
 

 
MESTRADO 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 

EXPECTATIVAS E CARREIRA DOS GRADUADOS EM 

MBA PELO ISEG 
 
 
 
 
LUÍS FILIPE ROSA CARDOSO 
 
 
 

 
 
 
 

SETEMBRO - 2012 



  
Página 2 

 
  

 
MESTRADO EM 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 

EXPECTATIVAS E CARREIRA DOS GRADUADOS EM 

MBA PELO ISEG 
 
 
 
LUÍS FILIPE ROSA CARDOSO 
 
 
 
ORIENTAÇÃO: 

PROFESSORA DOUTORA HELENA MATEUS JERÓNIMO 

 

 
 
 

SETEMBRO - 2012 
 



  
Página 3 

 
  

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, quero agradecer à Professora Helena Jerónimo, por todo o apoio 

concedido ao longo destes meses, pela sua compreensão, sugestões, incansáveis 

correcções e inúmeros comentários, todos eles fundamentais para a realização desta 

dissertação.  

 

Reconheço igualmente o contributo da Secretaria de Pós-Graduação do ISEG que, após 

autorização do Presidente da Escola, gentilmente acedeu ao meu pedido de envio do 

inquérito para todos os alunos graduados em MBA, e estendo o agradecimento 

igualmente aos que participaram na presente investigação, preenchendo o inquérito a 

que foram solicitados. 

 

O meu obrigado à Dr.ª Ana Franco, minha colega de trabalho, que sendo graduada em 

MBA pelo ISEG, ajudou-me a divulgar o inquérito aos seus colegas de graduação, 

conseguindo, por isso, obter mais respostas numa altura em que a taxa de participação 

ao inquérito era muito fraca. 

 

Agradeço à minha namorada, Ana Raquel Salgado, por toda a ajuda, apoio e fonte de 

motivação, que sempre me foi transmitindo mesmo nas alturas mais difíceis na 

realização da dissertação. 

 

Quero também deixar uma palavra de apreço aos meus amigos e colegas que sempre me 

incentivaram, ao longo desta etapa final do curso de Mestrado de Gestão de Recursos 

Humanos. 

 

Por último, mas não menos importantes, ao meu Pai, Mãe e Irmã porque a minha 

família é quem mais me encoraja, dá forças e motiva.  

 

A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. 

Léon Tolstoi 

 

 

A todos e sem excepção o meu Muito Obrigado! 



  
Página 4 

 
  

Resumo 

 

Face à actual situação económica do país e às transformações no mundo do trabalho, 

tem-se verificado um aumento contínuo do desemprego e uma aposta na formação 

contínua através da frequência e obtenção de graus pós-graduados. A literatura sobre o 

tema atesta que uma das melhores vias para potenciar a empregabilidade e ganhar maior 

visibilidade no mercado do trabalho passa por adquirir mais e melhores conhecimentos 

e competências. Nesse sentido, a obtenção de um título de graduação superior pode 

permitir aos alunos melhorarem as suas oportunidades de emprego, conceberem uma 

mudança na carreira profissional e sobretudo alcançarem metas remuneratórias mais 

elevadas.  

A presente investigação visa contribuir para o melhor conhecimento desta realidade, 

focalizando-se sobre as expectativas e carreiras de um sector específico da força-de-

trabalho: os alunos graduados em MBA pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. 

O objectivo é analisar se existe adequação ou não das expectativas de carreira ao 

mercado de trabalho e às relações de trabalho nas organizações onde desempenham a 

sua actividade. Por intermédio da aplicação de um inquérito, concluiu-se que o que 

levou os graduados do ISEG a optarem por realizar um MBA foi o facto de poderem 

aprofundar os seus conhecimentos em torno da Gestão de negócios, melhorar o 

desempenho profissional e obter melhores perspectivas de carreira, despontando nestes 

uma melhoria no processo de tomada de decisão, no desenvolvimento do trabalho em 

equipa, e na aprendizagem de técnicas de negociação. 

  

Palavras-Chave: Alunos, Carreiras, Expectativas, MBA, Motivações. 
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Abstract 

 

Due to the current economical situation of the country, and the consequential 

transformations in the working conditions, Portugal has been facing a continuous 

increase in the unemployment rate, and the consequent ongoing investment that 

individuals do on their academic trainings. Everything read about this subject confirms 

that one of the best ways to improve one's employability and to be known in the work 

market, is by acquiring more and better knowledge and skills. Therefore, obtaining 

higher education allows students to improve their job opportunities. It has a positive 

impact on their professional career and, mainly, allows them to have higher salary 

expectations.  

The purpose of this investigation is to better understand this reality, focusing on the 

expectations and careers of a specific target: ISEG's MBA graduate students. The main 

goal is to analyze if there is any link between the students' career expectations and their 

current work situation. By doing a questionnaire, it was possible to conclude that most 

of the MBA students in ISEG chose to take this degree in order to deepen their 

knowledge on Business Management. Moreover, students admit that this degree allows 

them to improve their performance and to gain better career opportunities, by enabling 

the optimization of the decision-making process, team work, and in learning negotiation 

techniques. 

 

Key-Words: Students, Careers, Expectations, MBA, Motivations. 
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Introdução 

 

Quem trabalha tem expectativas e objectivos de variadíssimas ordens, através 

das quais visa satisfazer as suas necessidades pessoais, que podem variar consoante a 

idade, fase da carreira, educação, personalidade ou situação familiar. Uma das melhores 

vias para potenciar a empregabilidade e ganhar maior visibilidade no mercado do 

trabalho passa por adquirir mais e melhores conhecimentos e competências, quer 

académicos, linguísticos ou informáticos. Neste domínio, assume particular importância 

as carreiras profissionais e expectativas dos estudantes universitários em virtude da sua 

proximidade temporal de entrada no mercado de trabalho. A obtenção de um título de 

graduação superior como um MBA (Master of Business Administration), parece 

permitir aos alunos melhorarem as suas oportunidades de emprego, conceberem uma 

mudança na carreira profissional e sobretudo alcançarem metas remuneratórias mais 

elevadas. Não é de estranhar, portanto, que estudantes com graduação superior como 

um MBA tenham expectativas, não só profissionais, mas também pessoais, mais 

elevadas de que quem possui apenas uma licenciatura. 

Face à actual situação económica do país e às transformações no mundo do 

trabalho, tem-se verificado um aumento significativo do desemprego, sendo que o 

desemprego jovem em Portugal se situa actualmente nos 35,4% (Eurostat 2012), 

conduzindo muitos a apostarem na sua formação contínua como forma de potencializar 

as suas competências. Neste contexto, torna-se heuristicamente pertinente conhecer as 

expectativas de carreira de um sector específico da força-de-trabalho: os graduados em 

MBA. A escolha pelos graduados em MBA deve-se ao facto de serem alunos com um 
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perfil diferente dos outros, terem, na sua maioria, experiência profissional e porque os 

seus conhecimentos são muito orientados para a prática (Vicente, 2009).  

A presente investigação visa, portanto, contribuir para o melhor conhecimento 

desta realidade, focalizando-se na análise das expectativas e carreira dos graduados em 

MBA pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), uma faculdade de 

referência nas áreas da economia e gestão no panorama nacional pertencente à 

Universidade Técnica de Lisboa. O MBA funciona desde o ano lectivo 1982/1983 

estando prestes a completar 30 anos de existência. Ao longo destes anos, o ISEG 

formou mais de 700 MBA, que, a crer, na brochura da própria entidade, singraram no 

mercado de trabalho, ocupando lugares de destaque na vida económica nacional e 

internacional em diversas áreas empresariais.
1
 Essa mesma brochura do MBA oferecido 

pelo ISEG promete que estes estudantes adquirem um currículo académico que lhes 

permite “encarar o futuro com mais competência e confiança”, porque desenvolve as 

competências e experiências necessárias para evoluir na carreira profissional. Uma vez 

que os alunos graduados em MBA têm vindo a crescer exponencialmente, a ideia-chave 

que preside a este trabalho é, em termos sucintos, analisar se existe adequação ou não 

das expectativas de carreira ao mercado de trabalho e às relações laborais nas 

organizações onde desempenham a sua actividade. 

