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O processo de adaptação na carreira: Estudo com finalistas universitários portugueses 

Resumo 

A transição universidade-mercado de trabalho, encarada como um processo de antecipação de 

entrada no mundo profissional, poderá determinar o futuro sucesso na carreira e os resultados 

da vida ocupacional. A adaptabilidade de carreira, construto chave para o desenvolvimento e 

gestão de carreira, destaca-se pelo impacto positivo em processos de transição e na 

empregabilidade percebida. Neste âmbito, o objetivo deste estudo é clarificar as relações entre 

facetas da prontidão adaptativa, adaptabilidade de carreira, respostas adaptativas e resultados 

adaptativos, numa amostra de 218 finalistas universitários (80.3% mulheres) com uma média 

de idades de 22.6 (DP = 2.5). Os resultados da path analysis revelam uma boa adequação do 

modelo aos dados, com a existência de associações significativas entre facetas da prontidão 

adaptativa e a adaptabilidade de carreira, entre a adaptabilidade e as respostas adaptativas e 

entre as respostas adaptativas e os resultados adaptativos. Estes resultados corroboram a 

importância do processo de adaptação, em particular da componente de adaptabilidade de 

carreira, para o desenvolvimento de competências e atributos individuais relevantes em 

momentos de inserção e de ajustamento ao mercado profissional em estudantes do ensino 

superior. Discutem-se as implicações práticas destes resultados para a intervenção vocacional 

em processos de transição universidade-mercado de trabalho.  

 

Palavras-chave: transição universidade-mercado de trabalho; adaptabilidade de carreira; 

processo de adaptação na carreira; empregabilidade percebida. 
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The process of career adaptation: Study with portuguese last-year university students 

 Abstract 

School-to-work transition, conceived as a process that anticipates one’s entry into the 

occupational world, may determine future career success and the results of occupational life. 

Career adaptability, a key concept for career development and management, stands out for its 

positive impact in transition processes and self-perceived employability. In this context, this 

study aims to clarify the relationships between aspects of adaptivity, career adaptability, 

adapting responses and adaptation results, using a sample of 218 last-year university students 

(80.3% women) averaging 22.6 years of age (SD = 2.5). Path analysis results indicate that the 

model fit for the data well overall, also showing significant associations between aspects of 

adaptivity and career adaptability, between adaptability and adapting responses and between 

adapting responses and adaptation results. These results confirm the importance of the process 

of adaptation, particularly of career adaptability component, to the development of relevant 

individual competences and skills in moments of entry and adjustment to the labor market by 

higher education students. The practical implications of these results to career intervention in 

school-to-work transition processes are discussed.  

 

Keywords: school-to-work transition; career adaptability; process of career adaptation; self-

perceived employability. 
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Introdução 

A transição universidade-mercado de trabalho, uma das tarefas vocacionais mais 

importantes, é um processo de antecipação e preparação para a entrada no mundo profissional 

que poderá determinar o sucesso futuro na carreira e os resultados da vida ocupacional (Koen, 

Klehe, & Vianen, 2012; Oliveira, 2014). De acordo com a teoria sociocognitiva da carreira 

(Lent, Hackett, & Brown, 1999), esta transição deverá ser concebida como um processo de 

desenvolvimento que ocorre ao longo de vários momentos interdependentes da vida do 

individuo. Isto é, desde a preparação do indivíduo durante o percurso formativo até ao período 

de adaptação ao mercado de trabalho e aos vários papéis sociais que o mesmo terá de 

desempenhar ao longo da sua vida adulta (Lent et al.,1999; Oliveira, 2014). Sendo assim, a 

transição universidade-mercado de trabalho é considerada um momento crítico para a 

construção de carreira, no qual é esperado que os recém-formados do ensino superior 

encontrem ou criem um emprego que esteja de acordo com as suas metas e objetivos 

profissionais, tomem decisões de carreira e assumam novos papéis na sociedade, 

nomeadamente o papel de profissional (Oliveira, 2014; Wendlandt & Rochlen, 2008).  

A adaptabilidade de carreira tem sido encarada como um construto fulcral para o 

desenvolvimento e gestão de carreira, sendo por isso particularmente relevante no momento 

de transição do ensino superior para o mercado de trabalho (Gamboa, Paixão, & Palma, 2014; 

Koen et al., 2012). Este construto reflete a “consciência e a exploração contínua do self e do 

meio, onde o objetivo final é de encontrar um equilíbrio entre o indivíduo, a sua identidade e 

o ambiente de trabalho” (Palma, 2013, p.9). Assim sendo, enquanto estratégia de 

autorregulação, a adaptabilidade é particularmente importante no grau de confiança com que 

os estudantes do ensino superior encaram e resolvem as tarefas associadas à transição para o 

mercado do trabalho, resultando numa diminuição da preocupação negativa com o futuro de 

carreira (Koen et al., 2012; Palma, 2013). 

A adaptabilidade de carreira é considerada o elemento central na teoria da construção 

de carreira proposta por Savickas (Savickas 2005, 2013). Esta teoria pretende clarificar como 

os indivíduos constroem a sua carreira dando significado às suas experiências ocupacionais 

bem como direção aos seus comportamentos vocacionais, permitindo a implementação dos 

seus autoconceitos na realidade social do papel de trabalhador (Savickas 2005). Neste âmbito, 

com base numa perspetiva contextual e social, assume-se que o desenvolvimento humano é 

motivado pela necessidade do indivíduo se adaptar ao ambiente social (Savickas, 2005; 

Savickas & Porfeli, 2012). Nesta perspetiva, esta teoria propõe um processo multidimensional 

de adaptação na carreira que abrange a prontidão adaptativa, a adaptabilidade de carreira, as 
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respostas adaptativas e os resultados adaptativos (Savickas & Porfeli, 2012). Os indivíduos 

que demonstram a aptidão e a disponibilidade para mudar (prontidão adaptativa) e possuem 

os recursos psicossociais (adaptabilidade de carreira) para gerir essas mudanças, apresentarão 

mais crenças e comportamentos (respostas adaptativas) fundamentais para as alterações nas 

condições ambientais e, como resultado, ocorrerá uma integração positiva nos papéis de vida 

a desempenhar e um maior ajustamento ao seu trabalho (resultados adaptativos) (Perera & 

McIlveen, 2017; Rudolph, Lavigne, & Zacher, 2017).  

