sobre a gestão organizacional de 

pequenos e médios negócios.  

O curso possui a avaliação 4 da CAPES, com duração de 24 meses e anualmente 

seleciona candidatos para duas linhas de pesquisa: Estratégia, Desempenho 

Empresarial e Empreendedorismo; e Gestão e Estudos Organizacionais. Segundo a 

UECE (2014, online), a primeira linha de pesquisa investiga, entre outras coisas, a 

criação e implementação de estratégias; gestão da inovação; e aglomerados produtivos, 

e a segunda linha de pesquisa, entre outras coisas, investiga modelos e práticas sobre 

temas de gestão de pessoas; marketing e sustentabilidade.  

A Universidade de Fortaleza (UNIFOR) criou em 1995 o Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas (PPGA), cujo objetivo é contribuir para a 

evolução da pesquisa científica, da cultura estratégica e organizacional e das práticas 

da ciência administrativa nas organizações do estado do Ceará e da região Nordeste, 

tendo como foco principal a questão da sustentabilidade (UNIFOR, 2014, online). 

O curso possui a avaliação 4 da CAPES, com duração de 24 meses e seleção 
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anual para 30 mestrandos que podem escolher entre as 3 linhas de pesquisa 

(Estratégias Organizacionais, Estudos Socioambientais e Processos de Gestão 

Internacional), possui duração de 24 meses, com 30 créditos divididos em 5 disciplinas 

obrigatórias, 3 opcionais e a dissertação, integralizando 450 horas (UNIFOR, 2014, 

online).  

A Universidade Federal do Ceará possui o Programa de Pós-Graduação em 

Administração e Controladoria (PPAC), reconhecido pela CAPES com nota 4 e tem 

como missão a formação de pessoal de alto nível, para a pesquisa, o magistério e a 

atuação profissional no campo da Gestão Organizacional, sua área de atuação. O 

PPAC, é constituído pelos cursos de Mestrado Acadêmico em Administração e 

Controladoria (MAAC) e Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 

(MPAC), ambos com duração de 24 meses (UFC, 2014, online). 

O PPAC-MPAC iniciou suas atividades acadêmicas em 2003, em resposta à 

demanda da sociedade por uma formação teórico-prática ampla e aprofundada de 

profissionais competentes e multifuncionais, agentes de inovação e de mudança em 

suas áreas de atuação. Possui três linhas de pesquisa: contabilidade, controladoria e 

finanças; estratégia e sustentabilidade; e estudos organizacionais e gestão de pessoas 

(UFC, 2014, online). 

O PPAC-MAAC iniciou suas atividades acadêmicas em 2009, decorrente da 

necessidade de aglutinar recursos humanos e materiais, assim como, da vontade de 

constituir em paralelo um curso que atendesse a um público e propósitos distintos 

daqueles que vinham sendo trabalhados nos mestrados profissionais. Sua área de 

concentração é em gestão organizacional e suas duas linhas de pesquisa são: 

contabilidade, controladoria e finanças; e organizações, estratégia e sustentabilidade. 

O mestrado como processo de formação tem o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento do pesquisador, sendo o primeiro contato com a pesquisa nos moldes 

acadêmicos, com exigências e o rigor de um trabalho científico produzido em ambiente 

universitário. Para muitos mestrandos, principalmente os que já vêm com experiência 

em pesquisa no universo corporativo, há um estranhamento em relação ao rigor 

exigido pela pesquisa acadêmica, com uma possível ruptura de preconceitos que os 

mestrandos possam trazer em relação à pesquisa realizada nas instituições de ensino ou 

nas organizações (IGARI, 2010). 
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Na formação do mestrando para a especialização dos conhecimentos nas áreas 

funcionais da Administração, há disciplinas que procuram discutir os temas 

relacionados ao cotidiano do universo da Administração. Seu caráter não é 

instrumental, privilegiando a reflexão sobre as ferramentas utilizadas pelo 

administrador no cotidiano de seu trabalho e no desenvolvimento de sua carreira. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

A fim de atender aos objetivos propostos neste trabalho, esta seção tem a 

finalidade de apresentar o método de pesquisa utilizado, a caracterização, o universo 

de estudo, o instrumento e o procedimento de coleta e análise de dados.  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, esta pesquisa se 

classifica como quantitativa por representar, em princípio, a intenção de garantir a 

precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando 

consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências (RICHARDSON, 

2011). 

Quanto aos meios, esta pesquisa é bibliográfica, documental e de campo e 

dentro das possibilidades deste estudo, a escolha para mensurar os dados fez-se através 

da técnica survey, com a utilização de um questionário autoaplicável. Com relação aos 

seus objetivos, se classifica como analítica descritiva, pois de acordo com Gil (2010, 

p.28): 

 

[...] pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 
de relações entre variáveis. [...] são incluídas neste grupo as pesquisas que 
tem por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. 
[...] as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 
prática. 

 

A pesquisa bibliográfica aqui realizada ocorreu mediante a revisão de trabalhos 

técnico-científicos pertinentes ao tema na literatura, com o objetivo de embasar 

teoricamente esta pesquisa. 

A pesquisa documental foi realizada de duas formas: mediante análise de 

documentos eletrônicos, tais como sites institucionais dos referidos cursos e 

documentos que descrevem a trajetória da pós-graduação brasileira, como os Planos 

Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs). 
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4.2 Universo de estudo e amostra 

  

Para entender a percepção de sucesso na carreira e a contribuição que o curso de 

mestrado proporciona ao desenvolvimento profissional, a unidade de análise deste 

estudo – universo – constituiu-se de egressos do curso de mestrado acadêmico e 

profissional, em Administração, da Universidade Federal do Ceará (UFC), da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

instituições de ensino reconhecidas e recomendadas pela CAPES, todas localizadas no 

município de Fortaleza, Estado do Ceará. 

Embora o universo compreenda tanto egressos de mestrado acadêmico quanto 

do mestrado profissional, cujos perfis são diferentes quanto às exigências do mercado 

e retorno social, optou-se pela área administrativa devido a sua amplitude 

mercadológica, e posteriormente, por estarem contidos nos programas de pós-

graduação stricto sensu das três maiores universidades do Ceará.  

Por meio do apoio das referidas instituições, obteve-se o acesso ao universo de 

667 egressos enquadrados na pesquisa, ou seja, egressos que concluíram o programa 

até 2010. O contato com as instituições ocorreu de forma presencial, junto aos 

coordenadores e/ou secretários de cada uma das mencionadas instituições, os quais 

receberam uma carta de apresentação (APÊNDICE A). 

A primeira instituição visitada foi a UNIFOR, que apresentou uma lista 

completa com o contato dos 323 egressos desde o ano de 1997, em seguida foi visitada 

a UECE, que apresentou 56 egressos, desde o ano de 2007, ambas possuindo apenas 

cursos acadêmicos. A UFC foi a última instituição a informar os dados para este 

estudo, a qual apresentou 37 egressos do curso acadêmico, desde 2009, e 251 egressos 

do curso profissional, desde 2003.   

Com relação à limitação da amostra, Costa (2010) recomenda a utilização do 

instrumento de pesquisa para egressos com mais de dois anos de conclusão do curso e 

que já possuam trajetória profissional, tanto em trabalho formal, informal ou 

voluntário. Logo, tornou-se relevante que a amostragem fosse composta por 

profissionais que atuassem há pelo menos cinco anos em suas trajetórias profissionais 

para que, dessa forma, fossem evitadas distorções quanto à matriz fatorial e 

inconsistências nos dados obtidos. 
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Para efeito de cálculo da amostra, considerou-se o universo dos egressos 

enquadrados na pesquisa e com base nas fórmulas apresentadas por Barbetta (2004), 

encontrando-se n calculado da seguinte forma:  � = 	
�	�	��
����

 , onde:   

N = Tamanho estimado do universo. No caso, 667; 

E0 = Erro amostral tolerável, estabelecido em 0,005 (5%); 

n0= Primeira aproximação do tamanho da amostra; 

n = tamanho da amostra. 

A primeira aproximação da amostra (n0) foi calculada pela fórmula n0= �
���

. 

Ou seja: n0 = 
�

�,�	�
= 	

�
�,��
	

 = 400. 

Aplicando o valor calculado de n0 na primeira fórmula, obtém-se: 

� = 	
667	x	400
667 + 400 = 	

266.800
1.067 = 250,05 

n = 251 

Como explicado acima, considerando o universo estimado de 667 egressos 

qualificados para a pesquisa, o número de questionários aplicados seria de 251 para 

um erro tolerável de 5%. 

