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RESUMO 

Este artigo trata de uma análise sobre as 

expectativas profissionais de alunos do 

curso superior em Administração da 

faculdade Porto. A metodologia 

fundamenta-se em uma pesquisa 

bibliográfica e de campo baseada na teoria 

da expectativa e pesquisa de campo na 

faculdade Porto, cujo objeto é o estudo da 

opinião de alunos sobre suas expectativas 

e a relação entre a graduação e o mercado 

de trabalho. Depois de aplicado o 

questionário conclui-se que a maioria dos 

alunos entrevistados estão bem confiantes 

com a sua formação acadêmica e 

direcionamento ao mercado de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho vamos tentar associar a teoria da motivação com a expectativa 

que os alunos do Curso de Administração, se sentem em relação ao mercado de 

trabalho e sobre as escolhas de sua ascensão profissional, quando examinamos as 

três relações da teoria temos que evidenciar quais delas fazem parte do perfil e 

características de cada aluno, para assim compreendermos a motivação maximizada 

em sua performance pessoal. 

Considerando que a primeira hipótese é a do esforço máximo para 

reconhecimento dentro da avaliação de desempenho, o que torna essa avaliação 

subjetiva, pois em determinadas situações o esforço máximo, não necessariamente 

trará resultados positivos, devem ser considerados outros fatores como, lealdade, 

iniciativa ou coragem, o que significa que mais esforço não é capaz de garantir um 

melhor desempenho. 

Analisar o que os alunos do curso de administração da faculdade Porto 

esperam do mercado de trabalho a partir de sua formação acadêmica. Tendo como 

objetivo específico, Conhecer os motivos da escolha do curso, averiguar o nível de 

expectativa dos alunos com o mercado de trabalho. 

Necessidade em saber o nível de expectativa e de influência que o curso de 

Administração da faculdade Porto exerce na vida de seus alunos. Conhecer o nível 

de expectativa dos alunos do curso de administração com relação ao mercado de 

trabalho. Será que os alunos do curso de administração da faculdade Porto estão 

preparados para o mercado de trabalho? 

Para a realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica para 

levantamento da teoria e a aplicação de um questionário com 10 questões para 26 

alunos dos últimos períodos do curso, visando esclarecer os objetivos supracitados 

 
1. REFERENCIAL TEÓRICO 
1.1. Teoria da Expectativa 

 

Segundo Pinho (2007, pág.129), para desenvolver esse trabalho, é necessário 
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compreender uma teoria que traz conjectura ao tema proposto, a teoria da 

expectativa. Essa teoria é derivada da teoria da motivação. Dentre os autores, 

destacamos Victor Vroom que também foi o precursor do assunto em 1964. 

O psicólogo Victor Vroom desenvolveu a Teoria das Expectativas, que é uma 

das muitas teorias que procuram explicar as motivações humanas. “Segundo Vroom, 

o processo de motivação deve ser explicado em função dos objetivos e das escolhas 

de cada pessoa e das suas expectativas em atingir esses mesmos objetivos” Alves 

(2014). 

 

• Comportamento é motivado por uma combinação de fatores do individuo e do 

ambiente; 

• Os indivíduos tomam decisões sobre seu comportamento na organização 

• Os indivíduos têm necessidades, desejos e objetivos diferentes. 

• Os indivíduos decidem entre alternativas de comportamentos baseados em suas 

expectativas de quando um determinado comportamento levará a um resultado desejado. 

 

Segundo os autores Robbins (2013); Sobral (2013) em Comportamento 

Organizacional (teoria e prática no contexto brasileiro), uma das teorias de motivação 

mais aceitas fala também sobre a teoria da expectativa, de Victor Vroom. Essa teoria 

sustenta que a força da tendência para agir de determinada maneira depende da força 

da expectativa de que essa ação trará certo resultado e da atração que esse resultado 

exerce sobre o individuo. Enfoca três relações: 

 

1. Relação esforço-desempenho, a probabilidade percebida pelo individuo de que cer- 

ta quantidade de esforço levará ao desempenho. 

2. Relação desempenho-recompensa, o grau em que o individuo acredita que deter 

minado nível de desempenho levará a um resultado desejado. 