Em termos metodológicos, optou-se por um “estudo de caso”, de cariz 

exploratório, uma vez que a investigação se cinge apenas aos alunos graduados pelo 

ISEG desde a existência do MBA. Optou-se pela aplicação de um inquérito constituído 

por perguntas de resposta fechada, com o intuito de apurar as expectativas dos 

                                                 
1
 Brochura MBA ISEG 
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inquiridos em relação às suas vidas profissionais, aquando da finalização da pós-

graduação. 

Deste modo, os principais objectivos deste estudo consistem em responder às 

seguintes questões: Quais são as expectativas dos graduados em MBA pelo ISEG? O 

título MBA permite desenvolver condições de empregabilidade e atingir as necessidades 

intrínsecas como, por exemplo, estar-se envolvido em projectos desafiantes, encarar 

com boas perspectivas uma promoção, ou poder ser-se criativo? O que levou afinal estes 

alunos a seguirem um MBA? Qual a influência da obtenção do grau nas suas carreiras 

profissionais? 

O trabalho que a seguir se apresenta encontra-se organizado em quatro capítulos. 

No capítulo 1, pretende-se sumariar a revisão literária sobre o tema e dar conta de 

estudos semelhantes realizados noutros países. No capítulo 2, apresenta-se a abordagem 

metodológica desenvolvida neste trabalho e as proposições de trabalho. No capítulo 3, 

agregam-se os dados que dão corpo à análise empírica deste trabalho. Por fim, no último 

capítulo, serão sistematizadas as conclusões finais, não esquecendo de abordar as 

limitações do estudo e futuras recomendações. 

 

1. Graduados com o MBA: Expectativas, Carreiras e Motivações 

 

O conceito de carreira é um dos temas-chave na literatura de Gestão de Recursos 

Humanos, que pode ser entendido de diversas maneiras. De acordo com Hall (1976), 

carreira é uma sequência de atitudes e comportamentos, associada a experiências e 

actividades relacionadas com o trabalho, durante o período de vida de um sujeito. Na 

visão de outros autores, a carreira é uma sequência de posições ocupadas e de trabalhos 
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realizados durante a vida de um indivíduo, onde surgem mudanças que reflectem 

necessidades, motivos e aspirações individuais (London & Stumph in Dutra, 1996). 

Para outros ainda, a carreira é um padrão ou sequência de funções desempenhadas por 

um sujeito, que o desenvolvem no seu trabalho, aprendendo ao longo da vida em 

funções cada vez mais apropriadas (Collin & Watts, 1996). Carreira pode também ser 

definida como sendo a trajectória ou percurso profissional de um indivíduo, enquanto 

acumular de experiências de trabalho e aprendizagem ao longo da vida, 

independentemente das organizações onde ocorre e até da profissão (Gomes et al, 

2008). 

Para qualquer profissional, a carreira é muito importante para o seu futuro, pois 

as rápidas mudanças, quer ao nível do próprio processo produtivo, quer nas 

organizações, exigem uma flexibilidade e adaptação crescentes, tendo a globalização e 

as novas tecnologias sido as maiores responsáveis neste processo (Schein, 1995). A 

velocidade destas mudanças no mundo organizacional ocasionou o surgimento de novos 

modelos de carreira onde factores como o emprego para a vida, a ascensão contínua na 

hierarquia ou a aquisição de benefícios não são propriamente importantes ou decisivos 

para a construção do “sucesso” pessoal dentro da empresa (Arthur, 1994). A carreira, 

sendo um processo contínuo e evolutivo tem várias fases: a exploração, que ocorre com 

a transição da escola para o mundo laboral; o estabelecimento, que acontece aquando da 

procura do primeiro emprego; o desenvolvimento sucede-se devido às promoções na 

carreira; a maturação, assumindo um papel de conselheiro; e, por último o declínio, que 

ocorre com a preparação para a reforma (Schein, 1978 cit. Sousa et al, 2006: 162). A 

adaptação a um ambiente em constante mudança requer também um processo de gestão 

de carreira intrinsecamente empreendedor e constante, tendo o trabalhador capacidades 
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e responsabilidade de identificar necessidades e de partilhar essas necessidades com 

quem possa ter influência sobre a sua carreira (Torrington, 2008). 

Dentro deste tema geral, as carreiras e expectativas dos estudantes universitários 

têm atraído a atenção dos investigadores (e.g. Simmering & Wilcox, 1995; Thompson 

& Gui, 2000; Baruch, 2000, 2001; Sturges, 2003; Rapert, 2004; Mihail, 2006; Grzeda, 

2009), na medida em que constituem uma franja da sociedade que, pela sua iminência 

de entrada no mercado de trabalho, tornam-se um objecto de estudo pertinente para 

perceber qual o rumo das suas carreiras profissionais e demais expectativas. Melhorar a 

empregabilidade, ponderar uma eventual mudança na carreira profissional, procurar um 

novo estímulo intelectual e essencialmente ter a possibilidade de auferir salários mais 

elevados, parecem ser os principais objectivos de quem procura distinguir-se no 

mercado de trabalho, procurando a via de um título superior como um MBA. 

A literatura sobre o tema tem vindo, portanto, a debruçar-se em perceber o 

verdadeiro impacto da obtenção de um Mestrado ou de um MBA. Alguns estudos 

revelam que obter um grau académico superior melhora significativamente as 

capacidades dos alunos graduados (Baruch & Peiperl, 2000). Paralelamente, Rapert 

(2004) observou que a procura de um Mestrado ou um MBA é um desafio académico 

para muitos alunos, que procuram essencialmente conhecimentos aprofundados em 

áreas particulares. Outros acrescentam a empregabilidade e as melhores oportunidades 

de progressão da carreira, assim como o aumento da auto-confiança e das skills de 

gestão (Baruch & Leeming, 2001). Outras investigações concluem ainda que possuir um 

MBA permitiu aos alunos virem a ser líderes e gestores mais eficazes, uma vez que 

consolidaram de forma válida os seus conhecimentos teóricos, e permitiram igualmente 

uma melhoria da sua auto-confiança, na gestão de pessoas e na gestão de equipas de 
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trabalho (Sturges, 2003). Outros estudos, focalizados nos benefícios para a carreira 

decorrente da conclusão do MBA e em perceber em que medida afecta as promoções, 

salários, empregabilidade e liberdade de tomar iniciativas, concluem que aquele grau 

pós-graduado contribuiu decisivamente para os jovens encontrarem um novo emprego, 

com melhores condições de trabalho, assim como negociar com sucesso empregos mais 

promissores, com mais responsabilidades, iniciativas e projectos desafiantes (Mihail et 

al, 2006). 

Neste sentido, é possível concluir que a procura de um grau académico 

proporciona aos estudantes valores e prioridades (Simmering & Wilcox, 1995). A 

obtenção de um título académico como um Mestrado ou um MBA provê um papel 

social imediato. Em termos sociais, os estudantes recorrem aos títulos de pós-graduação 

como forma de definirem e descreverem as suas identidades. Os estudos sobre o tema 

permitem concluir que é legítimo que estes alunos graduados tenham expectativas, não 

só profissionais, mas também pessoais, mais elevadas de que quem tenha apenas o grau 

de licenciatura. 