De acordo com Savickas e Porfeli (2012), a prontidão adaptativa refere os traços 

psicossociais de vontade e prontidão para mudar, que permitem ao indivíduo responder de 

forma adequada às tarefas desenvolvimentistas e gerir possíveis desequilíbrios de carreira. 

Todavia, a prontidão adaptativa por si só não suporta os comportamentos adaptativos, sendo 

por isso indispensáveis ao indivíduo os recursos autorregulatórios necessários para assegurar 

as mudanças de carreira (Perera & McIlveen, 2017; Rudolph et al., 2017). No presente estudo 

considerou-se, como indicador da prontidão adaptativa, o envolvimento nos estudos – um 

estado mental generalizado e persistente de gratificação com o trabalho. Este construto reflete 

o vigor, a dedicação e a absorção que os estudantes manifestam nas suas tarefas académicas 

(Cadime, Lima, Marques Pinto, & Ribeiro, 2016). Estudos com grupos da população 

universitária revelaram que o envolvimento nos estudos tem um impacto positivo em vários 

resultados vocacionais, como por exemplo, nos comportamentos proativos de aprendizagem, 

no desempenho e no sucesso académico (Bakker, Verge, & Kuntze, 2015; Cadime et al., 

2016; Schaufeli, Martinez, Marques Pinto, Salanova, & Bakker, 2002).  

Já a adaptabilidade de carreira é um construto multidimensional que contempla os 

recursos, atitudes e competências necessárias ao indivíduo para resolver problemas 

complexos, situações desconhecidas e transições de carreira (Hirschi & Valero, 2015; Palma, 

2013). Esta competência ocorre no contexto da interação pessoa-ambiente, permitindo, o 

estabelecimento de correspondências entre o self e o ambiente social, à medida que o 

indivíduo se relaciona com a sociedade e regula o seu comportamento vocacional (Hirschi, 

Herrmann & Keller, 2015; Koen et al., 2012; Savickas, 2013). Os recursos da adaptabilidade 

modelam o uso das estratégias de coping que sustentam os comportamentos e as ações 

destinadas a alcançar os objetivos e as metas da adaptação (Savickas & Porfeli, 2012). Nesta 

investigação considerou-se, como indicador deste construto, o modelo de adaptabilidade de 

carreira, apresentado por Savickas & Porfeli (2012), composto por quatro dimensões – a 

preocupação, o controlo, a curiosidade e a confiança. Estudos com jovens adultos 

demonstraram que a adaptabilidade é um preditor para a satisfação de carreira, a performance 
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de carreira percebida (Zacher, 2014), a autoeficácia na transição para o trabalho (Gamboa et 

al., 2014), e a qualidade de emprego (Koen et al., 2012), entre outros. 

As respostas adaptativas englobam, por um lado, os comportamentos e, por outro, as 

reações adaptativas, nomeadamente a perceção de barreiras à escolha profissional e as crenças 

sobre o self e o mundo de trabalho, fundamentais para a construção e o desenvolvimento de 

carreira (Hirschi, et al., 2015).  No presente estudo considerou-se, como indicador deste 

construto, a variável do desenvolvimento da carreira que incluí um conjunto de 

comportamentos e crenças referentes à identidade de carreira, locus de controlo profissional, 

decisão e exploração de carreira e autoeficácia profissional (Oliveira, 2014). Em estudos 

realizados com finalistas universitários verificou-se que estes construtos tem um impacto 

positivo nos comportamentos de procura de emprego, na confiança no futuro de carreira, na 

inserção e na satisfação profissional e na adaptação ao trabalho (Magalhães & Teixeira, 2013; 

Oliveira, 2014). 

Por último, os resultados adaptativos refletem diretamente as respostas adaptativas e, 

indiretamente, a prontidão adaptativa e a adaptabilidade de carreira. O objetivo final do 

processo de adaptação é alcançar um ajustamento entre as necessidades internas do indivíduo 

e as oportunidades e exigências do meio (Savickas, 2013). De forma geral, uma adaptação 

positiva é indicada pelo desenvolvimento e bem-estar dos sujeitos bem como pela satisfação e 

sucesso na carreira (Rudolph et al., 2017; Savickas, 2013). Na presente investigação, 

considerou-se, como resultados do processo de adaptação, a empregabilidade percebida – a 

habilidade percebida para atingir um emprego sustentável e adequado, bem como a perceção 

de competências para lidar com os desafios do mercado de trabalho (Rothwell, Herbert, & 

Rothwell, 2008). Num estudo realizado com estudantes universitários, Guan et al. (2013) 

constataram que a adaptabilidade de carreira prediz significativamente a situação de emprego 

dos graduados e a perceção de ajustamento com os seus empregos, sendo as crenças de 

autoeficácia um mediador desta relação. Assim sendo, prevê-se que a adaptabilidade, 

enquanto fonte de autorregulação no âmbito vocacional, facilite as aprendizagens académicas, 

o desenvolvimento de competências técnicas e relacionais e oriente as ações de exploração de 

carreira, promovendo desta forma a empregabilidade percebida nos estudantes universitários 

(Gamboa et al., 2014; Palma, 2013).  