3. Relação recompensa-metas pessoais, o grau em que as recompensas organizaci- 

onais satisfazem as metas pessoais ou as necessidades do individuo e a atração que essas 

recompensas potenciais exercem sobre ele. 
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No livro Administração – teoria e prática no contexto brasileiro dos autores 

Sobral e Peci (2008), discorre que de acordo com a teoria da expectativa, o esforço 

de trabalho de uma pessoa para alcançar determinado nível de desempenho depende 

de sua expectativa em relação ao resultado que esse desempenho terá, isto é, de sua 

avaliação se a recompensa vale o esforço alocado. A teoria da expectativa esta 

associada Victor Vroom. A teoria da expectativa parte dos seguintes pressupostos: 

- O comportamento é influenciado por uma combinação de fatores individuais e 

ambientais. 

 

- Os indivíduos apresentam necessidades e objetivos diferentes. 

- Os indivíduos tomam decisões conscientes sobre seu comportamento no local de 

trabalho. 

-    As expectativas acerca do resultado de determinado desempenho também 

influenciam as decisões individuais, estabelecendo algumas alternativas de ação. 

 

O modelo de expectativa baseia-se na relação entre o esforço individual, o 

desempenho e os resultados associados a um bom desempenho. As relações entre 

esses três elementos representam os principais componentes dessa teoria: 

Expectativa de esforço-desempenho, que é a expectativa de uma pessoa acerca do 

grau de dificuldade de um desempenho bem-sucedido influenciando suas decisões 

sobre o comportamento desejado. Expectativa de desempenho-resultado, os 

indivíduos esperam certos resultados de seu comportamento, e esses resultados 

influenciam as decisões sobre as ações individuais. Valência é o resultado do 

comportamento individual e apresenta o poder de motivar de cada um. 

Como defende Kanfer (1990), o modelo desenvolvido por Vroon é o mais 

conhecido dentro da psicologia industrial e organizacional; é um modelo motivacional 

complexo, aceito e explorado em nível internacional. 

No modelo multiplicativo de Victor Vroom são considerados três variáveis 

determinantes da motivação do individuo – valência, instrumentalidade e expectância 

– e a capacidade individual de distinção entre eles. 

A valência diz respeito à importância de um determinado fator, na visão 

particular do individuo; é o valor atribuído a este fator e revela a favorabilidade 
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individual em relação ao mesmo, a valência de uma recompensa é única para cada 

individuo, estando condicionada às suas experiências e pode variar durante um 

período de tempo, uma vez que quando necessidades antigas são satisfeitas, outras 

novas surgirão. 

A instrumentalidade diz respeito à percepção da relação desempenho – 

compensação, é a percepção em relação a possibilidade de obter recompensas como 

consequência do esforço desempenhado para o alcance de resultados. À medida que 

o desempenho cresce, crescem também as recompensas – a instrumentalidade diz 

respeito à percepção individual desta relação de causa e efeito. 

Expectância é a esperança de atingir resultados, revelando a capacidade 

individual ou desempenho particular de cada um (numa auto avaliação). É medida em 

termos de probabilidade. Se um individuo não ver a chance de que um dado esforço 

possa levar a desempenho desejado, a expectância é 0 (0%). Por outro lado, se ele 

tem alta confiança de que o esforço possa levar à conclusão da tarefa, a expectância 

tem o valor 1 (100%). 

Segundo Robbins (2005, p. 148) “a teoria da expectativa sustenta que a força 

da tendência para agir de determinada maneira depende da força da expectativa de 

que esta ação trará certo resultado, e da atração que este resultado exerce sobre o 

individuo. Em termos mais práticos, esta teoria sugere que um funcionário se sente 

motivado a despender um alto grau de esforço quando acredita que isto vai resultar 

em uma boa avaliação de desempenho; que a boa avaliação vai resultar em 

recompensas organizacionais- como uma bonificação, um aumento de salário ou uma 

promoção; e que estas recompensas vão satisfazer suas metas pessoais”. 

Segundo Nunes (2016), a Teoria da Expectativa de Porter e Lawler, reconhece 

que, através do trabalho, as pessoas procuram satisfação de diferentes necessidades 

e só serão motivadas para um esforço maior se forem correspondidas pelas 

recompensas que procuram. 