Os pós-graduados académicos são uma fonte inestimável de informação e sobre 

os quais existem elevadas expectativas de qualidade e desempenho profissional (Seldin, 

1980). A qualidade de ensino com que estes indivíduos são contemplados faz com que 

estes adquiram e sustentem uma vantagem competitiva sobre os restantes (Hampton, 

1993). Deste modo, Rapert (2004) sublinhou que é necessário entender as expectativas 

dos estudantes com o intuito de prover as melhores oportunidades para funções 

empresariais práticas, que são mais eficazmente executadas se tiverem um forte 

background académico. 
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A idade ou a experiência profissional já adquirida, podem ser cruciais no que 

toca aos desejos de carreira. Os jovens com idade inferior aos 35 anos inscrevem-se no 

MBA para terem mais oportunidades de emprego; por sua vez, os profissionais com 

mais de 8 anos de experiência profissional dão sequência aos seus estudos académicos 

com o intuito de aprofundarem os seus conhecimentos (Thompson & Gui, 2000). É 

mais importante para os homens do que para as mulheres ter uma carreira de sucesso, 

assim como diversas oportunidades de trabalho (Thompson & Gui, 2000); reforçando as 

conclusões de alguns autores (e.g. Powell et al, 2003) que afirmaram que enquanto a 

idade e a experiência parecem influenciar as percepções do real valor de um MBA, o 

sexo é uma variável bastante importante, no que diz respeito à definição de expectativas 

de cada indivíduo. 

O estudo realizado por Hofstede (1991) sobre as dimensões culturais com 

impacto no comportamento organizacional ajuda a compreender vários pontos 

importantes, nomeadamente os principais objectivos e orientações dos trabalhadores do 

sexo masculino e do sexo feminino. Assim, e de acordo com este estudo, os homens 

colocam uma elevada ênfase no dinheiro e bens materiais, são bastante ambiciosos 

sendo considerado normal falarem dos seus sucessos, são competitivos e assertivos, a 

resolução de problemas rege-se através do poder, existe uma enorme simpatia pelos 

fortes e vencedores e o lema principal é “Viver para trabalhar”. Quanto às mulheres, e 

de acordo com o mesmo autor, estas têm uma elevada ênfase pelas pessoas e pela 

qualidade de vida, valorizam a modéstia, a cooperação e o consenso, os conflitos são 

resolvidos pela cedência mútua e negociação, existe uma simpatia pelos fracos e 

perdedores, sendo que o seu lema principal é “Trabalhar para viver”. 
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Para Hofstede (1991) as variáveis: remuneração, ser reconhecido, a promoção, o 

desafio e ter boas relações de trabalho com a chefia directa, são motivações e ambições 

dos trabalhadores do sexo masculino. Por outro lado, as variáveis mais importantes para 

as mulheres, que lhes permite trabalharem em condições ideais são a cooperação, a zona 

onde se vive, uma vez que é relevante viver num meio agradável para si e para a 

família, e a segurança de emprego.  

Outros autores (e.g. Simpson et al, 2005) alertam, no entanto, para uma 

diferença de critérios em relação ao género constatando que as mulheres com um curso 

superior não progridem tão rápida ou facilmente na carreira do que os homens com o 

mesmo tipo de curso, apurando ainda que ao nível das recompensas financeiras a 

diferença é igualmente forte entre homens e mulheres. 

Os alunos com alguma experiência profissional procuram uma diferenciação 

académica para poderem desenvolver competências de integração, combinando o 

conhecimento teórico que adquiriram de diversas disciplinas do curso. Na mente destes 

profissionais, existe a expectativa de aprender novas maneiras de pensar e agir, assim 

como de ampliar a compreensão do mundo dos negócios. Igualmente vincada fica a 

expectativa destes indivíduos atingirem cargos de nível elevado com a conclusão do 

grau académico superior (Grzeda et al, 2009). 

 

1.1. Motivação na Carreira 

 

Com o intuito de maximizar em termos motivacionais uma carreira profissional, 

as empresas necessitam de ajudar os seus trabalhadores a gerirem as suas próprias 

carreiras, apesar de hoje em dia esta prática já não ser comum. Se é verdade que 

podemos conceber a motivação como uma força consciente e inconsciente que provoca, 
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canaliza e sustenta o comportamento e as acções dos indivíduos (Stoner, 1995), 

podemos pensar na motivação de carreira a partir de três características: carreira 

resiliente, análise da carreira profissional e identificação com a carreira profissional. 

Numa carreira resiliente os trabalhadores são capazes de lidar com os problemas que 

afectam o seu trabalho. Na carreira profissional, os trabalhadores conhecem os seus 

interesses, pontos fortes, pontos fracos e competências e estão conscientes de como 

essas percepções se relacionam com os seus objectivos de carreira. A identificação com 

a carreira surge quando os trabalhadores definem os seus valores pessoais de acordo 

com o seu trabalho (Noe, 2010: 447-448). 

Existem várias componentes de motivação na carreira que podem valorizar quer 

a empresa quer o empregado. Para as empresas, o facto de terem trabalhadores na 

denominada carreira resiliente permite que estes estejam abertos à inovação, se adaptem 

a mudanças inesperadas, se sintam comprometidos com a organização e tenham orgulho 

no seu trabalho. Quando analisam as suas carreiras, os trabalhadores têm conscientes os 

seus pontos fortes e fracos em termos de competências, sendo que quando se 

identificam com a carreira, estes têm uma maior taxa de participação em actividades de 

aprendizagem, sendo capazes de lidar com condições de trabalho que não são as ideais 

(Noe, 2010).  

Atendendo ao contexto de trabalho, os aspectos motivadores passam sobretudo 

pelas expectativas, necessidades e objectivos (Chiavenato, 1998), onde podem ser 

incluídas as compensações económicas, as condições de trabalho, a estabilidade de 

emprego, os progressos e promoções ao nível da carreira de cada um e as relações 

sociais. A motivação na carreira pode ser positivamente influenciada caso as empresas 

ofereçam oportunidades de realização profissional, incentivem o desenvolvimento dos 
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seus trabalhadores e os informem sobre oportunidades na carreira profissional (Noe, 

2010). A motivação é um tema amplamente estudado na literatura do Comportamento 

Organizacional e da Gestão de Recursos Humanos, existindo variadíssimas teorias. Não 

cabe aqui explicitar todas estas teorias, mas tão só a teoria da expectativa de Victor 

Vroom (1964) e a da equidade de Adams (1965), visto que um dos objectivos deste 

trabalho é tentar perceber quais as expectativas dos alunos graduados em MBA pelo 

ISEG.  

A teoria da expectativa é uma teoria cognitiva e, como tal, parte do pressuposto 

que as pessoas são tidas, naturalmente, como seres racionais, tendo crenças e 

expectativas relacionadas com circunstâncias futuras, quer pessoais, quer profissionais 

(Steers, 1975). Segundo Robbins (2005) o facto de um trabalhador saber que se der o 

máximo de si, em prol de objectivos individuais ou colectivos, vai obter uma boa 

avaliação de desempenho, e que com esta avaliação positiva, as hipóteses de receber 

prémios monetários, aumentos salariais ou uma promoção, ficam perfeitamente no 

horizonte do mesmo, é motivador. Assim, o trabalhador sentir-se-á realizado, uma vez 

que sabe que está a lutar por objectivos profissionais que vão satisfazer e complementar 

as suas metas pessoais.  

A teoria da expectativa baseia-se em três relações: entre esforço-desempenho, 

entre desempenho-recompensa e entre recompensa-metas pessoais. Na primeira relação 

os trabalhadores têm expectativas de que um maior esforço conduz a um melhor 

desempenho, sendo que estas expectativas são mais evidentes em cargos com tarefas 

mais complexas e abstractas, (Castro et al, 2007). A relação desempenho-recompensa é 

definida por (Castro et al, 2007: 66) como sendo “o grau em que o indivíduo acredita 

que um determinado nível de desempenho vai levar à obtenção de um resultado que se 
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deseja”. Deste modo, torna-se natural que um trabalhador se encontre motivado a 

desempenhar com excelência as suas funções, uma vez que a expectativa de uma 

recompensa em relação a esse mesmo desempenho, vem complementar desejos e 

satisfações, quer pessoais quer profissionais. Já na relação de recompensa-metas 

pessoais, é quando “as recompensas organizacionais satisfazem as metas pessoais ou as 

necessidades do indivíduo, e a atracção potencial que essas recompensas exercem sobre 

ele” (id., ibidem). Estas metas pessoais podem ser do foro social, do profissional ou de 

ambos. 