Foram enviados 660 questionários via e-mail (Apêndice B) no primeiro dia da 

pesquisa, sendo necessário um reenvio após duas semanas. Como o número de 

respondentes não foi atingido, partiu-se então para contatos mais diretos pelas redes 

sociais e algumas ligações telefônicas também foram necessárias. Ao final, 

participaram efetivamente, respondendo o questionário, 252 egressos, sem a 

necessidade de exclusão de nenhum respondente.   

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho intitula-se Escala de 

Percepção de Sucesso na Carreira (PSC), desenvolvido, validado e autorizado por 

Costa (2010), que o recomenda a vários construtos, precedentes e/ou conseqüentes, 

sendo também aplicável a outros públicos e com outras técnicas.  
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Costa (2010) esclarece que a escala PSC foi baseada no Modelo 

Multidimensional de Sucesso na Carreira (DRIES et al., 2008), e desenvolveu-se a 

partir da escala de Greenhaus et al. (1994) sobre a satisfação na carreira, aplicada 

inicialmente, a gerentes e, posteriormente, utilizada em estudos que avaliaram a 

influência de outros construtos da satisfação na carreira.  

Além do modelo de Dries et al. (2008), agregaram-se à elaboração da escala 

PSC, os conceitos desenvolvidos por outros estudiosos de carreira (ARTHUR et al., 

2005; CLARKE, 2009; CORNELIUS; SKINNER, 2008; DYKE; MURPHY, 2006; 

GATTIKER; LARWOOD, 1986; HENNEQUIN, 2007; LEE et al., 2006; LONDON; 

STUMPF, 1982; MAINIERO; SULLIVAN, 2006; NABI, 2001; PARKER; CHUSMIR, 

1991; STURGES, 1999 apud COSTA, 2010). 

Assim, de acordo com Costa (2010), a escala PSC foi construída inicialmente 

com 53 itens e submetida a validações de conteúdo, pré-teste e validação semântica. 

Em seguida, foram realizadas análises fatoriais exploratórias, por intermédio do 

software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), e análises confirmatórias, 

com a utilização da Modelagem de Equações Estruturais sob o método dos Quadrados 

Mínimos Parciais ou PLS (Partial Least Squares), no software Smart PLS.  

Com isso, o instrumento final apresentou elevados índices de confiabilidade e 

adequação da amostra (Alfa de Cronbach de 0,956; KMO de 0,936; Variância 

Explicada de 67,7%), com validade convergente e discriminante. A validade 

convergente avalia o grau de correlação de duas medidas, ou seja, verifica se a medida 

em questão está substancialmente relacionada a outras formas de medida já existentes 

do mesmo construto e a validade discriminante representa o grau no qual dois 

conceitos similares são distintos. Assim, verifica-se que a medida em questão não está 

relacionada indevidamente com indicadores de construtos distintos (HAIR Jr. et al., 

2009).  

Depois de realizados os ajustes e correções necessários, foi finalizado o 

instrumento de PSC com 48 assertivas que geraram 11 fatores, divididos em duas 

dimensões: objetiva e subjetiva (COSTA, 2010).  

A dimensão subjetiva é composta pelos fatores: Competência, Contribuição, 

Cooperação, Criatividade, Desenvolvimento, Empregabilidade, Identidade, Valores e 

Equilíbrio Vida-Trabalho. A segunda é a dimensão objetiva, composta por dois fatores, 
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Hierarquia/Promoção e Remuneração. Nesse contexto, enquanto a avaliação da 

dimensão subjetiva considera os sentimentos de realização e satisfação da pessoa com 

a própria carreira, a avaliação da dimensão objetiva se baseia em parâmetros 

objetivamente mensuráveis, como recompensas financeiras, promoções e elevação 

hierárquica.  

Com base neste instrumento, o presente trabalho se utilizou dos 11 fatores para 

identificar junto aos egressos, qual a contribuição de cada um dos fatores para o 

sucesso de sua carreira e, ao mesmo tempo, perceber qual a contribuição do curso de 

mestrado para o aprimoramento desse fator, de acordo com a escala likert: (1) não 

contribui em nada; (2) contribui um pouco; (3) contribui moderadamente; (4) contribui 

bem; e (5) contribui muito bem (COSTA, 2010). 

Logo, os 11 fatores da escala de Percepção de Sucesso na Carreira, servirão 

para responder a indagação que norteia este trabalho: identificar a relação entre 

sucesso na carreira e a contribuição do Mestrado em Administração na percepção de 

egressos. 

 

4.4 Procedimento de coleta e análise de dados 

  

Os dados foram coletados com a aplicação de um questionário auto-aplicável 

on-line (APÊNDICE B), para os egressos dos cursos de mestrado acadêmico e 

profissional em Administração, compatíveis com as limitações da pesquisa, citadas 

anteriormente. Foram enviados 660 e-mails para os endereços eletrônicos fornecidos 

pelas instituições de ensino superior (UFC, UECE e UNIFOR) explicando a pesquisa e 

sua importância para desenvolvimento da ciência. 

Cada e-mail continha um texto explicativo acerca de como proceder para 

responder a pesquisa e ao final o link de acesso a ferramenta googledocs, no endereço 

<https://docs.google.com/forms/d/1-ooPhYiy97O9M8V_6XaWoqlrylfL19QDx6SR 

5fx0HUU/viewform>. 

O questionário ficou aberto para coletar as respostas durante o período de 

06/12/2013 até o 25/01/2014, totalizando desta forma, cinquenta e um dias. Após esse 

período e o alcance da amostra tida como satisfatória (252 indivíduos), as respostas 

sofreram um tratamento através de ferramentas estatísticas como: Microsoft Excel e 

Statistical Package for the Social Science (SPSS), os quais foram utilizados para as 
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devidas organizações, re-tabulações e processos analíticos mais simplificados 

(estatísticas descritivas e tabelas). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  

Esta seção versa sobre os resultados da análise dos dados e está subdividida nas 

seguintes partes: na primeira parte, exibe-se o perfil sociodemográfico dos egressos; 

na segunda, apresenta-se a medida utilizada para validação dos dados coletados e os 

testes realizados nas amostras. 

Na sequência, são apresentados os índices de respostas por contribuição, 

procurando atender ao primeiro objetivo, hierarquizar a contribuição dos fatores que 

compõem a percepção de sucesso na carreira, e ao segundo, ordenar os fatores de 

percepção de sucesso na carreira mais aprimorados pela realização do mestrado.   

Em continuação, são expostos os fatores de sucesso na carreira, com o objetivo 

de verificar a correlação entre os fatores que mais contribuíram na percepção de 

sucesso na carreira (coluna A do questionário) e os que foram mais aprimorados pela 

realização do mestrado (coluna B do questionário). Dessa forma, buscou-se elucidar 

sobre o grau de dependência das variáveis (sucesso e contribuição) com os 11 fatores 

(Competência, Contribuição, Cooperação, Criatividade, Desenvolvimento, 

Empregabilidade, Identidade, Valores, Equilíbrio Vida-Trabalho, Hierarquia/promoção 

e Remuneração). 

 Na última parte, são exibidas as correlações entre as percepções dos egressos e 

os dados sociodemográficos, buscando atender as requisições do quarto objetivo, 

examinar se a percepção de sucesso na carreira difere segundo as modalidades de 

mestrado e as universidades pesquisadas, e do quinto objetivo, que versa averiguar se 

as mudanças percebidas pelos egressos após a realização do mestrado divergem 

segundo os diferentes cursos e as universidades pesquisadas. 