Assim, a motivação também dependerá da expectativa da recompensa pelo 

resultado da relação esforço/desempenho no trabalho. É necessário conquistar a 

confiança dos colaboradores e fazê-los acreditar que se se esforçarem obterão 

recompensas posteriores. 

A teoria das expectativas baseia-se na premissa geral de que á motivação para 
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o de- sempenho que um indivíduo possui apoia-se na antecipação que ele faz de 

eventos futu- ros. Em outras palavras, o indivíduo tem expectativas acerca dos 

resultados que advirão em consequência de suas ações. Ainda mais, devido à 

preferência de certos resultados a outros por parte do indivíduo, a teoria indica que 

ele faz a escolha entre as condutas al- ternativas de acordo com as probabilidades de 

ocorrência e o valor que se atribui a estes resultados. É especificamente estabelecido 

que a motivação depende então: a) do atrati- vo (valência) de certas recompensas ou 

"resultados" que advêm de tal desempenho; b) das percepções que se tem da força 

que apresenta a relação entre o desempenho e a ocorrência dos "resultados" 

(instrumentalidade); e c) da percepção do vínculo que existe entre o esforço orientado 

para o desempenho e o subsequente desempenho efetivo (ex- pectativa). Estima-se, 

ademais, que quanto maiores forem a valência dos “resultados”, a instrumentalidade 

e as expectativas, maior será a motivação que o indivíduo tem no que diz respeito a 

manter seu desempenho a um determinado nível. (NUNES, P., 2016) 

 

1.2. O que é carreira profissional 
 

Por Educação P. (2017), a carreira profissional se tornou imprescindível no 

sistema capitalista e moderno, sendo, portanto quase que compulsório pela sociedade 

que todo individuo tenha uma qualificação técnica, cognitiva e especifica para ser 

colocado ou mesmo recolocado no mercado de trabalho, esta ligação de intimidade 

com as atribuições que serão exercidas e a cooperação no grupo de trabalho, 

impulsiona as pessoas a faze- rem a escolha da carreira que pretendem atuar, 

considerando a formação e a capacidade de produzir individuas e socialmente, 

querem construir uma imagem e reputação em face de suas experiências e atividades 

exercidas, a competência e credibilidade durante sua trajetória profissional. 

Segundo Martins (2001), podemos considerar que etimologicamente, a palavra 

car- reira originou-se do latim carraria, que significa estrada rustica. Apenas em 

meados do século XIX esta palavra começou a ser relacionada com a trajetória 

profissional, adquirin- do o sentido de profissão que caminha em etapas. 

De acordo com Dutra (1996) o termo carreira agregava vários significados, podendo 

ser empregado para referir-se à mobilidade ocupacional, por exemplo, o caminho a 
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ser trilha- do por um executivo dentro da empresa. O termo carreira transmite a ideia 

de um cami- nho estruturado e organizado no tempo e no lugar que pode ser seguido 

por alguma pes- soa. 

Dutra (1996) descreve dois modelos de carreira: modelo tradicional e moderno, 

sendo que, em sua visão, o modelo tradicional, vigorou até a década de 1970 e é 

caracterizada pela estabilidade e progressão linear e vertical. O modelo moderno 

caracteriza-se por uma progressão da carreira de forma descontinua e com maior 

instabilidade. 

 

 

1.3. Planejamento da carreira profissional 
 

 

Por Greicy (2015) a cada dia torna-se mais importante para o profissional a 

condu- ção de sua carreira, numa visão mais generalista a preocupação com a carreira 

de um colaborador, não deve esta unicamente atrelada aos interesses das 

organizações, uma vez que as competências de cada individuo deve ser 

desenvolvidas de acordo a mudança de cenário do mercado e aplicabilidade dessas 

competências poderá ser colocada em varias organizações. É preciso criar e manter 

a empregabilidade. O desenvolvimento da especialidade (cursos de graduação e pós-

graduação) deve ser seguido por conhecimen- tos variáveis que permitam a atuação 

em varias atividades e frentes de trabalho, tanto técnicos como gerencial. 