A teoria das expectativas deixa bem definido que existe uma expectativa em 

torno do esforço-desempenho, existe instrumentalidade entre o desempenho e os 

resultados, e nos resultados existe a valência ou “orientações afectivas em relação a 

resultados e estados de natureza particulares” (id., ibidem). Assim, se o resultado for 

atractivo para o trabalhador este vai esforçar-se para o atingir porque o resultado tem 

uma valência positiva (e, por conseguinte, é desejado), sucedendo o contrário caso o 

resultado cause insatisfação ao indivíduo. Quando o resultado é indiferente à pessoa em 

causa, estamos perante uma valência classificada de zero (Ferreira et al, 2001). 

Trata-se, portanto, de uma teoria cognitiva, uma vez que para obter as 

recompensas desejadas cada indivíduo sabe qual a quantidade de esforço que necessita 

despender no local de trabalho. Ou seja, “a força da tendência para agir de uma 

determinada maneira, depende da força na expectativa no resultado da sua actuação e no 

grau de actividade de tal resultado” (Ferreira et al, 2001: 266). Esta teoria permite 

concluir que existem várias variáveis que conduzem à excelência do desempenho. Se, 

por um lado, temos as expectativas, a instrumentalidade e a valência que conduzem a 

um determinado nível de esforço que vai produzir motivação para alcançar o 
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desempenho desejado, por outro, não podemos gorar o facto de que a experiência, as 

habilidades e a personalidade de cada indivíduo, são igualmente fundamentais para o 

atingir do desempenho expectável.    

Na teoria da equidade de Adams (1965), a justiça é definida como equidade 

existindo uma comparação interpessoal. Por outras palavras, esta teoria apoia-se no 

facto de um indivíduo denotar certas diferenças quando compara o seu ganho e os seus 

investimentos com os dos outros. Deste modo, o seu esforço no trabalho fica 

condicionado em função do resultado da comparação com o esforço despendido por 

outros colegas relevantes, que funcionem como termo de comparação (Ferreira et al, 

2001). Deste modo, Adams (1965) refere ainda que uma situação de iniquidade pode 

denotar-se quando um indivíduo se apercebe de uma desigualdade entre os 

investimentos pessoais que fez e os resultados auferidos. É natural que o sentimento de 

injustiça surja quando um indivíduo se considera muito bem (iniquidade por excesso) ou 

muito mal (iniquidade por defeito) recompensado. 

As expectativas de carreira são certamente diferentes de pessoa para pessoa. A 

carreira profissional que um indivíduo deseja pode ter objectivos e planos distintos de 

um outro profissional da mesma área. Com o intuito de reter os melhores profissionais, 

as organizações, para além de outros benefícios e regalias, contam com um plano de 

carreira para os seus trabalhadores. O plano de carreira é essencial para ajudar à 

evolução dos trabalhadores, assim como para mantê-los motivados. Planear a carreira de 

um indivíduo na organização pode passar por subidas hierárquicas dentro da mesma 

função (vertical), pela mudança de funções dentro do mesmo nível hierárquico 

(horizontal), e por uma mudança de funções e de nível hierárquico (diagonal) 

(Chiavenato, 2000). 
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Para os jovens graduados torna-se bastante importante assegurar a estabilidade 

profissional, sendo marcante conseguirem um emprego em que se sintam satisfeitos, 

motivados e realizados. Analogamente, para as empresas, este tipo de diplomados são 

indispensáveis, uma vez que são fonte de um elevado conhecimento, sendo por norma 

trabalhadores bastante ambiciosos (Sandweiss et al, 2000).  

  A gestão da carreira de cada um está profundamente ligada com o seu 

desenvolvimento pessoal. Neste sentido, a ocorrência de um desenvolvimento 

progressivo de carreiras pressupõe o alcance de cargos mais elevados e com nível de 

responsabilidade superior. Numa fase inicial, a gestão de carreiras foi introduzida nas 

organizações como uma ferramenta que lhes possibilitava combater as suas 

necessidades organizacionais. Recentemente, esta gestão passou a ter um foco quer nas 

necessidades das organizações, quer nas necessidades de quem nelas trabalham. 

Actualmente são as próprias empresas que incentivam os seus empregados a gerirem as 

suas próprias carreiras. Contudo, continuam a surgir problemas nas empresas achatadas, 

onde as oportunidades de promoção na carreira são bem menores do que nas 

organizações burocráticas e tradicionais (Chiavenato, 1999). 

 

1.2. Carreiras Tradicionais, Proteanas e Contrato Psicológico 

 

Apesar de terem diminuído substancialmente, as carreiras tradicionais subsistem 

em algumas organizações. Neste caso, são geridas de uma forma planeada por parte da 

organização e baseiam-se essencialmente na progressão hierárquica. Em troca de 

lealdade, compromisso e um bom desempenho por parte dos trabalhadores, estas 

carreiras possibilitam-lhes planos de longo-prazo (Chanlat, 1995). No entanto, as 

necessidades de flexibilidade ou até as estruturas organizacionais mais achatadas, com 
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menos níveis hierárquicos, são as principais responsáveis por uma alteração às carreiras 

tradicionais. A carreira tradicional era vista pelo sucesso vertical, ou seja, era feita uma 

escalada da pirâmide corporativa e com consequentes recompensas monetárias (Hall & 

Mirvis, 1996), marcando a estabilidade no emprego, progressão e divisão sexual e social 

do trabalho (Chanlat, 1995), sendo que nas carreiras proteanas as oportunidades surgem 

para ambos os sexos e para os mais variados grupos sociais, pois a carreira dos 

indivíduos cresce de forma horizontal, existindo maior instabilidade no emprego.  

A carreira tradicional tem vindo a ser substituída por uma carreira proteana, uma 

vez que esta última satisfaz mais as necessidades das pessoas em prol das necessidades 

da organização, dando primazia à autonomia, responsabilidade pessoal e aprendizagem 

contínua. Carreira proteana significa uma carreira que é gerida pela pessoa e não pela 

organização, que é vista como uma série de experiências ao longo da vida, que promove 

a aprendizagem contínua e o gosto por novos desafios. O principal objectivo passa pelo 

crescimento profissional do indivíduo, não gorando a constante formação académica, 

como é exemplo os vários alunos que optam por seguir um MBA (Hall & Mirvis, 1996; 

Schein, 1996). Analogamente, Mirvis et al. (1994) afirmaram que a carreira proteana 

contraria a estabilidade da carreira tradicional, regendo-se pela flexibilidade, 

independência e determinação da pessoa em construir a sua própria carreira. O objectivo 

de uma carreira proteana é o desenvolvimento da pessoa, quer a nível profissional, quer 

a nível psicológico, uma vez que esse desenvolvimento passa pela constante formação e 

o envolvimento em novos projectos, o que contribui para novos desafios no trabalho. 