Nos últimos dois anos, e devido ao crescente interesse no estudo da adaptabilidade, 

por ser considerada um conceito-chave para o sucesso na carreira, várias investigações têm 

sido conduzidas com o intuito de testar empiricamente o processo de adaptação proposto no 

modelo teórico da construção de carreira de Savickas (Savickas 2005, 2013). De um modo 
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geral, a investigação sobre esta problemática tem demonstrado uma forte associação entre os 

vários construtos que compõem este processo, oferecendo desta forma evidências empíricas 

da viabilidade do mesmo. Curiosamente, para além dos efeitos diretos observados, alguns 

autores (e.g., Hirschi et al., 2015; Rudolph et al., 2017) registaram também efeitos indiretos 

entre vários construtos, sendo a adaptabilidade de carreira o mediador destas relações. 

Num estudo realizado com estudantes universitários, Hirschi et al. (2015) constataram 

que traços da prontidão adaptativa – autoavaliações chave1 e proatividade – estão 

positivamente relacionados com a adaptabilidade de carreira. Por sua vez, a adaptabilidade de 

carreira estabelece uma associação significativa com vários indicadores das respostas 

adaptativas (planeamento e exploração de carreira, dificuldade de decisão de carreira e 

autoeficácia ocupacional), ainda que estes construtos sejam considerados empiricamente 

distintos. Adicionalmente, numa análise de follow-up, os mesmos autores registaram um 

efeito indireto da prontidão adaptativa nas respostas adaptativas através da adaptabilidade de 

carreira. Contudo, este construto medeia parcialmente esta relação, ficando evidenciada a 

existência de efeitos específicos diretos entre indicadores da prontidão adaptativa e das 

respostas adaptativas (Hirschi et al., 2015). 

Posteriormente, Hirschi e Valero (2015) realizaram uma investigação com estudantes 

do ensino superior, considerando os mesmos indicadores das variáveis do estudo de Hirschi et 

al. (2015), com o intuito de explorar a existência de diferentes perfis de adaptabilidade e a 

possível relação entre estes e indicadores das respostas adaptativas e da prontidão adaptativa. 

Verificou-se a existência de cinco perfis adaptativos, com diferenças quantitativas a nível das 

dimensões que compõem a adaptabilidade, desde o perfil com valores muito baixos em todas 

as dimensões – “adaptabilidade extremamente baixa”2 –  até ao perfil com valores elevados 

em todas a dimensões – “adaptabilidade elevada”3 –, sendo o perfil “adaptabilidade superior à 

média”4, com valores ligeiramente acima da média, o mais prevalente na amostra em estudo. 

As diferenças encontradas nos vários perfis da adaptabilidade são explicadas pela variação na 

variável antecedente, sendo que os participantes que reportam maior prontidão adaptativa 

encontram-se tipicamente em perfis de elevada adaptabilidade. Da mesma forma, os 

estudantes universitários caraterizados por elevados níveis de adaptabilidade demonstram 

elevados níveis de respostas adaptativas. Como tal, indivíduos com elevada adaptabilidade 

tendem a apresentar elevados níveis de planeamento e exploração de carreira, mais crenças de 

                                                           
1 O termo em inglês “self core-evaluations” foi traduzido para o português como “autoavaliações chave”. 
2 Perfil traduzido do inglês, originalmente designado com “very-low adaptability”. 
3 Perfil traduzido do inglês, originalmente designado como “high adaptability”. 
4 Perfil traduzido do inglês, originalmente designado como “above-average adaptability”. 
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autoeficácia ocupacional e baixos níveis de dificuldades de tomada de decisão (Hirschi & 

Valero, 2015).  

Por sua vez, em 2017, Perera e McIleen realizaram o primeiro estudo que considera 

todas as variáveis que compõem o processo de adaptação na carreira, com uma amostra de 

estudantes do ensino superior e recém-formados. Neste estudo, foi possível identificar três 

perfis diferentes da prontidão adaptativa (considerando como indicador os cinco traços da 

personalidade da teoria Big-Five), nomeadamente: o perfil “resiliente”53– caracterizado por 

baixo neuroticismo e elevada extroversão, abertura à experiência, amabilidade e 

conscienciosidade – que reflete elevada prontidão adaptativa; o perfil “inflexível”6, com 

traços opostos ao perfil “resiliente” – indicativo de indivíduos inativos e com falta de 

curiosidade intelectual, abertura à experiência e empenho – e que representa baixa prontidão 

adaptativa; e o perfil “convencional”7, com níveis médios em todos os traços da personalidade 

e que reflete também níveis medianos na prontidão adaptativa. Os indivíduos presentes no 

perfil “resiliente” apresentam os níveis mais elevados em todos os indicadores: 

adaptabilidade, comportamento de estudo organizado (respostas adaptativas) e satisfação 

académica e na escolha de carreira (resultados adaptativos). Por oposição, o perfil “inflexível” 

apresenta os valores mais baixos em todas as medidas de análise. Desta forma, os resultados 

demonstraram que, para todos os indicadores em estudo, os indivíduos de perfil “resiliente” 

são os que apresentam valores superiores; pelo contrário, os indivíduos de perfil “inflexível” 

apresentam os valores mais baixos; numa posição intermédia entre estes dois perfis opostos 

encontram-se os indivíduos do perfil “convencional”, com valores superiores aos do perfil 

“inflexível” mas inferiores aos do perfil “resiliente” (Perera & McIleen, 2017). 

Por sua vez, Rudolph et al. (2017) desenvolveram uma meta-análise, com base em 90 

estudos de interesse, com vista a sintetizar os resultados empíricos obtidos sobre a relação da 

adaptabilidade de carreira com os restantes construtos do processo de adaptação. Os 

resultados demonstram que, em termos de indicadores da prontidão adaptativa, a flexibilidade 

cognitiva, a proatividade e os traços da personalidade da teoria Big-Five estão positivamente 

relacionados com a adaptabilidade de carreira. Da mesma forma, elevada adaptabilidade está 

associada a elevada autoestima, autoavaliações chave, otimismo e orientação para o futuro. 