 

5.1 Perfil sociodemográfico dos egressos. 

  

De acordo com os resultados coletados junto aos 252 egressos que responderam 

ao questionário on-line, às variáveis sociodemográficas (gênero, atividade atual, 

escolaridade, estado civil, renda etc.) dos respondentes, encontram-se discriminadas na 

tabela 07, a seguir, com suas subdivisões, frequências absolutas das respostas e suas 

respectivas proporções. 
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Tabela 03 – Características sócio-demográficas por IES dos respondentes. 
Instituição onde realizou o 

mestrado 
UECE UFC UNIFOR  

Freq. %  
Freq.  % Freq.  % Freq.  % 

Gênero 
Feminino 09 43% 37 34% 53 43% 99 39% 
Masculino 12 57% 72 66% 69 57% 153 61% 

Total 21 8,3% 109 43,2% 122 48,5% 252 100% 

Atividade 
Atual 

Acadêmica 10 48% 41 38% 49 40% 100 39,7% 
Gerencial 09 43% 41 38% 51 42% 101 40,3% 
Técnico 02 10% 16 15% 10 8% 28 11% 
Outras - - 11 10% 12 10% 23 09% 

Escolaridade 
Mestre 10 48% 97 89% 87 71% 194 77% 

Doutorando 11 52% 09 8% 32 26% 52 21% 
Doutor - - 03 3% 03 02% 06 02% 

Estado Civil 

Solteiro 07 33% 28 26% 12 10% 47 19% 
Casado 11 52% 75 69% 92 75% 178 71% 
Viúvo - - - - 06 5% 06 02% 

Divorciado 03 14% 06 06% 12 10% 21 08% 

Faixa Etária 

De 25 a 30 anos 09 43% 13 12% - - 22 09% 
De 31 a 35 anos 05 24% 29 27% 20 16% 54 21% 
De 36 a 40 anos 07 33% 25 23% 18 15% 50 20% 
De 41 a 45 anos - - 19 17% 32 26% 51 20% 

46+ anos - - 23 21% 52 43% 75 30% 

Remuneração 

Até R$ 3.390,00 05 24% 03 03% 13 11% 21 08% 
De R$ 3.390,00 
-    R$ 6.780,00 

09 43% 52 48% 44 36% 105 42% 

De R$ 6.780,00 
-   R$ 13.560,00 

07 33% 32 29% 32 26% 71 28% 

Acima de                 
R$ 13.561,00 

- - 22 20% 33 27% 55 22% 

Indica a 
realização do 
Mestrado para 

outras 
pessoas? 

Sim 21 100% 108 99% 122 100% 251 99,06% 

Não - - 01 01% - - 01 0,4% 

Leciona em 
alguma 

instituição? 

Sim 11 52% 77 71% 87 71% 175 69% 

Não 10 48% 32 29% 35 29% 77 31% 

Migrou de 
empresa 
após o 

Mestrado 

Não 10 48% 43 39% 65 60% 118 47% 
Uma vez 04 19% 35 32% 39 36% 78 31% 

Mais de uma vez 07 33% 31 28% 18 17% 56 22% 

Migrou de 
ocupação 

após o 
Mestrado? 

Não 08 38% 25 23% 43 35% 76 30% 
Uma vez 05 24% 50 46% 46 38% 101 40% 

Mais de uma vez 08 38% 34 31% 33 27% 75 30% 

O Mestrado foi 
importante 

para o sucesso 
da sua 

carreira? 

Sim 21 100% 104 95% 119 98% 244 97% 

Não - - 05 05% 03 02% 08 03% 

Tipo de 
Mestrado? 

Profissional - - 95 87% - - 95 37,7% 
Acadêmico 21 100% 14 13% 122 100% 157 62,3% 

Fez o 
Mestrado 
com fins 
apenas 

salariais? 

Sim 03 14% 16 15% 09 7% 28 11% 

Não 18 86% 93 85% 113 93% 224 89% 

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014).  



74 
 

Na tabela 07, anterior, são apresentados os respectivos valores obtidos e suas 

proporções, conforme observado na coleta pelos questionários recebidos e tabulados. 

Assim, conforme observado, verificou-se que  o respondente típico é do gênero 

masculino (61%), têm idade de 46 ou mais anos (30%), ocupa cargo gerencial (40,3%), 

migrou de ocupação no emprego após o mestrado (40%), é casado (71%), e 48,5% 

deles realizou o seu curso de mestrado na Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

Alguns outros pontos também chamam a atenção, com relação a tabela 07, onde 

se verificou que a renda de 42% dos respondentes está entre cinco e dez salários 

mínimos (de R$ 3.390,00 a R$ 6.780,00) e 69% deles lecionam em alguma instituição. 

Grande parte dos respondentes não fez o mestrado apenas com fins salariais (89%), 

quase a totalidade indicará a realização do mestrado para outras pessoas (99,60%). 

Notou-se ainda que o curso de mestrado foi importante para o sucesso de suas carreiras 

(97%), sendo o mestrado acadêmico cursado por (62,3%) dos egressos pesquisados. 

Com relação às instituições de ensino pesquisadas e as variáveis 

sociodemográficas, verificou-se que os respondentes típicos que estudaram na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), são do gênero masculino (57%), têm idade 

entre 25 e 30 anos (43%), exercem atividade acadêmica (48%), são doutorandos 

(52%), estão casados (52%) e 43% deles possuem uma remuneração que varia entre 

cinco e dez salários mínimos (R$ 3.390,00 a R$ 6.780,00). Além disso, observou-se 

que sua totalidade (100%) indicará a realização do curso de mestrado para outras 

pessoas e apontam que o mestrado foi importante para o sucesso da sua carreira. 

Com relação aos egressos da Universidade Federal do Ceará, notou-se que 66% 

deles são do gênero masculino, têm idade entre 31 e 35 anos (27%), apontaram a 

atividade acadêmica e gerencial como atuais (38%), são casados (69%) e 48% deles 

possuem uma remuneração que varia entre cinco e dez salários mínimos (R$ 3.390,00 

a R$ 6.780,00). Ao mesmo tempo, verificou-se que 39% dos egressos da UFC não 

migrou de empresa após o mestrado e 95% deles assinalou que o mestrado foi 

importante para o sucesso de sua carreira. 

Analisando os egressos da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), averiguou-se 

que 57% deles são do gênero masculino, estão na faixa etária acima dos 46 anos 

(43%), são casados (75%) e exercem atividade gerencial (42%), e 36% possuem uma 

remuneração que varia entre cinco e dez salários mínimos (R$ 3.390,00 a R$ 

6.780,00). Notou-se que 26% dos egressos da UNIFOR são doutorandos, lecionam em 
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alguma instituição (71%), apontam o mestrado como importante para o sucesso da sua 

carreira (98%) e não migraram de empresa após o mestrado (60%). 

De acordo com essas características gerais, apurou-se que o perfil do egresso-

padrão cearense, mestre em Administração, é do gênero masculino, casado, com 

mudança de ocupação na empresa e tendo uma remuneração que varia entre cinco e 

dez salários mínimos (R$ 3.390,00 a R$ 6.780,00). A representação do perfil também 

apontou que o mestrado foi importante para o sucesso na carreira, e que o egresso 

exerce o cargo gerencial, tendo feito o mestrado para ir além de melhorias salariais. 

 

5.2 Validação dos dados e os testes amostrais. 

 

Para a realização deste estudo, foi investigada a confiabilidade da escala 

utilizada, tendo sido realizados testes de Levene (homogeneidade da variância), 

pressuposto da aplicação do método de análise de variância (ANOVA). 

Tabela 04 - Teste de Levene dos respondentes.  

Contribuição 
Valor da Estatística 

- F 
Graus de 

Liberdade 
Significância 

Do Fator para o Sucesso na Carreira 16,117 83 168 0,000 

Do Mestrado para o Aprimoramento 
desse fator 

- 83 168 - 

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014). 

O teste de Levene revelou-se significativo ao nível bem elevado (p-valor < 0,05) 

para a contribuição do fator para o sucesso na carreira, ou seja, expressa a 

confiabilidade dos 11 fatores que contribuem para o sucesso na carreira dos egressos, 

como comprovado na tabela 08, anterior. 

O valor obtido de α de Cronbach da escala utilizada neste estudo é de 0,84 para 

as variáveis investigadas. Esse valor indica uma confiabilidade que vai de moderada a 

boa, na escala sugerida em Hair Jr. et al. (2009), pois quanto mais próximo de 1 maior 

é a fidedignidade das dimensões do construto. 

 

5.3 Índices de respostas por contribuição. 

  

Buscando atender ao primeiro objetivo específico, o qual procura hierarquizar a 

contribuição dos fatores que compõem a percepção de sucesso na carreira, a tabela 09, 

a seguir, apresenta em ordem decrescente de contribuição, os fatores: Competência, , 
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Desenvolvimento, Empregabilidade, Valores, Contribuição, Identidade, Cooperação, 

Remuneração, Hierarquia e Promoção, Criatividade e Equilíbrio vida-trabalho.  

Tabela 05 - Percepção dos respondentes em relação a contribuição dos 11 fatores 
para o sucesso na carreira (coluna A).  

Fator 

Não contribui 
em nada 

 Contribui 
muito bem Média 

Ponderada 1 2 3 4 5 
% % % % % 

Competência (revela a mobilização dos seus 
conhecimentos e experiências para atender às 
demandas e exigências de um determinado 
contexto.) 

1,6 3,2 11,9 31,3 52,0 30,52 

Desenvolvimento (revela o quanto você sente 
que seu trabalho é cada vez mais desafiante, 
desenvolvendo-se como profissional). 

2,8 7,1 15,5 40,1 34,5 28,11 

Empregabilidade (revela o quanto você se 
sente seguro (a) em relação a ter oportunidades 
de trabalho). 