Quando um indivíduo gere a sua carreira profissional, e ao nível do denominado 

“Contrato Psicológico”, este ao invés da estabilidade, espera obter oportunidades de 

aprendizagem. Deste modo, a carreira proteana provoca um controlo sobre a vida com 
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elevados níveis de autonomia, sendo que nem sempre há o devido apoio das próprias 

organizações. Com isto, e de forma a escapar às inseguranças, é natural que muitos dos 

trabalhadores dêem preferência a uma carreira tradicional mais estável (Gomes et al, 

2008). O antigo “Contrato Psicológico” era regido por valores quer por parte do 

empregado, quer do empregador. A empresa exigia do empregado o compromisso com 

a organização, o desempenho adequado e a lealdade que eram vistos por esta como 

valores essenciais a cumprir por parte do colaborador. Por parte deste, a exigência 

passava por obter recompensas através de benefícios sociais, uma carreira planeada e a 

garantia do emprego para toda a vida (Castanheira et al, 1999). Relativamente ao novo 

“Contrato Psicológico”, Rousseau (2004) refere que as empresas esperam dos seus 

trabalhadores uma capacidade elevada de se adaptarem à mudança, que tenham uma 

aprendizagem contínua, que mantenham um compromisso com o sucesso da 

organização, que tenham uma elevada produtividade e que sejam capazes de gerir as 

suas próprias carreiras. Por sua vez, os trabalhadores esperam por parte dos 

empregadores regalias ao nível dos benefícios sociais, empregabilidade, oportunidades 

de desenvolvimento e a possibilidade de se actualizarem e adquirirem novas 

competências. Existem diferenças entre grupos de trabalhadores na consciência do 

“Contrato Psicológico” e as próprias expectativas comparativamente à durabilidade do 

emprego (Smithson & Lewis in Torrington, 2008). Ter um contrato de longa duração 

pode ser visto como um “contrato psicológico relacional”, sendo que os de curta 

duração são vistos como “transaccionais” (Gomes et al, 2008). 

Para melhor compreender as grandes diferenças entre as organizações 

tradicionais e as modernas e seus “contratos psicológicos”, observe-se o quadro 

seguinte: 
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Dimensão Organização Tradicional Organização Moderna 

Ambiente 

Característico 
Estabilidade Dinamismo 

Responsabilidade 

da Carreira 
Organização Individual 

Horizonte da 

Carreira  

Uma organização, por muito 

tempo 

Diversas organizações, por 

pouco tempo 

O Empregador 

espera /O 

Trabalhador dá 

 

O Empregador 

dá/ O 

Trabalhador 

espera 

 

Lealdade e compromisso 

 

 

Segurança profissional 

 

Horários longos de trabalho 

 

 

Investimento em 

empregabilidade 

Critérios de 

promoções 
Promoções por antiguidade 

Promoções por resultados e 

conhecimento 

Formação Programas formais, generalistas 

Sob medida, de acordo com as 

necessidades específicas da 

função 

Sentido da 

carreira 
Direcção única Multidireccional 

Quadro 1 – Fonte: Adaptado de Baruch (2004: 66). 

  

2. O estudo de caso dos Graduados em MBA pelo ISEG 

 

2.1. Orientações Metodológicas 

 

Com o objectivo de tentar clarificar quais as expectativas e avaliar as carreiras 

dos pós-graduados em MBA pelo ISEG, foi elaborado um estudo quantitativo, 

utilizando para tal um inquérito online, que se manteve alojado nos servidores do 

Google até ao início de Setembro de 2012. Conforme o procedimento normal, foi 

realizado um pré-teste do questionário, junto de amigos e colegas, no sentido de apurar 

se os mesmos encontravam dificuldades de compreensão ou de resposta ao questionário, 

podendo deste modo validar o mesmo. Após este pré-teste inicial, com a colaboração da 
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Secretaria de Pós-Graduação do ISEG, o questionário seguiu por correio electrónico 

para todos os graduados em MBA, sendo que a recolha de respostas ocorreu durante 

Julho e início de Setembro. De salientar que, devido à fraca taxa de respostas, foi 

necessário fazer-se várias diligências, inclusive insistir no Facebook junto dos Grupos 

MBA ISEG existentes, ajudando a subir consideravelmente o número de respostas. 

A escolha por um questionário com perguntas fechadas justifica-se por este ter 

como vantagens a possibilidade de fazer estudos referentes a um número elevado da 

população, recolhendo informação estandardizada, a comparabilidade dos dados e 

análise das correlações e a extrapolação das conclusões relativas a uma amostra 

representativa ao conjunto da população (Ghiglione et al, 2001). Em contrapartida, 

como desvantagens surge a inviabilidade de comprovar respostas ou esclarecê-las, 

sendo que o principal inconveniente do questionário online é sempre a sua fraca taxa de 

resposta (McMillan et al, 1997). 

Resta referir que o presente estudo foi efectuado com base numa amostra de 43 

questionários. A distribuição da amostra nas variáveis demográficas consideradas 

relevantes para o estudo em causa, segue-se através dos seguintes gráficos apresentados 

em seguida. Conforme verificado no gráfico 1, a amostra é maioritariamente constituída 

por indivíduos do sexo masculino (63%), sendo os restantes 37% do sexo feminino. 

 

Gráfico 1 

Distribuição da amostra por Sexo 
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De acordo com o gráfico 2, a faixa etária com o maior número de inquiridos 

estabelece-se entre os 30 e os 40 anos (63%), seguindo-se a faixa etária entre os 41 a 50 

anos (23%). Os restantes 14% correspondem ao número de inquiridos com menos de 30 

anos e com mais de 51 anos que foi precisamente o mesmo 7%. 

 

Gráfico 2 

Distribuição da amostra por Grupos Etários 

 

 

Relativamente ao ano de conclusão do MBA no ISEG
2
, a maior participação 

veio dos alunos graduados em 2011 (26%), seguindo-se dos alunos graduados em 2004 

(16%). Atendendo que o MBA no ISEG existe há 29 anos, observando o gráfico 

seguinte, analisa-se que não houve qualquer participação dos ex-alunos de certos anos, 

nomeadamente os anos de graduação do anterior milénio. Isto pode dever-se ao facto do 

ISEG poder já não ter os actuais contactos destes alunos ou por exemplo devido a uma 

falha na recepção do e-mail para resposta ao questionário. Outra hipótese que poderá ter 

influenciado a ausência de resposta de alunos graduados nos anos 80 e 90 pode ser 

devido ao facto de muitos dos alunos graduados nessas décadas terem, actualmente, 

                                                 
2
 Percentagens arredondadas à unidade por dificuldade em obter a percentagem exacta às casas 

decimais. 
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idades superiores a 60 anos, o que poderá também ter influenciado na disponibilidade 

dos mesmos para resposta a este questionário.  

 

Gráfico 3 

Distribuição da amostra por Conclusão MBA ISEG 

 

 

Relativamente às categorias profissionais dos inquiridos e devido às mais 

variadas respostas nesta questão, optou-se por não apresentar-se um gráfico, fazendo em 

alternativa uma análise percentual. Deste modo, apresentam-se os seguintes resultados: 

53,5% são alunos que ocupam cargos de Direcção ou de Gestão, 14% trabalham na 

Área Financeira, 4,65% trabalham em Engenharia, 4,65% são Técnicos Superiores e a 
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restante totalidade dos inquiridos 20,87%
3
 ocupam os mais variados cargos desde 

Consultores, Coordenadores, Responsáveis, Docentes ou Advocacia.  

Por sua vez, no gráfico 4, pode-se observar os salários actuais dos que 

participaram neste inquérito. A maioria destes ex-alunos aufere entre os 1501€ e os 

3000€ (53%), seguindo-se os que auferem mais de 3000€ (35%). Entre os 750€ e os 

1500€ situam-se apenas 7% da amostra contra os 5% que auferem menos de 750€ 

mensais. 

 

Gráfico 4 

Distribuição da amostra pelo Salário Actual 

 

 

Por último, examinando o gráfico 5, pode-se observar que a maioria dos 

inquiridos está empregada - 93% - e apenas 7% estão desempregados. Nesta amostra, a 

maioria trabalha no país, ao passo que 9% estão a trabalhar fora de Portugal. Quanto às 

organizações onde prestam os seus serviços, 44% dos inquiridos está a trabalhar numa 

multinacional, contra os 56% que trabalham em organizações Portuguesas. 