Em relação às respostas adaptativas, a adaptabilidade está positivamente relacionada com as 

medidas de exploração e planeamento de carreira e crenças de autoeficácia –  tanto 

                                                           
5 Perfil traduzido do inglês, originalmente designado com “resilient”. 
6 Perfil traduzido do inglês, originalmente designado com “rigid”. 
7 Perfil traduzido do inglês, originalmente designado com “ordinary”. 
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ocupacional como na tomada de decisão profissional –, tal como verificado em estudo prévios 

(e.g., Hirschi et al., 2015). De um modo geral, em termos de resultados adaptativos, verifica-

se que a adaptabilidade está positivamente relacionada com o bem-estar subjetivo, a 

identidade de carreira, a empregabilidade, o envolvimento e a satisfação com a carreira 

académica e profissional. Por outro lado, a adaptabilidade está associada negativamente a 

ansiedade no trabalho e a intenções de turnover profissional. Por fim, verificou-se um efeito 

indireto estatisticamente significativo entre medidas da prontidão adaptativa, nomeadamente 

os traços da personalidade da teoria Big-Five, e indicadores dos resultados adaptativos, como 

por exemplo, a satisfação com a carreira e o desempenho profissional, sendo a adaptabilidade 

o mediador desta relação. 

Após um breve enquadramento da literatura, torna-se clara a importância dos vários 

construtos que compõem o processo de adaptação, proposto por Savickas (Savickas 2005, 

2013) e, mais tarde, operacionalizado por Hirschi et al. (2015), para o desenvolvimento e 

gestão de carreira. Neste contexto, e tendo em conta a crescente complexidade e 

imprevisibilidade do mercado de trabalho, é fulcral testar estes construtos para compreender o 

seu impacto no desenvolvimento de competências de adaptabilidade e de empregabilidade nos 

estudantes universitários, de modo a torná-los mais capazes nos momentos de inserção e de 

ajustamento ao mercado profissional. 

O objetivo deste estudo passa por analisar empiricamente o processo de adaptação na 

carreira em estudantes finalistas universitários (Savickas, 2005, 2013; Savickas & Porfeli, 

2012). Mais especificamente, pretende-se investigar as possíveis relações existentes no seio 

deste processo, nomeadamente entre a prontidão adaptativa, a adaptabilidade da carreira, as 

respostas adaptativas e os resultados adaptativos. 

Na figura 1 representa-se o modelo concetual em estudo com base no processo de 

adaptação proposto na teoria da construção da carreira de Savickas (2005, 2013). A figura 

inclui a apresentação das medidas utilizadas para a operacionalização de cada um dos 

construtos bem como das várias associações analisadas no modelo (representadas pelas setas 

da figura).   

 

 

Figura 1. Modelo concetual do processo de adaptação na carreira (Savickas, 2005, 2013).  
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Tendo em conta o exposto, são propostas as seguintes hipóteses de estudo:  

H1. A prontidão adaptativa relaciona-se com a adaptabilidade de carreira;  

H2. A adaptabilidade de carreira relaciona-se com respostas adaptativas;  

H3. As respostas adaptativas relacionam-se com resultados adaptativos. 

 

Método 

Participantes 

O estudo foi realizado com uma amostra de conveniência, não probabilística, 

composta por 218 estudantes finalistas universitários, de ambos os sexos (175 mulheres, 

80.3%, e 43 homens, 19.7%), com idades entre 19 e 40 (M = 22.6, DP = 2.5). Os estudantes, 

no período de recolha de dados, frequentavam os últimos três semestres do curso –  

graduação, pós-graduação ou mestrado integrado –, nas seguintes áreas de formação: ciências 

sociais e direito (59.6%); engenharia e tecnologia (12.8%); ciências (8.7%); economia e 

gestão (5.5%); saúde (5.5%); educação (4.1%); e marketing e design (3.7%). A amostra 

inclui estudantes provenientes de diversos institutos e universidades portuguesas, com 

prevalência da Universidade do Minho (73.9%) e da Universidade do Porto (10.6%). Em 

relação ao rendimento académico, constatou-se que, à data do estudo, a maioria dos 

participantes (n=152 – 69.7%), registavam médias de classificação de curso entre 13 e 15 

valores.  

 

Instrumentos  

Foi utilizado um questionário sociodemográfico, elaborado para o efeito do estudo, 

com o intuito de recolher informação sobre a idade, sexo, nacionalidade, estado civil, 

universidade, curso, média atual e estatuto de cada estudante.  

A prontidão adaptativa foi avaliada através da versão portuguesa do Utrecht Work 

Engagement Scale for Students – UWES-S (Schaufeli et al., 2002; elaborada por Cadime et 

al., 2016). Esta escala é composta por 17 itens que avaliam o envolvimento nos estudos nas 

seguintes dimensões: vigor (α = .87), que se refere à vitalidade, a resiliência mental e a 

vontade para investir nos estudos (com seis itens - e.g., item nove: “Dedico muito tempo às 

minhas tarefas como aluna(o)”); absorção (α = .85), caracterizada por uma total concentração 

e foco no trabalho académico (com seis itens - e.g., item 3: “Estou imersa(o) nos meus 

estudos”); e dedicação (α = .86), que diz respeito a sentimentos de orgulho, entusiasmo e 

desafio para com as tarefas vocacionais (com cinco itens - e.g., item 14: “Creio que o meu 

curso tem significado”). Os itens são respondidos numa escala de tipo Likert com sete pontos, 
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em que o zero corresponde a “nenhuma vez” e o seis a “todos os dias”. Schaufeli et al. (2002), 

registaram valores adequados de fiabilidade (.73 ˂ α ˂ .87). No presente estudo, a escala 

apresenta uma boa consistência interna (α = .87). Para efeitos desta investigação, considerou-

se separadamente as dimensões da variável, já que o modelo de três fatores (vigor, dedicação 

e absorção) apresenta melhor ajustamento aos dados, tanto na versão original, como na versão 

portuguesa (Cadime et al., 2016). 