3,2 5,2 20,2 35,3 36,1 28,05 

Valores (revela o quanto você sente que 
respeita seus valores enquanto desenvolve sua 
carreira, trabalhando de forma ética e com 
orgulho). 

4,0 9,1 12,7 36,5 37,7 27,91 

Contribuição (revela o quanto você sente que 
sua carreira contribui com a sociedade). 

1,6 4,0 23,0 44,0 27,4 27,85 

Identidade (revela o quanto a sua carreira faz 
sentido para você como expressão do seu ser, 
trazendo-lhe felicidade e reconhecimento das 
pessoas próximas). 

6,3 3,6 25,0 29,8 35,3 26,99 

Cooperação (revela o quanto você se sente 
bem-sucedido (a) no trabalho em equipe). 

3,2 6,7 25,4 36,9 27,8 26,87 

Remuneração (é a percepção de sucesso em 
termos de recompensas financeiras obtidas na 
carreira). 

4,8 9,5 25,0 29,8 31,0 26,30 

Hierarquia e Promoção (é a percepção de 
sucesso em termos de posição hierárquica e 
promoções obtidas na carreira). 

5,6 9,5 22,2 38,1 24,6 25,78 

Criatividade  (revela o quanto você é criativo 
(a) profissionalmente). 

5,6 7,5 37,3 22,6 27,0 25,16 

Equilíbrio vida-trabalho  (revela o quanto 
você lida com os desafios de desenvolver a 
carreira e ter vida pessoal). 

4,4 15,1 25,8 31,3 23,4 24,98 

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014). 

 

Para  efeito do cálculo da média ponderada, considerou-se a seguinte fórmula: 

Mp =                              , onde: 

x = percentual de respostas dos egressos para o fator, de acordo com a escala likert. 

p = escala likert com, (1) não contribui em nada; (2) contribui um pouco; (3) contribui 

moderadamente; (4) contribui bem; e (5) contribui muito bem. 

 

x1p1 + x2p2 + x3p3 + x4p4 + x5p5     

p1 + p2 + p3 + p4 + p5 
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Deste modo, observa-se que a Competência (30,52), o Desenvolvimento 

(28,11), a Empregabilidade (28,05), os Valores (27,91) e a Contribuição (27,85), 

foram percebidos pelos respondentes típicos, como os fatores de maior média 

ponderada para o sucesso na carreira, portanto, os cinco fatores apontados pelos 

respondentes pertencem a dimensão subjetiva.  

Assim, a primeira hipótese proposta é refutada, uma vez que a mesma supõe que 

os fatores que mais contribuem na percepção de sucesso na carreira dos egressos, estão 

contidos na dimensão objetiva.  

Isso demonstra que na visão dos respondentes, o sucesso na carreira é 

contribuído, pela realização de trabalhos de competência observável; pelos valores 

pessoais ao longo da vida e da carreira; pela capacidade de obter trabalho e renda e, 

pelo quanto a carreira faz sentido e é recompensada de forma justa. 

Esses resultados corroboram as conclusões de Nabi (2001), de que as melhores 

performances estão contidas na dimensão subjetiva, e estão fundamentadas na 

inteligência, nos conhecimentos, nas habilidades, nas atitudes e na personalidade das 

pessoas. 

Tais fatores encontram respaldo em Costa (2010) que afirma que o sucesso na 

carreira é um conceito subjetivo, que ocorre tanto no aspecto profissional quanto no 

pessoal, através das realizações interiores.  

Examina-se também que os respondentes típicos apontam os fatores: Hierarquia 

e Promoção (25,78), Criatividade (25,16) e Equilíbrio vida-trabalho (24,98), como 

aqueles que menos influenciam na contribuição da percepção de sucesso na carreira. 

Assim, na visão dos pesquisados, o sentimento de trabalhar em uma organização de 

estrutura igualitária, que incentive uma carreira com ideias e soluções criativas, e que 

possibilite controlar as fronteiras entre o pessoal e o profissional, pesam menos para a 

percepção de sucesso dos egressos. 

 

5.4 Contribuição do mestrado para os fatores de percepção de sucesso na carreira. 

 

Versando atender ao segundo objetivo específico, o qual procura ordenar os 
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fatores de percepção de sucesso na carreira mais aprimorados pela realização do 

mestrado, a tabela 10, a seguir, apresenta em ordem decrescente de contribuição, os 

fatores: Competência, Empregabilidade, Desenvolvimento, Contribuição, Valores, 

Identidade, Remuneração, Hierarquia e Promoção, Cooperação, Criatividade e 

Equilíbrio vida-trabalho. 

Tabela 06 - Percepção dos respondentes em relação a contribuição do mestrado 
para a percepção de sucesso na carreira (coluna B).  

Fator 

Não contribui 
em nada 

 Contribui
muito bem Média 

Ponderada 1 2 3 4 5 
% % % % % 

Competência (revela a mobilização dos seus 
conhecimentos e experiências para atender às 
demandas e exigências de um determinado 
contexto.) 

0,0 1,6 13,1 38,1 47,2 30,78 

Empregabilidade (revela o quanto você se 
sente seguro (a) em relação a ter oportunidades 
de trabalho). 

1,6 3,6 14,3 41,3 39,3 29,41 

Desenvolvimento (revela o quanto você sente 
que seu trabalho é cada vez mais desafiante, 
desenvolvendo-se como profissional). 

0,0 6,0 18,3 43,7 32,1 28,73 

Contribuição (revela o quanto você sente que 
sua carreira contribui com a sociedade). 

2,8 6,3 23,0 42,1 25,8 27,07 

Valores (revela o quanto você sente que 
respeita seus valores enquanto desenvolve sua 
carreira, trabalhando de forma ética e com 
orgulho). 

3,6 11,5 17,9 34,5 32,5 26,94 

Identidade (revela o quanto a sua carreira faz 
sentido para você como expressão do seu ser, 
trazendo-lhe felicidade e reconhecimento das 
pessoas próximas). 

4,8 7,5 19,0 43,3 25,4 26,59 

Remuneração (é a percepção de sucesso em 
termos de recompensas financeiras obtidas na 
carreira). 

6,0 11,1 22,6 30,1 30,2 25,81 

Hierarquia e Promoção (é a percepção de 
sucesso em termos de posição hierárquica e 
promoções obtidas na carreira). 

5,2 10,7 22,2 39,9 23,0 25,61 

Cooperação (revela o quanto você se sente 
bem-sucedido (a) no trabalho em equipe). 

4,0 9,9 30,6 36,9 18,7 25,19 

Criatividade  (revela o quanto você é criativo 
(a) profissionalmente). 

6,7 15,9 37,7 19,8 19,8 23,08 

Equilíbrio vida-trabalho  (revela o quanto 
você lida com os desafios de desenvolver a 
carreira e ter vida pessoal). 

9,5 15,1 30,6 30,2 14,7 22,59 

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014). 

 

Para  efeito do cálculo da média ponderada, considerou-se a seguinte fórmula: 

Mp =                               , onde: 

x = percentual de respostas dos egressos para o fator, de acordo com a escala likert. 

p = escala likert com, (1) não contribui em nada; (2) contribui um pouco; (3) contribui 

x1p1 + x2p2 + x3p3 + x4p4 + x5p5     

p1 + p2 + p3 + p4 + p5 
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moderadamente; (4) contribui bem; e (5) contribui muito bem. 

 Observa-se, desta forma, que os respondentes típicos, percebem que o mestrado 

contribui em maior média ponderada, para o aprimoramento dos fatores: Competência 

(30,78), Empregabilidade (29,41), Desenvolvimento (28,73), Contribuição (27,07) e 

Valores (26,94). Desta forma, refuta-se a segunda hipótese, que supõe que os fatores 

de percepção de sucesso na carreira que mais se aprimoraram, segundo a visão dos 

egressos, após a realização do mestrado estão contidos na dimensão objetiva. 

Isto demonstra que na opinião dos respondentes, o mestrado proporciona um 

aperfeiçoamento em seus conhecimentos e experiências no atendimento das demandas, 

num maior domínio profissional, caracterizando a pessoa como profissional de 

excelência para assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de 

complexidade e diversidade. 

Os resultados encontram respaldo nos estudos de Ortigoza et al. (2012), que 

afirmam que o cenário global do mercado de trabalho apresenta uma competitividade 

bastante acirrada e os profissionais devem sempre ampliar suas competências e 

qualificações através da formação continuada.  

Esses resultados são semelhantes aos estudos de Bastos Filho (2009) sobre as 

grandes mudanças nas relações entre as empresas e os profissionais, pois o mercado de 

trabalho valoriza cada vez mais o conhecimento em poder dos profissionais atualizados 

em sua área de atuação. 