 

                                                 
3
 A soma percentual das Categorias Profissionais não perfaz os 100% porque um inquirido respondeu à 

questão com “2012”, repetindo a sua resposta à questão “Em que ano concluiu o MBA no Instituto 
Superior de Economia e Gestão?” 
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Gráfico 5 

Distribuição da amostra relativamente à Situação Profissional 

 

 

2.2. Proposições de trabalho 

 

Na sequência da revisão da literatura realizada nos capítulos anteriores, a 

presente investigação propõe-se analisar, quais as expectativas e carreira dos graduados 

em MBA pelo ISEG. Tendo em conta as constantes mudanças económicas, quer no 

quadro nacional, quer no panorama internacional, influenciando de uma forma bastante 

activa o desemprego, torna-se pertinente tentar perceber quais as expectativas que estes 

diplomados têm na procura de uma carreira de sucesso e consolidada em prol dos 

objectivos individuais de cada um. Devido à ausência de estudos realizados no nosso 

país sobre o mesmo tema, a presente investigação tem uma natureza exploratória, 

visando, dentro de um escopo estreito, contribuir para colmatar tal lacuna na literatura 

nacional. O estudo tem por base as premissas das análises de Thompson & Gui (2000) e 

Mihail & Elefterie (2006), a partir das quais se delinearam as seguintes questões de 

partida e respectivas proposições:  
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Q1: O que levou estes graduados a optarem por realizar um MBA? 

p1.1.: Realização pessoal e procura de identidade 

p1.2.: Progressão e desenvolvimento na carreira profissional 

p1.3.: Aquisição de novas habilidades e competências ao nível de Gestão 

 

Como variáveis para a primeira proposição, foram definidas a aquisição do 

respectivo grau académico, a melhoria da auto-estima, fazer novos amigos, auferir mais 

dinheiro e ganhar o respeito dos outros. Para a segunda proposição definiram-se as 

variáveis de melhorar o desempenho profissional, a obtenção de melhores perspectivas 

de carreira e fazer novos contactos profissionais. Consequentemente, para a terceira 

proposição foram delineadas as variáveis de liderar uma equipa de trabalho, aprofundar 

os conhecimentos de gestão de negócios e melhorar as capacidades analíticas. 

 

Q2: Qual a influência e o impacto do MBA na carreira profissional destes graduados? 

p2.1.: Permitiu arranjar um emprego  

p2.2.: Permitiu subir na carreira profissional 

p2.3.: Permitiu atingir posições de topo, gerindo e liderando equipas de trabalho  

 

As variáveis atribuídas para a primeira proposição, foram se o MBA ajudou 

estes graduados a encontrarem o primeiro emprego e quantos empregadores tiveram 

após a conclusão do mesmo. Na segunda proposição foram imputadas as variáveis do 

desenvolvimento do trabalho em equipa, a aprendizagem de técnicas de negociação, o 

contributo para uma promoção e para um aumento salarial. Para a terceira proposição 

foram definidos como proposições o melhoramento do processo de tomada de decisão e 
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a aprendizagem em liderar equipas de trabalho. A escala de medida utilizada foi a 

Escala de Likert com 5 níveis (Discordo Totalmente, Discordo, Neutro, Concordo, 

Concordo Totalmente). 

 

3. Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo será feita uma análise cuidada das respostas obtidas, 

confrontando os nossos resultados com outros a que se fez menção na revisão da 

literatura. Os gráficos correspondentes a toda esta análise encontram-se anexos no final 

desta dissertação. 

No que diz respeito aos motivos que estiveram na base da decisão de tirar um 

MBA, o item que suscitou maior concordância foi o facto de o MBA permitir aos alunos 

aprofundarem os seus conhecimentos de gestão de negócios (91%). Melhorar as 

capacidades analíticas foi outro dos pontos que levou estes alunos a seguirem um MBA, 

com 51% a “concordarem” e 28% a “concordarem totalmente” que esta foi uma das 

principais razões. Estas respostas corroboram as conclusões de Baruch & Leeming 

(2001) e Rapert (2004) que observaram que os alunos que procuram um MBA, 

procuram essencialmente conhecimentos profundos em áreas particulares, 

nomeadamente em desenvolver skills de gestão. No que se refere aos alunos com idade 

superior a 40 anos, a totalidade (100%) “concorda” que aprofundar os seus 

conhecimentos de Gestão foi decisivo na hora de tirar um MBA, enquanto 61,54% 

“concorda” que melhorar as suas capacidades analíticas tiveram a sua quota-parte de 

influência, resultados que comprovam o concluído por Thompson & Gui (2000) e 

Grzeda et al. (2009) quando referiram que os alunos com mais experiência profissional 

dão sequência aos estudos académicos com o intuito de aprofundarem os seus 
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conhecimentos e desenvolverem competências de integração, existindo a expectativa de 

aprender novas maneiras de pensar e agir, alargando o entendimento do mundo dos 

negócios. Todas estas conclusões vão ao encontro da p1.3. para a primeira questão de 

partida, no sentido de corroborar que é a aquisição de novas habilidades e competências 

ao nível de Gestão o factor primordial para os alunos optarem por realizar um MBA. 

Outra das razões fulcrais foi a evidência de poderem vir a melhorar o 

desempenho profissional. Aqui, 67% dos alunos “concordam totalmente”, sendo que os 

restantes 33% “concordam”. 

Obter melhores perspectivas de carreira obteve a concordância total por parte de 

65% dos alunos, sendo que 33% “concordam” que este foi um dos motivos que os levou 

a seguirem um MBA, conclusões idênticas às dos estudos de Simmering & Wilcox 

(1995) e Baruch & Leeming (2001) que afirmaram que os estudantes acreditam que o 

MBA lhes proporcionará novas oportunidades nas suas carreiras profissionais. Dos 65% 

graduados que “concordaram totalmente” que foram tirar o MBA para obterem 

melhores perspectivas de carreira, 82,14% têm idade inferior a 40 anos. Fazer novos 

contactos profissionais surge igualmente bem colocado, com 67,44% a “concordarem” 

que foi uma das razões que os levaram a tirar um MBA, sendo que aqui, os indivíduos 

com menos de 40 anos de idade são 69,7%, indo estes resultados ao encontro das 

conclusões de Thompson & Gui (2000) quando afirmam que os jovens inscrevem-se no 

MBA para terem mais oportunidades de emprego. De acordo com esta análise, 

confirma-se a p1.2. que supõe a progressão e desenvolvimento na carreira profissional 

como impulsionadores na pretensão de tirar um MBA. 

A procura de tirar um MBA teve em 60,47% dos alunos a consonância de 

esperarem vir a ganhar mais dinheiro, sendo que apenas 11,63% “concorda totalmente” 
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com a afirmação. Os fundamentos de ganhar o respeito dos outros e de fazer novos 

amigos surgem com um equilíbrio bastante semelhante. Em ambas as citações 37% dos 

ex-alunos respondeu “neutro”, sendo que 23% “concordam” que foram tirar o MBA 

para ganhar o respeito dos outros e 40% “discorda” desta afirmação. Analisando estes 

dados em torno do género, 70,37% dos homens inquiridos respondeu de forma 

afirmativa quando questionados sobre se foram tirar o MBA para ganhar mais dinheiro, 

existindo uma discordância no que se refere ao fundamento de ganhar o respeito dos 

outros, por parte de 58,82% de alunos do sexo masculino. Estes resultados assemelham-

se (ganhar mais dinheiro) e não se assemelham (ganhar o respeito dos outros) aos 

fundamentos de Hofstede (1991) quando refere que a remuneração e o ser-se 

reconhecido são motivações e ambições dos indivíduos do sexo masculino. 

Por sua vez, 21% dos respondentes “concorda” com o motivo de fazer novos 

amigos, destes 66,67% são alunos do sexo masculino e 55,56% têm idades 

compreendidas entre os 41 e os 50 anos de idade, sucedendo que 42% entraram em 

discordância com a afirmação. Dos que se opõem à questão de que foram tirar o MBA 

para fazer novos amigos, 55,56% são ex-alunos do sexo feminino e 77,78% têm idades 

entre os 30 a 40 anos. Quando se aborda a questão de liderar uma equipa de trabalho, 

surgiram 49% a “concordarem” e 19% a “concordarem totalmente”. Estas conclusões 

afastam ligeiramente a p1.1. de realização pessoal e procura de identidade como 

factores fundamentais na procura de tirar um MBA.   