A adaptabilidade de carreira foi medida pela Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) – 

versão portuguesa (Savickas & Porfeli, 2012; elaborada por Duarte et al., 2012). A CAAS-

Portugal é constituída pelos 24 itens que compõem a versão internacional 2.0 e por um item 

adicional por escala, perfazendo um total de 28 itens (Duarte et al., 2012). Contudo, nesta 

investigação foi utilizada a escala que inclui somente os 24 itens presentes na CAAS 

internacional – isto deve-se ao facto de, no estudo de Monteiro e Almeida (2015), esta versão 

ter demonstrado melhores índices de ajustamento para a população universitária.  Os 24 itens 

estão equitativamente distribuídos pelas quatro dimensões da adaptabilidade, nomeadamente: 

a preocupação (α = .82), que se refere à capacidade de preparação e planeamento do futuro 

vocacional (e.g., item um: “Planear as coisas importantes antes de começar”); o controlo (α = 

.82), que reflete um sentido de responsabilidade pelo desenvolvimento da carreira e das 

competência de tomada de decisão (e.g., item 9: “Tomar decisões por mim próprio(a)”); a 

curiosidade (α = .84), que se refere a uma atitude impulsionadora de exploração do meio e de 

possíveis oportunidades de carreira (e.g., item 16: “Procurar oportunidades para me 

desenvolver como pessoa”); e a confiança (α = .86), referente à autoeficácia para alcançar os 

seus objetivos vocacionais (e.g., item 27: “Resolver problemas”). A resposta à escala ocorre a 

partir de uma escala de tipo Likert com cinco pontos, em que o um corresponde a “muito 

pouco” e o cinco a “muito”. Na versão original, Savickas e Profeli (2012) registaram valores 

adequados de fiabilidade (.74 ˂ α ˂ .92). Na presente investigação, a escala apresenta forte 

consistência interna (α = .93). Para efeitos desta investigação, considerou-se o compósito da 

variável em questão. 

As respostas adaptativas foram avaliadas com recurso à Escala de Desenvolvimento de 

Carreira de Universitários – versão reduzida [Teixeira, M. A. P., Oliveira, M. C., Melo-Silva, 

L.L., & Taveira, M.C. (em preparação); a ser elaborada para a população universitária 

portuguesa por Taveira (em preparação)]. Esta escala é composta por 31 itens que avaliam o 

desenvolvimento na carreira nas seguintes dimensões: a identidade de carreira (α = .79), que 

indica o grau de identificação e satisfação com a escolha profissional (com seis itens - e.g., 

item três: “Sinto-me satisfeito(a) e tranquilo(a) com a minha opção profissional”); a decisão 
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de carreira (α = .84), caracterizada pela convicção que o indivíduo manifesta acerca dos seus 

objetivos e metas profissionais (com cinco itens - e.g., item 10: “Tenho planos profissionais já 

bem estabelecidos”); a autoeficácia profissional (α = .85), que reflete as crenças face às 

competências, conhecimentos e qualidades individuais fundamentais para o desempenho 

profissional (com nove itens - e.g., 21: “Sinto-me inseguro(a) para exercer a minha 

profissão”); o locus de controlo (α = .85), associado às crenças de que o sucesso profissional 

depende mais de si próprio do que de acontecimentos externos ao seu controlo (com cinco 

itens - e.g., item 13: “Considero que o meu futuro profissional depende de forças externas ao 

meu controlo”); e a exploração de carreira (α = .84), relativa aos comportamentos de 

exploração do mercado profissional (com seis itens - e.g., item 28: “Procuro ativamente 

informações sobre oportunidades de trabalho na minha profissão”). Numa escala de tipo 

Likert o participante deve atribuir uma pontuação ao item que varia entre um, que corresponde 

a “a frase é totalmente falsa a seu respeito”, e cinco “a frase é totalmente verdadeira a seu 

respeito”. Na versão original, registou-se valores adequados de fiabilidade (.65 ˂ α ˂ .91). No 

presente estudo, a escala apresenta um valor de consistência interna de .89. Para efeitos desta 

investigação, considerou-se o compósito da variável em análise. 

Por último, os resultados adaptativos foram avaliados através da versão portuguesa da 

escala Self-perceived Employability [Rothwell et al., 2008; elaborada por Gamboa, Paixão, & 

Rothwell (em preparação), citado por Gamboa et al., 2014]. Este instrumento, composto por 

16 questões, avalia a empregabilidade percebida dos estudantes em duas dimensões: 

empregabilidade externa (α = .74), que traduz as perceções sobre o mercado de trabalho, o 

estatuto da universidade, a credibilidade e procura no mercado profissional da área de estudo 

(com seis itens - e.g., item 2a: “Os empregadores estão muito interessados em empregar 

diplomados da minha universidade”); e empregabilidade interna (α = .72), que inclui as 

perceções de crenças, atributos e competências individuais relevantes na procura de emprego 

e no desempenho profissional (com dois itens - e.g., item 1a: “Eu obtenho notas altas nos 

meus estudos”). Os itens são respondidos numa escala de tipo Likert com cinco pontos, em 

que um corresponde a “discordo bastante” e cinco a “concordo bastante”. Rothwell et al. 