Examina-se, também, que na visão dos respondentes típicos, os fatores de 

contribuição do mestrado que menos influenciam para o sucesso na carreira, são: 

Cooperação (25,19), Criatividade (23,08) e Equilíbrio vida-trabalho (22,59). Portanto, 

no entendimento dos respondentes, a realização do mestrado contribui em menor peso 

para a construção de melhores colaborações no trabalho em equipe, para a 

complexidade do processamento mental inovador e para  a moderação entre a vida 

pessoal e profissional dos egressos.   

 

5.5 Percepção de sucesso na carreira e realização do mestrado. 

  

Versando atender ao terceiro objetivo, o qual procura verificar a correlação 

entre os fatores que mais contribuíram na percepção de sucesso na carreira, e os que 
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foram mais aprimorados pela realização do mestrado, utilizou-se do coeficiente de 

Spearman, por gerar melhores associações entre as variáveis. 

Conforme, Hair Jr. et al. (2009), o coeficiente de correlação de postos de 

Spearman, denominado pela letra grega ρ (rho), mede a associação entre duas 

variáveis, assumindo valores reais entre -1 e 1, sendo valores próximos a 1 

correspondentes a fortes dependências. Assim, para adequação dos dados coletados na 

amostra, utilizou-se deste modelo para garantir a existência da associação entre as 

contribuições (colunas A e B) e os 11 fatores da pesquisa, conforme tabela 11 a seguir.  

Tabela 07 - Correlação entre a contribuição do fator para o sucesso na carreira 
(coluna A) e a contribuição do mestrado para o aprimoramento desse fator 
(coluna B).  

COLUNAS Coluna B 
Coluna A (1) (2) (3) (4) (5)  (6)   (7)    (8) (9) (10) (11) 

Competência (1) ,488 ,059 ,487 ,201 ,283 ,028 ,067 ,283 ,176 ,369 ,283 
Cooperação (2) ,150 ,283 ,283 ,024 ,047 ,283 ,283 ,008 ,283 ,110 ,270 
Contribuição (3) ,180 ,283 ,405 ,083 ,489 ,283 ,283 ,055 ,046 ,283 ,310 
Criatividade (4) ,399 ,319 ,032 ,010 ,464 ,464 ,464 ,072 ,570** ,016 ,230 

Desenvolvimento 
(5) 

,345 ,204 ,533** ,454 ,543** ,005 ,174 ,009 ,557** ,045 ,185 

Empregabilidade 
(6) 

,150 ,483 ,158 ,290 ,283 ,677** ,189 ,080 ,507** ,283 ,540**

Equilíbrio vida-
trabalho (7) 

,330 ,465 ,243 ,283 ,283 ,420 ,709** ,426 ,477 ,371 ,213 

Identidade (8) ,411 ,169 ,230 ,312 ,320 ,055 ,283 ,736** ,458 ,283 ,283 
Valores  (9) ,070 ,430 ,340 ,143 ,283 ,283 ,074 ,541** ,711** ,283 ,195 

Remuneração (10) ,020 ,009 ,411 ,030 ,283 ,283 ,478 ,160 ,206 ,735** ,170 
Hierarquia e 

promoção (11) 
,150 ,100 ,177 ,021 ,323 ,452 ,390 ,283 ,283 ,536** ,787**

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014). 

  

Os valores com ** são os que são significantes (ρ (rho) > 0,5), o que representa 

a probabilidade de se observar em diferenças ocorridas ao acaso e os valores que estão 

em negrito são os valores cujas correlações são consideradas positivamente relevantes 

(FIELD, 2009). Assim, adota-se a verificação de inter-relacionamento entre as coluna 

A e B, de perfeita correlação positiva ou direta, o que indica, em geral, o crescimento 

ou decrescimento concomitante das duas variáveis consideradas. 

Assim, no encadeamento das correlações expressivas (ρ (rho) > 0,5), encontra-

se a seguinte ordem de fatores: Valores (Coluna A) e Valores (Coluna B) (0,711); 

Equilíbrio vida-trabalho (Coluna A) e Equilíbrio vida-trabalho (Coluna B) (0,709); 

Empregabilidade (Coluna A) e Empregabilidade (Coluna B) (0,677); Criatividade 

(Coluna A) e Valores (Coluna B) (0,570); Desenvolvimento (Coluna A) e Valores 
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(Coluna B) (0,557); Desenvolvimento (Coluna A) e Desenvolvimento (Coluna B) 

(0,543); Valores (Coluna A) e Identidade (Coluna B) (0,541); Empregabilidade 

(Coluna A) e Hierarquia e promoção (Coluna B) (0,540); Hierarquia e promoção 

(Coluna A) e Remuneração (Coluna B) (0,536); Desenvolvimento (Coluna A) e 

Contribuição (Coluna B) (0,533); e Empregabilidade (Coluna A) e Valores (Coluna B) 

(0,507). 

Para os fatores apontados pelos egressos como de maior contribuição na 

percepção de sucesso na carreira (competência, desenvolvimento, empregabilidade, 

valores e contribuição) (coluna A) e os fatores mais aprimorados após a realização do 

mestrado (competência, empregabilidade, desenvolvimento, contribuição e valores) 

(coluna B), nota-se, a existência de correlação entre determinados fatores. 

Desta forma, não se pode refutar a terceira hipótese, que supunha que os fatores 

apontados pelos egressos como de maior contribuição na percepção de sucesso na 

carreira, estão positivamente relacionados com os fatores mais aprimorados após a 

realização do mestrado. 

Observando-se a correlação positiva, na tabela 11, anterior, tem-se a relação 

entre os fatores Valores (Coluna A) e Valores (Coluna B) (0,711), evidenciando que, 

na percepção dos egressos, os resultados positivos provenientes de experiências 

pessoais ao longo da vida e da carreira, possuem relação mútua com o aprendizado 

adquirido durante o mestrado. 

Esse resultado corrobora o que London e Stumpf já citavam em 1982, sobre a 

percepção de sucesso que o colaborador apresenta quando trabalha em uma 

organização cuja estrutura é igualitária em valores de obediência, supervisão e poder.  

Por conseguinte, analisando-se a tabela 11, anterior, percebe-se a correlação 

positiva entre os fatores Empregabilidade (Coluna A) e Empregabilidade (Coluna B) 

(0,677), demonstrando que a capacidade de obtenção de trabalho e renda, vistos como 

sucesso na carreira pelos egressos, possuem estreita ligação com os conhecimentos e 

habilidades adquiridos por eles ao longo do mestrado. 

Esta correlação encontra respaldo em CAPES (2010), que menciona a evolução 

e participação da pós-graduação stricto sensu na melhor qualificação dos profissionais 

no mercado de trabalho e no alcance de melhores oportunidades. 

Na sequência, verificando-se outra relação positiva, depara-se com a correlação 
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entre os fatores Desenvolvimento (Coluna A) e Valores (Coluna B) (0,557), 

explanando que a aquisição de novas atribuições e responsabilidades em níveis 

crescentes de complexidade e diversidade, entendidas como sucesso na carreira, se 

relacionam fortemente com o aprimoramento dos valores centrais contraídos no 

decorrer do mestrado. 

Isso corrobora a afirmação de Clarke (2009), que esclarece que o sucesso na 

carreira é facilitado por um ambiente organizacional que combine com a percepção que 

as pessoas têm de si mesmas.  

Para as demais correlações positivas encontradas, nota-se a interdependência 

entre as dimensões objetiva e subjetiva, em que a primeira provê a experiência de 

trabalho que impacta no significado que a pessoa dá a sua trajetória, e a segunda, que 

provê a interpretação da situação de carreira e as motivações individuais que 

influenciam a forma como a carreira evolui e é percebida. 

 

5.6 Percepção de sucesso na carreira, realização do mestrado e dados socio-

demográficos. 

  

Visando estimar a significância estatística entre os dados sociodemográficos e a 

percepção dos egressos, fez-se uso da análise de variância (ANOVA) que segundo Hair 

Jr et al. (2009) é definida como uma coleção de modelos estatísticos no qual a 

variância amostral é particionada em diversos componentes devido a diferentes fatores 

(variáveis), que nas aplicações estão associados a um  processo, produto ou serviço.  

Adotando-se uma confiabilidade de resultado de significância estatística (p-

valor <0,05), observou-se, na tabela 12, a seguir, a existência expressiva de relação 

entre a contribuição do fator para o sucesso na carreira (coluna A) e os seguintes dados 

sociodemográficos pesquisados: idade, gênero, estado civil, escolaridade, instituição 

onde realizou o mestrado, atividade atual,  importância do mestrado para o sucesso na 

carreira, realização do mestrado com fins apenas salariais e migração de ocupação 

após o mestrado.  