Contudo, o motivo de possuir um canudo MBA levou 44% dos alunos a 

“concordarem” e 14% a “concordarem totalmente”, que esta foi uma das razões que 

tiveram na base da sua decisão, equiparando as conclusões de Simmering & Wilcox 

(1995) que notaram que os estudantes recorrem a este título académico, de forma a 
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descreverem as suas identidades, conclusões estas, que deste modo, aproximam-se da 

p1.1. acima referida. 

Em sentido inverso, um dos motivos que parece não ter influenciado os 

respondentes, foi o facto de irem tirar um MBA apenas para ocupar o tempo. Foram 

(49%), que “discordaram totalmente” com esta afirmação e 30% “discordaram”. 

Prosseguir um MBA por conselho de terceiros
4
, obteve a maioria das respostas 47% 

como “neutro”, sendo que somando as percentagens da concordância e da discordância, 

obtém-se um equilíbrio de 30% e 24% respectivamente.  

Por último, melhorar a auto-estima dos alunos, impõe-se como um dos motivos 

mais equilibrados na decisão de ir tirar um MBA, com um empate de 32,56% a 

“concordarem” e a responderem “Neutro”. Dos ex-alunos que “concordam”, 64,29% 

são do sexo masculino, sendo que a sua maioria 88,89% têm idades compreendidas 

entre os 30 e os 50 anos. Um total de 30,23% entrou em discórdia com a afirmação, 

destes 61,54% são indivíduos são do sexo masculino e 92,31% daqueles que negam que 

tiraram um MBA para melhorar a auto-estima, são ex-alunos cuja idade oscila entre os 

30 a 40 anos. Somente uma minoria “concordam totalmente” com este item 4,65%. 

Neste item, não se consegue ter uma tendência totalmente definida para avaliar se 

acompanha ou não a p1.1. de realização pessoal e procura de identidade.  

Explorando a influência e o impacto que o MBA teve nas carreiras profissionais 

dos alunos, quando questionados se o mesmo os ajudou a desenvolver o trabalho em 

equipa 65% “concordaram” e 12% “concordaram totalmente”. Já no referente à 

aprendizagem em liderar equipas, 56% “concordam”, 7% “concordam totalmente”, 

conclusões que surgem de acordo com o exposto por Sturges (2003) quando afirmou 

                                                 
4
 Percentagens arredondadas à unidade por dificuldade em obter a percentagem exacta às casas 

decimais. 
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que possuir um MBA permitiu aos alunos virem a tornar-se líderes mais eficazes, uma 

vez que consolidavam de forma mais eficiente os seus conhecimentos teóricos.  

Outra característica que o MBA permitiu a estes ex-alunos consolidarem foi o 

facto de melhorarem o processo de tomada de decisão: 53% “concordam” e 28% 

“concordam totalmente”. A aprendizagem de técnicas de negociação no MBA parece ter 

sido outra capacidade que os alunos desenvolveram. Neste item, 46,51% “concorda” e 

18,6% “concorda totalmente” com a afirmação, o que confirma o apurado no estudo de 

Baruch & Peiperl (2000) que revelaram que obter um grau académico superior 

melhorou significativamente as capacidades dos alunos graduados. Todas estas 

conclusões perfilam-se com as p2.2. e p2.3. da segunda questão de partida, que se ligam 

essencialmente à ascensão na carreira profissional como um dos impactos do MBA na 

carreira profissional destes graduados. 

Quando abordados sobre a aprendizagem em gerir as suas carreiras 

profissionais, a maioria dos inquiridos 51% respondeu de forma “neutra”, sendo que 

30% “concorda”, 5% “concorda totalmente” e 14% “discordam” desta questão. O facto 

de o MBA permitir aos alunos aprenderem a gerir o tempo no trabalho, obteve 

maioritariamente respostas “neutras” (46,51%), e valores similares entre respostas 

afirmativas e negativas 27,91% e 25,58% respectivamente. Relativamente à 

aprendizagem em gerir o stress no trabalho
5
, 40% respondeu de forma “neutra”, 37% 

afirmam que o MBA permitiu-lhes desenvolver esta capacidade, ocorrendo que a 

maioria desta percentagem 62,5% são indivíduos do sexo masculino e 75% têm entre os 

30 a 40 anos. Nos restantes 24% que se opõem a esta afirmação, 50% têm idades entre 

os 41 e os 50 anos e 60% são mulheres. Estas conclusões diferem um pouco das 

                                                 
5
 Percentagens arredondadas à unidade por dificuldade em obter a percentagem exacta às casas 

decimais. 
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alcançadas por Sturges (2003) que apontou uma gestão mais eficaz, aos alunos 

detentores de um MBA. 

Quando questionados sobre se as suas carreiras profissionais sofreram uma 

mudança radical devido ao MBA, 47% respondeu de forma “neutra”, 30% entraram em 

discordância com a afirmação e 23% “concordam” ou “concordam totalmente” que o 

MBA mudou as suas carreiras profissionais.   

O ponto de maior equilíbrio tem a ver com a auto-confiança. Neste parâmetro, 

33% dos alunos dizem-se “neutros”, 30% “concorda”, 26% “discordam totalmente”, 9% 

“discordam” e 2% “concordam totalmente”. Uma vez que somente 32% viu aumentada 

a sua auto-confiança, não se assemelham conclusões idênticas às dos estudos de Baruch 

& Leeming (2001) e Sturges (2003) que apontaram o aumento da auto-confiança nos 

alunos graduados em MBA, como um dos principais impactos.  

Outra conclusão que se retira do presente estudo é que o MBA não foi peça 

chave na obtenção do primeiro emprego, já que 60% respondeu que “discorda 

totalmente” e 28% que “discorda”. 

Quanto ao número de empregadores após concluírem o MBA, a maior 

percentagem 65% vai para 1 empregador, sendo que apenas 5% conheceu 3 ou mais 

empregadores, conclusões que vão ao encontro da p2.1. que indica que o MBA 

influenciou de certa forma as carreiras destes ex-alunos, no sentido de lhes ter permitido 

arranjarem um novo emprego. De forma significativa, no presente estudo, 91% dos 

respondentes conseguiu mudar de emprego após a conclusão do MBA, valor que é 

muito superior ao alcançado na investigação realizada por Mihail et al. (2006), onde 

74% se posicionou de igual forma. 
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Atendendo ao contributo para uma promoção, 56% respondeu que o MBA lhes 

permitiu um contributo para uma promoção de forma moderada, 16% afirmam que o 

contributo foi lento, 14% diz que não houve qualquer diferença após a conclusão do 

MBA, 9% declaram que o MBA permitiu-lhes ascender na carreira de forma rápida e 

5% asseguram que o MBA foi crucial para conseguirem uma promoção muito 

rapidamente, evidenciando uma aproximação parcial para com a p2.2. que supõe a 

promoção na carreira profissional como um dos impactos que os ex-alunos sofreram nas 

suas carreiras profissionais devido ao MBA. Dos que ascenderam de forma rápida ou 

muito rápida na carreira, a maioria (66,67%) são homens.  

No que se refere ao contributo do MBA para um aumento salarial, 42% 

garantem que este foi moderado, 37% responderam que o contributo foi leve, 16% 

assumem que foi importante e 5% afiançam que o contributo do mesmo para um 

aumento salarial foi muito importante. A quem o MBA permitiu ter um contributo no 

mínimo importante para um aumento salarial, 88,89% são indivíduos do sexo 

masculino. Estes resultados apuram uma diferença de critérios em relação ao género que 

atestam que as mulheres com um curso superior não progridem tão rápida ou facilmente 

na carreira do que os homens com o mesmo tipo de curso Simpson et al. (2005). Neste 

ponto, podemos estar perante uma situação de iniquidade se estes ex-alunos se 

aperceberem de uma disparidade entre os investimentos pessoais que fizeram e os 

retornos alcançados, visto que a percentagem de quem afiança que o MBA contribuiu de 

forma muito importante para um aumento salarial foi uma pequena minoria. 