Conforme Lussier, Reis e Ferreira (2010), para alcançar o sucesso é preciso 

plane- jar a carreira. O sucesso da carreira poderá ser determinado pelo que o 

individuo faz bem ou pelo que gosta de fazer ou ainda por aquilo que combine as suas 

melhores habilidades e interesses. A carreira cera é aquela que equilibra a vida 

profissional e a afetiva. A pri- meira etapa, antes mesmo de qualquer planejamento, é 

buscar orientações com um es- pecialista o orientador tem a função de ajudar a clarear 

e, às vezes, ajudar a encontrar os objetivos e criar um plano de realista para a carreira 

pretendida. Lussier, Reis e Ferreira (2010) chamam nossa atenção sobre a 

necessidade de se começar esta busca por meio do preenchimento do modelo de 

planejamento de carreira. As etapas deste processo são as seguintes: preencher uma 
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avaliação, determinar suas preferencias de carreira, estabe- lecer objetivos, 

desenvolver um plano e monitorá-lo. 

Segundo Dutra (1996, p.24), A grande maioria das pessoas encara reflexão 

sobre suas carreiras apenas como identificação de oportunidades e a busca de seu 

aproveita- mento. Ao proceder desta maneira, subordina suas carreiras a uma 

realidade dada pelo ambiente e perde a condição de atuar sobre a realidade. A 

atuação sobre o ambiente, no sentindo de transformá-lo para melhor adequar-se ás 

preferencias e características pes- soais, exige que as pessoas, antes de refletirem 

sobre as oportunidades de carreira ofe- recidas pelo ambiente, olhem para dentro de 

si, procurando identificar o que gostam, o que as satisfaz, o que as estimula, etc. Ao 

fazê-lo, por estarem usando padrão interior de avaliação, terão melhor condição para 

identificar oportunidades de carreira. 

Ainda de acordo com Dutra (2001), a carreira deve ser entendida como uma 

sequên- cia de posições e trabalhos feitos pelo individuo, de forma articulada, 

conciliado desenvol- vimento pessoal com organizacional. 

Conforme Lacombe (2005, p. 62), a carreira consiste numa serie de posições 

exerci- das por uma pessoa ao longo de sua vida profissional, com uma boa avaliação 

de pessoal e um bom plano sucessório, é possível programar a carreira de cada 

pessoa para exercer funções para as quais demostre aptidões. 

Gonçalves (2007) afirma, as próprias pessoas são as responsáveis por 

gerenciarem suas carreiras, principalmente pela razão de serem elas as que possuem 

maior conheci- mento sobre si e sobre onde pretendem chegar. As mudanças dos 

cenários e a real ne- cessidade de qualificação é que impulsionam uma boa gerência 

da carreira profissional. 

 

2. MÉTODOS E RESULTADOS 
 

A pesquisa foi realizada com 26 alunos concluintes, dos quais apenas 16 

devolveram o questionário concluído. Foi verificado que dos entrevistados 10 são do 

sexo feminino e  6 são do sexo masculino. 
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Gráfico 1 – Sexo 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

O maior influenciador para a escolha do curso foi o mercado de trabalho, pois 

segundo os alunos a área de administração é muito abrangente, possibilitando ao 

término do curso atuar em empresas privadas, abrir o próprio negócio e também 

concorre a concursos pú- bicos. As pessoas que responderam “outros” citaram 

exemplos como: influencia a possibi- lidade de receber bolsa, qualidade de ensino e 

motivação pessoal. 

 

Gráfico 2 – Fatores de influência 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
 

 

Quando perguntado sobre a ocupação profissional atual a maioria respondeu que 

atua em empresa privada, seguido pelas opções de estudante e funcionário publico. 

 

Gráfico 3 – Ocupação profissional 
 

Ocupação profissional 

 

Autônomo / empreendedor Funcionário empresa privada 

Sexo 

 

Feminino 

Outros Mercado de Trabalho Amigos Família 

 

 

 

Fatores de influência 
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Funcionário Público 

Esudante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Foi perguntado aos alunos qual área eles gostariam de atuar após a conclusão 

do curso, foi respondido pela maioria “empresa própria”, ou seja, eles desejam abrir o 

próprio negócio e administrá-lo, o resto ficou entre trabalhar em empresa privada e 

concurso pú- blico, ainda tivemos um aluno que demonstrou interesse pela docência. 