(2008), registaram valores adequados de fiabilidade (.66 ˂ α ˂ .76). No presente estudo, a 

escala apresenta um valor de consistência interna de .72. Para efeitos desta investigação, 

considerou-se o compósito da variável em estudo. 
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Procedimento 

O protocolo em análise foi construído no software Qualtrics e a sua aplicação ocorreu 

em contexto on-line, no entanto, foram tomadas medidas para limitar o acesso ao mesmo. Os 

participantes tiveram acesso ao protocolo pelo seu professor universitário, responsável pela 

divulgação do estudo ou, por outro lado, os que demonstraram interesse em participar na 

investigação foram convidados a aderir a um evento on-line restrito na rede social Facebook, 

onde teriam acesso ao link para o estudo. Após a data estipulada de período de recolha de 

respostas, o questionário deixou de estar disponível on-line. Previamente à apresentação dos 

questionários, os participantes foram claramente informados sobre o objetivo do estudo e foi 

assegurada a confidencialidade das suas respostas. A resposta ao protocolo ocorreu num único 

momento com duração aproximada de 30 minutos.  

Os dados recolhidos foram tratados com recurso ao programa Statistical Package for 

the Social Sciences (IBM SPSS) e Analysis of Moment Structures (AMOS). Na fase de análise 

e tratamento de dados, foi calculada a estatística descritiva da amostra e as análises das 

correlações entre as variáveis em estudo. Seguidamente, efetuou-se a validação do modelo de 

equações estruturais proposto através da path analysis. 

 

Resultados 

Todos pressupostos inerentes à path analysis foram previamente analisados: a 

normalidade multivariada, assegurada pelo teste de assimetria e curtose de Mardia, com 

valores inferiores ou iguais a 3.00; a linearidade das relações, garantida pelas correlações 

estatisticamente significativas entre as variáveis presentes no modelo; a ausência de outliers, 

assegurada pela distância de Mahalanobis, com p <.001;  e a ausência de multicolinearidade, 

assegurada por correlações entre todas as variáveis inferiores a .80. Assume-se que as 

variáveis endógenas são mediadas sem erro e que os distúrbios das variáveis exógenas não 

estão relacionados (Schumacker & Lomax, 2010; Ullman, 2006). Através da distância de 

Mahalanobis, verificou-se a existência de quatro outliers na amostra e, pelo enviesamento 

causado nos dados, optou-se por não os considerar nas análises. O pressuposto da 

normalidade multivariada não foi cumprido, já que o teste de Mardia apresenta o valor de 5.0, 

superior ao admitido nesta análise (Mardia ≤3). Em relação ao pressuposto da linearidade das 

relações entre as variáveis consideradas, todas apresentam correlações estatisticamente 

significativas entre si. O diagnóstico à multicolinearidade revelou correlações entre as 

variáveis com valores superiores a .80, não cumprindo, desta forma, o pressuposto de 
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ausência de multicolinearidade. Por fim, tendo em conta a não normalidade da distribuição, 

utilizou-se o método de estimativa Maximum Likelihood.  

Na tabela 1 são apresentadas as médias, os desvios-padrão, e os coeficientes de 

consistência interna e de correlação entre as variáveis em estudo. 

 

Tabela 1   

Valores Médios, Desvio-Padrão, Consistência Interna e Correlações entre as Variáveis em Estudo. 

 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 M SD α 

1. Vigor -      30.7 7.5 .87 

2. Dedicação .63** -     28.0 4.8 .85 

3. Absorção .87** .62** -    27.3 6.4 .85 

4. Adapt. Carre. .39** .41** .37** -   98.4 11.1 .93 

5. Desenv. Carre. .37** .48** .41** .67** -  113.0 14.7 .89 

6. Empreg. Perc. .23** .31** .25** .36** .37** - 30.3 4.7 .72 

Nota. N=218 Adapt. Carre. = Adaptabilidade de Carreira; Desenv. Carre = Desenvolvimento de Carreira; 

Empreg. Perc = Empregabilidade Percebida.  

* p < .05.  **p < .01. ***p < .001 

 

A apreciação do ajustamento do modelo aos dados foi realizada com base em diversas 

medidas de ajuste absoluto, incremental e parcimonioso, garantindo, desta forma, uma 

avaliação holística do modelo. Tendo em conta que o Chi-Square (ᵡ2) oferece valores 

enviesados em caso de não normalidade da distribuição, o mesmo não foi considerado 

(Ullman, 2006). Assim, foram considerados os seguintes índices de ajustamento: Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA), Goodness of Fit Index (GFI), Standardized Root 

Mean Square Residual (SRMR), Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), Comparative Fit 

Index (CFI) e Chi-Square to degrees of freedom ratio (χ2/DF).  

O RMSEA indica o ajustamento global do modelo relativamente aos graus de 

liberdade, com valores recomendáveis entre .05 e .08. O GFI e AGFI indicam a proporção de 

variância e covariância nos dados explicadas pelo modelo, com valores desejavelmente 

superiores a .90. O SRMR avalia a discrepância entre as variâncias e covariâncias da amostra 

e da população estimada, com valores recomendáveis entre .05 e .08. O CFI indica a 

adequação global do modelo, com valores desejavelmente superiores a .90. Por último, 

considera-se o qui-quadrado em relação aos graus de liberdade (χ2/DF), com valores 

recomendáveis entre 2 e 3, aceitando-se valores até 5 (Saramago, 2014; Schumacker & 

Lomax, 2010). 
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Testou-se primeiramente o modelo inicialmente proposto, que revelou um ajustamento 

razoável aos dados (RMSEA= .14; GFI= .95; SRMR= .93; AGFI= .85; CFI=.95; χ2/DF 

=5.41). O RMSEA (.14) e SRMR (.93) apresentam valores superiores ao aceitável para a 

medição destes índices (˂ .08). O AGFI apresenta um valor de .85, ligeiramente abaixo do 

valor recomendado (˃.90). Da mesma forma, o valor de χ2/DF (5.41) é superior ao desejável 

para a sua medição (χ2/DF ˂5). 