Entende-se que, na percepção dos egressos, por exemplo, fatores de sucesso na 

carreira como: competência, cooperação e criatividade, sofrem a influência de 

variáveis sociodemográficas como: escolaridade, instituição onde realizou o mestrado 
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e migração de ocupação após o mestrado.  

Tabela 08 - Dados sócio-demograficos x Coluna A (ANOVA) 
Contribuição do Fator para o Sucesso na 

Carreira 
Soma de 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Erro Médio 
Quadrático 

Estatística 
F 

Sig. 

Intercepto 35,51 1 35,51 225,77 0,00 
Idade 3,38 4 0,85 5,38 0,00 
Gênero 0,70 1 0,70 4,45 0,04 
Estado Civil 3,37 3 1,12 7,14 0,00 
Escolaridade 1,30 2 0,65 4,14 0,02 
Tipo de Mestrado 0,05 1 0,05 0,33 0,57 
Instituição onde realizou o Mestrado 3,57 2 1,79 11,36 0,00 
Remuneração 1,14 3 0,38 2,41 0,07 
Atividade atual 2,64 3 0,88 5,59 0,00 
O Mestrado foi importante para o 
sucesso da sua carreira 

3,02 1 3,02 19,18 0,00 

Leciona 0,13 1 0,13 0,82 0,37 
Fez o Mestrado com fins apenas salariais 2,72 1 2,72 17,27 0,00 
Migrou de empresa após o Mestrado 0,16 2 0,08 0,51 0,60 
Migrou de ocupação após o Mestrado 1,22 2 0,61 3,88 0,02 
Indica a realização do Mestrado 0,16 1 0,16 1,03 0,31 
Error 35,23 224 0,16 - - 
Total 3.777,85 252 - - - 

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014).   
Legenda: R Squared = 0,447 (Adjusted R Squared = 0,380) 

 

Tomando-se o mesmo índice de significância (p-valor <0,05), verificou-se, na 

tabela 13, a seguir, a existência considerável de relação entre a contribuição do 

mestrado para o aprimoramento do fator de sucesso na carreira (coluna B) e os 

seguintes dados sociodemográficos pesquisados: gênero, estado civil, remuneração, 

atividade atual, leciona em alguma instituição, realização do mestrado com fins apenas 

salariais, migração de empresa e de ocupação após o mestrado.  

Compreende-se que, na percepção dos egressos, por exemplo, a contribuição do 

mestrado para o aprimoramento de fatores como: desenvolvimento, empregabilidade e 

valores, são influenciados por variáveis sociodemográficas como: remuneração, 

atividade atual e migração de empresa após o mestrado. 

Os resultados reforçam as conclusões de Silva (2007); Oliveira e Wetzel (2009); 

e Marques et al. (2011) de que os indivíduos traçam suas carreiras pela influência de 

forças objetivas, assinaladas pelas posições exercidas ao longo de sua vida 

profissional, mas principalmente, por forças subjetivas, caracterizadas por suas 

percepções de sucesso na carreira. 
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Tabela 09 - Dados sócio-demograficos x Coluna B (ANOVA) 
Contribuição do Fator para o Sucesso na 

Carreira 
Soma de 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Erro Médio 
Quadrático 

Estatística 
F 

Sig. 

Intercepto 27,49 1,00 27,49 82,98 0,00 
Idade 2,42 4,00 0,60 1,82 0,13 
Gênero 1,45 1,00 1,45 4,37 0,04 
Estado Civil 10,53 3,00 3,51 10,59 0,00 
Escolaridade 0,36 2,00 0,18 0,54 0,59 
Tipo de Mestrado 0,05 1,00 0,05 0,16 0,69 
Instituição onde realizou o Mestrado 0,46 2,00 0,23 0,70 0,50 
Remuneração 4,07 3,00 1,36 4,09 0,01 
Atividade atual 6,48 3,00 2,16 6,52 0,00 
O Mestrado foi importante para o sucesso 
da sua carreira 

0,13 1,00 0,13 0,41 0,53 

Leciona 5,90 1,00 5,90 17,81 0,00 
Fez o Mestrado com fins apenas salariais 6,57 1,00 6,57 19,84 0,00 
Migrou de empresa após o Mestrado 3,40 2,00 1,70 5,13 0,01 
Migrou de ocupação após o Mestrado 4,25 2,00 2,13 6,42 0,00 
Indica a realização do Mestrado 0,41 1,00 0,41 1,23 0,27 
Error 74,20 224,00 0,33 - - 
Total 3.682,79 252,00 - - - 

Fonte: Pesquisa direta do autor (2014).   
Legenda: R Squared = 0,439 (Adjusted R Squared = 0,371) 

 

Na perspectiva de avaliar se todas as variáveis sociodemográficas possuíam a 

mesma significância na coluna A e B do questionário, foram realizados os testes F - 

Snedecor, através da análise de variância (ANOVA). Esse método objetivou verificar o 

modelo de forma global e mostrar a ocorrência de percepções das variáveis para cada 

coluna testada. 

Para avaliar a qualidade do ajustamento dos modelos gerados, utilizou-se o 

coeficiente de determinação R2. No caso deste estudo, o R2 ficou acima de 0,300 (valor 

mínimo aceitável para variáveis não-numéricas e/ou contábeis, devido sua escala 

reduzida ou pequena), em todos os modelos, o que apresentou grau de ajustamento 

relevante, sinalizando, desta forma, a capacidade explicativa contida em cada variável.  

Observando-se os valores da tabela 14, a seguir, verifica-se a resposta para o 

quarto objetivo específico, que visa examinar se na visão dos egressos, a percepção de 

sucesso na carreira difere segundo as modalidades de mestrado e as universidades 

pesquisadas. 

Nota-se que, dentro da percepção de sucesso na carreira, apesar da baixa 

correlação (<0,3), existem diferenças entre as três universidades pesquisadas e o tipo 

de mestrado. 
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Tabela 10 - Relação entre percepção de sucesso na carreira, as instituições e o tipo 
de mestrado (coluna A). 

Contribuição do Fator para o Sucesso na Carreira (Coluna A) 

Instituição onde realizou o mestrado 

UFC 
Coeficiente de correlação 0,080 

Sig. (2-tailed) 0,000 

UECE 
Coeficiente de correlação 0,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 

UNIFOR 
Coeficiente de correlação 0,002 

Sig. (2-tailed) 0,000 

Tipo de Mestrado 
Acadêmico 

Coeficiente de correlação 0,002 
Sig. (2-tailed) 0,000 

Profissional 
Coeficiente de correlação 0,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 
Fonte: Pesquisa direta do autor (2014).   

 
Compreende-se que,  apesar dos pequenos indícios estatísticos, os egressos da 

UFC percebem melhor o sucesso na carreira, assim como, essa visão é compartilhada 

com maior peso pelos egressos dos mestrados acadêmicos.  

Os resultados reforçam as conclusões de Bailyn (2006) que afirma que a 

percepção de sucesso na carreira envolve não só o momento atual da pessoa no 

trabalho, mas sua evolução de instrução pessoal. Tais fatores são respaldados pela 

CAPES (2010) que afirma que o mestrado acadêmico, por formar docentes e 

pesquisadores, prima em maior grau pela educação continuada. 

Desta forma, não se pode refutar a quarta hipótese que supõe que ocorrem 

variações entre os fatores de percepção de sucesso na carreira percebidos pelos 

egressos em relação as modalidades de mestrado e as universidades pesquisadas. 

Com base na tabela 15, a seguir, examina-se a resposta para o quinto objetivo 

específico, que versa identificar se as mudanças percebidas pelos egressos após a 

realização do mestrado divergem segundo os diferentes cursos e as universidades 

pesquisadas. 

 Nota-se que, os egressos da UNIFOR (0,025) percebem a contribuição do 

mestrado no aprimoramento da carreira, porém, mesmo com um pequeno índice 

estatístico de correlação (<0,3), os egressos da UFC (0,060) percebem maiores 

mudanças após a realização do mestrado. 

Entende-se que, apesar dos baixos indicativos estatísticos, os egressos da UFC 

percebem maiores mudanças após a realização do mestrado e essa opinião é observada 

em maior grau, pelos egressos do mestrado profissional (0,003).  
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Tabela 11 - Relação entre percepção de sucesso na carreira, as instituições e o tipo 
de mestrado (coluna B). 