 

Gráfico 4 – Atuação após a conclusão do curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Oito alunos responderam que desejam fazer uma pós- graduação após a 

conclusão do curso, quatro desejam fazer MBA, dois desejam fazer outra graduação 

e dois não dese- jam dar continuidade aos estudos. 

 

Gráfico 5 – O que desejam fazer após a conclusão 
 
 
 
 
 
 
 

Docência Empresa privada Concurso público Empresa própria 

 

 

 

 

Atuação após a conclusão do curso 

          

N.D.A 

MBA 

Outra graduação 

O que desejam fazer após a conclusão 



11 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora (2018) 
 

 

Quando questionado porque era importante a conclusão do curso, sete alunos 

res- ponderam que a estabilidade ou promoção financeira era mais importante, oito 

alunos responderam que a realização pessoal era mais importante e um aluno disse 

que é impor- tante concluir o curso para realizar o sonho de outras pessoas. 

 

Gráfico 6 – Importância da conclusão 
 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
 

 

A maioria dos alunos respondeu que acreditam que o curso de Administração 

da Faculdade Porto preparam seus alunos para o mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Confiança no curso 
 

Importância da conclusão 

 

 

 

 
Estabilidade Realização pessoal Realiação de outros Status social 

Confiança no curso 

Sim 

Não 
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Fonte: elaborado pela autora (2018) 
 

 

E quando perguntado se eles acreditam que a condição financeira irá melhorar 

após o término do curso, quinze alunos disseram que sim, e apenas um aluno não 

acredita nessa melhora. 

 

Gráfico 8 – Confiança na melhoria financeira 
 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
 

 

Quanto à perspectiva de remuneração após a conclusão do curso, um aluno 

respon- deu que espera receber entre R$ 1.000,00 e 2.500,00 reais, nove esperam 

ter sua remu- neração entre R$ 2.500,00 a 5.000,00 reais, quatro alunos acreditam 

que podem receber entre R$ 5.000,00 e 8.000,00 reais, dois alunos esperam uma 

remuneração acima de R$ 8.000,00 reais. 

 

Gráfico 9 – Expectativa de remuneração 
 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
 

Ao fim do questionário foi feita uma pergunta subjetiva a respeito da expectativa 

dos alunos em relação ao mercado de trabalho, sintetizando a maioria acredita que o 

Confiança na melhoria financeira 

 

 

Sim 

Expectativa de remuneração 

10 
 

 

 
1.000 a 2.500 2.500 a 5.000 

5.000 a 8.000 
acima de 8.000 
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mercado de trabalho está bastante competitivo e espera que haja oportunidades e 

espaço para trabalhar, podendo assim contribuir de maneira social e pessoal com o 

mercado de traba- lho. 

 

CONCLUSÃO 

 

A escolha profissional está ligada ao futuro profissional e pessoal do indivíduo. 

É claro que este pode optar por exercer outra profissão diferente de sua formação, 

mas a escolha profissional deve ser feita levando-se em conta diversos fatores como: 

afinidade com a profissão; afinidade com o curso de formação e conhecimento do 

mercado de trabalho que o espera depois de formado. A pesquisa mostrou índices 

elevados de alunos que entraram na graduação com uma visão otimista do mercado 

de trabalho e da universidade, e durante os quatro anos, e na etapa final de conclusão 

se mantiveram na mesma expectativa de positividade e otimismo. 

É notório que o papel da graduação, é o de ser o facilitador para se alcançar 

objetivos e metas de vida a curto, médio e longo prazo, é necessário viver em busca 

da melhoria contínua. 

Esta pesquisa deixa evidente que o graduando entende que para que o mercado 

possa absorvê-lo, este indivíduo deve estar qualificado e atualizado. E deve ter a 

capacidade de colocar em prática toda a teoria adquirida por meio de mestres, pares, 

e experiências adquiridas dentro de sua rotina diária de estudo, vida e trabalho. 

Quanto mais assertivo se possa ser na decisão de pôr qual vertente o graduando 

quer seguir no princípio de sua jornada, mais efetivo ele será em alcançar suas metas, 

objetivos, e expectativas de carreira e vida. Logo, será mais fácil lidar com a 

responsabilidade, obrigação e cobrança que a sociedade impõe. 
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