Baseado no artigo de Thompson & Gui (2000), foram medidas as médias de 

cada variável no sentido de apurar quais as que tiveram maior preponderância na base 

da decisão destes alunos em irem tirar um MBA. Foi atribuído o valor de 1 ponto para 
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“Discordo Totalmente”, 2 pontos para “Discordo”, 3 pontos para “Neutro”, 4 pontos 

para “Concordo” e 5 pontos para “Concordo Totalmente”.  

Deste modo, obtiveram-se os seguintes resultados em pontos médios (1 a 5): 

Aprofundar conhecimentos de Gestão de Negócios (4,9), melhorar o desempenho 

profissional (4,7), obter melhores perspectivas de carreira (4,6), melhorar as 

capacidades analíticas (3,9), fazer novos contactos profissionais (3,8), ganhar mais 

dinheiro (3,7), liderar uma equipa de trabalho (3,7), adquirir o respectivo grau (3,3), 

conselho de terceiros (3,0), melhorar a auto-estima (3,0), ganhar o respeito dos outros 

(2,7), fazer novos amigos (2,7), ocupar o tempo (1,7). 

Aclarar as variáveis que representam a influência e o impacto que o MBA teve 

nas carreiras profissionais destes graduados foi também medida obtendo-se os seguintes 

resultados: Permitiu melhorar o processo de tomada de decisão (4,1), ajudou a 

desenvolver o trabalho em equipa (3,8), aprendizagem de técnicas de negociação (3,8), 

permitiu aprender a liderar equipas (3,6), permitiu aprender a gerir a carreira 

profissional (3,3), permitiu aprender a gerir o stress no trabalho (3,2), permitiu aprender 

a gerir o tempo no trabalho (3,1), mudança radical na carreira profissional (2,8), 

permitiu ter auto-confiança (2,7), permitiu encontrar o primeiro emprego (1,5). 

No estudo de Thompson & Gui (2000) as variáveis de melhorar as capacidades 

analíticas (4,5), aprofundar os conhecimentos de Gestão de negócios (4,4) e adquirir o 

respectivo grau MBA (4,4), foram as que tiveram melhor média na motivação dos 

alunos em perseguir um MBA. Em sentido inverso, ocupar o tempo (3,0), ganhar o 

respeito dos outros (3,4) e ganhar mais dinheiro (3,5) encontram-se como as variáveis 

que menos preocupavam os alunos na perseguição do MBA.  
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No essencial, fica a ideia que aprofundar os conhecimentos de Gestão de 

Negócios é mesmo uma das razões principais que leva os alunos a tirarem um MBA, 

como demonstram as médias de 4,9 da presente investigação (superiores à média de 4,4 

do autor supra citado). Melhorar as capacidades analíticas com 3,9 nesta investigação 

perfila-se igualmente como uma das fortes motivações para perseguir um MBA (ainda 

que inferior aos 4,5 do estudo de Thompson & Gui, 2000). Em termos comparativos, 

pode-se ainda sublinhar as baixas médias dos motivos “ocupar o tempo” (1,7) e de 

“ganhar o respeito dos outros” (2,7), provando que, são poucos os alunos que procuram 

um MBA com estas finalidades. 

 

4. Conclusão 

 

Atendendo ao estado-da-arte em termos de literatura sobre o tema, às questões 

de partida e às proposições de trabalho, as principais conclusões que se retiram da 

presente investigação vão no sentido de afirmar que o que conduziu os graduados do 

ISEG a optarem por realizar um MBA foi o facto de poderem aprofundar os seus 

conhecimentos em torno da Gestão de negócios, melhorar o desempenho profissional e 

obter melhores perspectivas de carreira, o que corrobora algumas das conclusões da 

literatura internacional (Simmering & Wilcox, 1995; Baruch & Leeming 2001; Rapert 

2004). Em seguida, seguem-se as variáveis de melhorar as capacidades analíticas, fazer 

novos contactos profissionais, ganhar mais dinheiro, liderar uma equipa de trabalho e 

adquirir o respectivo grau, confirmando outras conclusões de estudos realizados noutros 

países (Thompson & Gui, 2000; Sturges, 2003).  
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Os motivos que não conduziram estes ex-alunos a procurarem o MBA são os de 

terem sido persuadidos por conselho de terceiros, melhorarem a auto-estima, ganhar o 

respeito dos outros, fazer novos amigos e ocupar o tempo. Resumindo, as principais 

motivações e expectativas na realização deste MBA prendem-se com a aquisição de 

novas habilidades e competências ao nível de Gestão e com a progressão e 

desenvolvimento na carreira profissional, relegando a realização pessoal e a procura de 

identidade para último plano. 

No que diz respeito à influência e ao impacto do MBA na carreira profissional 

destes graduados, conclui-se que as variáveis que tiveram mais preponderância foram o 

facto de melhorarem o processo de tomada de decisão, desenvolver o trabalho em 

equipa, aprendizagem de técnicas de negociação e em liderança de equipas (Baruch & 

Peiperl, 2000; Sturges, 2003). Sintetizando, o MBA permitiu aos alunos atingirem 

posições de topo, gerindo e liderando equipas de trabalho, permitindo igualmente 

subirem nas suas carreiras profissionais, ajudando a arranjar um novo emprego com 

melhores condições, não significando este que fosse o primeiro emprego.  

Os aumentos salariais ou as promoções são variáveis motivadoras para os 

trabalhadores. De acordo com a teoria das expectativas, poder-se-ia atribuir uma 

“valência” positiva àqueles resultados. O esforço de frequentar e ser bem-sucedido no 

MBA, aliado a um pressuposto aumento de desempenho (evolução das capacidades e 

conhecimentos profissionais) conduzem a uma maior probabilidade de surgir depois as 

devidas recompensas que conduzem à satisfação e bem-estar pessoal. Para além de 

poderem vir a ganhar mais dinheiro e de subirem na carreira profissional, as principais 

expectativas dos graduados em MBA pelo ISEG prendem-se com a liderança, a 

excelência e o desempenho profissional. Igualmente notório ficou o facto de o MBA 
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permitir a estes ex-alunos desenvolverem boas condições de empregabilidade, 

ajudando-os a atingir as necessidades intrínsecas como, por exemplo, poderem encarar 

com boas perspectivas uma promoção, proporcionando-lhes o envolvimento em 

projectos desafiantes, como demonstram as posições de topo que ocupam nas suas 

entidades laborais. 

Em jeito de liça final, pode afirmar-se que os resultados obtidos no presente 

estudo vão ao encontro das conclusões internacionais sobre o tema, o que torna 

pertinente pensar que, independentemente do contexto nacional e conjuntura 

socioeconómica, as expectativas e motivações daqueles que decidem tirar um MBA são 

muito similares.    

 

4.1. Limitações e pistas de investigação futura 

 

As principais limitações prenderam-se com o número reduzido de respostas 

obtidas ao questionário, assim como a falta de estudos semelhantes em Portugal. Para 

investigações futuras, seria fundamental obter-se uma maior taxa de participação por 

parte dos inquiridos a fim de obter resultados mais concretos ou fazer um estudo 

semelhante em outras instituições de ensino com o intuito de apurar se as conclusões 

deste estudo são idênticas em outras universidades que também oferecem MBA. Um 

estudo longitudinal com a mesma amostra seria uma boa pista de investigação futura 

para acompanhar as expectativas e carreiras dos graduados em MBA, e analisar se as 

mesmas sofrem alterações com os impactos económicos, políticos e sociais, quer 

positivos, quer negativos do país. 
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