Contribuição do Mestrado para o Aprimoramento dos Fatores de Sucesso na Carreira (Coluna B)

Instituição onde realizou o mestrado 

UFC 
Coeficiente de correlação 0,060 

Sig. (2-tailed) 0,000 

UECE 
Coeficiente de correlação 0,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 

UNIFOR 
Coeficiente de correlação 0,025 

Sig. (2-tailed) 0,000 

Tipo de Mestrado 
Acadêmico 

Coeficiente de correlação 0,001 
Sig. (2-tailed) 0,000 

Profissional 
Coeficiente de correlação 0,003 

Sig. (2-tailed) 0,000 
Fonte: Pesquisa direta do autor (2014).   

 

  Esse resultado ratifica os estudos da CAPES (2010) que apontam o mestrado 

profissional como aquele responsável em responder a uma necessidade socialmente 

definida de capacitação profissional. Isso corrobora os estudos de Veloso e Velho 

(2001) que afirmam que esse tipo de mestrado versa atender às necessidades de 

relevância social, científica e tecnológica dos processos de formação profissional 

avançada, estreitando as relações entre as universidades e o setor produtivo. 

Portanto, pode-se refutar a quinta hipótese que supõe que não ocorrem 

divergências entre as mudanças percebidas pelos egressos após a realização do 

mestrado, dentre os cursos e as universidades pesquisadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação abordou a temática do mestrado em administração à luz da 

teoria da percepção de sucesso na carreira a partir da pergunta norteadora do estudo: 

Qual a relação entre sucesso na carreira e a contribuição do mestrado em 

administração, na percepção de egressos do Estado do Ceará? 

Teve como objetivo geral analisar a relação entre sucesso na carreira e a 

contribuição dos mestrados em administração na percepção dos egressos do Estado do 

Ceará e como objetivos específicos: (i) hierarquizar a contribuição dos fatores que 

compõem a percepção de sucesso na carreira; (ii) ordenar, os fatores de percepção de 

sucesso na carreira, mais aprimorados pela realização do mestrado; (iii) verificar, a 

correlação entre os fatores que mais contribuíram na percepção de sucesso na carreira, 

e os que foram mais aprimorados pela realização do mestrado; (iv) examinar se, a 

percepção de sucesso na carreira difere segundo as modalidades de mestrado e as 

universidades pesquisadas; e (v) averiguar se as mudanças percebidas pelos egressos 

após a realização do mestrado divergem segundo os diferentes cursos e as 

universidades pesquisadas. 

Os resultados da pesquisa permitiram apontar o perfil sociodemográfico dos 

egressos, como sendo majoritariamente do gênero masculino, casado, na faixa etária de 

mais de 46 anos, tendo cursado o mestrado acadêmico, e com remuneração que varia 

entre cinco e dez salários mínimos (R$ 3.390,00 a R$ 6.780,00).  

Quanto ao objetivo geral, a representação do perfil, também permitiu 

demonstrar a relação de importância do mestrado para o sucesso na carreira, através da 

possibilidade de mudança de ocupação, e pelo fato do mesmo ter sido realizado para ir 

além das melhorias salariais. 

No tocante ao primeiro objetivo específico, os resultados da pesquisa 

permitiram o seguinte ordenamento decrescente da contribuição dos fatores de 

percepção de sucesso na carreira: Competência, Desenvolvimento, Empregabilidade, 

Valores, Contribuição, Identidade, Cooperação, Remuneração, Hierarquia e Promoção, 

Criatividade e Equilíbrio vida-trabalho. 

Essa hierarquia possibilitou perceber que os cinco primeiros fatores apontados 
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pelos respondentes, pertencem a dimensão subjetiva. Com esses resultados conclui-se 

que os egressos percebem, principalmente, o sucesso na carreira pelo sentimento de 

desempenho superior na realização de uma tarefa, demonstrando um processo contínuo 

de transformação de suas competências, capacidade de obtenção de trabalho e renda e 

respeito ao seus valores centrais. 

Com relação ao segundo objetivo específico, a pesquisa inferiu a ordem 

decrescente dos fatores mais aprimorados pela realização do mestrado: Competência, 

Empregabilidade, Desenvolvimento, Contribuição, Valores, Identidade, Remuneração, 

Hierarquia e Promoção, Cooperação, Criatividade e Equilíbrio vida-trabalho. 

Tais resultados trouxeram indicadores de uma grande contribuição do mestrado 

no aperfeiçoamento dos conhecimentos e experiências dos egressos, com relação ao 

atendimento das demandas e no reconhecimento financeiro de suas atividades, além do 

aprofundamento do autoconhecimento e da reorganização do emprego frente às 

mudanças dentro ou fora da organização. 

No tocante  ao terceiro objetivo específico, os resultados permitiram perceber 

correlações entre os fatores que mais contribuíram na percepção de sucesso na carreira 

(Competência, Desenvolvimento, Empregabilidade, Valores e Contribuição), com os 

fatores mais aprimorados pela realização do mestrado (Competência, Empregabilidade, 

Desenvolvimento, Contribuição e Valores). Para tais associações, concluí-se que os 

egressos relacionam, por exemplo, o sucesso na carreira em termos de resultados 

positivos provenientes de experiências pessoais ao longo da vida e da carreira, a 

capacidade de obtenção de trabalho e renda e a aquisição de novas atribuições e 

responsabilidades em níveis crescentes de complexidade e diversidade, com os 

conhecimentos e habilidades adquiridos por eles ao longo do mestrado. 

Na sequência utilizou-se da análise de variância (ANOVA) para investigar a 

correlação entre a contribuição do fator para o sucesso na carreira (coluna A) e os 

dados sociodemográficos pesquisados, possibilitando concluir que na percepção dos 

egressos, por exemplo, fatores de sucesso na carreira como: competência, cooperação e 

criatividade, sofrem a influência de variáveis sociodemográficas como: escolaridade, 

instituição onde realizou o mestrado e migração de ocupação após o mestrado.  

Averiguou-se, também, pela análise de variância (ANOVA), a existência 

considerável de relação entre a contribuição do mestrado para o aprimoramento do 
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fator de sucesso na carreira (coluna B) e os dados sociodemográficos pesquisados, 

inferindo que para os egressos, por exemplo, a contribuição do mestrado para o 

aprimoramento de fatores como: desenvolvimento, empregabilidade e valores, são 

influenciados por variáveis sociodemográficas como: remuneração, atividade atual e 

migração de empresa após o mestrado. 

No encadeamento fez-se uso do teste de F - Snedecor afim de verificar o 

modelo de forma global e a ocorrência de percepções das variáveis para cada coluna 

testada, e com o uso do coeficiente de determinação R2 conferiu-se a qualidade do 

ajustamento dos modelos gerados, o que apresentou um grau de ajustamento relevante, 

sinalizando, desta forma, a capacidade explicativa contida em cada variável.  

Com relação ao quarto objetivo, a pesquisa apontou que apesar da baixa 

correlação, existe divergência segundo as modalidades de mestrado e as universidades 

pesquisadas, pois, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o mestrado acadêmico 

apresentaram a maior correspondência com o sucesso na carreira. 

Compreende-se que, tais resultados podem ter sofrido a influência do fato da 

UFC ser a única a possuir os dois tipos de mestrado (acadêmico e profissional), o que 

de certa forma, poderia explicar uma maior tendência à percepção de sucesso na 

carreira; e/ou pelo evento da maioria da amostra ser de egressos do mestrado 

acadêmico. 

No tocante ao quinto objetivo específico, as respostas indicaram que apesar do 

pequeno índice estatístico de correlação, os egressos da UFC e do mestrado 

profissional, percebem maiores mudanças após a realização do mestrado. 

Entendeu-se, também, que esses resultados podem ter sofrido a influência do 

fato da UFC ser a única a possuir as duas modalidades de mestrado, o que neste caso, 

teria uma influência mais direta no objetivo, uma vez que o viés do mestrado 

profissional é atender mais diretamente áreas vinculadas ao mundo do trabalho e ao 

sistema produtivo, proporcionando ao egresso uma melhor possibilidade de 

comparação após a conclusão do mestrado.   

Concluí-se portanto, e respondendo de forma mais direta a pergunta que norteou 

este trabalho, que o mestrado foi um curso importante para os egressos, sendo a 

competência o principal fator percebido como sucesso na carreira e aprimorado após a 

realização do mesmo. Notou-se também, que o fator hierarquia e promoção possui a 
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maior relação entre as duas colunas; que os egressos da UFC e do mestrado acadêmico 

percebem melhor o sucesso na carreira; e que os egressos da UFC e do mestrado 

profissional percebem mais o aprimoramento profissional. 