Concluiu-se que algumas modificações no modelo poderiam permitir um melhor 

ajustamento do modelo aos dados. Numa análise aos índices de modificação do software 

AMOS, estes sugeriam uma correlação entre os distúrbios das variáveis exógenas e as 

variáveis endógenas em análise, nomeadamente entre o distúrbio e2 – erro da variável do 

desenvolvimento da carreira – e com cada uma das variáveis da prontidão adaptativa, ou seja, 

entre o vigor, a absorção e a dedicação e, por último, entre o distúrbio e3 – erro da variável da 

empregabilidade percebida – e a variável dedicação. Após a consideração destas 

modificações, o modelo final, apresentado na Figura 2, relevou um bom ajustamento aos 

dados, com uma melhoria significativa em todos os índices em análise (RMSEA= .08; GFI= 

.99; SRMR= .04; AGFI=.92; CFI=.99; χ2/DF =2.46). 

 

 

Figura 2. Diagrama da path analysis com as relações causais existentes no modelo concetual do presente estudo 

(n=218). **p < .01. ***p < .001. 

 

Este modelo revelou quatro relações de predição estatisticamente significativas (p 

<.05). Analisando as relações de predição entre as facetas da prontidão adaptativa e a 

adaptabilidade de carreira, constata-se que nem todas as relações são estatisticamente 

significativas. Contrariamente ao esperado (Hipótese 1), o vigor e a absorção não são 

preditores diretos significativos da adaptabilidade de carreira (R2 = .195, p >.05). Por sua vez, 

a dedicação constitui um preditor significativo da adaptabilidade de carreira (R2 = .195, p < 

.01). Verifica-se ainda um efeito direto estatisticamente significativo entre a adaptabilidade de 

carreira e o desenvolvimento de carreira (R2 = .454, p < .001) (Hipótese 2). Por último, os 
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resultados indicam a existência de uma relação direta significativa entre o desenvolvimento da 

carreira e a empregabilidade percebida (R2 = .134, < .001) (Hipótese 3). 

 

 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo testar empiricamente o processo de adaptação 

na carreira proposto na teoria da construção de carreira (Savickas, 2005, 2013). Mais 

especificamente, pretendeu-se clarificar possíveis relações entre as medidas de prontidão 

adaptativa, adaptabilidade da carreira, respostas adaptativas e resultados adaptativos. 

Relativamente ao efeito entre a prontidão adaptativa e adaptabilidade de carreira (H1), 

encontramos suporte parcial para esta hipótese. Antes de mais, nem todas as dimensões do 

envolvimento nos estudos atuam como variáveis antecedentes significativas da adaptabilidade 

de carreira. Os resultados significativos observados indicam um efeito positivo entre a 

dedicação e a adaptabilidade de carreira. Contrariamente ao esperado, a absorção e o vigor 

não estabeleceram uma associação significativa com esta variável. Conclui-se que os 

estudantes universitários caracterizados por elevada dedicação aos estudos, ou seja, que 

revelam sentimentos de orgulho, entusiasmo e desafio para com as tarefas vocacionais, 

dispõem da energia, curiosidade e vontade para explorar e gerir as opções de carreira, 

mantendo esses esforços mesmo em condições de desequilíbrio (Cadime et al., 2016; Perera 

& McIlveen, 2017). Por sua vez, estes indivíduos, caracterizados por elevada dedicação, 

possuem os recursos da adaptabilidade de carreira fundamentais para desenvolver as respostas 

adaptativas. 

Uma possível explicação para os resultados observados deve-se ao fato de não existir, 

até à data, na literatura, uma conceptualização e operacionalização unânime para a variável da 

prontidão adaptativa (Rudolph et al., 2017). Considerada por Savickas e Porfeli (2012), um 

traço psicológico estável ao longo do tempo ou uma tendência central do indivíduo, a 

prontidão adaptativa tem sido operacionalizada com base em vários construtos, como por 

exemplo, a proatividade (e.g., Hirschi & Valero, 2015), a flexibilidade cognitiva (e.g., 

Rudolph et al., 2017), os traços de personalidade Big-Five (e.g., Perera & McIlveen, 2017), a 

orientação para o futuro (e.g., Rudolph et al., 2017), entre outros. Até ao momento, nenhum 

dos construtos utilizados proporciona uma compreensão global e unânime da prontidão 

adaptativa. De facto, investigadores como Rudolph et al. (2017), defendem o entendimento 

desta variável como a interação de múltiplos traços psicológicos e, como tal, aconselham a 

uso da combinação dos traços de personalidade de Big-Five como ponto de partida para a 
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elaboração de uma medida da prontidão adaptativa (Savickas & Porfeli, 2012)  Neste estudo, 

considerou-se pela primeira vez a medida do envolvimento nos estudos e, apesar de refletir 

um estado mental generalizado e persistente ao longo do tempo, este construto representa 

parcialmente a prontidão adaptativa. 

A segunda hipótese de investigação, relativa à relação entre a adaptabilidade de 

carreira e as repostas adaptativas, foi suportada, com os resultados encontrados a indicarem 

um efeito positivo significativo entre a adaptabilidade de carreira e o desenvolvimento de 

carreira. Desta forma, conclui-se que os estudantes universitários caracterizados por elevados 

níveis de recursos autorregulatórios relevam também mais atitudes e comportamentos 

adaptativos, indicando uma maior capacidade de adaptação em situações de mudança na 

carreira. Assim, os indivíduos que se envolvem ativamente nas atividades de planeamento e 

de exploração de carreira, que se sentem satisfeitos e comprometidos em relação à sua escolha 

profissional, que demonstram confiança nas suas capacidades e qualidades para exercer a sua 

profissão e que acreditam ser responsáveis pelo seu sucesso profissional, provavelmente terão 

mais sucesso no momento de transição da universidade para o mercado de trabalho (Oliveira, 

2014). 