Este estudo apresenta limitações no tocante à ampliação da pesquisa em outros 

cursos de mestrado, que apontem novas perspectivas e resultados. Por outro lado, os 

resultados possibilitam novas leituras e um aprofundamento da compreensão referente 

a questões relacionadas à percepção de sucesso na carreira e os cursos de mestrado em 

administração. Como se trata de uma temática pouco explorada, espera-se que este 

trabalho contribua para o aperfeiçoamento dos programas de pós-graduação em 

administração, além de colaborar com a discussão sobre o impacto desses programas 

no processo de encarreiramento dos egressos. 
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APÊNDICE A - Carta de Apresentação de Pesquisadores. 

 

 

 

 

Fortaleza, 18 de novembro de 2013 

 

Prof.(a). Dr.(a). 

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas. 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 Solicitamos-lhe o auxílio no desenvolvimento da pesquisa de mestrado “A CONTRIBUIÇÃO 

DOS MESTRADOS CEARENSES EM ADMINISTRAÇÃO PARA O SUCESSO NA CARREIRA: 

PERCEPÇÃO DE EGRESSOS” que participa do Programa de Pós-Graduação em Administração e 

Controladoria - PPAC da Universidade Federal do Ceará - UFC. 

 O objetivo da referida pesquisa é analisar a relação entre a percepção de sucesso na carreira e 

a contribuição do mestrado em administração na percepção de egressos do Estado do Ceará. O presente 

estudo se encontra na fase de coleta de dados. Para tanto, precisamos que os alunos desse Programa de 

Mestrado em Administração com mais de 2 anos de conclusão da Pós-Graduação respondam o 

questionário anexo. Desta forma, gostaríamos de contar com sua colaboração viabilizando o contato 

dos egressos do Curso de Mestrado em Administração enquadrados na pesquisa supracitada. 

Salientamos que os contatos dos egressos serão utilizados exclusivamente para a coleta de dados da 

pesquisa.  

 Os resultados coletados serão tratados de maneira consolidada pelo total da amostra, 

garantindo sigilo das respostas individuais. Como forma de esclarecimento, informo que o 

questionário encontra-se na plataforma googledocs armazenado no 

endereço:https://docs.google.com/forms/d/1-oPhYiy97O9M8V_6XaWoqlrylfL19QD x6SR5fx 0HUU/ 

viewform. 

Desde já agradecemos sua inestimável colaboração, colocando-nos à disposição para efetuar 

qualquer esclarecimento. 

 Atenciosamente,         

    

            

            

            

            

           

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Leonardo Souza Vilela 
Mestrando em Administração 
PPAC / UFC 
Fone: (85) 9939-1454 / 8833-5686 
E-mail: lsvilela@hotmail.com 

Dr.ª. Tereza Cristina B. de Lima 
Professora Orientadora 
PPAC / UFC 
Fone: (85) 8861-0808 
E-mail: tcblima@uol.com.br 
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APÊNDICE B - Questionário de Pesquisa (Eletrônico). 
 
*Obrigatório 

Idade * 

o  < 25 anos 

o  25 anos 

o  26 anos 

o  27 anos 

o  28 anos 

o  29 anos 

o  30 anos 

o  31 anos 

o  32 anos 

o  33 anos 

o  34 anos 

o  35 anos 

o  36 anos 

o  37 anos 

o  38 anos 

o  39 anos 

o  40 anos 

o  41 anos 

o  42 anos 

o  43 anos 

o  44 anos 

o  45 anos 

o  > 46 anos 

Gênero * 

o  Masculino 

o  Feminino 

Estado Civil * 

o  Solteiro 

o  Casado 

o  Viúvo 

o  Divorciado 

Escolaridade * 

o  Mestrado 
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o  Doutorado (cursando) 

o  Doutorado (concluído) 

Ano de Conclusão do Mestrado * 

o  1997 

o  1998 

o  1999 

o  2000 

o  2001 

o  2002 

o  2003 

o  2004 

o  2005 

o  2006 

o  2007 

o  2008 

o  2009 

o  2010 

o  2011 

o  2012 

Seu Mestrado é? * 

o  Acadêmico 

o  Profissional 

Instituição onde realizou o Mestrado * 

o  UECE 

o  UFC 

o  UNIFOR 

Remuneração * 

o  Até R$ 3.390,00 

o  R$ 3.391,00 - R$ 6.780,00 

o  R$ 6.781,00 - R$ 13.560,00 

o  Acima de R$ 13.561,00 

Atividade atual * 

o  Acadêmica 

o  Gerencial 

o  Técnica Administrativa 
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o  Outras 

O Mestrado foi importante para o sucesso da sua car reira? * 

o  Sim 

o  Não 

Leciona em alguma instituição? * 

o  Sim 

o  Não 

Fez o Mestrado com fins apenas salariais? * 

o  Sim 

o  Não 

Migrou de empresa após o Mestrado? * 

o  Não 

o  Uma vez 

o  Mais de uma vez 

Migrou de ocupação após o Mestrado? * 

o  Não 

o  Uma vez 

o  Mais de uma vez 

Indica a realização do Mestrado para outras pessoas ? * 

o  Sim 

o  Não 

Competência (Revela a mobilização dos seus conhecim entos e experiências para atender às demandas e 
exigências de um determinado contexto). * 
Contribuição do fator Competência para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Competência (Revela a mobilização dos seus conhecim entos e experiências para atender às demandas e 
exigências de um determinado contexto). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Competência 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 
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Cooperação (Revela o quanto você se sente bem-suced ido (a) no trabalho em equipe). * 
Contribuição do fator Cooperação para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Cooperação (Revela o quanto você se sente bem-suced ido (a) no trabalho em equipe). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Cooperação 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Contribuição (Revela o quanto você sente que sua ca rreira contribui com a sociedade). * 
Contribuição do fator "Contribuição" para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Contribuição (Revela o quanto você sente que sua ca rreira contribui com a sociedade). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua "Contribuição". 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Criatividade ( Revela o quanto você é criativo (a) profissionalmente). * 
Contribuição do fator Criatividade para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Criatividade ( Revela o quanto você é criativo (a) profissionalmente). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Criatividade 

o  Não contribui em nada 
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o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Desenvolvimento (Revela o quanto você sente que seu  trabalho é cada vez mais desafiante, desenvolvendo -
se como profissional). * 
Contribuição do fator Desenvolvimento para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Desenvolvimento (Revela o quanto você sente que seu  trabalho é cada vez mais desafiante, desenvolvendo -
se como profissional). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de seu Desenvolvimento 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Empregabilidade (Revela o quanto você se sente segu ro (a) em relação a ter oportunidades de trabalho).  * 
Contribuição do fator Empregabilidade para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Empregabilidade (Revela o quanto você se sente segu ro (a) em relação a ter oportunidades de trabalho).  * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Empregabilidade 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Equilíbrio vida-trabalho (Revela o quanto você lida  com os desafios de desenvolver a carreira e ter vi da 
pessoal). * 
Contribuição do fator Equilíbrio vida-trabalho para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 
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o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Equilíbrio vida-trabalho (Revela o quanto você lida  com os desafios de desenvolver a carreira e ter vi da 
pessoal). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de seu Equilíbrio vida-trabalho 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Identidade (Revela o quanto a sua carreira faz sent ido para você como expressão do seu ser, trazendo-l he 
felicidade e reconhecimento das pessoas próximas). * 
Contribuição do fator Identidade para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Identidade (Revela o quanto a sua carreira faz sent ido para você como expressão do seu ser, trazendo-l he 
felicidade e reconhecimento das pessoas próximas). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Identidade 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Valores (Revela o quanto você sente que respeita se us valores enquanto desenvolve sua carreira, 
trabalhando de forma ética e com orgulho). * 
Contribuição do fator Valores para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Valores (Revela o quanto você sente que respeita se us valores enquanto desenvolve sua carreira, 
trabalhando de forma ética e com orgulho). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de seus Valores 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 
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o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Remuneração (É a percepção de sucesso em termos de recompensas financeiras obtidas na carreira). * 
Contribuição do fator Remuneração para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Remuneração (É a percepção de sucesso em termos de recompensas financeiras obtidas na carreira). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Remuneração 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Hierarquia e Promoção (É a percepção de sucesso em termos de posição hierárquica e promoções obtidas 
na carreira). * 
Contribuição do fator Hierarquia e Promoção para o SUCESSO de sua Carreira 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 

Hierarquia e Promoção (É a percepção de sucesso em termos de posição hierárquica e promoções obtidas 
na carreira). * 
Contribuição do Mestrado para o APRIMORAMENTO de sua Hierarquia e Promoção 

o  Não contribui em nada 

o  Contribui um pouco 

o  Contribui moderadamente 

o  Contribui bem 

o  Contribui muito bem 
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