Por fim, no que concerne à relação entre as respostas adaptativas e os resultados 

adaptativos, encontramos suporte para esta hipótese (H3), uma vez que o desenvolvimento da 

carreira tem um efeito significativamente positivo na empregabilidade percebida. Desta 

forma, conclui-se que os estudantes universitários que manifestam comportamentos e atitudes 

adaptativas possuem os recursos necessários para desenvolver as competências e os atributos 

individuais relevantes no momento de procura de emprego bem como no desempenho da sua 

atividade profissional (Palma, 2013; Rothwell et al., 2008).  

Tendo por base a teoria da construção de carreira (Savickas 2005, 2013), podem 

esperar-se comportamentos e resultados adaptativos dos indivíduos que estão dispostos e 

preparados para cumprir com as suas tarefas vocacionais e ultrapassar situações de 

desequilíbrio de carreira (Savickas & Porfeli, 2012). Assim, podemos sugerir que os 

estudantes que se envolvem e se dedicam nos estudos, possuem os recursos autorregulatórios 

necessários para desenvolver os comportamentos e as atitudes adaptativas que impulsionam 

melhores resultados no processo de adaptação, como por exemplo, competências de 

empregabilidade, satisfação e desenvolvimento de carreira (Hirschi et al., 2015). 
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Limitações 

Nesta investigação, salientamos algumas limitações relevantes para interpretar os 

resultados e fornecer pistas para estudos futuros. 

Primeiramente, na metodologia do presente estudo, considerou-se somente medidas de 

autorrelato e, como tal, não temos condições para deduzir o envolvimento real do estudante na 

sua carreira. Não obstante, as perceções avaliadas neste estudo são um fator determinante para 

os comportamentos de carreira futuro e, consequentemente, fundamentais para lidar com 

situações de real empregabilidade. Futuras investigações, deverão considerar medidas 

objetivas de sucesso na carreira já que, ao contrario das medidas de autorrelato, dificilmente 

sofrem do enviesamento causado pelo Commom Method Bias (Rudolph et al., 2017).  

O facto da empregabilidade percebida – construto dos resultados adaptativos –  ser 

uma perceção particularmente suscetível às condições do meio externo, torna esta medida 

uma possível limitação desta investigação. No estudo de Rothwell et al. (2008), observou-se 

que a perceção de empregabilidade futura é bastante modesta, em especial por estudantes em 

instituições de ensino melhor referenciadas. Assim, da mesma forma que a perceção de 

empregabilidade difere de acordo com o estatuto da universidade, poderá também divergir 

consoante a perceção de credibilidade e de desejabilidade da área de formação do estudante. 

Tendo em conta que a nossa amostra é constituída maioritariamente por estudantes da área de 

Psicologia (56%) e da Universidade do Minho (74%), poderia ser relevante replicar esta 

investigação, abrangendo uma amostra mais alargada e representativa, para que pudessem ser 

confrontadas as diferentes nas perceções de empregabilidade entre estudantes universitários 

de áreas de formação e de institutos de ensino diferentes. Por último, seria interessante dar 

continuidade a este estudo, nomeadamente com recurso a um design longitudinal, no sentido 

de se analisar possíveis alterações registadas ao longo do percurso formativo até ao momento 

de início de atividade profissional. 

 

Implicações Práticas 

Para além de reforçar a compreensão teórica e empírica do processo de adaptação na 

carreira, os resultados desta investigação também acarretam implicações práticas para a 

vertente educacional e de aconselhamento na carreira.  

Os resultados obtidos sugerem que os estudantes com baixos níveis de recursos de 

adaptabilidade são mais suscetíveis de apresentar níveis inferiores de respostas adaptativas e 

de prontidão adaptativa e, consequentemente, incorrem o risco de uma adaptação negativa na 

carreira (Perera & McIlveen, 2017). De facto, promover as atividades de adaptabilidade de 
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carreira em estudantes do ensino superior, como por exemplo exercícios de planeamento, 

exploração e de tomada de decisão, aumentam a probabilidade de encontrar um emprego com 

maior qualidade durante o processo de transição universidade-mercado de trabalho (Koen et 

al., 2012; Palma, 2013). Assim, como suporte aos processos de transição, as intervenções 

vocacionais deverão incidir no desenvolvimento e na promoção dos recursos da 

adaptabilidade de carreira junto de estudantes universitários. Na verdade, as intervenções 

realizadas com o mesmo propósito registaram, por um lado, um aumento dos recursos da 

adaptabilidade e, mais tarde, maior satisfação com o emprego nos estudantes universitários 

sujeitos ao programa; e, por outro lado, uma tendência na diminuição da adaptabilidade de 

carreira, nos estudantes pertencentes ao grupo de controlo (Koen et al., 2012). Estes 

resultados não só demonstram a eficácia deste tipo intervenção como também reiteram a 

importância de atuar antecipadamente nestas competências.    

 

Conclusão 

Em suma, os resultados deste estudo fornecem importantes contributos teóricos e 

empíricos para a compreensão do processo da adaptação na carreira e dos vários construtos 

que o compõem, nomeadamente a prontidão adaptativa, a adaptabilidade de carreira, as 

respostas adaptativas e os resultados adaptativos. De um modo geral, este processo tem um 

impacto positivo nos momentos de transição de carreira, na qualidade de empregabilidade e, 

mais tarde, no sucesso e satisfação na carreira (Hirschi & Valero, 2015; Koen et al., 2012; 

Palma, 2013). Neste âmbito, o foco numa intervenção ao longo do percurso formativo, com o 

objetivo de desenvolver competências e comportamentos de adaptabilidade, é crucial nos 

processos de transição universidade-mercado de trabalho.  
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